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BEVEZETŐ 
 

Az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ 5 telephelyen működő közművelődési intézmény. 

A 3850 m2-es központi épületet az Agóra program II. ütemében 2015. május 22-én nyitottuk meg. 

Emellett Veszprém-Kádártán egy Közösségi Ház, Veszprém-Gyulafirátóton egy Művelődési Ház és 

egy Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a Jutaspusztai Közösségi Ház tartozik az intézményhez.  

 

Az idén módosításra került az Alapító Okiratunk mely szerint az intézmény új, és reményeink szerint 

végleges neve az Agóra Veszprém Kulturális Központ lett, ezt a törvényi változás indokolta.  

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 2017. évben módosításra került. A törvénymódosítás 

legjelentősebben a közművelődési területet érintette. Idén nyáron jelent meg a közművelődési 

alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek 

követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet). 

A Rendeletben felsorolásra kerültek a közművelődési alapszolgáltatások, valamint az 

alapszolgáltatásokat biztosító egyes intézménytípusok meghatározásai is. Ennek értelmében a 

megyeszékhelynek kulturális központot kell fenntartania, így a Rendeletnek megfelelően változtattuk 

a nevünket Agóra Veszprém Kulturális Központra, rövid neve: Agóra Veszprém. 

 

Az Agóra Veszprém Kulturális 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: 
 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,  

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,  

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása 

f) a tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK ELEMZÉSE 
 

Az intézmény fenntartó által meghatározott létszáma 2018-ban 24,25 fő. Ebből 2 fő Gyulafirátóton, 

1 fő Kádártán, a többiek pedig a központi épületben dolgoznak. A portaszolgálatot a Nyugalom Kft, 

a takarítást az SZM-C Kft, a karbantartást a VKSZ Zrt. látja el. A pénzügyi folyamatokat az 

Intézményi Szolgáltató Szervezet látja el. 

Humángazdálkodásunkban hangsúlyt fektetünk munkatársaink képzettségének fejlesztésére, segítjük 

őket abban, hogy tevékenységükhöz megfelelő háttérrel rendelkezzenek. Az intézményben dolgozó 

munkatársak elhivatottak a szakmájuk iránt, alázattal és tisztelettel dolgoznak. Ami a 

mindennapjaikat beárnyékolja, hogy rendkívül alacsony jövedelemmel rendelkeznek. Ennek 

kompenzálására rendkívül szigorú gazdálkodás mellett sikerült kigazdálkodnunk, hogy év vége 

közeledtével kereset kiegészítéssel jutalmazzuk meg kollégáinkat.  
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SZAKMAI KAPCSOLATRENDSZER 
 

Intézményünk rendszeres és jó kapcsolatot ápol a Kulturális Központok Országos Szövetségével, a 

Nemzeti Művelődési Intézet központi és megyei irodájával. Kiemelten kezeljük az általuk szervezett 

eseményeken való részvételt. Képviseltetjük magunkat a Népművelők Egyesülete vándorgyűlésein 

is. Fontosnak tartjuk mind az országos, mind a helyi szakmai programokon való rendszeres jelenlétet, 

mert ezek a kapcsolatok folyamatos tanulási és összehasonlítási lehetőségeket adnak számunkra.  

 

GAZDÁLKODÁSA 2018-BAN 
 

Az Agóra Veszprém Kulturális Központ 2018. évi eredeti előirányzata 208.999e Ft volt, amelyből a 

költségvetési támogatás összege 167.307e Ft. Ez az előző évinél 10.541e Ft-tal alacsonyabb. 

A lecsökkent irányítószervi támogatás tartalmazta a garantált bérminimum és a minimálbér 

emeléséből adódó többletkiadásokat. 

 

Továbbá 

- 2018. év áprilisától a Nyugalom Kft által biztosított biztonsági portaszolgálat kiadása a 

            VKSZ-től átkerült az Agórához.  

- 2018. évtől a Lindsträm Kft. általi lábtörlő bérlés költségei szintén átkerültek 

            Intézményünkhöz. 

- 2017. 11.01-től a Jutaspusztai Közösségi Ház és orvosi rendelő fenntartási és üzemeltetési 

            költségei is az Agórához kerültek. 

 

A többletköltségeket az Intézménynek a 2017-évi maradványából, és a szigorú takarékoskodási 

intézkedések betartásával sikerült kigazdálkodnia. 

2018-ban a saját működési bevétel előirányzata 30.692e Ft, a felhalmozási kiadásra eredeti 

előirányzat: 2000e Ft volt. 

Az évközi előirányzat módosítások során az Agóra Veszprém Kulturális Központ a nyugdíjas klubok 

költségeire 5.145e Ft, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság költségeire 110e Ft, a Bakony Fotóklub 

költségeire 150e Ft kiadási előirányzat emelésben részesült, melyet a Bakony Fotóklub teljes 

összegben elköltött, a nyugdíjas klubok 151e Ft-ot, a MIT 40e Ft-ot nem használtak fel. A fennmarad 

összegeket Intézményünk a 2018. évi maradvány terhére, 2018. évben rendelkezésre bocsátja, 

felhasználását biztosítja. 

Szintén évközi előirányzat módosításként a „Családika” programra, a Családsegítő játszóházára 50e 

Ft,- érkezett, melyet a program felhasznált. 

Intézményünk irányítószervi és képviselői keretből rendezvényekre 3.447e Ft előirányzat emelésben 

részesült. Ebből az Idősek Világnapja a Kádártai Vigasságok, a Rátóti Napok, a Dózsavárosi 

Nyárbúcsúztató, a Lengyel-Magyar Barátság Hete, a Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Együttes, az 

Amatőr Művészeti csoportok (tábor, gyermek játszóház, viselet, kellék, működési kiadások), a 

Tölgyfaültetés, a Hősök Napja, az Aradi Vértanúk megemlékezés, a Deportáltak Emléknapja 

költségeit egészítettük ki. 

 

Az Agóra Veszprém Kulturális Központ az eredeti működési bevételi előirányzatot 2018-ben 8.893e 

Ft-tal túlteljesítette (39.585e Ft)  

2018. évben pályázatból befolyt bevételünk 5.605e Ft volt. 

A bevezetett szigorú takarékossági intézkedéseket 2018-ban is folytattuk. Ennek köszönhetően a 

módosított, pénzmaradvánnyal növelt kiadási előirányzat 87,86%-át használtuk fel.  

A 2017. évi maradványunk terhére 2018-ban 13.964e Ft értékben valósítottunk meg beruházásokat.  

A 2018. évi maradványunk 40.730e Ft. A maradványa 2017.évi maradvány fel nem használt részéből 

a 8.893e Ft bevétel túlteljesítésből, a szigorú takarékoskodási intézkedések betartásával jött létre. 
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LÉTESÍTMÉNYI, TÁRGYI FELTÉTELEK 
 

Intézményünk 2015-ben elvégzett felújítása nem biztosított anyagi fedezetet minden terület 

megfelelő fejlesztésére. 

A felújítás során, a szcenikai területen csak az alap beépítettséget tudtuk a meglévő anyagi keretből 

kigazdálkodni, de ebből igyekeztünk a legjobbat beszereztetni.  Így a hiányosságokat az évek során 

anyagi lehetőségeinkhez mérten saját erőből elkezdtük pótolni. 

 

2018-ban ez az alábbi fejlesztéseket jelentette: 

Hangtechnikai fejlesztések: 

 2 db URH mikrofonszett vásárlása, 

 1 db digitális keverőpult vásárlása szabadtéri rendezvények kiszolgálásához, 

 1 db kis keverőpult vásárlása kiállítás megnyitókhoz, 

 2 db hangszermikrofon vásárlása az előző években beszerzett mikrofonok kiegészítéséhez, 

 1 db Blu-ray lejátszó vásárlása színháztermi vetítésekhez, filmklubhoz, 

 mobil színpad kiegészítése nagyobb 8 x 8 m-es méretre, 

 mobil hangosító berendezés a Kádártai Közösségi Házhoz, mely alkalmas technikai 

személyzet nélküli kisebb rendezvények lebonyolítására. 
 

INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK 
 

Szerverterem kialakítása: A megújult épületben, a teljes strukturált hálózat biztonságos moduláris 

rack rendszerbe való kiépítése   

 

Vállalati aktív hálózati elemek beszerzése: VPN router, nagyteljesítményű menedzselhető switch-ek 

beüzemelése. A megnövekedett kliens forgalom szükségessé tette a nagy teljesítményű és magas 

rendelkezésre állású eszközök használatát 

 

Vállalati szoftveres végpontvédelem bevezetése: Vírus és kémprogram elleni védelem, behatolás 

megelőző rendszerrel, felhő alapú védelmi rendszerrel 

  

Redundáns szünetmentes áramellátás kiépítése: Aktív hálózati eszközök és kiszolgálók folyamatos 

üzemének biztosítása áram ingadozás és kimaradás esetére 

 

Biztonsági mentési rendszer bevezetése, hálózati adat tároló beüzemelése: A vállalati kliensek 

hardveresen titkosított, raid rendszerű biztonsági adatmentése 

 

Szerver beszerzés, környezet felügyelet és klienskiszolgálás bevezetése: Jogosultságkezelés, 

monitoring, frissítés kezelés, távoli elérés biztosítása  

 

Wifi kontroller bevezetése, fizikailag elkülönített vállalati és vendéghálózat kiépítése: Vezeték 

nélküli hálózatmenedzsment összesített felületen keresztül, forgalom szabályozás  

 

Vállalati magas besorolású tűzfal bevezetése: GDPR megfelelés – adatszivárgás megelőzése, 

adatbiztonság növelése, többrétegű komplex hálózatvédelem, behatolás megelőzés 

 

Megvalósításra vár: 

Adatnyilvántartó/kezelő szoftver bevezetése – GDPR megfelelés 

Redundáns biztonsági mentés bevezetése, bővítése – GDPR megfelelés 

Számítógéppark korszerűsítés 

Csoportmunka szoftver bevezetése – hatékony dokumentumkezelés 
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MINŐSÉGFEJLESZTÉS 
 

Az intézmény vezetése nem csak részt vesz a minőségfejlesztő munkában, hanem kezdeményezőként 

lép fel a területen. Ennek érdekében a minőségfejlesztő munka első feltételeként gondoskodik az 

intézmény funkcionális alkalmasságának fenntarthatóságáról.  

Ezen belül: 

 

 a szakmai és technikai kiválóságról, a legmodernebb szakmai ismeretek eljárások 

alkalmazásáról, az eszközpark folyamatos fejlesztéséről 

 a közönség és a fellépők legalaposabb, minden igényre kiterjedő kiszolgálásáról, 

 épületi adottságaink multifunkcionális lehetőségeinek minél szélesebb körű kiaknázásáról, 

 (emberi és fizikai) energiatakarékos, hatékony eljárásmódok, eredményes megoldások 

kidolgozásával, használatával a tevékenység fenntarthatóságáról és fejleszthetőségéről. 

 

Második feltételként gondoskodik a magas fokú, minőségi szervezettségről, mind a szakmai és a 

műszaki munkaközösség, mind az egyéni munkavégzés terén. Ennek biztosítékaként erősíti a 

rendszerszemléletet és az adott művelődési alkalmakhoz rendelhető egyedi megoldások 

kidolgozottságát. 

 

Harmadik feltételként a munkában kizárólagossá teszi a minőségi produktumok nyújtásában való 

közreműködést. Ez a feltétel a művelődésszervezők és a műszaki személyzet együttműködésén 

alapul, s jelenti a lehetőségekhez mért legkiválóbb produkciók szerződtetését, legjobb programok 

legmagasabb szinten történő megvalósítását. 

 

A fentieken túl kiemelten fontos a mindenkori élmények garantálása. Ez a garancia kettős irányú. 

Egyrészt jelenti az intézményben megjelenő szolgáltatói oldal (bérlők, fellépők, művészeti vezetők, 

trénerek, stb.), másrészt a résztvevői oldal (látogatók) meghatározott, mérhető követelményszintek 

szerinti kiszolgálását, magas szintű találkoztatását. 

AZ AGÓRA SZAKMAFEJLESZTÉSI AKTIVITÁSA- AZ INTÉZMÉNY 

VEZETÉSÉRE FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM 
 

Az intézmény hatékony működése, a színvonalas szolgáltatások biztosítása érdekében 2018-ban és a 

következő években is fokozott figyelmet fordítunk a minőségbiztosítás bevezetésére. Az intézmény 

minőségbiztosítási rendszerének kidolgozását a 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet a „Minősített 

Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról szóló 

jogszabály alapján végezzük. A minőségbiztosítási folyamat hozzásegíti az intézményt az erősségek 

és a gyengeségek felismeréséhez, a reális önértékeléshez, ezzel együtt kijelöli a fejlesztési területeket.  

 

Az Agóra alapelvei a minőségbiztosítási folyamatban: 

 értékek átadása 

 fenntartható jövő építése 

 a szervezeti képességek fejlesztése 

 a kreativitás és az innováció hasznosítása 

 agilis menedzsment 

 partnerközpontúság 

 folyamatos fejlődés 

 a kiemelkedő eredmények fenntartása 

 

A minőségbiztosítás első lépései az intézmény működésében már megvalósultak, a legtöbb a 

mindennapi gyakorlat részét képezi, úgymint: 
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 az intézmény betartja a működésére és a különböző szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi 

előírásokat. 

 mind a személyi, mind a létesítményi és tárgyi feltételek megfelelnek a törvényi 

előírásoknak 

 tevékenységeinket az éves munkaterv alapján ütemezzük. Emellett havi munkatervet 

készítünk 

 a programok szervezéséhez és lebonyolításához rendezvénytervet és forgatókönyvet állítunk 

össze, amely tartalmazza a részfeladatokat és a személyi felelősöket is 

 a megvalósult programokról beszámolót készítünk, amelyben a rendezvények kiértékelésére 

is sor kerül 

 a szakmai tevékenységeket lépésekre bontjuk, a munkafolyamatok megvalósítása egységes 

rendszerben történik 

 az éves szakmai munkáról beszámolót készítünk 

 az intézmény és a rendezvények látogatottságáról statisztikai adatokat gyűjtünk 

 a rendezvények látogatói között bevezettük az elégedettségmérést és az igényfelmérést. 

 nagy hangsúlyt fektetünk az értékalapú szolgáltatásra, ez az egyik fő szempont a 

tevékenységek fejlesztésénél, új szolgáltatások, rendezvények meghatározásánál 

 kiemelt figyelmet fordítunk a művelődő közösségek működésére, támogatására 

 

A minőségbiztosítási folyamat eredményeként az intézmény 2019. szeptember 15-ig pályázatot nyújt 

be a Minősített Közművelődési Intézmény Címre. A Cím elnyerése több szempontból is pozitív 

hatással lehet az intézmény működésére. Egyrészt tekintélyt biztosít az intézménynek és a városnak 

a szakmai szervezetekben, másrészt segít fenntartani a folyamatos és minőségközpontú fejlődést, és 

lehetővé teszi a problémákra való azonnali reagálást. 

 

Célunk, hogy komplex, kultúraközvetítő, szabadidős és élményprogramokat szervező, 

közösségfejlesztő, tehetségtámogató intézményként működjünk a jövőben is és szolgáljuk a város és 

térség fejlődését. Olyan szervezet felépítése a további cél, amelyben a dolgozók a látogatók igényeit, 

környezetünk elvárásait és partnereink tudását kívánjuk hasznosítani és beépíteni a szakmai 

munkában. Figyelmünket a meglévő és látens igényekre fordítjuk, folyamatos megújulási és 

változási, változtatási képesség és nyitottság jellemzi munkánkat. Ez a folyamat még nem tekinthető 

befejezettnek, ha szükséges korrigálunk programokon és a szervezeten egyaránt. Az Agóra 2015-ben 

jelent meg a város, a térség kulturális, közösségi életébe, új lehetőséget hozott a szabadidő 

eltöltésében, a közösségépítésben, a kulturális szolgáltatásokban, a szakmai támogatásokban, a 

kulturális, közösségi programok szervezésében. A kulturális, közösségépítő folyamatok beindultak, 

többségükben helyénvalónak, a lakosság és használók érdeklődésére számot tartó programoknak, 

partnereink számára szükségesnek bizonyultak, ezeket mindenképpen folytatni kívánjuk. Fontos, 

hogy az események igényes és minőségi megvalósítása mind tartalmi, mind műszaki és 

adminisztrációs támogatást ellátó területek részéről alapvető, elvárt munkakultúra legyen. Ezt az 

igényes színvonalat nem csak saját rendezvényeink, hanem befogadott vagy partnerségben 

megvalósított események területén is el kell várni. Az Agóra iránti érdeklődést továbbra is fent kell 

tartani. Továbbra is részt kívánunk venni országos és helyi eseményeken, amelyeken bemutathatjuk 

az Agóra feladatait, a szervezet működési alapelveit. Továbbra is fontos a közösségek fejlesztése, 

támogatása, a velük való együttműködés. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy e területen tevékenykedő 

szervezetekkel akár szorosabb együttműködések alakuljanak ki. A kialakított partneri 

együttműködéseket tovább kell fejleszteni, erősíteni. Még jobban szeretnénk bevezetni az Agórát a 

városba, a megyébe és a kistérségbe. Ehhez kell a felépített szakmai munka, igényesség és tudatosság. 

Az innovatív gondolkodás jellemző a munkatársakra, közösségre, amely több éves tapasztalattal, 

életminőség alakító programokkal hozzájárulhat a városi identitás erősödéséhez, segíthet komfortossá 

tenni a város lakói számára az itt élést és tovább viheti Veszprém jó hírét. Célom, hogy a munkatársak 

kreativitásának és tehetségének hasznosítása révén értékeket teremtsünk és adjunk a 
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szolgáltatásainkat igénybe vevőknek. Innovatív módszerekkel fenntartható jövőt építsünk, fejlesszük 

személyes kompetenciáinkat, szervezeti képességeinket, hogy képesek legyünk fenntartani 

eredményeinket. Az Agóra vezetése legyen jövőorientált és inspiráló a dolgozók számára is. Az 

Agóra számára a partnerség alapelvei a nyitottság, a figyelem a partnerek igényeire, elvárásaira, a 

tolerancia és türelem, a vélemények, álláspontok megértése és elfogadása. A jó partneri kapcsolat 

mindkét fél egyenrangú részvételét és sikerét jelenti. Az együttműködés közös fejlesztésre, tervezett 

és feladatorientált munkamenetre kell, hogy épüljön. 

A munkavállalóktól elvárt kompetenciák kell, hogy legyenek: tervezettség a feladatvégzésben, 

határidők betartása, jó kommunikáció, szakmai felkészültség, csapatmunka, kreativitás, ötletesség, 

előre gondolkodás, változás iráni rugalmasság, a munkahely iránti elkötelezettség, magas értelmi 

intelligencia, kezdeményező képesség, feladattudat, etikus magatartás, rugalmasság, önállóság, 

előkészítés, tervezés, végrehajtás, értékelés, jó konfliktuskezelés, fegyelmezettség, lojalitás. 

 

A magas színvonalú szakmai munka megőrzésének biztosítása, az élményszerűségnek a látogatók 

számára történő garantálása három pilléren nyugszik. Az egyik a tervszerűség és a folyamatok 

szabályozása, a másik a kulturális tartalomfejlesztés, a harmadik a minőségközpontú munka. 

Eredményük a garantált színvonalú, intézményi jellegzetességekkel, sajátságokkal beazonosítható 

élmény. A projekt eredményességének várt hatásai között az életminőség javításában és a 

népességmegtartó erő növelésében jutott kiemelt szerep az új beruházásnak. Több területen, 

különösen a gyermekek világában, az oktatási-nevelési intézményeket segítő akciók segítségével 

csökkenhetett a területi hátrányokból adódó esélyegyenlőtlenség, s vele a társadalmi befogadás esélye 

nőtt. 

 

AGÓRA-PROGRAM  
 

Veszprémben is, mint a többi nyertes városban, egy nagyszabású kulturális innovációs projekt, 

melynek egyik alappillére az infrastrukturális fejlesztés, a másik pedig egy indikátorokkal 

alátámasztott, tizenkét éves fenntartási kötelezettséget előrevetítő közművelődés.  Ez a kettősség 

lehetőségeket, megnyíló távlatokat jelent egy helyi közösségnek. A klasszikus közművelődésen túl 

az Agóra pályázatban megfogalmazott szakmai programokkal tudjuk még bővíteni kínálatunkat. 

 

Az Agóra-program fenntarthatósága  

 

Az Agóra program három fő célja összefogja a nagyvárosi léptékű települések helyi társadalmának 

lehetséges sokszínűségét, kulturális közösségi aktivitását és agglomerációs kötelezettségeit.  

 

 1. A város közművelődési intézményeinek integrálása után multifunkcionális közösségi 

központ működtetése. 

 2. Az Agóra-típusú központ tevékenységével a közösségi, felnőttképzési, képzési és 

élményfunkciók egy komplexumban történő szolgáltatása a lakosság felé, a minél szélesebb 

közművelődési spektrum egy helyen történő elérhetősége.  

 3.Területi közművelődési tanácsadó szolgáltató funkció kiterjesztése, mellyel támogatható a 

környező kistérségek kulturális-közművelődési alapszolgáltatásainak magasabb színvonalon 

történő biztosítása. 

REKLÁM – MARKETING 2018-BAN 
 

A 2014-ben készült honlapunk több szerkezeti eleme változtatásra szorul, azonban ez HTML 

forráskód hiányában nem megoldható, jelenleg csak a tartalmi frissítésére van lehetőségünk és 

például olyan fontos elemek, mint az intézmény logójának megváltoztatása vagy új menüpont 

beillesztése nem lehetséges ezért a jövőben elkerülhetetlen egy új honlap készítése.  
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A szerkezeti nehézségek ellenére a tartalmi információkat naprakészen frissítjük, így az Agóra 

programjai után érdeklődők mindig megtalálják az aktuális rendezvényeinket a honlapon.  

A kezdő oldal központi helyére mindig a hónap eseményeiről készítünk bannert, ez havonta 3-4 db 

szerkesztett montázs. Egyszerre három elhelyezésére van lehetőség, amelyek bizonyos időközönként 

váltogatják egymást és a képre kattintva az adott program részleteihez lehet jutni.  

 

Facebook 

 

A mai felgyorsult világ információáradatának egyik vezető szerepét tölti be a Facebook mint 

közösségi oldal. Itt nincsenek határok, távolságok, nemzetek és a nemekbeli különbségek. Bárki és 

bármikor használhatja, ha betartja a FB által felállított szabályokat. 

 

A Facebook oldalkedvelésének emelkedése az elmúlt évek tükrében: 2015 → 4722 fő, 2016 → 5077 

fő, 2017 → 5552 fő, 2018 → 6395 fő 

 

A Facebook a honlap és a többi internetes portálon való megjelenések mellett nagy szerepet kap az 

e-mailen küldött tájékoztatás. Az új adatvédelmi törvény bevezetése sajnos eléggé lecsökkentette az 

adatbázisban szereplő magánszemélyek számát. Miután kiküldtük a tájékoztatót az adatvédelmi 

nyilatkozattal együtt sajnos nagyon kevés ember küldte vissza a beleegyezését. Itt nem arra 

gondolunk, hogy sokan nem akarnak tovább hírlevelet kapni, inkább arra, hogy nem fordítottak időt 

a nyomtatvány kitöltésére és visszaküldésére. A jövő évben fontos feladat lesz ennek visszaállítása.  

 

Műsorfüzetünket ebben az évben is minden hónapban továbbítottuk a veszprémi nyomtatott és 

internetes média képviselőinek:  

Veszprémi 7Nap, Veszprém Tv, Napló, Napló Online, Méz Rádió, 8200.hu, Bakony Balaton, 

Hírhatár online, Kultúrpontok.hu, Mária Rádió, Rádió 1, Tourinform Veszprém, Vehír, 

Veszpremunk.hu, Veszprémi Napilap, We Love Balaton 

 

Továbbá 

 az általános és középiskoláknak, óvodáknak és könyvtáraknak 

 Veszprém kb. 50 km-es körzetében lévő kulturális intézményeknek, művelődési 

házaknak 

 Veszprémi Turisztikai Egyesület tagjainak 

 Agórában működő klubjainknak, egyesületeinknek, csoportjainknak 

 önkormányzati képviselőknek 

 önkormányzat által működtetett intézményeknek 

 rendezvényeink iránt rendszeresen érdeklődő magánszemélyeknek   

   

Az aktuális rendezvényeinkhez készült szóróanyagokat hetente küldjük el az események szerint a 

fenti címekre, hogy véletlenül se felejtkezzenek meg róla.
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2018. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ  

ISMERETTERJESZTÉS 
 

Célja a tudományok népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, az általános 

műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése, állampolgári ismeretek nyújtása, és a 

művészi befogadás folyamatának segítése. 

Környezeti nevelés 

 

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. A 

foglalkozásokon részt vevő gyerekek, az óvodai-iskolai nevelés során megszerzett ismereteiket 

egészítik ki és mélyítik el. Az oktatóterem kiválóan alkalmas a környezeti nevelési alkalmak 

megtartására. Az előadó által 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 a tanultakkal. Minden 

tanévben (júniusig majd szeptembertől) új csoportok vesznek részt a foglalkozásokon. Állandó 

jelleggel, minden hónapban ugyanazok jönnek. Érkeztek az Örömhír Evangélikus Keresztyén 

Óvodából, a Bóbita Óvodából, A Báthory István Általános Iskolából, a Kossuth Lajos Általános 

Iskolából, valamint a Deák Ferenc Általános Iskolából.  

A környezeti neveléssel kapcsolatos forrásközpont a könyvtár nyitva tartási idejében látogatható. 

(Újságok: Természetbúvár, Természetgyógyász magazin, Magyar Tudomány, Meteor, Állatvilág, 

Természet Világa.) 

A január és december között megtartott foglalkozásokon 22 óvodai és 16 iskolai csoport vett részt. 

 

Mindentudó Ház 

 

Ismeretterjesztő programjaink célja a tudomány különböző területeinek népszerűsítése, 

tudományosan megalapozott kutatások és eredmények bemutatása. Az előadások során olyan 

információkat igyekszünk átadni, melyek más forrásból nem hozzáférhetők, pl.: nem szerepelnek 

iskolai tanagyagban. Fontos számunkra, hogy minden korosztály számára elérhető, hasznos tudást 

nyújtsanak programjaink. Az általános műveltségi színvonal emelése érdekében igyekszünk több 

terület, témakör kutatási eredményeit bemutatni és átfogó képet adni az adott témáról. Mindentudó 

Ház elnevezésű előadássorozatunkban a felsorolt okok miatt szerepelt már geológus, barlangász, 

csillagász, közgazdász, nyelvész, egyiptológus, paleontológus …. stb. Az előadó kiválasztásánál 

legfontosabb szempontunk, hogy kiemelkedő szakmai tudással és jó előadói képességekkel 

rendelkezzen. 

 

Január 25-én Dr. Szabó F. Andrea PhD, a Pannon Egyetem Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák 

Intézeti Tanszékének munkatársa tartott előadást az amerikai kultúra hatásairól.  Előadásában olyan 

korántsem könnyű kérdésekre kereste a választ, mint pl: Mit jelent az amerikanizáció és a globalizáció 

a kultúránk szempontjából? Az alaposan kidolgozott előadás során válasz is kaptunk ezekre a 

kérdésekre, a közönség olyan tényeket, adatokat és érdekességeket is megtudhatott Amerikáról és az 

amerikaiakról amik a médiákon keresztül nem jutnak el hozzánk. A kis létszám ellenére a közönség 

nagyon lelkes volt, az előadás után még legalább egy órán át tették fel kérdéseiket. A résztvevők 

létszáma 20 fő volt. 
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Február 28-án a világutazó Balaton család tagjai voltak a vendégeink, akik évek óta minden nyáron 

vitorlázni indulnak az északi vizekre. Nem a népszerű útvonalakat követik valahol a mediterrán 

térségben, hanem a rendkívül veszélyes északi útvonalakon indulnak el. Hónapokat töltöttek Izland, 

Grönland, Észak-Kanada vagy éppen Alaszka vizein. A magyar Balaton családnak sikerült 

véghezvinnie a nem mindennapi tettet és ezekről az izgalmas kalandokról meséltek nekünk. A 

Vitorlással az Északnyugati Átjáróban, avagy a Balaton család kalandjai című előadás során izgalmas 

és meghökkentő történeteket hallhattunk, és a vetített fotók segítségével mélyebb bepillantást 

nyerhettünk a család nem mindennapi életébe. Olyan tájakon járhattunk, ahová csak nagyon kevesen 

juthatnak el. Még Kristóf, a legfiatalabb Balaton is elmesélte élményeit az út kapcsán, szinte egy 

felnőtt határozottságával adta elő történeteit. Az előadás után kaptam egy köszönő levelet egy fiatal 

hölgytől, aki háláját fejezte ki, amiért személyesen láthatta és hallhatta a Balaton család tagjait. A 

programon 56 fő vett részt. 

 

A március 14-i Mindentudó Ház témája egy igazán aktuális téma: a blockchain, a kriptovaluták és a 

kripto-bányászat körül összpontosult. Az előadás során Csabai Csaba „Variance” - crypto-blogger, 

Bitcoin szakértő megismertetett minket a kriptopénzek (Bitcoin, Ethereum, stb.) és a blockchain 

technológia kialakulásának hátterével és okaival. Szó volt az okos-szerződések kialakulásáról, azok 

technológiájáról és létjogosultságáról a modern világban. Mivel a Mindentudó Ház közönsége 

általában az idősebb korosztály tagjaiból tevődik össze, örömmel tapasztaltam, hogy ezen az 

előadáson a közönség főleg fiatalokból, egyetemistákból állt. Az aktuális téma felkeltette a fiatalabb 

közönség érdeklődését, és ezáltal sikerül Őket is becsábítani intézményünkbe. Bízom benne, hogy 

ezután is figyelemmel kísérik majd programjainkat. A Bitcoin és a többi digitális fizető eszköz című 

előadáson 43 érdeklődő vett részt. 

Április 26-án Az európai kultúra vizuális enciklopédiái, a négy nagy római bazilika című előadáson  

Dr. Jászberényi József főiskolai tanár a keresztény-nemzeti kultúrát és világképet fenyegető külső és 

belső veszélyeket mutatta be. Ennek keretében elemezte a négy legnagyobb római székesegyház 

jellemzőit és titkait. Érdekességeket tudhattunk meg a Szent Pál, Szent Péter, Szűz Mária, Szent János 

bazilikákról. A programon 25 fő vett részt.  

Május 17-én Dr. László Péter egyiptológus tartott előadást Fáraók földje címmel az ősi Egyiptomról 

és az egyiptomi kultúráról. Tudományos eredményekre támaszkodva mutatta be a fáraók birodalmát. 

A közönség nagy lelkesedéssel fogadta az előadást, már előzetesen a Facebook-on is sokan 

érdeklődtek a program iránt. Rengeteg értékes információval lettünk gazdagabbak, László Péter még 

hieroglifákat is rajzolt. Az 52 főből álló közönségnek nagyon tetszett László Péter előadása, a 

program után többen odajöttek hozzám és megköszönték a lehetőséget. 

Szeptember 27-én egy biológiai témájú előadást hallhattunk a Mindentudó Ház programjában. A 

bogarak változatos csoportjáról, ismert és kevéssé ismert képviselőiről kapunk ismertetőt Dr. Kutasi 

Csaba a Bakonyi Természettudományi Múzeum főmuzeológusa jóvoltából. A legjelentősebb 

bogárcsaládok mellett a Bakonyban folyó kutatások is bemutatásra kerültek. Az előadásban szó esett 

az élővilág sokszínűségéről, valamint ennek a mindennapi életünkben betöltött fontos szerepéről. A 

programon 29 érdeklődő volt jelen. 

Október 18-án Dr. Veszelszki Ágnes, nyelvész, közgazdász, újmédia-kutató előadását hallhattuk Ki 

manipulál az online térben? címmel. A rendkívül aktuális és dinamikus előadás a közösségi médiák 

világába kalauzolt bennünket, két nagy témakört vizsgált meg abból a szempontból, hogy ezek 

miképpen vezetik meg a közönségüket: a közösségi médiában terjedő áltudományos híreket és a 

motivációs üzeneteket. A résztvevők száma 21 fő volt. 
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November 20-án Szabó Zsuzsanna középiskolai tanár, a Fényhozók Egyesület elnöke tartott előadást 

a hiperaktivitásról. A Gyermekeink-más vagyok címmel megtartott program a napjainkban egyre 

gyakrabban előforduló, kezelhetetlen, magatartási-és figyelem zavaros gyermekekről szólt és arról, 

hogy milyen módszerekkel tudunk javítani a tüneteken. A programon 18 résztvevő volt jelen. 

December 14-én Dr. Ősi Attila (geológus, paleontológus) Dinoszaurusz-kutatás itthon és a 

nagyvilágban című előadása szerepelt a Mindentudó Ház programján. Az előadás egy 

filmbejátszással indult, ami azonnal felkeltette a jelenlévők figyelmét. Ezután megismerkedhettünk a 

legaktuálisabb magyarországi és külföldi kutatásokkal, leletekkel. A közönség tagjai között voltak 

gyerekek is, akik nagy izgalommal és lelkesedéssel hallgatták végig az előadást. Ősi Attila 

dinoszaurusz csontokat is hozott magával, így a program végén a résztvevők megnézhettek, sőt meg 

is foghatták a 85 millió éves maradványokat. A látogatók száma 54 fő volt.  

A jövő ma kezdődik – játék és tudomány 

 

A 2018. szeptember 21-én 8-20 óra között megvalósult A jövő ma kezdődik - játék és tudomány című 

program technológiai újdonságokat, a közeljövő áttörő innovációit és jelentős kutatási eredményeit 

mutatta be. Az Agórában először láthattunk drónokat és robotokat, napelemből készült használati 

tárgyakat. A rendezvény célja az volt, hogy olyan jelentős technológiai újításokat mutasson be, 

amelyek a jövőben mindennapjaink meghatározó részévé válhatnak. A délelőtti programokat 

elsősorban regisztrált iskolai csoportok részére hirdettük meg, de a drón- és napelemes bemutató, 

valamint a tudományos témájú előadás bejelentkezés nélkül is látogathatóak voltak. A veszprémi 

iskolákon és óvodákon kívül több csoport érkezett a környező települések oktatási intézményeiből is: 

például a litéri óvodából, a Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskolából és a Herendi Német 

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolából. A nap folyamán a látogatók létszáma összesen kb. 400 

fő volt.  

 

Utazó planetárium 

A program 8.00-14.00 óra között volt látható. Az Utazó planetárium előadásait óvodai és általános 

iskolai csoportok tekintették meg. Az óvodásoknak az Aba és Lana Űrkalandozások, az iskolás korú 

gyerekeknek az Utazás a bolygók csodálatos világába és A csillagos ég rejtelmei című előadást 

vetítettük az Agóra színháztermében. A planetárium rendkívül népszerű volt a gyermekek és a 

felnőttek körében is, nagyon sokan kifejezetten emiatt látogattak el hozzánk. 

 

Programozz játszva! és robotika bemutató 

A Programozz játszva! foglalkozás és a robotika bemutató a Logiscool Kft. közreműködésével 

valósult meg 8.00-14.00 óra között. A cég több éves tapasztalattal rendelkezik a programozás 

oktatásában, így a gyerekek egy bemutatkozó foglalkozáson ismerkedhettek a programozás alapjaival 

és a robotok irányításának a módjával. 

 

Tervezz járművet! - pályázat 

Az alsó tagozatosok számára meghirdetett pályázatunkra 11 munka érkezett, köztük egy makett is. A 

gyerekek nagy fantáziával tervezték meg a jövő járműveit, melyek közül hármat díjaztunk. Minden 

alkotást kiállítottunk a bejárat mellett, jól látható helyen elhelyezett üvegfalú vitrinben. 

 

 Napelemes bemutató és játékok 

A résztvevők játékos formában kaptak információkat a napelem gyártás érdekességeiről, a napelemek 

előnyéről, működéséről és jövőjéről. Néhány „napelem-játék” pl. napelemből kialakított 

pingpongasztal, amőba-játék segítségével szereztek élményeket az információk mellett. A gyerekek 

a bemutató végén egy napelemmel működő játékot, solar bogarat kaptak ajándékba. A gyönyörű 

napsütéses őszi időjárás kedvezett a bemutatónak, amit az Agóra előtti téren valósítottunk meg. 
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Drónbemutató 

Tamás István designer, dróntervező bemutatóval egybekötött előadást tartott a dróntechnológia 

előnyeiről, felhasználási területeiről és lehetséges jövőbeli szerepéről az Agóra 11-es termében 9.00-

12.00 óráig. Az ingyenes programon különböző méretű és típusú multikoptereket láthattak az 

érdeklődők. A regisztrált iskolai csoportokon kívül sok más érdeklődő is érkezett kifejezetten erre a 

programra. 

 

Az onkológia napjainkban című előadás 

Az egész napon át tartó rendezvény-sorozatot egy tudományos előadás zárta, melyet az Agóra 

kamaratermében tartottunk meg 18 órai kezdettel. Dr. Máhr Károly a Zala Megyei Szent Rafael 

kórház osztályvezető onkológus főorvosa a legújabb kutatásokról és eredményekről tájékoztatta a 

hallgatóságot. Fontos információkat hallhattunk a legmodernebb terápiás irányelvekről, kezelési 

módokról és arról, hogy mindez milyen módon alkalmazható a gyakorlatban.  

 

Natura Napok  

 

Célunk az ezotéria, spiritualitás iránt érdeklődők számára előadásokon, workshopokon, kezeléseken 

való részvétel biztosítása, a szemléletmód tartalmasabb megismerésének lehetővé tétele. Olyan 

ismeretterjesztő előadások, zenei produkciók nyújtása, melyek segítik a testi és lelki egészséget, 

harmonikus személyiségfejlődést. 

 

Március 17. 

 

A nap folyamán a „Szeretetben, szerelemben - Csukd be a szavak ajtaját, és nyisd ki a szíved ablakát” 

szlogenhez és témához kapcsolódó előadások, kiállítások, jóga, meditációk, állapotfelmérések, 

valamint egyéb szolgáltatások (masszázsok, kezelések, életmód tanácsadás) várták a látogatókat. 

Elsőként Kálazi Ági tradicionális reiki mester, tanár, a nap háziasszonya köszöntötte a vendégeket, 

majd meditációt tartott. A gyakorlatot, testi-lelki ellazulást Kőrösi Gábor zenész, hangterapeuta 

kísérte. Ezután Kálazi Ági „A Gyógyító Szeretet útja, lépései” címmel tartott előadást. A 

továbbiakban Polgár Ágnes Aneila lélek létra tréner és bowen alkalmazó „Teremtő őselem a 

szerelem”, Huszti Sándor önismereti tanító „Hogyan működik a szerelem és miért múlik el oly 

hamar?”, Vajay Kitti „Mit is jelent önmagunkat szeretni?”, valamint PrAkash Vörös Ákos szellemi 

tanító „A párkapcsolat kihívásai és lehetőségei a Szellemi Úton” c. előadását hallhatta a közönség. 

Zenés programelemekre is sor került, Kőrösi Gábor „Szemed tükrében” címmel koncertezett, a nap 

zárásaként pedig közös mantraéneklés zajlott a Samadhi Band-el. A látogatók a kamaratermi 

előadások mellett megtekinthették Török Lajosné „Varázslatos selyem” és Szitási Zsuzsanna 

„Lélekszirmok” című kiállítását. Emellett workshopokon vehettek részt, illetve Marosfalvi Imre 

ENRICO is több programmal (előadás, masszázskezelés, CD-bemutató koncert) köszöntötte az 

érdeklődőket. 

A szerelem, mint a világ egyik legbonyolultabb érzése még soha nem volt témája a Natura Napnak. 

Az érdekes témaválasztás meghozta gyümölcsét, hiszen nagyon sokan voltak kíváncsiak az 

előadásokra. A vendégek összességében egy kellemes és különleges napot tölthettek el az 

intézményben. A programra 142 fő vett jegyet. 

 

Szeptember 29. 

 

A nap folyamán a Szeretetben, szerelemben II. - „Maradjunk csendben, de mozduljunk a Szívünkkel” 

szlogenhez és témához kapcsolódó előadások, kiállítás, jóga, meditációk, állapotfelmérések és egyéb 
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szolgáltatások (masszázsok, kezelések, életmód tanácsadás) várták a látogatókat. A nyitó meditációt 

köve-tően Kálazi Ági tradicionális reiki mester, tanár a szeretetről és békességről tartott előadást. Ezt 

követően Rózsa Judit és Lajkó Tamás a párkapcsolatokról és a bennük fellelhető tudatosságról 

beszéltek. Németh Szilvia azt elemezte, miként haladhatunk lépésről-lépésre a Mennyei Szerelem 

megélése felé. Tuba Gábor Botond „Szeretettel az egészségért, avagy érzelmi életünk csontrakó és 

szellemgyógyász szemmel” című előadásában igen újszerűen közelítette meg a témát. Germanné 

Kemény Ildikó a természet és az élet összefüggéseinek megértésére törekedett a Germán 

Gyógytudomány segítségével. Ezután Gazda Mónika azzal a kérdéskörrel foglalkozott, mit tehet a 

szellemünk, hogy szeretve legyünk. Végül Papp Judit DOB-SZER-ELEM című koncertje zárta a 

kamaratermi előadásokat. Az előadók mindegyike számos saját tapasztalatot osztott meg a 

közönséggel, melyekből sokat tanulhattak az érdeklődők. Az előadások és workshopok mellett 

Lajkóné Rózsa Judit „Színnel szóló szeretet” című kiállítását tekinthették meg a látogatók. A szeretet, 

szerelem témaköréhez kapcsolódó rendezvény ezúttal kevesebb érdeklődőt vonzott, mint előző 

alkalommal, de a résztvevők most is hasznos információk birtokába juthattak. A programra 103 fő 

vett jegyet. 

 

Egyéb előadások  

 

Március 21, 22. 

 

A  Magyar-Lengyel Barátság Hete alkalmából két egyetemi oktatót hívtunk meg, egy irodalmi és egy 

történelmi előadás megtartására. A program a Jendrassik-Venesz Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolájával való együttműködésben valósult meg, a közönséget az iskola tanulói alkották. 

A program célja volt, hogy az egyébként is lengyel kapcsolatot fenntartó intézmény diákjai új 

ismeretet szerezzenek a lengyel nemzet történetéből. 

Dr. Pálfalvi Lajos Írók a birodalmak között címmel tartott előadást,  Dr. Petneki Áron pedig a lengyel 

történelemről, és a Magyarországgal való kapcsolat történelmi és társadalmi jelentőségéről beszélt. 

Az előadásokon 145 fő vett részt. 

 

Április 12. 

 

Százévesen egészségben! – Soós Attila előadása 

 

A Nyitott Szemmel Magazin főszerkesztője olyan kérdésekre próbált választ találni előadásában, 

mint: 

- Mit tanulhatunk a hosszú életű emberektől, népektől, az úgynevezett „Kék zónák” lakóitól? 

- Mivel érnek el ezek a népek ilyen élethosszúságot, aktivitást, egészséget? 

- Mi európaiak mit valósíthatunk meg a magunk életében? 

Elmondta, hogy „Kék zónáknak” nevezik Földünk azon részeit (Hunzák, Vilcabamba, Okinava, 

Abbázok, Loma Linda, Szardínia), ahol a 100 év feletti egészséges, aktív életet élők száma a 

legmagasabb. Példákkal szemléltette az ott lakók életvitelét, hétköznapjait, szokásait. Az egyes 

területeken élők életformájában számos közös vonást talált. A következőket emelte ki: mások az 

étkezési szokásaik, mint nekünk (ők inkább növényi alapú étrendet követnek); aktív életmódot 

folytatnak (pl. sok fizikai munkát végeznek); közösségi életük rendkívül élénk, a társadalom tagjai jó 

viszonyt ápolnak egymással; családi kapcsolataik erősek, így idős korukban sem magányosak. Az 

előadás végén érdekes beszélgetés alakult ki az előadó és a vendégek között. Érezhető volt, hogy a 
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téma nagyon érdekli a látogatókat és mindenki keresi a választ arra, miként lehetne egészséges, 

hosszú élete. A programon 30 fő vett részt.  

 

Május 2. 

 

Életvezetési tanácsok története – Dr. Domschitz Mátyás előadása 

Az előadó (szervezetfejlesztő, tréner, szervezetkutató) az életvezetési tanácsok történetéről beszélt 

egészen a protestáns etikától a sikertréningekig és a zenig. Történeti ívet rajzolt a protestáns 

munkaaszkézistől, az időgazdálkodáson keresztül a stresszkezelésig és a mindfulness-ig. Elmondta, 

hogy az életvezetési tréningek sokféle forrásból táplálkoznak. Van köztük tudományos, vallási alapú 

és sok tudománytalan folklór. A „hogyan váljunk sikeressé?” témájú könyvek nagy része az USA-

ból származik. Ezek kulcsüzenete, hogy a siker rajtunk múlik: tűzzük ki céljainkat és napról napra 

végezzük el a célok eléréséhez vezető feladatainkat. Hangsúlyozta, hogy ez több száz éves protestáns 

hagyományon alapul. A foglalkozásvezető javasolt 10 módszert, melyet az emberek céljaik elérése 

érdekében használhatnak. Az előadó és a vendégek sokáig beszélgettek az életvitelről, életvezetési 

tanácsokról és az ehhez kapcsolódó könyvélményekről. A foglalkozásra több érdeklődőt vártunk, de 

akik megjelentek, számos hasznos ismeret birtokába jutottak. A programon 8 fő vett részt. 

 

November 13. 

 

Reménység a veszteségben I-II.  

I. Hogyan élhetünk hasznos és örömteli életet maradandó betegség(ek) esetén is? - Soós Attila 

előadása 

A Nyitott Szemmel Magazin főszerkesztője a veszteségfeldolgozás 5 fázisáról – a tagadásról, a 

haragról, az alkudozásról, a depresszióról és az elfogadásról - beszélt. Többek között olyan kérdések 

merültek fel, mint szükséges lenne-e az egyénnek változnia, változtatnia, jó-e úgy az élete, ahogy 

jelen pillanatban éli. Az előadó hangsúlyozta a választás szabadságát, az örömforrások felfedezését, 

a másoknak nyújtott segítség fontosságát, a csend, illetve a zene esetleges gyógyító hatását. Számos 

bibliai utalást tett és felhívta arra a figyelmet, hogy sok esetben egy betegség indítja el az embert a 

változás útján, számtalanszor ez tesz „jobbá” valakit. Többször kiemelte a hála érzésének fontosságát 

is. Az előadás végén arról beszélgettek, kinek mi segít általában, ha mélyponton van, illetve milyen 

eszközöket alkalmaz probléma esetén. A programon 15 fő vett részt. 

 

November 27. 

 

II. Milyen reménységet találhatunk halál és gyász idején? 

Az előadó elsőként a halál felfoghatatlanságáról beszélt, majd a gyászfeldolgozás munkájáról, 4 

lépéséről (kezdeti bénultság, közömbösség, üresség érzése; fegyelmezett, kontrollált időszak; 

szélsőséges érzelmek, mélypont; leválás). Számos veszteség-feldolgozással kapcsolatos könyvet 

ajánlott és az előző alkalomhoz hasonlóan bibliai utalásokat tett. Hangsúlyozta, hogy ha hívők 

vagyunk, akkor is át kell mennünk a 4 szakaszon. Kiemelte a gyász fontosságát. Véleménye szerint 

az elvesztett szeretteinktől való búcsúzás, haláluk feldolgozása igen komoly munka. A továbbiakban 

beszélt a temetésről, illetve a különböző kultúrák temetkezési szokásairól is. Az előadás végén ezúttal 

is érdekes beszélgetés alakult ki és a résztvevők megosztották egymással a halállal, gyásszal 

kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat. A programon 15 fő vett részt. 
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Tanfolyamok  

 

2018-ban is több tematikában indítottunk tanfolyamot A tanfolyamok célja egy-egy hagyományos 

vagy új technika elsajátítása, tapasztalatszerzés, kreativitás elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltése 

volt. 

 

Tanfolyamok az Életmód konyhában 2018-ban 

 

Az Agóra Veszprém Kulturális Központban négy főzőhelyes látványkonyhája jó lehetőséget biztosít 

a tanfolyamok szervezéséhez. Az elmúlt három évben kialakult egy nagy létszámú, egyre bővülő 

célközönség, akik szívesen vesznek részt a gasztronómiai tanfolyamokon, követik az intézmény ez 

irányú tevékenységét. Mivel jelenleg nagyon népszerű a gasztronómia, és az ezzel kapcsolatos 

tevékenységek, a programok sok olyan embert vonzanak az intézménybe, akiket a hagyományos 

ismeretterjesztő alkalmak nem vonzanak. Így a konyhai tanfolyamoknak nagy szerepe van az 

intézmény népszerűsítésében és az imázsformálásban. Tanfolyamaink elsősorban a felnőtt 

korosztályt célozzák, de egyszerűbb foglalkozásokkal igyekszünk a gyerekeket is bevonni a 

tevékenységbe 

2018-ban a következő gasztronómiai tanfolyamok valósultak meg: Cukorvirágkészítő tanfolyam 2 

alkalommal, réteskészítő tanfolyam, tortaburkoló tanfolyam, sajtkészítő tanfolyam 2 alkalommal, 

bonbonkészítő tanfolyam, mézeskalácsdíszítő tanfolyam, sütigyár és bonbonkészítő foglalkozás 

gyerekeknek. 

2018-ban 10 gasztronómiai tanfolyamot, foglalkozást valósítottunk meg, amelyeken összesen 109 fő 

vett részt. 

 

Olasz nyelvtanfolyam kezdőknek 

 

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

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

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

első múlt időt (passato prossimo). 

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

videókat néztek és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat oldottak meg. 

A 16 fős kezdő létszámból 13 fejezte be az első kurzust, közülük 12 fő folytatja januártól a 

tanfolyamot. 

 

Olasz nyelvtanfolyam haladóknak 

 

A 4. ciklusához érkezett az olasz nyelvtanfolyam Di Croce Gyöngyi vezetésével. 

2018.január 9-től – június 5-ig heti 3 órában zajlott keddenként a haladó olasz nyelvtanfolyam, az 

Agórában. A csoport létszáma a tanfolyam során szinte állandó volt a lemorzsolódottak helyére külső 

érdeklődők ültek be, akik már tanultak valahol olaszul.  

Az előző 60 órás tanfolyam végére B1-es szintig jutottak el, a mostani kurzus célja a B2-es szint 

elérése volt, melyet sikeresen teljesítettek. A résztvevők közül 3-4 fő a B2-es nyelvvizsgával is 

megpróbálkozhat. 

Tovább ismerkedtek a kötőmód más alakjaival, a passzív szerkezetekkel. Sok időt fordítottak a 

szókincsbővítésre, hallás utáni szövegértés fejlesztésére. A témaköröknél megjelent a film, a mai 

Olaszország problémái (szervezett bűnözés, migráció, munkanélküliség stb.), vidéken vagy városban 

jobb-e élni. Sokat gyakoroltak írásban és szóban is, fejlesztették a szövegértést. Nagyon szerették a 

csoport és pármunkát.  

A csoporttagok közötti összhangot mutatja, hogy júniusban közös kirándulást szerveztek Velencébe. 
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Francia nyelvtanfolyam kezdőknek 

 

Ötödik nyelvként 2018. február 5-én 60 órás francia nyelvtanfolyamot indított az Agóra kezdőknek. 

Az oktatás heti 2x3 órában zajlott. Annak ellenére, hogy az egyik legnehezebb nyelv, az eddigi 

legnagyobb létszám 14 fő kezdte el a tanfolyamot. A tananyaghoz a France- Euro -Express I. 

tankönyvet használták, abc, kiejtés, igeragozás, hímnem és nőnem, névelők: határozatlan és 

határozott, személyes névmások: hangsúlyos és hangsúlytalan, tagadás, kérdezés, többes szám, 

melléknevek, alany, helymeghatározás, prepozíciók, birtokviszony, tárgyi névmások a múlt idő 

képzése.  

A tanfolyamot 7 fő fejezte be. 

 

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 6 fős 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.  

 

„Nulláról a használható tudásig” 

 

2018 őszén ismét elindult a tanfolyam, 13 fő részvételével az Agóra számítógép termében. Az 

érdeklődők - elsősorban nyugdíjas korosztály – alapfokú számítástechnikai képzést kaptak. A 

foglalkozásokat a Katedra informatikusa tartotta. A tanfolyam alatt megismerkedtek a 

számítástechnika rövid történetével, alapfogalmakkal, számítógépekkel, hálózatokkal, operációs 

rendszerekkel. Megismerkedtek az internet világával, megtanultak keresgélni és levelezni, saját e-

mail fiókot létrehozni. 

 

Gyermektáncoktatók képzése  
 

Tavaszi-őszi képzés, 2x60 óra 

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 segítkezett. 

 

Kismesterségek alkotóműhely 

 

Egy adott témakör köré szerveződő tanfolyamra, hasonló érdeklődésű emberek jelentkeznek, az 

érdeklődési kör hasonlósága miatt a csoport nagyon gyorsan összeszokik, barátságok alakulnak ki. A 

kötetlen légkör, a szabadidő hasznos eltöltése nagyon sok energiát ad a résztvevőknek, mindig nagyon 

várják a foglalkozásokat.  Több tanfolyamot haladó szintre is tovább kellett vinnünk, a résztvevők 

igényei alapján (nemezkészítő-, kosárfonó tanfolyam), ill. más formában folytatták tovább az adott 
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tevékenységet, pl. a csipkeverők közül szinte mindenki eljár csipkét verni az Alsóörsi 

Csipkeműhelybe, ill. egy fő a budapesti szakképző iskolában folytatja tovább a tanulást, s hamarosan 

szakképzett csipkeverő oktatóként fejezi be tanulmányait. 

2018-ban 5 tanfolyamot indítottunk, ebből 5 tanfolyamot 36 órában: Csipkeverő tanfolyam, 

Kosárfonó tanfolyam kezdő, Kosárfonó tanfolyam haladó, Nemezkészítő tanfolyam kezdő, 

Nemezkészítő tanfolyam haladó.  

 

Kézműves tanfolyamok 

 

A kézműves tanfolyamok célja, hogy a résztvevők az adott témában új ismereteket szerezzenek, 

kompetenciákat sajátítsanak el. Az egyes képzések végére bővül a tudásuk, jártasságuk, a megszerzett 

tudásanyag birtokában otthon is végezhetik tovább a tevékenységet. A foglalkozások során elméleti 

és gyakorlati útmutatásban egyaránt részesülnek. Az oktatók által alkalmazott didaktikai módszerek 

(szemléltetés, magyarázat, előadásmód, segítségnyújtás, írott tananyag adása…) tovább segítik az 

ismeretanyag hatékony átadását. Az egyes tanfolyamokon a résztvevők létszáma minimalizálva, 

illetve maximalizálva van. Az oktató személyére jellemző a magas szintű tudás, gyakorlati és elméleti 

jártasság. 

Selyemfestő tanfolyamot 15 órában, a Szappankészítő tanfolyamot 5 órában, a Kencekészítő 

tanfolyamot 6 órában látogathattak a résztvevők. 

 

Bútorfestő tanfolyam „Alapozástól a virágozásig” 

 

I. tanfolyam - március 5 - 26. között 10 fő részvételével zajlott 

II. tanfolyam - május 7 - 28. között 6 fő részvételével zajlott 1 fő Budapestről járt és minden 

alkalommal eljött 

III. tanfolyam - november 19. és december 10. között 8 fő részvételével zajlott 

 

A 4 foglalkozás során, mindhárom tanfolyamon 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. A tanfolyamot összefoglaló 

zárta, melynek során még egyszer átvették a legfontosabb tudnivalókat. 

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

Egyesület tagja. 

 

Harisnyavirág-készítő tanfolyam 

 

A február 16-án zajló 3 órás foglalkozás során a résztvevők megtanulhatták a harisnyavirág 

készítésének alaplépéseit. A foglalkozás jó hangulatban telt, a végére mindenki elkészítette a tervezett 

kompozíciót. A megszerzett alapismeretek birtokában otthon is tudnak már virágokat készíteni. A 

tanfolyam 10 fő részvételével zajlott. Vezette: Fülöp Rita 

 

Lószőrékszer-készítő tanfolyam 

 

A 4 alkalomból álló tanfolyamon a lószőrfonás három alap technikájával ismerkedhettek meg a 

résztvevők. Betekintést nyerhettek a mesterség múltjába, és a legendákba. A tanfolyam végére, egy 

kis otthoni gyakorlással és készüléssel, elkészítettek egy - fülbevalóból, gyűrűből és karkötőből álló 

- saját ékszer szettet. A jó kézügyesség, az éles szem (szemüveg nem volt akadály) és a türelem előnyt 

jelentett a munka során. 

A foglalkozásokat vezette: Czefernekné Tenk Bernadett lószőrékszer készítő, a Népművészet Ifjú 

Mestere, a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület tagja. Az oktató mindvégig türelmesen és 

odaadóan foglalkozott a résztvevőkkel és igyekezett a tudását teljes mértékben átadni. Örömünkre 

szolgált, hogy egy győri résztvevője is volt a tanfolyamnak, mely 8 fő részvételével zajlott. 
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Alkotóműhely  

8 éve működik az intézményben, melyen a résztvevők olajfestést, rajzolást tanulnak N. László Gizella 

vezetésével. Az Alkotóműhely 2018-ban 19 alkalommal valósult meg, összesen 266 fő részvételével. 

 

Alapfokú gombaismereti tanfolyam 

 

A tanfolyam célja, hogy a hallgatók számára biztosítsa a 100 legfontosabb ehető és mérgező 

gombafajjal kapcsolatos ismeretek elsajátítását. Ennek érdekében a tanfolyam egy 9 órás elméleti 

képzést nyújtott, majd további 4 nap terepgyakorlaton ismertette meg az éppen termő gombákat. 

Az elméleti oktatás egy évek alatt kidolgozott, egyedülállóan látványos előadás keretén belül valósult 

meg. Ennek segítségével több, mint 100 gombafaj került bemutatásra. Az elméleti tudás bővítéséhez 

a terepgyakorlatok biztosítottak további kiváló lehetőségeket. A kirándulások a gombafajok 

maghatározásával és azok részletes bemutatásával végződtek. 

 

Gyógynövényismereti tanfolyam 

 

A 30 órás tanfolyamon elméleti és gyakorlati képzésben részesültek a téma iránt érdeklődők.  

 

Karácsonyi gyógyteakészítő workshop 

 

A workshop első része egy rövid, ám szakértő és különleges gyógynövényismerettel kezdődött 

bevezetve az érdeklődőket a gyógyteakészítés és -fogyasztás világába is. Ezt követően finom gyógy- 

és fűszernövényekből készült teákat kóstoltak. A továbbiakban kétféle, téli problémákra gyógyírt 

nyújtó gyógynövényes teakeveréket állítottak össze. Az elkészített teakeverékeket szép üvegekbe 

töltötték, majd vidám, színes, mintás díszítőanyagok és feliratozható üdvözlőkártyák felhasználásával 

még szebbé és személyesebbé varázsolták azokat. Így az ismeretszerzés mellett kézműves 

foglalkozás keretében saját készítésű karácsonyi ajándékokat is gyártottak a teákból. A 

műhelymunkát Dr. Nagy Alinda és Klatsmányi Péter, a Napsugár Gyógyító és Oktatási Központ 

munkatársai vezették. A programon 11 fő vett részt. 

 

Start Pont 

 

A foglalkozásokat Ruppert Petra tanár, mediátor tartja, melynek célcsoportja a  11-16 év közötti 

kamaszok és a szüleik, a program a  köztük való kapcsolat erősítését, adott esetben helyreállítását 

célozta.  

A Start Pont program 17 alkalommal valósult meg, összesen 34 fő részvételével. 

 

Értelem és intuíció tréning 

 

A tréning elsődleges témája a jobb és bal agyfélteke erőinek felfedezése és egyszerre történő 

használata volt. A két agyféltekéhez kapcsolódó képességek megismeréséről, fejlesztéséről, valamint 

az agyféltekék összekapcsolásáról, működési egységének megteremtéséről szólt a tanfolyam. A 

gyakorlatorientáltság jegyében az elméleti alapok átadását követően olyan technikákat sajátítottak el 

a résztvevők, amelyeket be tudnak építeni a mindennapjaikba. A tanfolyamot Dr. Nagy Alinda és 

Klatsmányi Péter, a Nap-sugár Gyógyító és Oktatási Központ munkatársai vezették. 

A képzés célkitűzése az volt, hogy a résztvevők - életük helyzeteit mélyebben látva és a céljaik 

eléréséhez minden képességüket összhangban használva - boldogabb és teljesebb életet élhessenek. 

A tanult gyakorlatok nagymértékben hozzájárulnak az érdeklődők életminőségének javulásához. A 

programon 18 fő vett részt. 
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Stresszkezelés tréning 

 

A tréning elsődleges témája az volt, hogyan kezelhetjük a mindennapos stresszt okozó helyzeteket, 

miként élvezzük az életet bármilyen körülmények között, hogyan tegyük élvezetessé 

mindennapjainkat, milyen módon fejleszthetjük a stressztűrő képességünket és fordíthatjuk 

előnyünkre a nehéz élethelyzeteket. A résztvevők hatékony eszközöket kaptak a tudatosság 

megtartásához, illetve megtanultak számos, egyszerűen elsajátítható feszültségcsökkentő és 

problémamegoldó technikát. Mivel a tartósan fennálló feszültség jelentősen ronthat 

életminőségünkön és egészségünk rovására is mehet, fontos tudni, miképpen lehet a stressz 

kialakulását megelőzni, vagy ha már megjelent, feloldani. A tréning során mindehhez nagy segítséget 

nyújtottak a tréningvezetők, Dr. Nagy Alinda és Klatsmányi Péter, a Napsugár Gyógyító és Oktatási 

Központ munkatársai. A mentális, érzelmi és mozgásos gyakorlatoknak köszönhetően a résztvevők 

kiegyensúlyozottabb, boldogabb életet élhetnek. A programon 10 fő vett részt. 

 

KIÁLLÍTÁS 
 

Az Agóra Veszprém Kulturális Központban két nagyobb tér áll rendelkezésre a kiállítási 

tevékenységhez, a kiállítóterem és az 1. és 2. emeleti társalgó. Ezen kívül a Bakony Fotóklub 

időszakos, tematikus kiállításainak a minigaléria ad helyet. 

Az intézmény kiállítási tevékenysége sokrétű, minden évben igyekszünk több korosztályt, és 

különböző érdeklődésű embereket megszólítani. Ennek megfelelően a programok célcsoportja is 

változatos. A kiállítási tevékenységünk során a kommunikációnkat az adott célcsoport igényei, 

elvárásai határozzák meg. 

 

Az intézményben 2018-ban összesen 28 kiállítást rendeztünk, amelyeket 10793 látogató tekintett 

meg, a megnyitókon 893 fő vett részt. 

 

A 2018-ban megrendezett kiállítások tematikusan: 

 

Festménykiállítás 

 

A kiállításokon veszprémi vagy Veszprém megyei amatőr alkotók és alkotócsoportok mutatkoztak 

be az intézményben. Célunk, hogy lehetőséget adjunk az amatőr alkotóknak saját művészetük 

megismertetésére, támogatva ezzel az alkotótevékenységüket, további motivációt nyújtva a 

folyamatos önképzésre, fejlődésre. A programok célcsoportja az alkotó családja és baráti köre, így az 

intézmény kommunikációja elsősorban rájuk irányult. A kiállításokhoz plakát, nyomtatott és e-

mailezhető meghívó készült, valamint tájékoztatást nyújtottunk a honlapon és a Facebook-oldalon. 

Az események nem csupán kulturális programok voltak, hanem baráti találkozók is, amelyek 

erősítették a közösségfejlesztő tevékenységünket is, és szélesebb körben ismertté tették az 

intézményt. A kiállításokon bemutatkozott: Bolla Katalin, a Honvéd Kulturális Egyesület Veszprémi 

Régiójának tagjai, Rédey Emília, az Agóra Veszprém Alkotóműhelye két alkalommal, Kecső Irén, 

Horváth Imre, és dr. Keskeny Ildikó. 

Festészet témájú kiállítást 2018-ban 8 alkalommal valósítottunk meg, amelyeket 3112 látogató 

tekintett meg, a megnyitókon 392 fő vett részt. 
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Fotókiállítás 

 

A fotókiállításaink elsősorban a Bakony Fotóklub és a HEMO Fotóklub közreműködésével, és velük 

való együttműködésben valósultak meg. A kiállításokon bemutatkozott: Borka Roland, Tóth István, 

Bánhelyi József Zoltán és Ladányi Tamás. Második éve mutattuk be a Varázslatos Magyarország 

pályázatra érkezett alkotásokat az intézményben, ahol az ország legsikeresebb természetfotósainak a 

képeit láthatták az érdeklődők. 

Fotókiállítást 2018-ban 5 alkalommal valósítottunk meg, amelyeket 1673 látogató tekintett meg, a 

megnyitókon 170 fő vett részt. 

A Bakony Fotóklub állandó kiállítótere a minigaléria, ahol alkalmanként, kisebb tematikus 

kiállításokkal várják a látogatókat. 2018-ban 5 alkalommal rendeztek tárlatot a minigalérián, amelyet 

2171 látogató tekintett meg. 

 

Ismeretterjesztő kiállítás 

 

Az ismeretterjesztő kiállítások célja valamely új ismeret nyújtása, elmélyítése. A célcsoportunk így 

elsősorban a téma iránt érdeklődőkből, vagy az adott témát tanulókból áll össze, a célközönség az 

életkor alapján is eltérő. Emiatt a kommunikáció is sokfelé irányul. A felnőtt közönséget a 

Facebookon, a honlapon és plakátokon próbáljuk elérni, a gyerekeknek szóló kiállítások kapcsán 

elsősorban a gyermekes szülőket és a pedagógusokat célozzuk meg. A legnagyobb közönséget az 

előző évekhez hasonlóan az interaktív, gyerekeknek szóló kiállítás vonzotta, amely a fizika 

különleges világába kalauzolta a résztvevőket. Óvodás korú gyerekeknek rendeztük meg a Marék 

Veronika meseillusztrációiból készült kiállítást, felnőtteknek pedig a magyar birkózósport 

történetéről és a Semmelweis Ignác munkásságáról szóló ismeretterjesztő kiállításokat. 

Ismeretterjesztő kiállítást 2018-ban 4 alkalommal valósítottunk meg, amelyeket 1819 látogató 

tekintett meg. 

 

Kézműves kiállítás 

 

A kézműves kiállításokon amatőr alkotók és alkotócsoportok mutatkoztak be az intézményben, olyan 

emberek, akiknek a hobbijuk valamilyen alkotótevékenység, akár a népművészet, iparművészet, akár 

a modernebb technikákból merítve az ötleteket. 

Célunk, hogy lehetőséget adjunk nekik saját művészetük megismertetésére, támogatva ezzel az 

alkotótevékenységüket, további motivációt nyújtva a folyamatos önképzésre, fejlődésre. A 

programok célcsoportja a festmény- és fotókiálításokhoz hasonlóan az alkotó családja és baráti köre, 

így az intézmény kommunikációja elsősorban rájuk irányult. A kiállításokhoz plakát, nyomtatott és 

e-mailezhető meghívó készült, valamint tájékoztatást nyújtottunk a honlapon és a Facebook-oldalon. 

A kiállításokon bemutatkozott Török Lajosné selyemfestő, Mága Gabriella és Soponyai Andrea 

ékszerkészítők, valamint az intézményhez kötődő két csoport, a Kosárfonó Klub és a Foltvirágok 

Patchwork Klub. A művelődő közösségek bemutatkozása erősíti az intézmény közösségfejlesztő 

tevékenységét és szorosabbá teszi a velük való kapcsolatot. Kézműves kiállítást 2018-ban 5 

alkalommal valósítottunk meg, amelyeket 1454 látogató tekintett meg, a megnyitókon 309 fő vett 

részt. 

 

Emlékkiállítás 

 

2018-ban egy alkalommal rendeztünk emlékkiállítást a Szilágyi Táncegyüttes 45 éves fennállása 

alkalmából. A kiállítás célcsoportja a Táncegyüttes tagjai és a barátai voltak, akik a kiállítást a 
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jubileumi gálájuk részeként rendezték meg. A kiállítást 564 látogató tekintette meg, a megnyitón 22 

fő vett részt. 
 

Szép Magyar Könyv kiállítás 

 

A kiállítás szervezésével elsődleges célunk az irodalom és olvasás népszerűsítése, a könyvkultúra 

terjesztése, valamint magas színvonalú, értékes alkotások bemutatása. 

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. A budapesti zsűri külön díjazza a gyermekkönyveket, a 

tankönyveket, az ismeretterjesztő kiadványokat, a tudományos műveket, a szakkönyveket és a 

felsőoktatási kiadványokat, a szépirodalmi és ifjúsági köteteket, a művészeti könyveket és albumokat, 

a bibliofil és speciális kiadványokat, valamint a fakszimile, reprint és adaptált kiadványokat. A 

zsűritagok több szem-pontot vesznek figyelembe az elbírálásnál. A formátum, a tipográfia, a papír 

minősége és az illusztrációk mind közrejátszanak a döntésben. Az Agóra Veszprém az egyetlen 

vidéki helyszín, ahol a budapesti zsűri által kiválogatott könyvek bemutatásra kerülnek. A hatnapos 

kiállításon igen értékes, magas minőségű könyveket köszönthettünk. Az eddigi évekhez hasonlóan, 

az érdeklődők szavazhattak a nekik leginkább tetsző alkotásokra. A verseny díjainak kiosztása az 

ünnepi könyvhét keretein belül történik. A közönségdíjat a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál és 

az AGÓRA Veszprém VMK látogatóinak összesített szavazatai alapján ítélik oda. Azáltal, hogy 

otthont adunk a kiállításnak, sok irodalom- és könyvkedvelő látogatónak szerzünk örömöt. 

Gyerekektől az időskorúakig rengetegen voltak kíváncsiak a könyvekre. Az érdeklődők nagyon 

élvezik, hogy választásuk jelentős szerepet tölt be a közönségdíj tekintetében és örömmel dobják 

szavazólapjukat a bekészített szavazódobozba. A beérkezett 120 rendkívül színvonalas műből a 

legszebbnek talált könyv az ismeretterjesztő kategóriában nevezett: Hársvölgyi Virág: Kína című 

alkotás lett. A kiállítást kb. 180 fő tekintette meg. 

 

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁS 
 

Célja a közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan szerveződő, több csatornán történő 

tájékoztatása, a közösségi tér használatának biztosítása, a részvétel/látogatás alkalmával a 

komfortérzetet növelő szolgáltatások biztosítása. A közösségi szolgáltatások formái: információ 

nyújtása (információs tevékenység); informatikai szolgáltatás; játszóház, gyermekfelügyelet.  

Olyan, a lakosság számára biztosított tevékenységi formák összessége, amelynek során a 

partnereknek lehetőségük van a mindennapi életükhöz szükséges információk összegyűjtésére, 

valamint tájékozódásra az intézmény működéséről, tevékenységéről.  

A közösségi szolgáltatások hozzájárulnak a látogatók komfortérzetéhez, egyenlő eséllyel vehetők 

igénybe. A tevékenység során közösségi kapcsolatépítést kezdeményező programok, akciók is 

indíthatók. 

 

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

valósítottuk meg a Térségi KulTúra elnevezésű programsorozatunkat, mellyel célunk az évtizedek 

óta magas színvonalon működő TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad előadásainak eljuttatása a 

Veszprém megyei kistelepülésekre úgy, hogy magas minőségű, komoly vagy éppen vidám irodalmi 

műsorokhoz jussanak díjmentesen, a szűkös költségvetésük ne korlátozza abban őket, hogy méltó 

módon megünnepeljenek olyan neves alkalmakat, mint például a Magyar Kultúra Napja vagy a 

Költészet Napja, Anyák napja. A program költségeit sikeres NKA pályázat biztosította. 

 

Az alábbi két műsor szerepelt a programban. 
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„Tiszta szívvel” - József Attila műsor 

Ez a versválogatás József Attila sokoldalúságát, hangulati sokszínűségét, lírai fejlődését hivatott 

bemutatni. Végigvezeti a hallgatóságot az egyik legnagyobb magyar költő aktív éveinek főbb 

állomásain, de nem csak az elmondott költemények útján, hanem a megértést, a korszakolást rövid 

narrációk segítik, valamint énekelt versek is részét képezik a műsornak. A közönség aktív részese 

lehet az előadásnak, hiszen annak kezdetén és végén is lehetőség nyílik a közös versmondásra. 

 

 

„Globális huncutságok”  

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: munka, párkapcsolat, egészségügy, 

turizmus és vendéglátás. Ez egy komplett versszínházi előadás jelmezekben, kellékekkel, könnyed, 

tréfás szituációkkal, ami szinte minden korosztály számára garantálja a kikapcsolódást. A jókedvet 

korabeli slágernóták fokozzák, amiket ma is mindenki ismer, és dúdol. 

 

A program helyszínei és időpontjai 

 

Öskü - január 19.  

Szentgál – január 20. 

Herend – január 21. 

Paloznak – április 6. 

Szentkirályszabadja – április 11. 

Litér – május 4. 

 

Az emeleten működő Könyvtári Pont olvasóterme és a Közösségi Internet Pont számítógépei 2018-

ban is, igaz csökkentett nyitva tartással, de folyamatosan várták a látogatókat.   

 

MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉG 
 

Az intézmény kiemelten fontosnak tartja az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek 

tevékenységének elősegítését, támogatását, valamint működésük révén a tehetséggondozást, 

tehetségfejlesztést és a hasonló érdeklődésű emberek társas együttlétének, szórakozásának 

biztosítását. Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a nálunk működő közösségek munkájának 

támogatására. Rendszeresen helyet adunk összejöveteleiknek, próbáiknak, bemutatóiknak. Minden 

csoportnak van az Agórán belül „felelőse”, akihez kérdés, probléma esetén fordulhatnak. Az adott 

szervező kolléga segíti, adott esetben koordinálja a csoport mindennapjait. 
 

Klubok, szakkörök 

 

Agykontroll Klub 
Klubfoglalkozás: minden hónap 2. szerdáján 

Az agykontroll iránt érdeklődők számára találkozási helyet biztosítunk, hogy gyakorolhassák a 

technikát és mélyíthessék tudásukat. Létszám: 15 fő/alkalom 

 

Bridzs-Klub 
Klubfoglalkozás: minden hétfőn 

Az összejöveteleken lehetőség van a kártyajáték folyamatos gyakorlására és a résztvevők számára 

tudásuk, technikájuk fejlesztésére. Létszám: 10 fő/alkalom 
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Etka Jóga 
Klubfoglalkozás: minden hétfőn és csütörtökön 

Módot adunk a jógázóknak arra, hogy alkalmanként 1,5 órában feltöltődjenek, testi és lelki 

harmóniájukat szolgáló mozgásformákat gyakoroljanak. Létszám: 20 fő/alkalom 

 

Ezüst Huszár Sakkegyesület 
Klubfoglalkozás: minden kedden és csütörtökön 

A játékosok számára biztosítjuk a fejlődés- és a mérkőzéseken, bajnokságokon való részvétel 

lehetőségét. 

Az Egyesület NB II-es Bajnoki Sakkversenyei január 28-án, március 04-én, március 25-én, október 

28-án és december 02-án zajlottak. Augusztus 17-20-ig XXIII. Veszprémi Nyár FIDE 

értékszámszerző Nemzetközi Sakkversenyt szerveztek. Létszám: 10 fő/alkalom 

A versenyeken átlag 40 fő vett részt. 

 

Lung C’uan Tao Kung Fu School 
Klubfoglalkozás: minden nap 

Támogatjuk az iskola sokrétű tevékenységét (pl. edzések, képzések, masszázsok) és célkitűzéseit 

(egészséges életmódra nevelés, ismeretátadás az elsősegélynyújtás, kínai orvoslás, ősi kínai 

gyógymódok, gyógynövények, meditáció, anatómia területén). Létszám: 40 fő/nap 

 

ÚJ ZÉNÓ – Értelmileg Akadályozott Felnőttek Klubja 

Klubfoglalkozás: februártól májusig havi egy pénteken 

Az intézmény fontosnak tartja, hogy helyet biztosítson az értelmileg akadályozott felnőttek számára, 

akik az összejövetelek során színes programokban vehetnek részt és átélhetik a közösséghez tartozás 

érzését. 

 

Kosárfonó és Csuhékészítő Műhely 

A kosárfonó műhely tagjai (4 fő) otthon áztatják be a vesszőt, s hozzák magukkal az Agórába. 

Önállóan dolgoznak, alkotnak, s közben beszélgetnek. 2018-ban a kosárfonókhoz csatlakozott a 

Csuhékészítő Műhely. A csoport 2018-ban 22 alkalommal jött össze az év első felében keddenként, 

az év második felében pedig csütörtökönként 15.00 órától 18.00 óráig. Résztvevők száma: 88 fő. 

 

Natúr Kincsek Klub 

Minden hónap második hétfői napján jön össze a csoport, 2018-ban 10 alkalommal 17.00 órától 

20.00 óráig. Résztvevők száma: 46 fő 

 

Mozgássérültek Aktív Egyesülete 

Az egyesület összesen 9 alkalommal találkozott, a találkozókon 54 ember vett részt. 

 

Ringató 
Január-decemberig foglalkozások hetente egyszer 

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. 
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Résztvevők: jan. 29 fő, febr. 18 fő, márc. 23 fő, ápr. 23 fő, máj. 45 fő, jún. 36 fő, szept. 54 fő, okt.  

42 fő, nov. 28 fő, dec. 18 fő, összesen 316 fő. 

 

Foltvirágok Patchwork Klub  

Foglalkozásaikat évente 20 alkalommal, kéthetente szerdánként tartják. Egész éves munkájukat 

reprezentatív kiállításon mutatták be december 10. és 19. között az Agórában. 

 

Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Veszprém Megyei Szervezete 

Fogadóóra jogsegélyszolgálat minden hónap első csütörtökén 9-12 óráig.  

 

Katonák kártyaklubja 

Minden hétfő és péntek 13-18 óra között. 

 

Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Egyesülete 

Minden hónap első csütörtökén 17-19 óra.  

 

Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Veszprémi klubja  

Az egyesület összesen 10 alkalommal találkozott, ezen alkalmakon megtartott előadásokon 

átlagosan 52 fő vett részt. 

 

Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület 

Az egyesület összesen 9 alkalommal találkozott, ezen összejöveteleken átlagosan 16 fő vett részt. 

 

Művészeti csoportok  

 

Gizella Nőikar 

Csoportfoglalkozás: minden hétfőn 

Veszprém kiemelt művészeti együttese számára próba és bemutatkozási lehetőséget biztosítunk. 

 

TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad 

Próbáikat minden hétfőn 17 órától tartják, melynek eredményét havi szinten pódium előadások 

keretében mutatják be.  

 

Bakony Fotóklub 

A fotóklub összesen 38 alkalommal találkozott, a találkozókon 211 ember vett részt. 

 

HEMO Fotóklub 

A fotóklub összesen 3 alkalommal találkozott, a találkozókon 13 ember vett részt. 

 

Acro Dance Rock and Roll SE (heti rendszerességgel próbálnak)  

Egyesületvezető: Tromlerné Rusz Rita 

Acro Dance SE nyári tábor: 06.18-06.22.  

Az Acro Dance SE a vakáció első hetében egy hetes nyári edzőtábort szervezett 8:00 – 16:00 óra 

között napközis jelleggel. A tábort az egyesület gyakorlott szakedzői vezették. A tánctáborban az 

alábbiakkal foglalkoztak: formációs és páros rock and roll, látványtánc, világhírű musicalek dalaira 

koreografált táncjátékok készítése. Ebéd után kézműves ügyeskedővel is kiegészült a napi program. 

A kemény „munka” mellett fontos szerepet szántak a kötetlen játéknak, szabadtéri vetélkedőknek, 

hogy a tábor ne csak a szünidő hasznos eltöltése legyen, hanem felejthetetlen élmény is. A tábor 

utolsó napján – az Agóra kamaratermében – a gyerekek bemutatták szüleiknek, ismerőseiknek a héten 

tanult legújabb koreográfiájukat.  
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08.27-08.31. 

A nyár végi alapozó edzőtábor feladata: az új koreográfiák kigyakoroltatása, a koordinációs 

képességek fejlesztése, valamint a versenyzők állóképességének és kondíciójának a visszanyerése. 

Céljuk volt továbbá a tudásszint különbségek csökkentése a „gyengébb” versenyzők 

felzárkóztatásával. A táborban kizárólag leigazolt versenyzők vehettek részt. 

 

Free Dance Tánccsoport (heti rendszerességgel próbálnak)  

Művészeti vezető: Winkler Vanda 

 

HEMO Modern Táncműhely (heti rendszerességgel próbálnak) Művészeti vezető: Szita Bernadett 

 

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: 

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

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

 contraction release – drop+bounces, sp. release, pitch helyzettel, diamond kar, 

 exercise on six, kicsúszással, 

 II. pózból – Tilt helyzet III. pózban, 

 pleading, spirálok 

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

 Launch gyakorlatok – IV. pozícióból forgás nélkül, launch 

 skip gyakorlatok diagonálban, sp. ugrások 

 kombináció, 

 központ tartása ülő helyzetben, új feladat mellkasemeléssel, gyökérkéz helyzete, függőleges 

gerinc megtalálása nehéz 

 deep strech over - vállak helyzete, contraction más helyzetekben is 

 testsúlyáthelyezések, haladva is, 

 fókusz 

Résztvevők: jan. 75 fő, febr. 30 fő, márc. 40 fő, ápr. 25 fő, máj. 75 fő, jún. 30 fő, szept. 75 fő, okt. 70 

fő, nov. 80 fő, dec. 70 fő, összesen: 570 fő. 

 

Kis-Bakony Táncegyüttes (heti rendszerességgel próbálnak)  

Művészeti vezetők: Varga István és Vargáné Földházi Ildikó 

 

Ritmus Művészeti Egyesület (heti rendszerességgel próbálnak)  

Művészeti vezető: Arany Szilvia 

 

Veszprém-Bakony Táncegyüttes (heti rendszerességgel próbálnak) 

 

Játszóház és táncház kicsiknek és nagyoknak: június 8., november 16., (a saját szervezésükben 

zajlottak) 

Minden alkalommal kézműves foglalkozást és táncházat tartottak a kisebb gyerekeknek, azt követően 

zajlott a felnőtt táncház. Alkalmanként körülbelül 100 fő részvételével zajlott. 

 

December 02. (szombat) 15 és 19.30 órakor Veszprém – Bakony Táncegyüttes évzáró gálaműsora 

Őseink hagyatéka címmel  

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

karöltve rendezte meg a 2018-as évet lezáró műsorát, melyet a Zagyva Banda kísért. Szokásuknak 

megfelelően ezúttal is keményen dolgoztak azon, hogy megmutathassák nagyközönség előtt azt a 
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munkát, amit együttes-vezetőikkel, Nagypál Anettel és Kádár Ignáccal közösen végeznek. Műsoruk 

palettáján ismét sokrétű táncanyag került bemutatásra több koreográfus "tollából"! Láthatott a 

közönség bonchidai, román, felcsíki, sárpataki, gagybátori, kalotaszegi, borzási, tyukodi, ecsedi 

cigány + magyar és kazárbokri táncokat. Tartalmas, színvonalas produkciót mutattak be mindkét 

alkalommal telt házas közönség előtt. Az estet táncház zárta. 

 

Winners Versenytánc Egyesület (heti rendszerességgel próbálnak)  

Egyesületvezető: Vajda Lászlóné 

 

Nyugdíjas klubok 
 

A Veszprémben működő 44 nyugdíjas klubból 17 működik az Agóra Veszprém Kulturális 

Központban: 60-as Nyugdíjasok Klubja, Apeh Nyugdíjas Klub, Bakony Művek Nyugdíjas Klub, 

Balluff Nyugdíjas Klub,  Bárczi Gusztáv Nyugdíjas Klub, Betty és barátai Nyugdíjas Klub, Bónusz 

Évek Nyugdíjas Klub, Cserhát Nyugdíjas Klub, Fegyveres Erők Nyugdíjas Klub, Gizella Nyugdíjas 

Klub, Laczkó Dezső Nyugdíjas Klub, Munkaügyesek Nyugdíjas Klubja, Pannonkeresek Nyugdíjas 

Klubja, Sédvölgy Nyugdíjas Klub, Szenior Tanácsadók Társasága, Szociális Segítők Nyugdíjas 

Klubja, Veszprémi Polgárok Nyugdíjas Klubja. 
A nyugdíjas klubok előre összeállított program alapján működnek és előre meghatározott 

időpontokban, rendszeresen tartják összejöveteleiket. Céljuk a nyugdíjasok tájékoztatása az őket 

érintő ügyekről, a tagok életminőségének javítása, érdekeik képviselete. Feladataik közé tartozik 

kulturális és szabadidős programok, valamint színvonalas és változatos tevékenységek 

megszervezése. 

Intézményünk fontosnak tartja a nyugdíjas klubok munkájának támogatását, ezért igyekszünk minél 

több segítséget nyújtani számukra. Összejöveteleikhez ingyenesen biztosítunk termeket és technikai 

eszközöket (pl.: asztalok, székek vagy projektor és vászon filmek vetítéséhez). A havonta egy 

alkalommal megrendezésre kerülő Nyugdíjas Klubvezetők Fórumát is nálunk tartják. Ez a program 

mindig a hónap első szerdáján 14 órakor kezdődik, a nyugdíjas klubvezetők ekkor egyeztetnek az 

aktuális havi teendőkről. 

 

RENDEZVÉNYEK 
 

A rendezvények megszervezésekor elsődleges célunk a kulturális értékek minél tágabb körben 

történő megismertetése. Fontos szempont a látogatók szabadidejének hasznos eltöltése, a felnőttek, 

az idősek, a családok és a gyermekek igényes szórakoztatása tartalmas programok biztosításával. 

Rendezvényeinkre nemcsak Veszprémből, hanem a környező településekről is sokan látogatnak el. 

Ezáltal még szélesebb körben tudjuk terjeszteni a hagyományos és a modern kulturális értékeket.  

 

Gyermekrendezvények  

 

Január 27.  

 

 „Maszkabál” - Gryllus Vilmos koncertje 

 

Egy farsangi jelmezbál elevenedett meg Gryllus Vilmos műsorában. A nyitány után sorban jöttek és 

bemutatkoznak a „jelmezbe öltözött” dalok: a varázsló és a banya, az ősember és a bohóc, a 

kéményseprő, a szerecsen, a páncélos lovag és a hétfejű sárkány. Vilmos talán legvidámabb 

lemezének, a Maszkabálnak dalait hallgathatták, énekelhették az egy órás műsorban a gyerekek, és 
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persze a felnőttek is. A rendezvényre nemcsak a megyeszékhelyről, hanem a környező településekről, 

sőt más megyékből is érkeztek látogatók. A koncert telt házas közönség előtt zajlott.  

 

Március 29.  

 

Tavaszi szünidei játszóház 

A nagyobbakat kézműves foglalkozásokkal és a Csa-ládika játékos vetélkedőjével vártuk a kicsiknek 

játszószőnyeggel és mozgásfejlesztő játékokkal készültünk.  

 

Március 31.  

 

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.  
 

Szeptember 21. 

 

A jövő ma kezdődik – játék és tudomány 

 

A 2018. szeptember 21-én 8-20 óra között megvalósult A jövő ma kezdődik - játék és tudomány című 

program technológiai újdonságokat, a közeljövő áttörő innovációit és jelentős kutatási eredményeit 

mutatta be. Az Agórában először láthattunk drónokat és robotokat, napelemből készült használati 

tárgyakat. A rendezvény célja az volt, hogy olyan jelentős technológiai újításokat mutasson be, 

amelyek a jövőben mindennapjaink meghatározó részévé válhatnak. A délelőtti programokat 

elsősorban regisztrált iskolai csoportok részére hirdettük meg, de a drón- és napelemes bemutató, 

valamint a tudományos témájú előadás bejelentkezés nélkül is látogathatóak voltak. A veszprémi 

iskolákon és óvodákon kívül több csoport érkezett a környező települések oktatási intézményeiből is: 

például a litéri óvodából, a Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskolából és a Herendi Német 

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolából. A nap folyamán a látogatók létszáma összesen kb. 400 

fő volt.  

 

A rendezvény elemei: 

 

Utazó planetárium 

A program 8.00-14.00 óra között volt látható. Az Utazó planetárium előadásait óvodai és általános 

iskolai csoportok tekintették meg. Az óvodásoknak az Aba és Lana Űrkalandozások, az iskolás korú 

gyerekeknek az Utazás a bolygók csodálatos világába és A csillagos ég rejtelmei című előadást 

vetítettük az Agóra színháztermében. A planetárium rendkívül népszerű volt a gyermekek és a 

felnőttek körében is, nagyon sokan kifejezetten emiatt látogattak el hozzánk. 

 

Programozz játszva! és robotika bemutató 

A Programozz játszva! foglalkozás és a robotika bemutató a Logiscool Kft. közreműködésével 

valósult meg 8.00-14.00 óra között. A cég több éves tapasztalattal rendelkezik a programozás 

oktatásában, így a gyerekek egy bemutatkozó foglalkozáson ismerkedhettek a programozás alapjaival 

és a robotok irányításának a módjával. 
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Tervezz járművet! - pályázat 

Az alsó tagozatosok számára meghirdetett pályázatunkra 11 munka érkezett, köztük egy makett is. A 

gyerekek nagy fantáziával tervezték meg a jövő járműveit, melyek közül hármat díjaztunk. Minden 

alkotást kiállítottunk a bejárat mellett, jól látható helyen elhelyezett üvegfalú vitrinben. 

 

 Napelemes bemutató és játékok 

A résztvevők játékos formában kaptak információkat a napelem gyártás érdekességeiről, a napelemek 

előnyéről, működéséről és jövőjéről. Néhány „napelem-játék” pl. napelemből kialakított 

pingpongasztal, amőba-játék segítségével szereztek élményeket az információk mellett. A gyerekek 

a bemutató végén egy napelemmel működő játékot, solar bogarat kaptak ajándékba. A gyönyörű 

napsütéses őszi időjárás kedvezett a bemutatónak, amit az Agóra előtti téren valósítottunk meg. 

 

Drónbemutató 

Tamás István designer, dróntervező bemutatóval egybekötött előadást tartott a dróntechnológia 

előnyeiről, felhasználási területeiről és lehetséges jövőbeli szerepéről az Agóra 11-es termében 9.00-

12.00 óráig. Az ingyenes programon különböző méretű és típusú multikoptereket láthattak az 

érdeklődők. A regisztrált iskolai csoportokon kívül sok más érdeklődő is érkezett kifejezetten erre a 

programra. 

 

Az onkológia napjainkban című előadás 

Az egész napon át tartó rendezvény-sorozatot egy tudományos előadás zárta, melyet az Agóra 

kamaratermében tartottunk meg 18 órai kezdettel. Dr. Máhr Károly a Zala Megyei Szent Rafael 

kórház osztályvezető onkológus főorvosa a legújabb kutatásokról és eredményekről tájékoztatta a 

hallgatóságot. Fontos információkat hallhattunk a legmodernebb terápiás irányelvekről, kezelési 

módokról és arról, hogy mindez milyen módon alkalmazható a gyakorlatban.  

 

Október 27.  

 

Süsü Nap 

 

Süsü, az egyfejű sárkány kalandjaiból készült zenés bábfilm-sorozat első részét 1977. karácsonyán 

láthatták első ízben a nézők. A jubileumi év kapcsán az Agóra Veszprém is szeretett volna tisztelegni 

a legendás mesehős és Lévai Sándor bábtervező munkássága előtt. Az „Agóra Forgatag” című nyertes 

NKA pályázatunk révén sikerült megvalósítanunk a tervezett eseményt. Süsü máig hiteles, jelképes 

alakja garancia volt arra vonatkozóan, hogy a rendezvényre nemcsak helyi, hanem vidéki 

településekről is érkeznek majd látogatók. Elsősorban a nagyobb hatókörű rajzpályázat, másodsorban 

a rendezvény tematikája, a nagyszabású színházi előadás és a kísérőprogramok is garanciát jelentettek 

erre. A délután folyamán a család minden tagja számára tartalmas kulturális kikapcsolódást kínáltunk. 

 

 „Életre kelt mesehősök” - Süsü és barátai kiállítás  

Az Agóra emeleti kiállítótermében, Csukás István halhatatlan mesehőseit öt jelenetben, teljes 

embernagyságban tekinthették meg az érdeklődők. A számos nívós elismeréssel kitüntetett magyar 

író, költő és esszéíró figuráit Megyeri János szobrászművész keltette életre tárlatában, egy utazó 

kiállítás keretében. Érdekes volt látni, hogy felnőttet és gyermeket egyaránt elvarázsoltak az 

igényesen, precízen és élethűen kivitelezett mesefigurák. A tárlatot kiegészítettük Lévai Sándor 

bábtervező személyes tárgyaival. A kiállítótérben berendeztünk egy sarkot, ahol láthatták eredeti 

rajzasztalát, üvegmásoló asztalát, fotóit, a „Süsü a sárkány” egyes epizódjainak forgatókönyveit, 

valamint műhelyrajzokat. A falakon a „Vándorsárkány” című mese eredeti terveit állítottuk ki, 

melyeket a pápai Pegazus Bábszínház azonos című előadásához készített a tervező. A bemutatott 

tárgyakkal még közelebb hoztuk a közönséghez a híres bábtervező alakját. Az eseményre hívtuk és 

vártuk Lévai Sándor fiát, Lévai Balázst is, aki egyéb elfoglaltságai miatt végül nem tudott jelen lenni. 
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Összesen körülbelül 350 fő tekintette meg a kiállítást, mely az őszi szünidei rendezvények alatt is 

látogatott volt. 

 

Süsü kézműves játszóház 

Süsü ujjbábot, röptethető lepkét és vadkörtés hűtőmágnest és Süsü papírbábot készíthettek a 

játszóházba érkező gyerekek, a kisebbeket pedig színező- valamint játszósarokkal vártuk. A 

játszóházakat az Agóra munkatársai vezették. Profi arcfestőnk, pedig kívánság szerinti Süsü 

mesehőssé varázsolta a gyerekeket. A játszóház körülbelül 120 fő részvételével zajlott. 

 

„Süsü a sárkány” rajzpályázat eredményhirdetése 

 

Óvodások, alsó tagozatos diákok részére hirdettük, a téma és a pontos pályázati feltételek 

megnevezésével. A felhívást közzétettük a városi és a környező vidéki települések oktatási 

intézményeiben. A megyei szinten meghirdetett rajzpályázatra rekordszámú alkotás érkezett. 21 

oktatási intézmény és 25 fő egyéni pályázó összesen 260 rajzot küldött be. A megyéből Veszprémből, 

Várpalotáról, Pétfürdőről, Felsőörsről, Csopakról, Gyulafirátótról, Nemesvámosról, Ösküről, 

Szigligetről, Nagyvázsonyból, Monostorapátiból, Balatonszepezdről és Hidegkútról vettek részt a 

pályázati felhíváson. Ráadásul Veszprém megyén túlról, Győrből, Siófokról, Pécsről, sőt még a 

fővárosból is kaptunk műveket. Örömmel tapasztaltuk, hogy a településekkel és az oktatási 

intézményekkel a már meglévő és jól működő térségi kapcsolatunk tovább mélyült. Nyomon követik 

a programjainkat, értesülnek róluk és aktívan részt is vesznek rajtuk. A zsűrizést a Művészetek Háza 

igazgatója és egy művészettörténész kollégája végezte, akik több szempontot (kiírásának történő 

megfelelés, történethűség, témaválasztás feldolgozása, kiválasztott technika alkalmazása, kivitelezés, 

kidolgozottság, részletgazdagság) mérlegelve hozták meg döntésüket. A díjazottak között szerepeltek 

vidéki gyerekek (Budapest, Győr, Csopak, Várpalota) is, akik nagy örömünkre a családjukkal, ill., a 

pedagógusukkal látogattak el hozzánk aznap a rendezvényre. Minden pályázó kapott egy igényes, 

erre az alkalomra tervezett „Süsü Nap”-os könyvjelzőt emlékül. Valamennyi beérkezett művet aznap, 

a közösségi térben felállított paravánokon tekinthettek meg a vendégek.  

 

Süsü, a sárkány kalandjai 

A zenés mesejátékot 2 részben, a Hadart Színház előadásában mutattuk be. 

A “Süsü, a sárkány” legendája lett több generációnak. A bájos mese mélyén egy fontos és ma is 

erősen aktuális figyelmeztetés rejlik, hogy, aki nem olyan, mint én: MÁS, az nem biztos, hogy 

ellenséges, sőt, az sem biztos, hogy más, mint én. Hasznos, ha ezt már gyermekkorban kezdik a 

gyerekek megsejteni vagy megérezni, esetleg megérteni. Ezzel erősítve az esélyegyenlőséget 

jeltolmács segítségével játszották a darabot. Az emblematikus egyfejű sárkány igazi példája volt a 

fogyatékkal élők útkeresésének a társadalomban. A nagyszínházi, önmagában forgó díszlettel, az 

eredeti ruhákkal, az igazi, bábkészítő által engedélyezett 2 méteres Süsüvel, az eredeti újrahangszerelt 

zenével és a kiváló színészi alakításokkal teljesen elvarázsolták a közönség soraiban ülő gyermekeket, 

családokat.  
 

Október 29-30-31.  

 

Őszi szünidei játszóház 

 

A nagyobbakat kézműves foglalkozásokkal és a Csa-ládika játékos vetélkedőjével vártuk a kicsiknek 

játszószőnyeggel és mozgásfejlesztő játékokkal készültünk. Örömmel láttunk a résztvevők között 

olyan gyerekeket, családokat, akik már rendszeres látogatóink. Többen is eljöttek azok közül, akik a 

nyári táborokon vettek részt. A programon 181 fő vett részt.  

 

November 17.  
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Janikovszky Éva emléknap 

 

A Kossuth-és József Attila-díjas író, költő, szerkesztő 15 éve hunyt el. Igyekeztünk méltóképpen 

emlékezni az egyik legnépszerűbb magyar írónőre, felelevenítve legkedveltebb mesefiguráit is. 

A rendezvény során 15.00-16.30-ig az Égigérő fű című filmet vetítettük. 15.00-17.00-ig kézműves 

foglalkozások zajlottak az írónő történeteinek legkedveltebb figurái kapcsán. Az érdeklődők 15.00-

18.00-ig kiállítás keretében megtekinthették a „Janikovszky Éva hősei” című rajzpályázatra érkezett 

alkotásokat, valamint - a Móra Könyvkiadó jóvoltából – az igazi klasszikussá vált „janikovszkys” 

mondatokat tartalmazó tablókat is. A rajzpályázatra közel 150 rajz érkezett. Nagy örömünkre szolgál, 

hogy nemcsak a veszprémi iskolákból, hanem az ország számos településéről (pl. Debrecenből, 

Pécsről, Zircről, Hatvanból, Csepregről, Sándorfalváról, Berettyóújfaluból, Csabrendekről, 

Simontornyáról, Gyuláról, Hetesről, Borzavárról, Várpalotáról, Bajáról, Zákányszékről, 

Hajdúszoboszlóból, Szigligetről), sőt a határon túlról, Vajdaságból és Szlovákiából is kaptunk 

alkotásokat. Mi sem bizonyítja jobban, hogy Janikovszky Éva karakterei, hősei ma is közkedveltek, 

mint a rajzpályázat sikere. A zsűrinek igen nehéz dolga volt, hiszen gyönyörű és rendkívül 

színvonalas munkák érkeztek. A Mesesarokban Rábai Zsanett, a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad 

tagja az írónő alkotásaiból mesélt a gyerekeknek. 17.00-től a Görbe Tükör Színi Társulat előadásában 

a Hányszor mondjam még? című zenés rosszalkodást láthatta a közönség. A darabot az írónő Kire 

ütött ez a gyerek? és Ha én felnőtt volnék című könyvei alapján Kovács Róbert színész, rendező, 

koreográfus, A Világ legrosszabb gyereke c. film főszereplője állította össze. A történethez íródott 

zenék és az átváltozást segítő ötletes jelmezek, színes kellékek még élvezetesebbé tették az előadást. 

A gyerekek, szülők, felkészítő tanárok örömmel nézegették a kiállított rajzokat és a rendezvény többi 

programeleme is nagy tetszést aratott. A rendezvény során nagymértékben megmutatkozott az 

intézmény térségi szerepe.  
 

December 1., 8., 15. 

 

Advent az Agórában  

 

December 8.  

 

„Nótás Mikulás” - Gryllus Vilmos koncert 

 

Ez az előadás csupa olyasmiről szólt, ami télen történik. Elsősorban persze a Mikulásról, aki mindjárt 

december elején meglátogatott minket. De aztán sorban jött a többi ünnep, Karácsony, Újév, 

Farsang... Ezekről énekelt a gyerekekkel – vagyis inkább velük együtt – Gryllus Vilmos. A 

rendezvényre nemcsak a megyeszékhelyről, hanem a környező településekről, sőt más megyékből is 

érkeztek látogatók. A koncertek telt házas közönség előtt zajlottak.  

 

 

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. 
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Kultúrházak Éjjel- Nappal 

 

2018-ban negyedízben 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 3.  

 

10 éves a Ringató Veszprémben  
 

Az ünnepi Ringató foglalkozás a Kultúrházak Éjjel-Nappal című programsorozat keretén belül 

zajlott. Szeretettel várta Rábaközi Rita erre a jubileumi alkalomra az énekelni, táncolni vágyó 

családokat. Meghívott zenészek voltak: Tóth-Rompos Patrícia és Tóth Péter. A közel egyórás program 

végén mindenkit vendégül láttak egy szelet tortára. Összesen 60 fő részvételével zajlott. 
 

Február 4.  

 

Lépj be egy új világba! 

 

A rendezvényünk megvalósításához megpróbáltunk olyan modernebb játékokat keresni, amelyek 

azokat a gyerekeket is bevonzzák az Agórába, akik nem szívesen járnak a hagyományos 

gyerekprogramokra Itt valóban egy új világba léphetnek be, ahol kicsit sportolhatnak, harcolhatnak, 

törhetik a fejüket, és kicsit hódolhatnak a virtuális világ iránti szenvedélyüknek. A rendezvényen 

kipróbálhatták a VR-szemüveget, Az Archery-taget és a szabadulószobát. A rendezvényen összesen 

143 fő vett részt. 
 

Bálint Ágnes mesedélután 

 

A József Attila-díjas író, szerkesztő, dramaturg 10 éve hunyt el. A rendezvénnyel szerettünk volna 

méltóképpen emlékezni rá. 

A program során 15.00-16.00-ig a Mazsola és Tádé, valamint a Frakk, a macskák réme című 

rajzfilmeket vetítettük. 15.00-17.00-ig kézműves foglalkozások zajlottak az írónő legkedveltebb 

mesefigurái kapcsán. Az érdeklődők 15.00-18.00-ig kiállítás keretében megtekinthették a „Bálint 

Ágnes mesehősei” című rajzpályázatra érkezett alkotásokat. 16.00-kor kihirdettük a pályázat 

eredményét, a díjakat Neveda Amália, az Agóra Veszprém igazgatója adta át. 16.30-tól a 

Mesesarokban Rábai Zsanett, a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad tagja az írónő alkotásaiból mesélt 

a gyerekeknek. 17.00-től az Iciri Piciri Együttes adott koncertet. A zene mellett voltak találós 

kérdések, játékok és ajándékok is. Minden programelemmel az volt a célunk, hogy felelevenítsük az 

írónő legkedveltebb mesefiguráit. A rajzpályázatra közel 250 rajz érkezett és nemcsak a veszprémi 

iskolákból, hanem olyan településekről, mint Debrecen, Pécs, Zalaegerszeg, Békés, Monostorapáti, 

Balatonalmádi, Csopak, Litér. Mi sem bizonyítja jobban, hogy Bálint Ágnes karakterei, mesehősei 

ma is népszerűek és szerethetőek, mint a rajzpályázat sikere. A zsűrinek, N. László Gizella 

festőművész vezetésével, nehéz dolga volt, hiszen gyönyörű és rendkívül színvonalas munkákat 

kaptunk. Végül külön értékelték az 1-2. osztályos és a 3-4. osztályos korcsoportot. 10 alkotót értékes 

díjjal jutalmaztunk. Emellett mindenkinek kedveskedtünk egy Bálint Ágnes mesehőseivel ellátott 

könyvjelzővel. A meglepetéseknek minden gyerek nagyon örült, a szülők, felkészítő tanárok pedig 

élvezettel, büszkén nézegették a rajzokat. Az intézmény nyitottsága, sokszínűsége, közösségépítő és 

térségi szerepe nagyban megmutatkozott a rendezvény során. A programon 150 fő vett részt. 
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Nemzetiségi napok 

 

A programok révén támogatni szeretnénk a nemzetiségek közösségi művelődését, közművelődési 

tevékenységét, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását. Célkitűzésünk, 

hogy megismertessük és elfogadtassuk a kisebbségek kultúráját, hagyományait. 

 

 

Január 20. 

 

Hagyományaink nyomán - Roma Nemzetiségi Nap  

 

A program keretében előadás, koncert, hangszerbemutató és táncház zajlott a roma kultúra jegyében. 

Emellett hagyományos roma finomságok (pl. cigánykenyér/punya, sós hagyma), tradicionális 

mesterségeket (pl. teknővájó és faeszközkészítő) bemutató tárgyak és cigány viseletek várták az 

érdeklődőket. 

18.00-kor Vastag Richárd néptáncpedagógus, a Népművészet Ifjú Mestere tartott néprajzi előadást a 

cigány kultúráról. A gondolatok alapját Michael Sinclear Stewart Daltestvérek című kötete adta. Az 

elő-adás legfőbb üzenete, hogy a cigányságnak fontos megtartania saját identitását, kultúráját, 

közösségét, hisz a történelem folyamán azok a romák, akik ragaszkodtak gyökereikhez, jobban tudtak 

alkalmazkodni adott társadalmi helyzethez. 19.00-kor Horváth Richárd és zenekara 

hangszerbemutatóval egybekötött koncertet adott, mely nagy tetszést aratott a közönség körében. 

20.00-tól hajnalig Kalotaszegi táncház várta az érdeklődőket, ami szintén jó hangulatban telt. A zenét 

Németh Dénes és zenekara biztosította, a táncot Huszka György és felesége oktatta. Kiemelendő, 

hogy a rendezvényre az ország valamennyi táj-egységéről érkeztek táncosok, közreműködők. A 

program társszervezője a Gerence Táncegyüttes volt. 

Az érdeklődők a roma kultúra több évszázados javaiból kaptak ízelítőt. A rendezvénynek 

köszönhetően a látogatók megismerkedhettek a cigányság néprajzi és hagyományőrző értékeivel. A 

program jó példa arra, hogy a népi kultúra hagyományai megmaradhatnak és továbbadhatók. A 

programon kb. 100 fő vett részt. 

 

Március 24. 

 

Lengyel Nemzetiségi Nap – A Magyar – Lengyel barátság hete kapcsán  

A program során 15.30-kor kihirdettük a lengyel regék és mondák rajzpályázat eredményét. A díjakat 

Lang Anna, az Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola igazgatója adta át. 15.00-17.00-ig Alvó lovagok 

címmel a lengyel mondavilágra épülő interaktív kézműves foglalkozást tartottunk, illetve a Csa-

ládika vezetésével lehetőség volt társasjátékozásra a lengyel "Sorban állás" játékkal. 16.00-17.00-ig 

sokak kedvencét, a Lolka és Bolka, valamint a Varázsceruza című lengyel rajzfilmeket vetítettük. 

17.00-kor A Lengyel plakátművészet bemutatkozása c. kiállítás megnyitója kezdődött. A kiállítást 

Takács Malgorzata, a Lengyel Intézet főmunkatársa nyitotta meg. 17.30-kor lengyel testvériskolák 

gálaműsorát láthatta a közönség. A program során köszöntőt mondott Roman Ciepiela, Tarnów város 

polgármestere és Porga Gyula VMJV polgármestere. Elsőként fellépett a tarnowi 15.sz. Bem József 

Általános Iskola énekkara és a tarnowi 20.sz. Lengyel Olimpikonok Általános Iskola modern tánc 

csoportja. Őket a Rzeszówi Prezentációs Nővérek Gimnázium diákjainak műsora követte. 

Előadásukban patriotikus és modern lengyel dalok, valamint lengyel népdalok hangzottak el, illetve 

instrumentális verzióban lengyel filmslágerek is felcsendültek. 19.00-kor gasztronómiai bemutatót 

tartottunk, melynek keretében hagyományos lengyel ételeket kóstolhattak meg a vendégek. 20.00–
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kor a Hungarica Együttes koncertezett. A rendezvényt a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi 

Önkormányzattal közösen szerveztük. Az érdeklődők szívesen tekintették meg a rajzfilmeket, a 

lengyel plakátokat, boldogan kézműveskedtek és társasjátékoztak. A színháztermi műsor is nagy 

tetszést aratott. Az előadások szórakoztatóak és magas színvonalúak voltak. A hagyo-mányos lengyel 

ételeket élvezettel fogyasztották a látogatók. A Hungarica Együttes koncertje - az előzetes félelmek 

ellenére - nem volt szélsőséges és a jelenlevők kitörő örömmel fogadták a zenekar tagjait. Az 

érdeklődők számos lengyel hagyománnyal, szokással megismerkedhettek. A programon kb. 200 fő 

vett részt. 

 

Október 6. 

 

Örmény Nemzetiségi Nap 

A független örmény köztársaság kikiáltásának alkalmából szervezett rendezvény 17.30-kor 

kiállítással kezdődött, melynek témája az örmény motívumokkal ellátott népművészeti szőnyegek 

bemutatása volt. A megnyitón Nelson Sahakyan operaénekes, a Magyarországi Urartu Örmény 

Színház énekes művésze közreműködött gyönyörű örmény népdalokból, szakrális énekekből és 

operarészletekből álló műsorral. Ezután Némedi Lajos, Veszprém Megyei Jogú Város 

alpolgármestere mondott köszöntőt. A kiállítást Avenaszian Alex, az Országos Örmény 

Önkormányzat elnökhelyettese nyitotta meg. A továbbiakban Simon Gábor helytörténész tartott 

előadást. A megnyitót követően hagyományos örmény finomságokat kóstolhattak meg az érdeklődők. 

19.00 kor a színházteremben Hotel Yerevan, avagy egy 

örmény mindent tud címmel az Urartu Örmény Színház adta elő legújabb darabját. A komédia a 

bohózatokra jellemzően vidám, mégis elgondolkodtató bonyodalmakat tartogatott. Bepillantást 

engedett a diaszpóra hétköznapjaiba, miközben megszerettette velünk szereplőit minden tipikus 

jellemvonásukkal és örménységükkel együtt. A programot a Veszprémi Örmény Nemzetiségi 

Önkormányzattal közösen szerveztük. Az érdeklődők örömmel fogadták az örmények művészetéből, 

kultúrájából kapott ízelítőt. A programon kb. 100 fő vett részt. 

 

Október 28. 

 

Ukrán Nemzetiségi Nap 

A Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal közös szervezésben megvalósuló program 15.00-

kor Zoya Kuntevskaya kiállításának megnyitójával indult. Az érdeklődők hagyományos ukrán 

kiegészítőket tekinthettek meg (ékszerek, hímzett csokornyakkendők), majd tradicionális ukrán 

finomságokat kóstolhattak meg. 16.00 órakor „Az élet metafora” címmel ünnepi műsor következett 

a színházteremben. A program során elsőként Meh Okszana, Nincz Erzsébet és Borscs Ljubomér 

zongoraművészek léptek fel, melyet Domokos Ágnes és Bondarcsuk Mikola főszereplésével a "Ptah" 

színház műsora követett. Végül Vigula Mihajlo és Bernad Ferenc gitárművészek előadását láthatta a 

közönség. A rendezvény igényes, minőségi programelemeket tartalmazott, ennek ellenére kevesebb 

látogató érkezett, mint vártuk. Az érdeklődők számos ukrán nemzetiségi sajátossággal találkozhattak 

a nap során. A programon kb. 100 fő vett részt. 

 

Magas művészeti zenei előadások 

 

Intézményünk törekszik arra, hogy minél több magas színvonalú, minőségi zenei produkciót 

mutasson be. Célunk a zenei ismeretterjesztés, a kulturális és zenei műveltség mélyítése. 

 

Január 27. 
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Gizella Nőikar és Chorus Matricanus közös koncertje 

A 2002-ben alakult, Hangversenykórus minősítéssel rendelkező Gizella Nőikar aktív résztvevője 

Veszprém és a megye zenei életének. Repertoárja a szakrális és világi művek széles körét öleli fel a 

reneszánsztól a 20. századi művekig. Az 1988-ban alakult Chorus Matricanus Nőikar Százhalombatta 

egyetlen nőikara. Műsoraiban kiemelt helyet foglalnak el a XX. századi és a kortárs művek. A számos 

elismerésben részesült kórusok rendszeresen fellépnek országos rendezvényeken és nemzetközi 

fesztiválokon. Barátságuk az olaszországi Goriziában rendezett Seghizzi Nemzetközi 

Kórusversenyen kezdődött. Az este során 20. századi magyar zeneszerzők műveit adták elő. A 

koncerten többek között a következők csendültek fel: Kodály Zoltán: Újesztendő köszöntő, Villő, 

3.4. olasz madrigál; Bartók Béla: Tavasz, Ne hagyj itt, Jószágigéző, Huszárnóta, Resteknek nótája, 

Bolyongás, Lánycsúfoló, Csujogató; Orbán György: O, Maria, Ave Maria, Fülemüle, Daemon; 

Kocsár Miklós: Nocturne, Valley song Are you happy, Cantate Domino. A közös előadást követően 

Kruppa-Jakab Éva népdalénekes szólót énekelt. A hangversenyen Borbásné Gazdag Gabriella és Fűri 

Anna vezényelt. 

Az érdeklődők nagy élvezettel hallgatták Kodály és Bartók alkotásait, hiszen művészetük együtt 

határozta meg az új magyar zene arculatát. A többi művész szintén kimagasló zeneszerzői életművel 

rendelkezik. A két kórus között rendkívüli az összhang, kapcsolatuk közvetlen, baráti, ami magas 

fokú zeneiséggel párosul. A programon kb. 100 fő vett részt. 

Március 9. 

 

Idegenek az éjszakában – Kamarás Iván koncert 

Frank Sinatra és kortársainak legendás dalai révén zenei időutazásban volt része az érdeklődőknek. 

A koncert során megelevenedett a 30-as, 40-es, 50-es évek ikonikus zenei világa. A dalok többnyire 

eredeti szépségükben voltak hallhatóak. Olyan dallamok csendültek fel, mint a My Way, Volare, Fly 

Me To The Moon, Start to play dance with me, Love, All of Me, Fly Me to the moon, Somewhere 

behind the sea, I've got You under my skin, The way You look tonight, Just A Gigolo és természetesen 

a címadó, Strangers In The Night című szám sem maradhatott ki a sorból. A koncert különlegessége 

az volt, hogy a dalok között és azokhoz kapcsolódva Kamarás Iván személyes emlékeit, élményeit is 

megosztotta a nézőkkel. Az előadó többször említette a nőnapot, hiszen ennek tiszteletére hangzottak 

el az igazán léleksimogató melódiák. A művész beszélt arról, hogy számára nagy lehetőség szerep 

nélkül megmutatni magát, ráadásul Veszprémben nem lépett fel korábban. 

A koncert sajnos vegyes fogadtatást kapott. A közönség egy részének nem az énekléssel volt 

problémája, hanem a dalok közt elhangzó szövegekkel. A műsort improvizatív elemek jellemezték 

olyan poénokkal, melyeket nem mindenki tudott maradéktalanul befogadni. A programra 90 fő vett 

jegyet. 

 

December 12. 

 

„Advent fényei” – Military Girls koncert 

A zenés est során a legszebb karácsonyi dallamok (pl.: Szent Karácsony éjjel, White Christmas, 

Legyen hó, Csendes éj, Három királyok, Legyen ünnep, Felice Navidad, Száncsengő csilingel, stb.) 

csendültek fel. A kétrészes műsorban közreműködtek: Erdei Jázmin, Hatás Andrea, Kloó Bernadett, 

Csizmadia Géza és a Winners Versenytánc Egyesület. A koncert szórakoztató volt, színes és sokrétű. 

A programon kb. 290 fő vett részt. 

 

 

December 19. 
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A Légierő zenekar karácsonyi koncertje 

Az előadás során elsősorban karácsonyi dalok csendültek fel sajátos hangszerelésben. A közönség 

hallhatott egyházi népéneket, betlehemes pásztordalt, világi karácsonyi dallamokat, filmzenéket, 

valamint trombita-, zongora-és dobszólókat. A közönség körében a komolyabb és könnyedebb 

hangvételű amerikai, illetve magyar dallamok is nagy tetszést arattak. A programon kb. 250 fő vett 

részt. 

 

Női vonal – színháztermi előadások  

 

A szórakoztató, ugyanakkor elgondolkodtató, tanulságos, mély mondanivalóval rendelkező darabok 

bemutatásával igyekszünk közös élményt teremteni. 

 

Július 27. 

 

Börtönszínház - A cég arája c. bohózat  

A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjainak „Bakony” Színjátszó Csoportja 

az 1928-as klasszikus, egyfelvonásos bohózat mai magyar valóságba átültetett változatát mutatta be 

az este során. A színpadon először Németh Éva ezredes, intézményparancsnok köszöntötte az 

érdeklődőket. Kiemelte, hogy a színjátszás rendkívül hasznos időtöltés a fogvatartottak számára. A 

napjainkra aktualizált történetet az intézet egyik dolgozója, Deribó János Csaba rendezte. A 

szabadidejében amatőr színtársulatot vezető rendező elmondta, lehetőséget adott a szereplőknek, 

hogy saját ötleteikkel változtassanak az előadáson. A változó tagokból álló színtársulat korábban 

többször fellépett már külső helyszínen, mindannyiszor jótékonysági céllal. A mostani előadás teljes 

bevételét a Veszprém Megyei Cholnoky Ferenc Kórház Gyermekosztálya ”Emberkék” Alapítványa 

javára ajánlották fel. A fogvatartottak által készített tárgyakból, többek között rajzaikból, verseikből, 

fafaragásaikból, kézzel varrt, hímzett alkotásaikból kiállítást tekinthetett meg a közönség. Az előadás 

nagy sikerrel zajlott. A Büntetés-végrehajtási Intézet házi műhelyében készített modern díszletek a 

fogvatartottak nagyfokú kreativitásáról árulkodtak. A programon kb. 290 fő vett részt. 

 

November 9. 

 

Hogyan értsük félre a nőket? - Csányi Sándor egyszemélyes vígjátéka 

A színművész egyszemélyes vígjátékában nyolc különböző karaktert jelenített meg. Az előadás az 

együtt-élés nehézségeiről, szépségeiről, örömeiről szólt. A szünet nélküli 70 perces műsor óriási 

közönségsikert aratott. A két telt házas előadáson közel 600 fő vett részt. 

 

November 17. 

 

A miniszter félrelép  

A bohózat a nagysikerű magyar filmvígjáték után került színpadra a Bánfalvy Stúdió produkciójában. 

A szerepeket többek között olyan művészek játszották, mint Gesztesi Károly, Bugár Anna, Száraz 

Dénes, Beleznay Endre, Harmath Imre. A vendégek körében nagy sikert aratott a darab. A programon 

kb. 200 fő vett részt. 

 

Táncművészeti előadások 
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Április 28. 

A tánc világnapja 

 

1982-ben az UNESCO Nemzetközi Színházi Intézetének Táncbizottsága április 29-ét, a balett 

Shakespeare-jének – Jean-Georges Noverre francia táncvirtuóz, balettmester, koreográfus és 

táncelméleti író – születésnapját választotta a Tánc Világnapjának. Április 28-án e jeles napot 

ünnepelte együtt az Agóra színpadán: a Gerence Néptáncegyüttes, az ARABESQUE Balett Stúdió, a 

Zumba-FitnessBarbival, a FootNotesDanceCompany és a Winners Versenytánc Egyesület. Apropóját 

a Winners 15 éves jubileuma adta. 

A program első felében a meghívott vendégek mutatták be műsorukat 2-3 koreográfia erejéig. 

A szünet után a jubiláló együttes 25 műsorszámból álló programját láthatta a népes publikum. 

Műsorukban felléptek a régi és a mostani táncosok egyaránt. Programjukat a hálás közönség tapssal 

és tortával honorálta. 

 

December 2. 

 

Veszprém – Bakony Táncegyüttes évzáró gálaműsora Őseink hagyatéka címmel 

 

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

karöltve rendezte meg a 2018-as évet lezáró műsorát, melyet a Zagyva Banda kísért. Szokásuknak 

megfelelően ezúttal is keményen dolgoztak azon, hogy megmutathassák nagyközönség előtt azt a 

munkát, amit együttes-vezetőikkel, Nagypál Anettel és Kádár Ignáccal közösen végeznek. Műsoruk 

palettáján ismét sokrétű táncanyag került bemutatásra több koreográfus "tollából"! Láthatott a 

közönség bonchidai, román, felcsíki, sárpataki, gagybátori, kalotaszegi, borzási, tyukodi, ecsedi 

cigány + magyar és kazárbokri táncokat. Tartalmas, színvonalas produkciót mutattak be mindkét 

alkalommal telt házas közönség előtt. Az estet táncház zárta. 

 

Irodalmi programok  

 

Január 28.  

 

Versbarátok Találkozója – In memoriam Borbély László  

 

Csaknem három évtizede, minden évben összegyűlnek a vers- és irodalombarátok, hogy ápolják 

egykori társuk – Borbély László emlékét. Barátok, kollégák és civil szimpatizánsok kiállnak a 

színpadra és kedvenc verseik, prózáik előadásával tisztelegnek, a hajdani Ki mit tud győztes társuk 

előtt. Az idén 60 éves fennállását ünneplő Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjai voltak a házigazdák. 

Jelen volt néhány egykori versmondó tagjuk, sőt azok gyermekei is. Saját költemények is 

elhangzottak a középiskolástól a nyugdíjas korosztályt egyaránt képviselő fellépőktől. A programon 

43 fő vett részt. 

 

Március 5.   

 

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

 

A novemberben már bemutatott, népszerű műfajt, az irodalmi kabarét ezúttal is szépszámú közönség 

tisztelte meg jelenlétével. 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, az emberi 

gyarlóságok kifigurázásával önfeledt nevetésre és hangos tapsra késztette a teltházas nézőteret. 
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Minden korosztály képviseltette magágát: a nagyszülőktől a középkorúakon át az unokákig. Nagy 

siker volt.  A törzsközönségen kívül több olyan nézőnk is volt, akiket kifejezetten a kabaré műfaja 

vonzott, és a publikum nem is csalódott. A legnagyobb örömünkre a produkciót dübörgő vastapssal 

jutalmazta a teltházas nézőtér. A programon 118 fő vett részt. 

Április 9.  

 

Költészet napi rendhagyó irodalom óra a Túlpart együttes koncertje általános iskolásoknak. A 

programon 250 fő vett részt.                  

 

József Attila műsor a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad előadása  

 

Ez a versválogatás József Attila sokoldalúságát, hangulati sokszínűségét, lírai fejlődését hivatott 

bemutatni. Végigvezeti a hallgatóságot az egyik legnagyobb magyar költő aktív éveinek főbb 

állomásain, de nem csak az elmondott költemények útján, hanem a megértést, a korszakolást rövid 

narrációk segítik, valamint énekelt versek is a műsor részét képezik. A közönség aktív részese lehet 

az előadásnak, hiszen annak kezdetén és végén is lehetőség nyílik a közös versmondásra. A „Tiszta 

szívvel” című produkció a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad nyolc tagjának előadásában valósult 

meg a hűséges törzsközönség jelenlétében. Nagy öröm volt látni, hogy többen szinte az összes verset 

együtt mondták a szereplőkkel – ami óriási érzelmi többletet adott a produkciónak. Mindvégig odaadó 

figyelem és szeretet sugárzott a hallgatóság soraiból. Ezek a körülmények nagyon jó benyomást tettek 

a szereplőkre, melynek következtében felszabadult, örömteli produkció született. A programon 45 fő 

vett részt. 

 

Április 28.  

 

„Regösök húrján” regionális versmondó verseny 

 

A területi, regionális irodalmi programok részeként huszonkettedik alkalommal hirdettük meg ezt a 

versenyt. Tizennyolc nevezést kaptunk, és a helyszínen még egy gyermek jelentkezett. A zsűrit Sz. 

Csordás Éva előadóművész, valamint Lutter Imre és Szennik Éva,- a Magyar Versmondók Egyesülete 

által delegált tagok alkották. A versenyzők két korcsoportban mérték össze tudásukat: egyik az 5-6., 

a másik a 7-8. osztályosoké volt. Hat helyezést és két különdíjat osztottunk ki. Ebből a két első 

helyezett meghívást kapott a „Regösök húrján” országos gálájára, melyet Budapesten a TEMI-ben 

2018. december 1-jén rendez meg a Magyar Versmondók Országos Egyesülete. A zsűri értékelőjében 

hangsúlyozta a jelenlévő versenyzők tudásának magas színvonalát, és örömét fejezte ki ennek láttán. 

Egyúttal figyelmükbe ajánlotta a nyári versmondó táborokat, hogy képességeiket tovább 

csiszolhassák. 

 

Május 2.  

 

Sz. Csordás Éva önálló estje  
 

Versek az ókortól napjainkig, kiváló gitármuzsika kíséretében.  

Az előadó – Sz. Csordás Éva - öt évtizedes pályafutásához méltóan lírai keresztmetszet adott az 

emberi lét nagy kérdései kapcsán a profán és a vallásos, a szerelmes, a didaktikus, a hazaszerető, az 

elmúlás érzésével hadakozó, de végül optimista kicsengésű nagyívű verses, prózai válogatással. A 

részletes méltató bevezető azoknak is mondott valami újat, akik régóta ismerik az előadót, ezzel 

közelebb hozva őt a publikumhoz. Közreműködött Berzevici Zoltán gitáron. Jó döntésnek bizonyult 

a helyszínül választott színházterem. Az előadó jelenlegi és volt kollégái, barátai, családtagjai, 

hajdani osztálytársai és ismerősei megtöltötték a széksorok nagy részét, és hosszan tartó vastapssal 

jutalmazták a produkciót. A programon 180 fő vett részt. 
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Szeptember 15.  

 

Gálaműsor a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad fennállásának 60. évfordulója alkalmából.  

 

Október 31.  

 

Mátyás király-mesék a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad előadásában   

 

November 28.  

 

Karinthy - Rejtő kabaré estje a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad előadásában 

 

Alma Mater napok 

 

Alma Mater Napok a középiskolások művészeti programja. A program a tehetséggondozás-nevelés 

jegyében meghirdetett műsor, amely a különböző művészeti ágaknak ad teret, ifjú alkotók 

közvetítésével. Ezen alkalmak lehetőséget biztosítanak, arra, hogy a középiskolák diákjai 

megmutassák tudásukat, tehetségüket az iskola valamennyi tanára és diákja előtt.  

 

Március 8. - Az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium diákjainak előadása 

Március 21.- A Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium diákjainak előadásai 

Április 5.- Lovassy László Gimnázium diákjainak előadása 

Április 17. - Vetési Albert Gimnázium diákjainak előadása 

 

Agóra Filmklub 

 

A Filmklub az egyetemes filmművészeti értékek megismertetése és terjesztése céljából alakult meg. 

Fontos feladata a filmnyelvet értő és szerető közönség számának növelése, a klasszikus és kortárs, 

hazai és nemzetközi filmművészeti alkotások szélesebb körben való megismertetése. A filmklub 

céljai közé tartozik a filmművészet iránti érzékenység, a kreatív gondolkodás és problémamegoldás 

fejlesztése, a filmeken keresztül eljutni a különböző érdeklődési körű és korosztályú csoportokhoz és 

egymáshoz közelíteni őket. A filmklubban lehetőséget biztosítunk a választott filmek közös 

megtekintésére és megvitatására. A vetítések ünnepnapok kivételével hétfőnként zajlanak 18 órai 

kezdettel. Az Agóra Filmklub 2018-as évadában 30 db filmet vetítettünk összesen. A lejátszott 

filmeket és a nézőszámokat az alábbi táblázatban összesítettük: 

Hónap Nap Vetített film Nézőszám 

Január 

8. Gemenc-Az árterek világa 253 

15. Lucky 68 

29. A vendégek 91 

Február 

5. A nőkért 55 

12. Floridai álom 80 

19. Az igazi törődés 78 

26. Anyám mozija 49 

Március 5. Szerelem tesztelve 50 
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12. Loving Vincent 120 

26. Sztálin halála 105 

Április 

9. Láthatás 54 

16. Gemenc-Az árterek világa 88 

23. Sötétben 34 

Május 

3. Vad Balaton 155 

7. The workshop 23 

14. A hely 77 

28. Sosem voltál itt 41 

Szeptember 

10. Egy burka, egy nadrág 72 

17. Nyár 41 

24. A naplemente ragyogása 53 

Október 

1. A kutyám nélkül sehova 50 

8. Virágvölgy 60 

15. A néma forradalom 80 

29. Könyvesbolt a tengerparton 130 

November 

5. Ízlés szerint fűszerezve 96 

12. Nem vagyok boszorkány 64 

19. Ruben Brandt, a gyűjtő 77 

26. Izlandi amazon 71 

December 
3. A szent és a farkas 52 

10. Szörnyek és szerelmek 43 

 

Az Agóra filmklub átlagos nézőszáma 2018-ban egy vetítésen 77 fő lett. A filmklubos programon 

kívül ebben az évben is csatlakoztunk több országos filmes eseményekhez, és különleges vetítéseket 

is szerveztünk. 

Február 4-én a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat keretében Bálint Ágnes mesedélutánt 

szerveztünk, amely során mesékkel, rajzfilmvetítéssel, kézműves foglalkozásokkal és koncerttel 

kedveskedtünk a gyermekeknek. Délután 15 órától az Agóra 10-es 11-es termében zajlott a 

rajzfilmvetítés, ahol Mazsola és Tádé, valamint Frakk történeteit nézhették kicsik és nagyok egyaránt. 

Az egy órás ingyenes vetítésen 50 fő volt jelen. 

Március 19-22. között a Magyar-Lengyel Barátság Hete alkalmából megrendezett Lengyel Filmhét 

keretében négy kortárs lengyel, illetve lengyel témájú filmet vetítettünk. A programsorozatot Zalán 

Márk filmkritikus színvonalas előadása nyitotta meg, a vetítésekre díjtalan volt a belépés. Március 

19-én, hétfőn a Szavak nélkül című lengyel drámát vetítettük nagy sikerrel, sok pozitív visszajelzést 

kaptunk a nézőktől, a vetítésen 50 fő vett részt. Március 20-án, kedden a 80 millió című lengyel 

vígjáték volt műsoron 45 fő részvételével, a film Lengyelország Oscar-nevezettje volt 2013-ban a 

legjobb idegen nyelvű film kategóriában. Március 21-én, szerdán Az érem másik oldala című 

fergeteges lengyel vígjátékot tűztük műsorra. A fordulatokkal és meglepetésekkel teli alkotást 70 fő 
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jelenlétében mutattuk be nagy sikerrel. A rendezvényt március 22-én, csütörtökön a Menedék című 

amerikai, de lengyel témájú életrajzi dráma zárta, amit 41 fő nézett meg. A négy nap alatt összesen 

206 fő volt a nézőszámunk.  

Március 29-én tavaszi szünidei gyermekprogramokat szerveztünk az Agórában, melynek részeként 

14 órától rajzfilmvetítéssel vártuk a gyerekeket és kísérőiket a színházteremben, a játszóházra váltott 

jegyek a filmvetítésre is érvényesek voltak. Délután a Nyuszi suli című német családi animációs 

filmet mutattuk be 114 fő jelenlétében.  

 
Május 25-27. között második alkalommal került megrendezésre az Országos Természet- és 

Környezetvédelmi Filmnapok, melynek keretében számos kiemelkedő természetfilmet mutattunk be. 

Az Agórában 2018. május 25-én és május 27-én zajlottak a vetítések két teremben. A diáknapon 

május 25-én a kamarateremben három regisztrált iskolai csoport (összesen 167 fő) számára 

vetítettünk filmeket. A kőbaltás ember 2.-Samu vacsorája, a Hortobágyi darumese és a Boxi: Zöldben 

című filmek nagy sikert arattak a diákok körében. A Filmnapok kiemelt témája a természet- és a 

környezetvédelem, fontos küldetése, hogy elérje a fiatalokat. A Diáknapon vetítésre kerülő filmek 

listája gondos válogatás után került összeállításra, így minden iskolai korosztály számára élmény dús 

programként szolgált. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok találkozhassanak a 

természetfilmekkel és a természet csodáival. Május 27-én a színházteremben három csodálatos 

magyar természetfilmet mutatunk be, a rendezvényre díjtalan volt a belépés. A rejtőzködő természet, 

a Négy évszak a Tisza-tavon és a Kelet és nyugat című filmek fantasztikus képi világukkal 

lebilincselték a nézőket. A május végi programsorozaton összesen 300 fő vett részt. 

 

Október 20–23. között a 8. Mozinet Filmnapok eseményei zajlottak az ország számos 

filmszínházában. A program tematikája ezúttal az Oscar körül forgott. Négy nap alatt olyan 

alkotásokat láthattak a filmek szerelmesei, melyek rendezői Oscar-díjasok vagy jelöltek voltak. A 

válogatásba kerülő filmeket hazánkban elsőként a Mozinet Filmnapok keretében láthatta az érdeklődő 

közönség jóval az országos premier előtt. A Silvio és a többiek, A sértés, a Mindenki tudja, a 

Hidegháború és Az átkelés madarai című filmeken összesen 344 fő vett részt. A filmek mellett kísérő 

programokat is szerveztünk. Az elmúlt évek során már hagyománnyá vált, hogy Kránicz Bence 

filmkritikus előadása nyitja meg a filmnapokat, idén sem volt ez másképp. Bence előadása remekül 

felvezette a programokat, Sorrentino legújabb eposza kapcsán bemutatta a kortárs olasz filmművészet 

helyzetét, etikai és politikai irányultságait. Pawel Pawlikowski Hidegháború című alkotása után 

teaházat tartottunk és egy csésze forró tea mellett órákon át beszélgettünk a látottakról. 

Október 26-án és 28-án az Országos Rajzfilmünnephez kapcsolódtunk. 26-án 10 órától ingyenes 

vetítés keretében idéztük fel gyermekkorunk kedvenc rajzfilmjeit. Kukori és Kotkoda, Pom-Pom 

valamint Frakk kalandjaira 70 gyermek látogatott el. 28-án 10 órától az Ősember-kicsi az ős, de hős 

című családi animációs filmet vetítettük nagy sikerrel, amire 280 néző volt kíváncsi. Az ingyenes 

vetítéseken összesen 350 fő volt a nézőszámunk. 

A különleges vetítések során összesen 19 alkotást mutattunk be, melyeket összesen 1108 fő látott. 

2018-ban az Agóra Filmklubban minden vetítést figyelembe véve összesen 49 alkotást láthatott a 

közönség, az összes nézőszám pedig 3418 fő volt. 

Nyugdíjas rendezvények 

 

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 
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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. 

Február 24. 

Nyugdíjas Ki-Mit-Tud  

 

2018. évben már nyolcadik alkalommal adott otthont a Hontravel Kft. országos programjának a 

Veszprém Agóra. A program a Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete támogatásával 

indult el Veszprémben, a nyugdíjasok számára hasznosnak ítélt kulturális programbővítés céljából. 

Ábrahám Emilné segítségével valósult meg a rendezvény, amely több állomásból állt, a dunántúli 

döntőnek intézményünk adott helyet. Az Agóra közösségi termét zsúfolásig megtöltötte a 180 fős 

szereplőgárda és a velük érkező szurkolótábor. A 26 produkciót 180 ember mutatta be. A 

rendezvényen összesen 300 fő vett részt.  

 

Május 24. 

A Bónusz Évek Nyugdíjas Klub színházi estje  

 

A rendezvény Bodnár András Istvánné, a Bónusz Évek 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. Rövid szünet után Petőfi Sándor A helység kalapácsa című színdarabjával és 

fináléval zárult a gálaműsor. A rendezvény a tavaly őszi Nosztalgia és hagyomány című műsor sikerén 

felbuzdulva jött létre, és ha lehet még nagyobb sikert ért el a nyugdíjasok körében. 

 

Október 1. 

Idősek Világnapja  

 

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

Neveda Amália, az Agóra VMK igazgatója nyitotta meg a rendezvényt, majd a polgármesteri 

köszöntő következett. Ezután került sor a „Mesél a múlt 2018” pályázat eredményhirdetésére és a 

díjak átadására. Végül az ünnepi műsor zárta a programot, melyet a Pannon Várszínház művészei 

adtak elő nagy sikerrel. 

 

Október 6. 

Népek tánca  

 

A program a Hontravel Kft. szervezésében, október 6-án 10-14 óra között valósult meg az Agóra 10, 

11-es termében. 18 produkciót mutattak be a résztvevők, akik az ország különböző pontjairól 

érkeztek, összesen 300 fő vett részt az eseményen. A fellépők számára 6 öltözőt is biztosítottunk.  

 

December 19. 

Nyugdíjas Klubok Karácsonya  

 

Az egész napon át tartó színháztermi program 2018. december 19-én valósult meg a Veszprémi 

Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete szervezésében. Polgármesteri bevezető után Karácsony 

alkalmából 10 órától köszöntötték a kreatív szenior és junior önkénteseket, a köszöntőt Török Lajos 
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mondta. Ezután következett az ünnepi műsor, melyet a Pannon Várszínház művészei adtak elő. A 

délutáni rendezvény 13 órától kezdődött és szintén telt ház előtt zajlott.  

 

Honvédségi rendezvények 

 

Február 3. Radar-bál 

Február 6. Ünnepi állománygyűlés  

Február 28. LVIK Csapatünnep  

Március 14. Ünnepi állománygyűlés, a Magyar Honvédelem Napja  

Október 19. Ünnepi állománygyűlés  

December 5. Honvédségi Mikulás ünnepség  

December 19. Karácsonyi koncert a Légierő zenekarral 

 

Nyári rendezvények 

 

Zenélő Udvar 

 

Június 27. – ÉSTE formáció  

Június 28. – Kalmus Felicián  

Június 29. – Cseh Tamás emlékműsor – Joós Tamás  

 

Június 30. 

Családi nap 

A rendezvényekkel szeretnénk a családok minden tagja számára igényes, minőségi szórakozási 

lehetőséget biztosítani. Célunk a közösségépítés, illetve a családi kapcsolatok erősítése. 

Az érdeklődőket játékpark, kézműves foglalkozások, színpadi műsorok és egyéb családi programok 

várták a délután folyamán. A rendezvény keretében 15.00-20.00-ig a Ramazuri Játéktér szórakoztató 

játékokkal és játszóházakkal, a Helen Doron Nyelviskola kézműves foglalkozásokkal, 

csillámtetoválással, angol mesékkel és játszószőnyeggel, a Veszprém Megyei Europe Direct Iroda 

uniós információszolgáltatással, kiadványokkal, ügyességi és logikai játékokkal, arc-és testfestéssel, 

Európa-totóval, az Új Nemzedék Veszprémi Közösségi Tér és Családi Társasjáték Egyesület 

társasjátékokkal, foglalkoztatókkal, információs tanácsadással, a Veszprémi Toborzó és 

Érdekvédelmi Iroda pedig fegyverek, újságok és repülőgép-szimulátor bemutatásával örvendeztette 

meg a látogatókat. A színpadon 15.00-kor Szalay Gyula és Kiss Richárd bűvészmutatvánnyal, 15.30-

kor Szalóki Ági Körforgás c. gyerekkoncertjével, 17.00-kor a Ramazuri Bábszínház Ördöngős mese 

c. előadásával szórakoztatta a közönséget. A színpadi műsorokat 18.00-kor Gájer Bálint fellépése 

zárta. A program eredetileg a Veszprémvölgyben, a Kolostorok és Kertek rendezvényterületen 

valósult volna meg, de a szeles idő miatt az Agóra épületében került rá sor. Szerencsére a 

helyszínváltozás ellenére sokan érkeztek az eseményre. A programelemek minden korosztály 

körében nagy tetszést arattak. Külön öröm, hogy a rendezvényhez egyre több szervezet kapcsolódik. 

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara igényes, minőségi és rendkívül hasznos 

programokkal egészítette ki a rendezvényt. A programon kb. 150 fő vett részt. 

 

Augusztus 5.  

Veszprémi Vigasságok 

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

10.00 Folklórdélelőtt 

Fellépett a Veszprém-Bakony Táncegyüttes és a Veszprémi Gerence Hagyományőrző 

Néptáncegyüttes. Az alábbi koreográfiákat láthatta a közönség: Vajdaszentiványi, Rábaköz – Szanyi 

táncok, Kalotaszegi, Bakonyi ugrósok, Bonchidai, Borzavári, Búzai, Bakonyi, Szatmári.  



45 
 

A bemutatót közös táncház zárta. 

16.00 Mézengúzok Gyermekzenekar koncertje 

Repertoárjukban ismert gyerekdalok, népdalok szerepeltek újrahangszerelve. Előadásukon kicsik és 

nagyok egyaránt részt vettek, illetve mindazon szülők akik lurkóikkal együtt szerettek volna részesei 

lenni egy interaktív, zenés-táncos koncertnek.  

 

Világjava estek 

 

Augusztus 15. - Aurevoir koncert 

Augusztus 16. - Góbé koncert 

Augusztus 17. - Zoord koncert 

 

Gyere a parkba! nyárbúcsúztató esték  

Augusztus 22. 17 órakor kezdődtek a programok a Varázslatos Magyarország című fotókiállítás 

ünnepélyes zárásával, melynek helyszíne az Agóra kiállítóterme volt. 17.45-től a szabadtéri 

színpadon fellépett Felméri Péter humorista, „Húzzad csak kivilágos virradatig...” címmel Oszvald 

Marika és Bálint Csaba adott fergeteges hangulatú operettműsort, majd az LGT Emlékzenekar  

koncertje zárta az estét. Kísérőprogramként játszhattak a gyerekek a Kabóca Bábszínház által 

biztosított „Zöld Marci játéktérrel”, légvárral, készíttethettek arcfestést. A Csa-ládika több állomásos 

családi vetélkedője is színesítette az eseményt. 

Augusztus 23. 17 órakor kezdődtek a programok Kecső Irén „Tájképeket, virágokat fest az én 

ecsetem” című kiállításának megnyitójával. 17.30-tól a szabadtéri színpadon fellépett a Kolompos 

Együttes, majd kiváló hangulatú folklórestet adott a Veszprémi Hagyományőrző Gerence 

Táncegyüttes, a Szilágyi Táncegyüttes és a Sárvári Tánckör. A zenei kíséretet „A Banda” zenekar 

biztosította. Az est táncházzal zárult. Ezen a napon is lehetett légvárazni, a Kabóca Bábszínház 

bárányos játékterén játszani, ólomkatonát önteni, kézműves foglalkozáson részt venni a Kosárfonó 

Műhely tagjaival, csuhébabát készíteni, csuhét fonni, és a Csa-ládika vetélkedőjén játszani. 

Augusztus 24. Az utolsó napot 17 órakor a Kabóca Bábszínház bábelőadásával kezdtük. 18.15-től 

ragadozó madár bemutató volt, melyet az időközben eleredt eső miatt a földszinti közösségi térben 

tartottunk meg. 19 órakor fellépett Opitz Barbi, végül Ed Philips and the Memphis Patrol koncertezett. 

A kísérőprogramok sorában bemutatkozott a Helen Doron English nyelviskola. A Kabóca Bábszínház 

legkisebbeknek szóló játékterén és a Csa-ládika vetélkedőjén szintén sokan voltak. A rendezvényen 

naponta kb. 400-450 fő vett részt. 

 

 

Augusztus 25. 

Családi nap 

 

Az érdeklődőket játékpark, kézműves foglalkozások, színpadi műsorok és egyéb családi programok 

várták a délután folyamán. A rendezvény keretében 15.00-20.00-ig a Furfangos csudavilág – Játékos 

Tudomány fizikai eszközökkel, ördöglakatokkal, óriás játék részleggel, népi játékokkal, fejlesztő 

eszközökkel, zsonglőrködővel, társasjáték részleggel és ovis sarokkal, a Helen Doron Nyelviskola 

kézműves foglalkozásokkal, csillámtetoválással, angol mesékkel, és zsákbamacskával, az Országos 

Mentőszolgálat  "Legyél hős!" c. önkéntes programjáról szóló információnyújtással, kvízjátékkal, 

személyes jelentkezési lehetőséggel, A Szeretet Mindenek Felett csoport pedig izgalmas kérdésekkel, 

beszélgetésekkel, konkrét gyakorlati tanácsokkal örvendeztette meg a látogatókat. A színpadon 

16.00-kor a Kaláka Együttes, 17.30-kor Takács Nikolas szórakoztatta a közönséget. A rendezvényre 

szép számmal érkeztek vendégek. Minden korosztály, unokától a nagyszülőig jól szórakozhatott, 

színvonalas, tartalmas programokkal találkozhatott. A Kossuth díjas Kaláka előadásában költészet és 



46 
 

zene összekapcsolódott. Muzsikájuk sokszínű és a versekből következően sokstílusú volt. A 

muzsikusok bemutatták különleges hangszereiket, lehetett velük együtt énekelni, szajkó módra verset 

mondani és közösen muzsikálni. Takács Nikolas kivételesen szép hangjával, népszerű dalaival az 

idősebb és a fiatalabb generációnál egyaránt nagy sikert aratott. A programon kb. 800 fő vett részt. 

 

TÁBOR 
 

Az Agóra Veszprém Kulturális Központ nyári táborainak alapvető célja és feladata a pihenés, 

kikapcsolódás és új ismeretek szerzése a résztvevők érdeklődésének megfelelően. Ezért a táborokat 

tematikusan, élményszerűen, játékosan bonyolítjuk le. 

 

Június 18 -22. 

Drámajáték és versmondó tábor 

 

A tábor szervezésével az a célunk, hogy az iskolások kommunikációja, egyéni megnyilatkozása, tár-

sas érintkezése, önbizalma fejlődjön. Mindezeket játékos módon, interaktív foglalkozások révén 

kívánjuk elérni. 

Az alsó tagozatos diákok részvételével megvalósuló tábor csapatépítő tréninggel indult. A gyerekek 

játékos gyakorlatokon keresztül ismerkedtek egymással. Először eljátszottak egy mesét, majd 

alászinkronizálós feladatot kaptak. A foglalkozást - a további délelőttökhöz hasonlóan - Felföldi 

Gábor drámatanár vezette. Délután Rábai Zsanett előadóművész vezetésével kézműveskedtek. 

Másnap délelőtt beszéd-technikával foglalkoztak, mely interaktív módon, légzőgyakorlattal kísérve 

zajlott. Délután Pucsek Zsuzsanna drámatanár tartott drámapedagógiai foglalkozást. A harmadik nap 

délelőttje az előadó-művészettel, színházzal kapcsolatos érdekességek jegyében telt. Ez egy 

„művésziesebb” jellegű program volt előadóművészi technikák ismertetésével. Délután Molnár 

Brigitta tanár tartott zenés programot a táborozóknak. Csütörtök délelőtt előkészítő műhelymunka 

folyt a befejező napi bemutatóra, majd Sz. Csordás Éva előadóművész, irodalmi színpadvezető 

vezetésével interaktív, verses foglalkozásban volt részük a gyerekeknek. Az utolsó napon a délutáni 

előadásra próbáltak. A résztvevők négy csoportban dolgoztak, mindegyik csapat más előadással 

készült. Délután a szülők, nagyszülők örömére bemutatták műsoraikat. 

A drámajáték keretében zajló vidám, könnyed készségfejlesztő gyakorlatok segítették a 

személyiségformálást, a szocializációt és a kreativitást. A versek, a költői gondolatok erősítették az 

önkifejezést és önmegismerést, a művészi beszéd ismerete hozzájárult a mindennapi megnyilvánulás 

pallérozásához. A jelentkező gyerekek nagy része szereti az irodalmat, ami nagyban megkönnyítette 

a szakemberek munkáját. A résztvevők egy élményekkel teli hetet tölthettek az Agórában. A táborban 

16 fő vett részt. 
 

Június 25-29.  

Öko tábor 

 

A klímaváltozás nem jön, hanem benne élünk, ezért fontos a gyermekek alkalmazkodását 

fejlesztenünk a megváltozott körülményekhez, úgy, hogy értékeinket megismerve, megtartva 

tudjanak élni. Jó hangulatú interaktív sétákkal, erdei túrákkal, játékos módon ismerték meg a 

gyerekek az erdőn járás szabályait, a környezetünkben élő növény- és állatvilágot.  

Egy-egy alkalommal olyan környezetvédelmi, természetvédelmi, ill. szocializációs témákkal is 

foglalkoztak, melyek segítik a tudatos, felelősségteljes személyiséggé formálódásukat. 

A terepen használt eszközök, módszerek tovább segítették a gyermekek egymás közti 

kommunikációját, erősítették az együttműködés képességét, a közös gondolkodás hatékonyságát. A 

délutáni kézműves foglalkozásokon dolgoztuk fel a látottakat, kreativitást fejlesztő módon. A tábor 
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11 fő részvételével zajlott. 
 

Július 2 – 6. 
A Kis cukrász tábor  

 

2018-ban első alkalommal valósult meg, 12 gyerek tudott részt venni rajta. Az érdeklődés ennél jóval 

nagyobb volt, így sok érdeklődőt kellett elutasítanunk. A gyerekek édes és sós süteményeket, 

bonbonokat készítettek, és a munka során kamatoztathatták a kreativitásukat. 
 

Július 10 – 14. 
Kattints rá! tábor 

 

9 éve működik az intézményben, és töretlen érdeklődés övezi. A résztvevők között sokan évről évre 

visszajárnak. A táborban a 7-12 év közötti korosztálynak nyújtunk alapvető informatikai ismereteket. 

 

2018. július 16 – 20. 

Kutató tábor  

 

A kutató táborba 21 általános iskolás gyermeket tudtunk fogadni. A tábor célja volt a gyerekek 

kíváncsiságát felkelteni a körülöttünk lévő élő és élettelen természet iránt, a gyakorlatban 

megtapasztalhatták az anyagok átalakulását, megismerték a folyamat során lejátszódó jelenségeket, 

melyek során élményszerű tudás birtokába jutottak. Minden nap végeztünk kísérleteket, s a 

kísérletekhez kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat: búza csíráztatása, vörös káposztából 

indikátor készítése, élő virág festése, bogárkeresés. Készítettünk búzafűfej figurát,  rovarcsapdát,  

szentjánosbogarat, szódabikarbóna vulkánt. 

 

Július 23 – 27. 

Fotós tábor 

 

A Fotós tábort 12 és 16 év közötti diákok részére indítottuk el. A táborvezető Mátyus Károly, a 

Bakony fotóklub vezetője volt. Célunk olyan kreatív nyári időtöltés megszervezése volt, melyben a 

résztvevők bepillantást nyerhettek a fotózás műhelytitkaiba és közben szórakoztató, kreatív nyári 

elfoglaltságot is jelent. A tábor hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig tartott. Hétfőn a táborozók 

ismerkedtek a gépekkel és a beállításokkal. Kedden délelőtt egy városi túra keretében rengeteg képet 

készítettek, közben gyakorolták a fényképezés alapjait. Szerdán elkezdődött a képfeldolgozás, 

válogatás. Csütörtökön a képszerkesztést gyakorolták és elkészítették a video anyagot a pénteki 

kiállításhoz. Pénteken átismételték a tanultakat és délután megtartottuk a kiállítást, amit a táborozók 

képeiből válogattunk össze. A kiállításra minden meghívott szülő eljött és nagy sikert aratott. A 

táborban 17 fő vett részt.  
 

Július 30 – augusztus 3. 

Önismereti tábor  

 

A tábor 2018-ban első alkalommal valósult meg, melyre 12-16 év közötti gyermekeket vártunk, a 

résztvevők elsősorban az általános iskolás korosztályból kerültek ki.. A tábort  Ruppert Petra (tanár, 

kamasz coach, mediátor ) vezette. A közös játékokban szerepet kapott az önismeret, a kommunikációs 

készségek fejlesztése, a kamaszkori problémák és a pályaválasztás. 
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SZÁRMAZTATOTT SZOLGÁLTATÁS 
 

Célja az intézményi szolgáltatások kiterjesztése a szabad kapacitás terhére (pl.: terem bérbeadása, 

rendezvényszervezés), a részvétel/látogatás alkalmával a komfortérzetet növelő szolgáltatások 

biztosítása. A szolgáltatások köre elkülönül az alapján, hogy azt az intézmény nyújtja-e vagy egy 

vállalkozó/vállalkozás.  

Intézményi szolgáltatások köre: bérelhető eszközök, helyiségek (terem, technika, eszköz bérbeadás); 

rendezvényszervezés.  

Vállalkozó, vállalkozás által biztosított szolgáltatások köre: kultúrcikk árusítás, büfé üzemeltetése az 

épületben; ital automata működtetése. A származtatott szolgáltatások az intézmény által végzett olyan 

szolgáltatások, amelyek alapszolgáltatást jelenthetnek a közművelődési tevékenysé¬get/szolgáltatást 

igénybe nem vevők számára is. Az intézmény a közművelődési tevékenysége mellett, hasznosíthatja 

tereit, eszközeit, szakmai tudását, humánerőforrását. Befogadhat más szolgáltatók által működtetett 

tevékenységeket, amelyek a használók komfort érzetét növelhetik. 

AGÓRA SZAKMAI PROGRAM MUTATÓI  
 

2017. szeptember 1. – 2018. augusztus 31.  
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1. Közösségi internet használata 154 fő 

wifi használat egy évre levetítve kb. 

20.460 fő 
(330 nap x 62 fő) 

2. Időszakos kiállítás a Bakony és 

Hemo fotóklubbal 

12 alk./8736 fő 

3. Interaktív kiállítások 

 

1 kiállítás/ 1711 fő 

4. Alma Mater Napok 

 

5 alk./ 1778 fő 

5. Bakony és HEMO fotóklub 

 

38 alk./ 245 fő 

6. Fotólabor 

 

5 alk./ 41 fő 

7. Fotós tábor 

 

1 hetes tábor / 17 fő 

8. Foglalkozások az interaktív 

kiállításhoz kötődően 

7 alk./ 155 fő 

9. Bábos torna – babatorna  

RINGATÓ 

 

36 alk. /347 fő 

10. Pilates technika 

 

8 alk./ 41 fő 

 

11. Környezeti nevelési oktatóterem 

 

40 alk./ 731 fő 

12. Modern tánc, Graham-technika 

 

49 alk./ 450 fő 
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13. Kismesterségek alkotóműhely – 

csipkeverés 

 

1 tanf./12 alk./ 79 fő 
 

14. Kismesterségek alkotóműhely – 

kosárfonás 

 

2 tanf./24 alk./ 151 fő 
 

15. Kismesterségek alkotóműhely – 

nemezelés 

 

  2 tanf./24 alk./ 157 fő 

16. Öko-kézműves foglalkozások 
 
KDOP PROGRAMALAP 

KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002 

pályázat keretében 

17. Klubrendezvények 

 

203 alk./ 3837 fő 
 

18. Társadalmi szervezetek részére  

iroda 

rendszeresen 

kb. 1000 fő 

19. Egészségnevelési és életviteli 

foglalkozások 

47 alk. / 989 fő             

20. Életvezetési és 

tanulásmódszertani foglalkozások 

fiataloknak 

KDOP 

KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002 

pályázat keretében 

21. Ifjúsági információs szolgáltató 

pont kialakítása 

rendszeresen 

kb. 1000 fő 

22. Munkaügyi információs és 

tanácsadó pont 
 

23. Közszolgáltató információs pont rendszeresen 

kb. 1500 fő 

24. Irodalmi ismeretterjesztő 

előadások, pódium előadások 

8 alk./ 1010 fő 
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25. Long C’uan Tao Kung-fu iskola 
NINCS ILYEN KDOP-S PROGRAM 
természetgyógyászati képzés és 
sportbemutatók 
ez a KDOP-s program címe 

 

26. Természetgyógyászati képzés 
KDOP 

KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002 

pályázat keretében 
27. Jógaoktatás 
NINCS ILYEN KDOP-S PROGRAM 

 

28. Mesterkedő – hagyományőrző 

gyermekfoglalkozások 
KDOP 

KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002 

pályázat keretében 

29. Táncegyüttesek által rendezett 
programok 
KDOP  

KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002 

pályázat keretében 

30. Apáról fiúra népi hagyományok 

bemutatása a lakótelepen élők részére 
KDOP 

KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002 

pályázat keretében 

31. Rendszeres közösségi 
rendezvények a táncos és zenei 

néphagyomány körében 
KDOP 

KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002 

pályázat keretében 

 32 – 33. KABÓCA  

   

520 alk./ 44.589 fő 
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34. Photoshop tanfolyam 

 

1 tanf./ 6 fő 

18 alk./36 órában/ 93 fő 
35. Nyelvi labor, nyelvi képzések 3 tanf./ 31 fő 

60 alk./180 órában/ 393 fő 

36. Nyelvi tábor  

37. Felnőtt oktatás képzés 26 tanf./149 alk./412 óra/1881 fő 

 

38. Mindentudó ház – 

ismeretterjesztő előadások 

9 alk./ 407 fő 

39. Tudni illik, hogy mi illik előadások 
és vetélkedők KDOP 

 

   

30 tanf./236 alk./ 642 ó/ 2.774 fő 
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40. Csendes ülő koncertek  

41. Kiállítások 

 

17 alk./ 7325 fő 

42. Környezeti neveléssel 

kapcsolatos forrásközpont 

létrehozása 

731 fő 

43. Magas Művészeti Előadások 2alk./ 350  fő 

44. Magas művészeti előadások, 

gálaműsorok, színházi előadások 

6 alk./ 1343 fő 

45. Gyermekkoncertek a 

színházteremben 

 

2 alk./ 866 fő 

46. Táncművészeti előadás a 

színházteremben 

 

2 alk./ 600 fő 

 

47. Olvasóterem kb. 400 fő 

   

28 alk./ 11.615 fő 
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48. Lengyel Nemzetiségi Nap 

 

3 alk./ 345 fő 

49. Örmény Nemzetiségi Nap 

 

1 alk./ 200 fő 

50. Roma Nemzetiségi Nap 1 alk./ 100 fő 

51. Ukrán Nemzetiségi Nap 

 

1 alk./ 300 fő 

52. Térségi/települési feladatok – 

„Örök pódium” és Regősek húrján 

versmondóversenyek  

1 alk./ 19 fő 
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A közösségi funkció szolgáltatásai: 520 alk./ 44.589 fő 

53. Civil társadalom helyi 

formációinak befogadása, nyugdíjas 

közössége 

    

311 alk./11155 fő 

 
(Rendezvények és klubfoglalkozások) 

54. Területi Közművelődési Iroda 

működtetése 

1417 fő 

55. Területi Szervező Iroda és 

Tárgyaló 

az adott programoknál már 

feltüntetve 

   

318 alk./ 13.536 fő 

 

 

 Családi Nap 2 alk./ 950 fő 

  Kultúrházak éjjel nappal 1 alk./ 293 fő 

 Sakkegyesület klubfoglalkozás 107 alk./938 fő 

 Lung C’uan Tao Kung Fu school 348 alk./7930 fő 

 ZÉNÓ – Értelmileg Akadályozott 

Fiatal Felnőttek Klubja 

7 alk./88 fő 

 Gizella Nőikar 41 alk./861 fő 

 Etka Jóga 71 alk./1577 fő 

 Bridzs Klub 33 alk./306 fő 

 Agykontroll Klub 9 alk./168 fő 

 Natura Nap 2 alk./256 fő 

 Filmklub 30 alk./2532 fő 

 Acro Dance Rock and Roll SE – 

táncpróbák + 2 tánctábor  

120 alk./4319 fő 

 Free Dance Tánccsoport - 

táncpróbák 

34 alk./419 fő 

 Hemo Modern Táncműhely - 

táncpróbák 

61 alk./585 fő 

 Ritmus Művészeti Egyesület - 

táncpróbák 

27 alk./235 fő 

 Veszprém-Bakony Táncegyüttes - 

táncpróbák 

74 alk./2214 fő 

  Kis-Bakony Táncegyüttes - 

táncpróbák 

62 alk./2398 fő 

 Winners Versenytánc Egyesület - 

táncpróbák 

60 alk./785 fő 

 Országos Természet- és 

Környezetvédelmi Filmnapok 

2 alk./300 fő 

 Mozinet Filmnapok  4 alk./225 fő 

 Országos Rajzfilmünnep 2 alk./340 fő 

 KineDok Filmnapok 3 alk./74 fő 

 Lengyel Filmhét 4 alk./206 fő 

 Tavaszi Szünidei Rajzfilmvetítés  1 alk. 114 fő 

 Szünidei játszóház 2 alk./152 fő 

 Táborok (1 hetes napközis)  7 alk./ 107 fő 

  1.168 alk./ 31.113 fő   
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A képzési funkció szolgáltatásai: 29 tanf./ 206 alk./ 582 ó/ 2.303 fő 

A szórakozási és élmény funkció szolgáltatásai: 28 alk./ 11.615 fő  

A Területi közművelődési tanácsadó szolgáltató funkció szolgáltatásai: 318 alk./ 13.536 fő  

Összesen: 1.072 alk. / 72.043 fő 

+ Egyéb: 1.114 alk./ 28.372 fő 

 

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 is hozzájárul 1-1 program szervezésével, 

finanszírozásával.  

 

 

 

Ismeretterjesztés 

 

Iskolakertészet 

A gyerekek kiskorukban nagyon fogékonyak mindenre, érdeklődőek, könnyen tanulnak. Az 

iskolakert programban a természetismeret órán megszerzett elméleti tudásukat a gyakorlatban is 

megtapasztalhatják – hogyan lesz az elvetett magból termés- s így sokkal jobban rögzülnek az 

ismereteik. Napjainkban egyre jobban odafigyelnek az emberek az étkezésre, az egészséges 

életmódra. A gyerekek a foglalkozások alkalmával a növények fejlődéséhez szükséges alapvető 

feltételeken túl megismerkedhetnek a vegyszermentes növényvédelemmel, a növénytársítással. A 

termés nagyban függ attól, hogy mennyire gondozták az elültetett növényeket, így szorgalomra is 

nevel. Az EKMK Dózsavárosi Könyvtár udvarán kialakított gyógy-és fűszernövénykertben nagyon 

sok növény található, amelyekkel eddig a gyerekek többsége csak porfűszer formájában találkozott. 

Nagy élményt jelent számukra a természetben találkozni ezekkel a növényekkel, megismerni mi mire 

való. 

 

Rendezvények 

 

A Dózsavárosban 2 nagyrendezvényt, a Nyárbúcsúztatót (szeptember 8.) és a Dózsavárosi 

Karácsonyt (december 18.) a  Dózsavárosban működő civil szervezetekkel (Dózsavárosi Baráti Kör, 

Dózsavárosi Polgárőr Egyesület, Dózsa-, Csikász-, Őszidő Nyugdíjas Klub) és intézményekkel 

(EKMK Dózsavárosi Könyvtár, Dózsa György Általános Iskola, Napsugár Bőlcsöde, Vadvirág 

Körzeti Óvoda) közösen szervezzük. A közösen vállalt és kivitelezett feladatok nagyon nagy 

közösségépítő erővel bírnak, a helyi közösségek identitásának megerősödését szolgálja. 

 

Február 2. - Mackónap 

Március 24. - Nyusziváró húsvéti játszóház 

Március 29. – Szünidei játszóház 

Április 21. - Nyitnikék- tavaszi játszóház 

Május 4. - Anyák napi játszóház 

Október 5. -  Csip, csip, csóka, vak varjúcska  - mesés játszóház 

November 10. - Márton nap 
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December 10., 17. - Babráló karácsonyi kézműves foglalkozás 

 

Szeptember 8.  

Dózsavárosi nyárbúcsúztatót  

 

A Dózsavárosi nyárbúcsúztatót a Martinovics téren tartottuk meg. Délutánra (14.00 órától 20.00 

óráig) igyekeztünk tartalmas elfoglaltságot, időtöltést kínálni minden korosztály számára. A 

bográcsgulyás főző versenyre 4 csapat jelentkezett. Főzés közben bőven jutott idő az ismerősökkel 

beszélgetni, régi kapcsolatok elevenedtek fel újra. 

Színpadi programok: (Ragadozó madarak élő bemutatója, Robottechnika alapjai, Legó robot szumó 

bajnokság, Miska mesék - Bárókerti Bábszínház, Őszidő Nyugdíjas Klub néptánc csoportjának 

bemutatója, „A zene az kell” - Dózsa György Általános Iskola színjátszó csoportja, akrobatikus 

ugrókötél bemutató, Kid Rock and Roll SE, Kiss Richárd és Szalay Gyula bűvészműsora, Máté Péter 

emlékest) 

Kísérő programok: Furfangos csudavilág- Játékos Tudomány, Cirkusz légvár, arcfestés, 

lufihajtogatás, kézműves foglalkozások. Résztvevők száma: 700 fő 

 

December 18.  

Dózsavárosi Karácsony   

 

A Dózsavárosi Karácsonyra a fenyőfát helyi lakos ajánlja fel, amelyet a Dózsavárosi Baráti Kör a 

Dózsavárosi Polgárőr Egyesület tagjainak és a VKSZ Zrt. munkatársainak közreműködésével a 

Dózsa téren állítanak fel (12.00 órakor emelőkaros daru segítségével kivágják a fát, majd a helyszínre 

szállítják. Ott a fa törzsét megfelelő méretűre faragják, s közös erővel a téren kialakított helyre 

állítják). A VKSZ Zrt. munkatársa kosaras autóról a fényfüzért a fára helyezi. A nyugdíjas klubok 

tagjai az általuk előre becsomagolt dobozokkal feldíszítik a fát. 

 A műsort a Dózsa György Általános Iskola diákjai biztosítják dózsavárosi civilek, a dózsavárosi civil 

szervezetek, a Napsugár Bölcsőde dolgozóinak és a Vadvirág Körzeti Óvoda gyermekeinek 

részvételével. 

Az ünnepség alatt a nyugdíjas klub tagjai forró teát osztogatnak a jelenlévőknek. A teát az iskola 

konyháján készítik el. Dózsavárosi Baráti Kör által adományokból építtetett Betlehemet délelőtt 

felállították és közösen berendeztük a téren, amely 2019. január 6-ig a helyszínen marad. 

Az ünnepséget követően az EKMK Dózsavárosi Könyvtárban baráti beszélgetésre hívtuk össze a 

szervezetek képviselőit, ill. azokat, akik sokat tesznek a Dózsavárosért és a könyvtárért. Résztvevők 

száma: 200 fő 

 

 

GYULAFIRÁTÓTI MŰVELŐDÉSI HÁZ 2018. ÉVI SZAKMAI 

BESZÁMOLÓJA 
 

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

1. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó rendezvény – Kórus- Művészet - A Zirci Városi 

Vegyeskórus koncertje és a kórus volt és jelenlegi tagjainak alkotásaiból nyíló kiállítás (szobor, 

fafaragás, kerámia, akvarell, grafikarajz. 2018. 01. 25. résztvevők száma: 100 fő. 

2. Kanyár Erika költő - Benyovszky Pál Márton előadó irodalmi műsora. 2018. 02. 08. Résztvevők 

száma: 35 fő 

3. Költészet Napi program: fellépnek: - Hoffmann Katalin költő és Stancsics Erzsébet, Krúdy Díjas 

költő saját versekkel, Enyedi Béla daltulajdonos megzenésített versek, Bolla Rozál énekes. 2018. 04. 

12. résztvevők száma: 50 fő 
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4. Kulturális Örökség Napok – Gryllus Dániel „Budapesti tücsökmuzsika” című műsora 2018. 09. 

14. résztvevők száma: 70 fő 

 

Népzenei rendezvény: 

1. Német Nemzetiségi Kórustalálkozó 2018. 06. 02. résztvevők száma: 120 fő 

2.Német Nemzetiségi Nap (közös program a Német Nemz.Kult..Egy.) 2018. 10. 20. résztvevők 

száma: 120 fő 

3. Népdalkörök Találkozója – Bakonyerdő Pávakör, Sólyi, Vilonyai Népdalkör. 2018. 10. 27. 

résztvevők száma: 120 fő 

 

Komplex hagyományőrző rendezvény:  

1. Szüreti Vigasság 2018. 09. 22. Kézműves foglalkozás, népi játék, folklórműsor, szőlődarálás-, 

préselés, mustkóstolás. Résztvevők száma: 300 fő 

 

Gyermekszínházi előadás:  

1. Pegazus Színház bérletes előadása 2018. 02. 07. résztvevők száma: 150 fő 

2. Pegazus Színház bérletes előadása 2018. 05. 23. résztvevők száma: 150 fő 

3. Pegazus Színház bérletes előadása 2018. 11. 07. résztvevők száma: 150 fő 

 

Kézműves foglalkozás: 

1. Húsvéti kézműves fogl. 2018. 03. 23. résztvevők száma: 25 fő 

2. Anyák-napi kézműves fogl. 2018. 04. 04. résztvevők száma: 20 fő 

3. Karácsonyváró kézm. fogl. 2018. 11. 30. résztvevők száma 20 fő  

(egyéb kézműves foglalkozások a komplex rendezvényeknél). 

 

Kiemelt komplex rendezvény: 

1. XXVII. 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. 2018. 

06. 15-16. Látogatószám kb.: 2.000 fő 

 

Műsoros délután, est: 

1. Gyermekfarsang. Előadás, játék, vidámság. A gyulafirátóti Karitasz és a Művelődési Ház 

szervezésében. 2018. 01. 20. résztvevők száma: 150 fő 

2. Klubdélután a Kék madár Gyermekszínjátszó Csoporttal – játékos foglalkozás gyerekeknek. 2018. 

01. 27. résztvevők száma: 60 fő.  

3. „Farsangolás” – a helyi gyermek és felnőtt művészeti csoportokkal 2018. 02. 03. résztvevők száma: 

130 fő 

4. Nyugdíjas Színjátszó- és Népijáték Fesztivál. 2018. 04. 23. résztvevők száma: 120 fő 

5. Gyulafirátóti Civil Nap (Közös program a helyi civil szervezetetekkel) 2018.05. 26. résztvevők 

száma: 250 fő 

6. Családi Nap – műsor, vetélkedők. 2018. 10. 06. résztvevők száma: 150 fő 

7. Márton napi program: tollfosztás, kézműves foglalkozás (Német Nemz. Kult. Egy-el.) 2018. 11. 

07. résztvevők száma: 70 fő  

8. A Rátót Mátyás Nyugdíjasklub 30 éves évfordulója – műsoros est. 2018. 11. 17. résztvevők száma: 

70 fő 

9. Kék madár Gyermekszínjátszó Csoport „Pinocció” című előadása 2018. 12. 15. résztvevők száma: 

100fő 

10. Kék madár Gyermekszínjátszó Csoport „Pinocció” című előadása 2018. 12. 16. résztvevők 

száma: 70fő 
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11. Karácsonyi hagyományok – helyi karácsonyi hagyományok bemutatója a helyi csoportokkal. 

2018. 12. 17. résztvevők száma: 100fő 

12. Karácsonyváró est – Városrészi karácsonyi rendezvény a katolikus templom előtt (közös program 

a Gyulafirátótért Közhasznú Egy.) 2018. 12. 22. nézőszám: 250 fő 

 

Előadások: (ismeretterjesztő, érdekvédelmi, egyéb témájú)  

9 alkalom   összesen: 230 fő 

 

Kiállítás:   

1. A Zirci Városi Vegyeskórus volt és jelenlegi tagjainak alkotásaiból nyíló kiállítás (szobor, 

fafaragás, kerámia, akvarell, grafikarajz). 2018. 01. 25 – 02. 15-ig, 20nap, látogatószám: 400 fő 

2. Forgács Zoltánné Etelka kiállítása – Hagyományőrző ruhák modern formában, ékszerek, dísz- és 

használati tárgyak hagyományos díszítéssel. Divatbemutatóval és hagyományőrző műsorral 

közreműködött a Gyulafirátóti Gyermek Néptánccsoport és a Tikhegyi Gyöngytyúkok. 2018.02.23-

03.14-ig 20 nap, látogatószám: 450 fő 

3. „Macskamesék” Fábián László grafikusművész kiállítása 2018. 03. 22-04.10. 20 nap, 

látogatószám: 400 fő. 

4. „Magyarország varázslatos tájai és virágai” – Somon M. Veronika festőművész kiállítása 2018. 04. 

12.- 05. 10. 25. nap, látogatók száma: 500fő. 

5. Lajkóné Rózsa Judit Selyem Alkotókörének kiállítása a Rátóti Napok programjában. 2018. 06. 15-

06. 29. 15 nap, látogatószám: 300fő 

6. „Álom és valóság” Deákné Pesti Magdolna festménykiállítása – műsoros előadással. 2018. 09. 06.-

09. 17. 15 nap, látogatószám: 350 fő 

7. „Vadászat és reneszánsz” Surányi Gabriella gobelin kiállítása 2018. 09. 22.-10.12. 20. nap, 

látogatószám: 600 fő 

8. Gyetvai Zsuzsanna művésznevén Zsi Chimera képzőművész posztumusz kiállítása. 2018. 10. 25 – 

11. 15. 20. nap. résztvevők száma: 450 fő 

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

10. „40 év dióhéjban” tablókon – a Műv. Ház 40 éves évfordulója alkalmából rendezett írásos-képes 

állandó kiállítás 

 

Zenés-táncos est, bál – (bérléses): 

1. Dorottya Bál 2018. 02. 10.  résztvevők száma: 100 fő 

2. Nőnapi bál 2018. 03. 17. résztvevők száma: 80 fő 

3. Húsvéti locsoló buli 2018. 03. 31. résztvevők száma. 100 fő 

4. Iskolabál 2018. 11. 24. résztvevők száma: 100 fő 

5. Retro Disco 2018. 12. 15. résztvevők száma: 100 fő 

 

Sportprogram: 

Asztalitenisz edzések és bajnokság alkalmak száma összesen: 72 alkalom/2óra/10-15fő 144óra, 676 

fő  helyigény: nagyterem 

 

Nemzeti ünnepek, megemlékezések: 

1. 69 éve kitelepített magyarországi németekre emlékezés 2018. 02. 14. résztvevők száma: 110 fő 

2.1848-49-es forradalom és szabadságharc fáklyás felvonulás és megemlékezés. 2018. 03. 14. 

résztvevők száma: 350 fő 

3. Hősök Napja – Gyulafirátóti hősökre emlékezés 2018. 05.28. Résztvevők száma:100 fő 

4. Aradi Vértanúk emlékezete 2018. 10. 05. Résztvevők száma: 80 fő 

5. 1956-os forradalom és szabadságharc emlékezete, Megemlékezés, koszorúzás az Alsó temetőben. 

2018. 10. 23. Résztvevők száma: 45 fő 

 

Könyvtári adatok: 
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Az EKMK Gyulafirátóti Könyvtárának statisztikai jelentésében található.     

 

Ingyenes internethasználók száma: 20 alkalom/15fő,  1fő/30perc 

 

Művészeti együttesek, klubok, civil szervezetek: 

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

35alk./70óra/800fő, fellépés:10 

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

havonta:4-5 alk./2óra/25fő, össz.: 23alk./46óra/450fő, fellépés: 6 

-Német Nemz. Rozmaring Nyugdíjasklub, és Dalkör, Tánccsoport. helyigény: klubterem, nagyterem, 

havonta:  

4-5alk/2óra/60fő, összesen: 103alk/206óra/2.610fő, fellépés: 23 

-Baba-mama klub, helyigény: nagyterem, havonta 1alk./2óra/20fő, összesen: 4alk/14óra/85fő 

-Jóga, hely: nagyterem, havonta:3-5alk/1óra/5-10fő, összesen: 30alk/30óra/240fő 

-Aerobic, hely:nagyterem, havonta:5-8alk/1óra/7-12fő összesen: 65alk/65óra/512fő 

-Zumba, hely:nagyterem, havonta:3-4alk/1óra/8-12fő összesen: 20alk/20óra/208fő 

-Gyermek néptánc, hely:nagyterem, havonta:4alk/2óra/20fő összesen: 31alk/62óra/620fő 

-Tikhegyi Gyöngytyúkok Néptánccsoport, hely: nagyterem, havonta: 4alk/1óra/15fő, összesen: 39 

alk/39 óra/560 fő 

-Kanga(Baba-mama torna) hely: nagyterem, havonta: 3-4alk./1óra/8-12fő összesen: 7alk/7óra/ 60fő 

 

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: 7 alk./ 255 fő 

Céges rendezvény: 2 alk/ 95 fő 

Lakossági fórumok:  4 alk./ 150 fő 

Lakógyűlés: 6 alk./ 165fő 

Véradás: 2 alk/ 40 fő 

Vásár:  32 alk./  2240 fő 

 

KÁDÁRTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ 2018. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 
 

2018-ban az intézmény vezetésében változás történt, a nyár folyamán, júliusban Tósoki Gina váltotta 

Balássi Anettet. 

 

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.  A Közösségi Ház fontos befogadó intézménye a civil 

szervezeteknek, kluboknak.  

A Kádártai Közösségi Ház évről évre egyre több városi, országos kezdeményezéshez is kapcsolódik 

programjaival, ilyen volt többek között a Házasság Hete is melyhez Kádárta is csatlakozott 

programokkal.  
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RENDEZVÉNYEK 

 

Magyar Kultúra Napja - Költészet a háborúk útvesztőjén címmel, ünnepi műsorral emlékeztünk meg 

e jeles napról. A közönség nagyon értékelte a Budapestről érkezett Albert Ferenc író, költő, történelem 

kutató előadását. Saját verseivel, zenével, képi beszámolóval idézte fel nemzetünk dicső múltját a 

közreműködő veszprémi művészekkel együtt. 

 

„Házasság hete” programsorozat keretében, A család, mint élő rendszer - A pszichológus válaszol 

címmel tartott előadást Dr. Kerkápoly Csabáné pszichológus, gyermekpszichológus a Kádártai 

Közösségi Házban.  

 

Nőnap - ADJ EGY CSÓKOT, SEÑORITA! címmel,  Latin est várta márciusban a párokat, 

hölgyeket. Búzás Csaba gitáros, énekes estje nagyon színvonalas zenei produkciót nyújtott, saját és 

átvett latin-amerikai műfordításokat énekelt, különleges utazásra hívta a közönséget.  

 

Magyar Költészet napja - A költészet napja alkalmából vendégünk Botár Attila, erdélyi származású 

szerző, „Veszprém legszebb szavú költője”. Beszélgetőtársa Brassai Zoltán irodalmár volt. 

Gyerekprogramok, családi napok 

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. 

 

A Kádártai Vigasságokat június 9-én tartottuk, idén is megtelt a Forrás park területe, minden előadó, 

meghívott sztár bevált a közönségnél a nap folyamán a helyi csoportok is megmutathatták tudásukat. 

Nagyon jók voltak a visszajelzések, mindenki megtalálhatta a neki való műfajt.  

 

 

Szüreti Vigasságok  

2018-ban több évtized után Kádártán újra szüreti felvonulást és bált szerveztünk. A Közösség 

Kádártáért Egyesülettel közösen sikerült egy olyan rendezvényt létrehoznunk, amely újra 

hagyománnyá válhat. Legfőbb célunk a közösségek összekovácsolása, melynek nagy szükségét 

érezzük. A faluban rég volt ekkora megmozdulás, látszott az összefogás, ami minden képzeletünket 

felülmúlta. 

 

Idősek Világnapja  

 

Az Öröm-Forrás Nyugdíjas Klubbal egyeztettünk, hogy milyen igényeik, elképzeléseik lennének a 

műsorral kapcsolatban. Így esett a választás a Military Girls duóra, akik kifejezetten a nyugdíjas 

korosztály számára készültek régi slágerekkel, valamint az este másik fellépője a Botorka 
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Néptáncműhely volt.   

 

Falukarácsony  

 

Fontos, hogy a település nagyobb rendezvényein a helyiek is megmutathassák magukat, 

bekapcsolódhassanak a műsorba. A Falukarácsonyon Czaun János képviselő úr köszöntője után a 

kádártai és gyulafirátóti egyházfők, a Gyulaffy László Általános Iskola 2. osztályos tanulói, valamint 

Szénási Bálint és az ünnepségre összeálló kádártai kórus szerepelt.  

 

ISMERETTERJESZTÉS 

 

2018. első félévében két új sorozat is indult két közkedvelt témakörben, amelyre előzetesen igény 

mutatkozott. Kádártán korábban jellemzően inkább csak a nyugdíjas korosztály látogatta ez 

előadásokat, a felnőtteknek szóló programokat. Az új előadásokkal az volt a célunk, hogy ezen a 

tendencián változtassunk és megpróbáljuk a fiatalabb generációkat is bevonzani a közösségi házba.  

 

Test-Lélek-Család címmel induló sorozatunk a címadó témaköröket körbejárva egy-egy izgalmas, 

beszélgetést indító előadással várta az érdeklődőket, ismeretbővítés és közösségépítő céllal. A sorozat 

első előadása a vártnál is nagyobb sikert aratott, összesen 48 fő hallgatta meg Soós Attila mediátor 

előadását az agy működésével kapcsolatban “Gyógyító gondolkodás” címmel.  

Szépség iskolája - Női szépség természetesen és sminkeléssel címmel érdekes előadás várta a 

hölgyeket. 

Tavaszi megújulás a kínai orvoslás alapján - Előadó: Dr. Ságodi László aneszteziológus, 

hagyományos kínai orvos 

A hétköznapok „harcművészete”: a párkapcsolat - Előadó: Németh Szilvia a Gyógyító Szerelem 

c. trilógia szerzője 

„Szép ez a harc, szép ez az emberi lét” - Sz. Csordás Éva, a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad 

tagjának önálló estje 

Az „Utazás térben-időben” címet viselő előadássorozatot két helyi lakossal együttműködve 

indítottuk.  

Líbia címmel a Kádártán élő Bakos Győző tartotta a sorozat első előadását saját tapasztalatairól, saját 

képeit vetítve, előadásába beleszőve ennek a különleges országnak a kultúráját és érdekességeit. 

Nagyon sikeres alkalom volt, sokan felfigyeltek rá a környékből, akik ismerik az előadót, sokan első 

alkalommal látogattak a közösségi házba, kb. 36 fő vett részt az előadáson. 

Globális éghajlatváltozás- mítosz, vagy valóság? címmel  Prof. Dr. Gelencsér András, a Pannon 

Egyetem tanára tartott vetítéssel egybekötött előadást, közérthető és érdekes formában. 15 fő vett 

részt az előadáson.   

 

KIÁLLÍTÁSOK 

Helyi érték címmel kádártai alkotók munkáiból készült kiállítás, melyet Tavas Vilmos nyitott meg.  

Kereszt a bot tetején a néhai Magyar Lajos Gránátalma-díjas naiv fafaragóművész alkotásaiból nyílt 

kiállítás márciusban. A kiállítást M. Nagy József faszobrász nyitotta meg. 
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Életút címmel Takács Mónika amatőr festő kiállítása nyílt áprilisban, melyet Németh Szilvia  

író, költő nyitott meg. 

 

Szárnyas barátaink címmel nyílt kiállítás májusban a Madarak Fák napja alkalmából meghirdetett 

rajzpályázatra beérkezett alkotásokból. A kiállításon kb. 40 pályamunka került bemutatásra és 16 

gyermek részesült díjazásban. 

 

 

AZ AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT 2019. ÉVI SZAKMAI 

MUNKATERVE 
 

Az Agóra Veszprém Kulturális Központ szakmai feladatainak jelentős részét az az alábbi főbb célok 

és előírások határozzák meg:   

 

Törvényben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások melyek a következők: 

 művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, 

a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, 

 a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

 az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

 a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

 az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

 a tehetséggondozás- és - fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 

 a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

 

 

a TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0001 azonosítószámú AGÓRA VESZPRÉM pályázat keretében vállalt 

szakmai feladatok és szolgáltatások, melyek a következők: 

 

Közösségi funkció 

 

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

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

Feladataink közé tartozik többek között az is, hogy a mai modern rohanó életünkben egymástól 

távolodó embereket, családokat, közösségeket közelebb hozzunk egymáshoz. 

 

 

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 
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 Fotószakkör 

 Photoshop tanfolyam 

 Nyugdíjas közösségek segítése 

 Irodalmi ismeretterjesztő előadások és pódium előadások 

 

Szórakozási és élményfunkció 

 

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.  

 

Szórakozási és élményfunkció keretein belül kapnak helyet: 

 

 Magas művészeti zenei előadások 

 Alma Mater napok 

 Országosan ismert és elismert gyermek előadók fellépései 

 Országosan ismert és elismert táncegyüttesek fellépései 

 Táncházak szervezése 

 Mozgásművészeti- népi hagyományok bemutatása 

 Néptánc együttesek fellépései 

 Magyar Kultúra Napja előadásai 

 Tánc Világnapjának előadásai 

 

TOP 6.9.2. pályázatban megfogalmazott feladatok, melyek a következők: 

A projekt átfogó célja városunk kijelölt célterületein élő lakosok közösségének, közösségi 

kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalásuk erősítése, ami a 

társadalmi felzárkózás elérésének is különösen fontos eszköze. Célunk, hogy a közösségi 

munka/akciók hatására az érintett lakosokkal szorosan együttműködve oldjuk meg a problémákat. 

Konkrét céljaink között szerepelnek: 

 A célterületeken élő lakosok bekapcsolódásának elősegítése a közösségi programokba, 

részvételük erősítése a helyi társadalmi életében.  

 Nagyon fontosnak tartjuk a bevont személyek motiváltságának folyamatos fenntartását, 

növelését.  

 A projektben megvalósuló legsikeresebb programelemek továbbvitele, életben tartása a 

projektet követően, nem csak a fenntartási időszakban, hanem azt követően is. 

 A helyi, a közvetlen környezetben lévő (szomszédsági) kapcsolatok, a természetes támaszok 

megerősítése, a meglévő kapcsolati háló feltérképezése és kibővítése. 

Minőségbiztosítási és fejlesztési szempontok fókuszba helyezése a mindennapi munkában.  

ISMERETTERJESZTÉS 
Továbbra is célunk a tudományok népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek 

terjesztése, az általános műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése, állampolgári 

ismeretek nyújtása, és a művészi befogadás folyamatának segítése. Ennek érdekében az idei évben is 

több alkalommal szervezünk ismeretterjesztő programokat.  
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Továbbra is folytatni szeretnénk a környezetnevelési programunkat melynek fő célja, hogy a 

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

környezetért felelős életvitel. A Mindentudó Ház sorozatunkban idén is számos érdekes előadással 

várjuk a tudományok iránt érdeklődőket. Új előadássorozatot is indítunk 2019-ben, mely a 

„Kalandozás a népi kultúrában” címet viseli, de természetesen a testi és lelki egészséget, harmonikus 

személyiségfejlődést segítő előadásaink sem maradnak ki az idei kínálatunkból, ahogy a széles 

spektrumot felölelő tanfolyamainkat is megszervezzük idén is. 

 

Ismeretterjesztési terv 
 

Ismeretterjesztés Az ismeretterjesztés célja Időpontja Felelős  

Környezeti nevelési 

oktatóterem 

a gyerekekben kialakuljon 

és egész életen át 

fennmaradjon a 

környezettudatos 

magatartás, a környezetért 

felelős életvitel 

havonta egyszer 

 

Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Néprajzi 

előadássorozat 

A résztvevők meglévő 

ismeretanyagának 

kiegészítése, az adott 

témában történő új 

információk szerzése. 

 4 alkalom 

2019. január 

2019. február 

2019. március 

2019. április 

 

Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Mindentudó Ház 

(ismeretterjesztő 

előadások) 

Ismeretterjesztés, a 

tudomány különböző 

területeinek bemutatása. 

2019. jan.-dec. 

Havonta 1 alkalom 

a nyár kivételével. 

 

Fenyvesi Krisztina 

Natura Nap A testi és lelki egészséget, 

harmonikus 

személyiségfejlődést 

segítő ismeretterjesztő 

előadások, zenei 

produkciók nyújtása. 

évi 2 alkalom 

2019. április 13. 

2019. október 19. 

 

Ambrus Anett 

Iskolakertészet   

(DVK) 

Kertészeti alapismeretek 

gyakorlatban történő 

átadása által a gyerekek 

kedvet kapjanak az 

otthoni kertészkedéshez. 

Biokertészeti 

alapismeretek. 

2 iskolai 

osztálynak 2-2 

alkalommal ( 

összesen 8 

alkalom)  

hétköznap délután 

(februárban,  

márciusban, 

májusban és 

novemberben ) 

gyakorlati 

foglalkozás a 

Dózsavárosi 

Könyvtár udvarán 

Antal Katalin 

Ezoterikus 

tanfolyam 

Az ezotéria, spiritualitás 

iránt érdeklődők számára  

évi 3 alkalom 

2019. január 

Ambrus Anett 
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képzéseken, tréningeken, 

alkotó tevékenységekben 

való részvétel biztosítása, 

 a szemléletmód mélyebb 

megismerésének lehetővé 

tétele. 

2019. május 

2019. október 

 

Tanfolyamok 

(lószőrékszer, 

bútorfestés, 

tűzzománc, 

papírfonás, 

harisnyavirág) 

alapismeretek 

megszerzése, melyek után 

a munka otthon is 

végezhető, folytatható, 

egyénileg 

továbbfejleszthető 

évente 8 tanfolyam 

 

Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Nemezelő tanfolyam Hagyományos technikák 

megismerése, átadása, 

továbbvitele 

Február 6-7., 13-

14.,20-21.,27-28. 

és Október 9-től 8 

alkalommal 

minden szerdán és 

csütörtökön 17.00 

órától 20.00 óráig 

Antal Katalin 

Kosárfonó 

tanfolyam 

Hagyományos technikák 

megismerése, átadása, 

továbbvitele 

Január 16-tól 12 

alkalommal 

minden szerdán  és 

szeptember 18-tól 

minden szerdán 

17.00 órától 20.00 

óráig 

Antal Katalin 

Csipkeverő 

tanfolyam 

Hagyományos technikák 

megismerése, átadása, 

továbbvitele 

Január 17-től 

minden 

csütörtökön 16.00 

órától 19.00 óráig 

Antal Katalin 

Szappankészítő 

tanfolyam, 

Kencekészítő 

tanfolyam, 

Selyemfestő 

tanfolyam 

Új kézműves technikák 

megismerése, kreativitás 

fejlesztése, szabadidő 

hasznos eltöltése, 

egészséges életmódra 

nevelés 

Márciusban, 

áprilisban és 

májusban szombati 

napon 

Antal Katalin 

Gyermektáncoktatók 

továbbképzése 

Szakmai fejlesztés 2 x 60 óra - heti 

két alkalom 

Kovács József 

Olasz 

nyelvtanfolyam 

Idegen nyelv tanulása 2 x 60 óra - heti 

két alkalom 

Kovács József 

Gombásztanfolyam Egészséges életmód 

fejlesztése 

6 x 6 óra elmélet, 8 

nap terepgyakorlat 

Kovács József 

Angol 

nyelvtanfolyam 

Idegen nyelv tanulása 60 óra - heti két 

alkalom 

Kovács József 

Photoshop 

tanfolyam 

Szakmai fejlesztés 36 óra - heti két 

alkalom 

Kovács József 

Számítástechnikai 

alapismeretek 

Szakmai fejlesztés 36 óra - heti két 

alkalom 

Kovács József 

Réteskészítő 

tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2019. január Fazekas Orsolya 
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Sajtkészítő 

tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2019. január Fazekas Orsolya 

Ország tortája 

tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2019. február Fazekas Orsolya 

Tortaburkoló 

tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2019. február Fazekas Orsolya 

Gluténmentes 

sütemények 

tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2019. március Fazekas Orsolya 

Francia desszertek 

tanfolyam 1. 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2019. március Fazekas Orsolya 

Konyhabuli 

gyerekeknek 

Ismerkedés a konyhával, 

egyszerű sütemények 

készítése 

2019. március Fazekas Orsolya 

Tejtermékkészítő 

tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2019. március Fazekas Orsolya 

Francia desszertek 

tanfolyam 2. 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2019. április Fazekas Orsolya 

Karamelltanfolyam A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2019. április Fazekas Orsolya 

Tejmentes 

sütemények 

tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2019. szeptember Fazekas Orsolya 

Francia desszertek 

tanfolyam 2. 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2019. szeptember Fazekas Orsolya 

Cukorvirágkészítő 

tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2019. október Fazekas Orsolya 

Hidegtálak készítése 

tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2019. október Fazekas Orsolya 

Konyhabuli 

gyerekeknek 

Ismerkedés a konyhával, 

egyszerű sütemények 

készítése 

2019. október Fazekas Orsolya 

Sajtkészítő 

tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2019. november Fazekas Orsolya 

Cukormentes 

sütemények 

tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2019. november Fazekas Orsolya 

 Bonbonkészítő 

tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2019. november Fazekas Orsolya 
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 Mézeskalácsdíszítő 

tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2019. december Fazekas Orsolya 

Mézeskalácsdíszítő 

tanfolyam 

gyerekeknek 

Ismerkedés a konyhával, 

készülődés az ünnepekre 

2019. december Fazekas Orsolya 

Szaloncukorkészítő 

tanfolyam 

gyerekeknek 

Ismerkedés a konyhával, 

készülődés az ünnepekre 

2019. december Fazekas Orsolya 

Start Pont – 

Workshop 

Tanácsadás szülőknek, 

tréning kamaszoknak 

2019. január-

december 

Fazekas Orsolya 

Alkotóműhely Olajfestés és rajzolás 

kezdőknek és haladóknak 

2019. január-

december 

Havonta 2 alkalom 

Fazekas Orsolya 

Táskavarró 

tanfolyam 

Kompetencia fejlesztés Évente három 

alkalom 

Regenyei 

Zsuzsanna 

 

KÉPZÉSEK  
 

Az intézményben zajló képzések terembérletes formában valósulnak meg, az általunk szervezett 

tanfolyamokat az ismeretterjesztés kategóriájába soroljuk. 

 

KIÁLLÍTÁSOK  
 

2019-ben is több fotó-, amatőr alkotó és képzőművészeti kiállítás szerepel rendezvénytervünkben. 

Kiállítók a teljesség igénye nélkül: Fábián László, Lukács István, Vigyázz magadra! – a Rendőrmúzeum 

bűnmegelőzési kiállítása, Veszprémi Kézműves Műhely, Bolla Erika, Zsolnai Tímea, Honvéd Kulturális 

Egyesület, Varázslatos Magyarország című fotókiállítás, Istiván János, Pál utcai fiúk – A Móra 

Könyvkiadó vándorkiállítása stb. 

Minden évben gondolunk a gyermek- és fiatal korcsoportra is, akiknek látványos interaktív kiállítást 

biztosítunk.  

 

Kiállítási terv 
 

Kiállítás A kiállítás célja Időpontja Felelős 

Fábián László 

kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2019. január Fazekas Orsolya 

Lukács István 

kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2019. január Fazekas Orsolya 

Vigyázz magadra! – 

a Rendőrmúzeum 

bűnmegelőzési 

kiállítása 

Figyelemfelkeltés 2019. február Fazekas Orsolya 

A Veszprémi 

Kézműves Műhely 

kiállítása 

Hagyományos 

technikákkal készült 

2019. február Fazekas Orsolya 
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kézműves termékek 

bemutatása 

Karácsony Éva 

kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2019. március Fazekas Orsolya 

Képeslapkiállítás Egy helyi gyűjtő 

gyűjteményének 

bemutatása 

2019. március Fazekas Orsolya 

Az Alkotóműhely 

kiállítása 

Csoportos kiállítás 

amatőr alkotóknak 

2019. április Fazekas Orsolya 

Bolla Erika kiállítása Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2019. április Fazekas Orsolya 

Zsolnai Tímea 

kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2019. április Fazekas Orsolya 

A Honvéd Kulturális 

Egyesület kiállítása 

Csoportos kiállítás 

amatőr alkotóknak 

2019. május Fazekas Orsolya 

Számítógépes 

grafikák kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2019. május Fazekas Orsolya 

Lendvai Katalin 

kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2019. május Fazekas Orsolya 

Varázslatos 

Magyarország című 

fotókiállítás 

Az országos pályázat 

nyertes képeinek 

bemutatása 

2019. június-

augusztus 

Fazekas Orsolya 

A Magyar Fotográfia 

Napja, a Bakony 

Fotóklub kiállítása 

Csoportos kiállítás 

amatőr alkotóknak 

2019. augusztus Fazekas Orsolya 

Tóth Mónika 

kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2019. augusztus Fazekas Orsolya 

Csizmadia Sándor 

kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2019. szeptember Fazekas Orsolya 

Istiván János 

kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2019. szeptember Fazekas Orsolya 

Interaktív kiállítás a 

környezetvédelemről 

 

Ismeretterjesztés az 

iskolai tananyaghoz 

kapcsolódóan 

2019. október 

 

Fazekas Orsolya 

Saller Endre 

kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2019. október 

 

Fazekas Orsolya 

A Bakony Fotóklub 

kiállítása  

Csoportos kiállítás 

amatőr alkotóknak 

2019. november 

 

Fazekas Orsolya 

Pál utcai fiúk – A 

Móra Könyvkiadó 

vándorkiállítása 

Ismeretterjesztés, 

dokumentációs 

kiállítás a regényből 

2019. november 

 

Fazekas Orsolya 
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Patchwork-kiállítás A Fotvarróklub éves 

bemutatkozása 

2019. december 

 

Fazekas Orsolya 

Kiállítások a 

minigalériában 

Amatőr alkotók 

egyéni vagy 

csoportos 

bemutatkozása 

2019. január-

december 

Havonta egy 

alkalom 

Fazekas Orsolya 

 

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁS 
 

Munka egyik alapja, hogy az információt kellő módon és mennyiségben jutassuk el a közönség felé 

a lehető legtöbb csatornán. Ennek érdekében www.agoraveszprem.hu domain név alatt új honlapot 

tervezünk, mely reményeink szerint a mostani oldal hibáit kiküszöbölve egy modern minden igényt 

kielégítő fontos információs pontjává válik a közönség tájékoztatásának. E mellet természetesen a 

facebook oldalunkat is folyamatosan fejlesztjük. 

2019-ben is várja látogatóit a Könyvtárpontunk, melyet az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral 

együttműködésben üzemeltetünk.  

Sikeres Nka pályázatnak köszönhetően idén is értékes előadásokat tudunk vinni Veszprém megyei 

kistelepülésekre.  

 

Közösségi szolgáltatás terve 

 

Az Agóra Veszprém Kulturális Központ sikeres működésében nagy szerepet játszik a közönség 

tájékoztatása, igényeinek felmérése és nyomon követése. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk a közösségi 

szolgáltatás sokoldalú megszervezésére a bevált módszerek megtartására, tovább fejlesztésére és új 

lehetőségek felkutatására, bevezetésére. Az Agóra Veszprém által nyújtott közösségi szolgáltatásnak, 

több igénynek is meg kell felelnie. A legfontosabb feladat a lakosság tájékoztatása programjainkról, 

foglalkozásainkról, klubjaink működéseiről. Igény esetén tájékoztatás a különböző csoportok 

működéshez szükséges közösségi tereink adottságairól, használatának lehetőségeiről, és a hozzá 

tartozó komfortérzetet növelő szolgáltatásokról.  

Az Agóra lehetőséget nyújt továbbá a lakosságnak egyéb információk beszerzéséhez, akár a 

Veszprémben működő más kulturális intézmények eseményeiről, vagy a városban történő 

programokról, aktualitásokról. Segítünk más területen is, legyen ez a gyalogos eligazodás vagy helyi 

közlekedéssel kapcsolatos kérdés, vagy egyes állami intézmények, hivatalok nyitva tartásaival 

kapcsolatos érdeklődés. Ha szükség van, rá kollégáink készséggel segítenek az interneten vagy 

telefonon begyűjteni a kért információkat. Ingyenes informatikai telematikai szolgáltatásokat is 

elérhetővé tettünk a lakosság számára az emeleti „Könyvtár Pont” számítógépei segítségével. Itt a 

regisztrált látogatók ingyenes internetezési lehetőséget használhatnak. 

 

„Közösségi szolgáltatás 

Olyan, a lakosság számára biztosított tevékenységi formák összessége, amelynek során a 

partnereknek lehetőségük van a mindennapi életükhöz szükséges információk összegyűjtésére, 

valamint tájékozódásra az intézmény működéséről, tevékenységéről” 

(NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft) 

 

Az Agóra működésének szempontjából nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az aktuális 

programjainkról, foglalkozásainkról szolgáltatásainkról kellő tájékoztatást tudjunk adni elsősorban a 

lakosságnak és a média képviselőinek. Erre a legmegfelelőbb eszközöket használjuk akár nyomtatott 

akár elektronikus reklámhordózókról legyen szó. Hosszú évek tapasztalatai alapján alakítottuk ki a 

mai kulturális információ szolgáltatási rendszerünket, mellyel kellő tájékoztatást tudunk nyújtani 

leendő vendégeink partnerein számára. 

http://www.agoraveszprem.hu/
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A közművelődési információhordozók is szép számmal segítik munkánkat. Havonta mindig új 

programajánló füzetet adunk ki, melyet a város különböző lerakó pontjain helyezünk el, és ami az 

Agórában is elérhető az érdeklődők számára. A kiadvány a programok mellett hasznos 

kapcsolattartási információkat is tartalmaz az Agóráról. Ezen felül plakátokat és szórólapokat is 

készítünk az aktuális rendezvényünkről, amiket szintén a város több pontján helyezünk el, továbbá a 

két városrészben (Gyulafirátót és Kádárta) működő kulturális intézményünkben is kihelyezésre 

kerülnek. Megjelenünk az összes lifttel rendelkező emeletes házban is ahol havonta egy-egy 

kiemelkedő eseményünket helyeztetünk el egy összesített plakáton. Kérdőíves és szóbeli méréseink 

alapján ez nem szerepel a lakosság kedvelt információszerző felületei között. Éves szerződésünket 

felül kell majd vizsgálni az év vége felé közeledve, hogy fenntartsuk-e vagy az itt felszabaduló 

összeget másfajta reklám felületek használatára fordítsuk. A Veszprémi 7Nap című városi újság 

minden héten beszámol több eseményünkről is, ami az intézmény sokoldalúságát viszi hírül. Ebben 

a lapban kerülnek meghirdetésre a kiemelt előadásaink és az ingyenes programajánlójuknak 

köszönhetően az Agóra összes eseményéről is olvashatnak a lakosok. Az az újság ingyenes a város 

lakói számára, és elvileg minden háztartásba kerül egy példány. Azonban ezt érdemes figyelemmel 

kísérni, mert alkalmanként kapunk visszajelzést vendégeinktől hogy nem kapnak az újságból. 

Ilyenkor a terjesztők felé kell jelezni a reklamációt. A kulturális információszolgáltatást városunkban 

dinamikusan szolgálja a Veszprém Tv és a Méz Rádió, melyekkel mi is szoros kapcsolatot ápolunk. 

Feladatuk a helyi hírek, események, programok közlése. 

A közművelődési információhordozók nyomtatott formáin kívül számos elektronikus felületet 

vonunk be az információs hálózatunkba. Rendelkezünk saját honlappal, amit ebben az évben egy 

korszerűbb, többfunkciós honlapra cserélünk le ezzel is segítve az gyors pontos információ 

szolgáltatást. Jelenlegi honlapunk is könnyen kezelhető, gyorsan lapozható, látványos elemekkel 

gazdagítható oldal, ami végtelen sok nagyfelbontású fénykép befogadására alkalmas. Az oldal 

felépítése miatt elérhető az okos telefonokkal böngészők számára is, és a gyengén látók számára 

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

között blogok, portálok használják, az oldalon megjelenő új tartalom rövid összefoglalójának 

terjesztésére) 

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

partner linkeket, banner elhelyezési lehetőséget, térképes keresőt a Google Maps segítségével. Az 

oldalról kapcsolati linkek segítségével lehet a kollégákkal levelezni.  

Vendégkönyv beírási lehetőséggel ahol a már lefutott eseményekre várjuk a reagálásokat. Hírlevél 

küldési lehetőséggel, ami rendszeres figyelemfelkeltő tájékoztatást nyújt a regisztrált vendégeknek. 

Ennek működése évekig megfelelő volt. Az előbb felsorolt előnyei mellett azonban honlapunk hibája, 

hogy tartalmaz olyan egységeket, amik a keretfelületet alkotják, és nem lehet rugalmasan változtatni, 

felülírni, alakítani. Ez az elmúlt években sok gondot és félreértést okozott a külvilággal való 

kapcsolattartásban és az információk pontos közlésében. Az Agórának az utóbbi pár évben többször 

változott a neve, ezzel együtt a logója is, változott a jegypénztárunk nyitva tartása is és ezen a 

keretfelületen személyi okok miatt javítani nem lehetett. A keretfelület nem bővíthető így az Agóra 

nyilvánosan elérhető adatai, és egyéb szabályozott közlései nem illeszthetők be ide. Ez a mai 

felgyorsult elektronikus világunkban megengedhetetlen. Ezért vált fontossá egy új honlap elkészítése. 

Szeretnénk ezen az oldalon egyéb méréseket is végezni, ezért különböző témájú kérdőíveket fogunk 

elektronikus formában elhelyezni az oldalon a honlapot látogatók számára. Ebből sok hasznos 

információt fogunk nyerni, ami a további fejlődésünkhöz elengedhetetlen lesz. 

Másik nagy elektronikus közművelődési információhordozó felületünk az interneten való 

szerepléshez az Agóra Facebook oldala.  A mai elektronikus világ információáradatának egyik vezető 

szerepét tölti be a Facebook, mint közösségi oldal. Itt nincsenek határok, távolságok, nemzetek és a 

nemekbeli különbségek. Bárki és bármikor használhatja, ha betartja a FB által felállított szabályokat. 

Népszerűsége töretlen, mert gyors, pontos, látványos és könnyen kezelhető. Itt több mint 7000 

követőnk van, akik friss információkhoz juthatnak. Képeket videókat lehet elhelyezni, közzétehetjük 

a szórólapjainkat, plakátjainkat is ezen a felületen. Fontos hogy rövid tömör és látványos legyen a 

bejegyzésünk, hiszen 2-3 másodpercet foglalkoznak vele az emberek általában és továbbpörgetnek. 
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Ennek az időnek elég kell, hogy legyen, hogy valamivel megfogjuk az érdeklődésüket. A Facebook 

működési mechanikája lehetővé teszi számunkra, hogy különböző előzetes vagy utólagos statisztikai 

méréseket végezhessünk az érdeklődők körében és az események függvényében. 

A Facebook mellett jelen vagyunk az Instagrammon is. Ezt a fiatalok nagy része szeretettel használja. 

Rengeteg kép és videó kerül megosztásra kevés szöveggel. Ez egy új terület, amit még tanulnunk és 

fejlesztenünk kell. 

A fentieken kívül az elektronikus információközlésre bőséges lehetőségeket kínálnak a kultúrával is 

foglalkozó internetes hírportálok. Városunkban is sok ilyen honlap működik, ami, a helyi híreken 

kívül különböző eseményekről is nyújt felvilágosítás. Ezekhez a hírportálokhoz is mindig eljuttatjuk 

a műsorfüzetünket és az eseményeink szóróanyagát. Vannak olyanok, ahol a teljes programot lehet 

feltölteni, az Agórának fenntartott felületre, vannak olyanok, amik csak egy pár mondat erejéig 

közölnek eseményeket. 

 

Ha a fentieket végigolvassuk, láthatjuk mennyi lehetőség van már a kezünkben az Agóra közösségi 

szolgáltatásainak használatával kapcsolatban. Rendszeres mérés, ellenőrzés, az új ötletek bevonása, 

tesztelése, a technikai modernizáció nyomon követése, folyamatos feladatokat állít, elénk melyek 

mellett nem szabad figyelmetlenül elmennünk, alkalmazni kell őket, nem szabad lemaradni a 

versenypartnereinktől. Figyelni, tanulmányozni kell a minket körülvevő kulturális környezetet, az 

általuk is használt hagyományos lehetőségeket, és az állandóan fejlődő technikai eszközöket. Ha 

megfelelőnek véljük az újításokat bátran ültessük át az Agóra rendszerébe folyamatosan megújítva 

azt. 

 

MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉG 
 

Kiemelkedően fontos a 2019-es évben is a művelődő közösségeink tevékenységeinek támogatása, 

valamint lehetőségeinkhez mérten új közösségek létrejöttének segítése. Ennek érdekében 

Együttműködési megállapodást szándékozunk kötni a nálunk működő és tevékenykedő csoportokkal, 

melyben rögzítésre kerülnek az Agóra és a művelődő közösségek vállalásai.   

 

Művelődő közösségek tevékenységének terve 
 

Művelődő 

közösség 

A tevékenység célja Időpontja Felelős 

kapcsolattartó 

Agykontroll klub "Az agykontroll iránt 

érdeklődők számára 

találkozási hely 

biztosítása, a technika 

gyakorlása, 

havi 1 alkalom 

 

Ambrus Anett 

Bridzs klub A kártyajáték folyamatos 

gyakorlása és a résztvevők 

számára tudásuk, 

technikájuk fejlesztésének 

biztosítása. 

heti 1 alkalom 

 

Ambrus Anett 

Etka Jóga Lehetőséget adni a 

jógázóknak, hogy 

alkalmanként 1,5 órában 

feltöltődjenek, testi és 

lelki harmóniájukat 

heti 2 alkalom 

 

Ambrus Anett 
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szolgáló mozgásformákat 

gyakoroljanak. 

Ezüst Huszár 

Sakkegyesület 

A játékosok számára a 

fejlődés-és mérkőzéseken, 

bajnokságokon való 

részvétel lehetőségének 

biztosítása. 

heti 2 alkalom 

 

Ambrus Anett 

Lung Chuan 

 Kung Fu School 

Az Iskola sokrétű  

tevékenységének, 

célkitűzéseinek 

támogatása, a 

közösséghez való tartozás 

érzésének erősítése.    

minden nap 

 

Ambrus Anett 

Gizella Nőikar Veszprém kiemelt 

művészeti együttese 

számára próba-és 

bemutatkozási lehetőség 

biztosítása. 

heti 1 alkalom 

 

Ambrus Anett 

Alkotóműhely Olajfestés és rajzolás 

kezdőknek és haladóknak 

2019. január-

december 

Havonta 2 alkalom 

Fazekas Orsolya 

Mozgássérültek 

Egyesülete 

Közösségépítés, 

mindennapi problémák 

megoldása, ünnepségek 

2019. január-

december 

Havonta 1 alkalom 

Fazekas Orsolya 

Bakony Fotóklub A fotózás technikai 

elemeinek elsajátítása, 

tapasztalatcsere, 

kiállításrendezés 

2019. január-

december 

Hetente 1 alkalom 

Fazekas Orsolya 

HEMO Fotóklub A fotózás technikai 

elemeinek elsajátítása, 

tapasztalatcsere, 

kiállításrendezés 

2019. január-

december 

Havonta 1 alkalom 

Fazekas Orsolya 

Acro Dance 

Akorbatikus Rock 

and roll SE 

rock and roll táncpróba hetente egyszer Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Free Dance 

Tánccsoport 

street dance stíulsú 

táncpróba 

hetente kétszer Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Ritmus Művészeti 

Egyesület 

hastánc próba hetente egyszer Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Winners VTE versenytánc próba hetente kétszer Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Kis-Bakony 

Táncegyüttes 

néptánc próba hetente kétszer Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Veszprém-Bakony 

Táncegyüttes 

néptánc próba hetente kétszer Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Hemo Modern 

Táncműhely  

modern-balett tánc próba hetente háromszor Jancsekné Zsebe 

Katalin 

TIT Váci Mihály 

Irodalmi Színpad 

működtetése  

A 60 éve működő 

irodalombarát közösség 

próbahelyének biztosítása 

Hetente egy 

alkalom 

Regenyei 

Zsuzsanna 
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Foltvirágok 

Patchwork Klub 

A tárgyalkotó közösség 

műhelymunkáinak hely 

biztosítása, produktumaik 

évi egy kiállítása  

Klubnap: 

kéthetente egy 

alkalommal, ill. 

évente egy kiállítás 

Regenyei 

Zsuzsanna 

Tájak-Korok-

Múzeumok 

Egyesülete - 

Veszprémi Klubja 

természeti, kulturális és 

épített örökségünk 

megismerése 

2019. január-

december 

havonta 1 alkalom 

 

Rébay Anett 

Veszprémi Nők 

Kerekasztala 

Egyesület 

A nők 

esélyegyenlőségének, 

társadalmi 

elfogadottságának 

elősegítése 

2019. január-

december 

havonta 1 alkalom 

 

Rébay Anett 

Nyugdíjas 

Klubvezetők 

Fóruma 

A nyugdíjas klubok 

összefogása, információk 

átadása, érdekképviselet. 

2019. jan.-dec. 

Minden hónap első 

szerda,kivéve 

nyáron 

Fenyvesi Krisztina 

60-as Nyugdíjasok 

klubja 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

2019. jan.-dec. 

páratlan hetek 

keddjén 15 órakor 

Fenyvesi Krisztina 

Apeh Nyugdíjasok 

klubja 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

2019.jan.-dec. 

minden hónap első 

csütörtök, 14 

órakor 

Fenyvesi Krisztina 

Bakony Művek 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

2019. jan.-dec. 

páros hetek 

hétfőjén, 14 órakor 

Fenyvesi Krisztina 

Balluf Nyugdíjas 

Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

2019. jan.-dec. 

minden hónap 

második kedd, 16 

óra 

Fenyvesi Krisztina 

Bárczi Gusztáv 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

2019. jan.-dec. 

minden hónap 

harmadik kedd 

Fenyvesi Krisztina 

Bónusz Évek 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

2019. jan.-dec. 

minden kedd és 

csütörtök 

Fenyvesi Krisztina 

Cserhát Nyugdíjas 

Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

2019. jan.-dec. 

páratlan hetek 

csütörtök, 14 

órakor 

Fenyvesi Krisztina 

Diabétesz 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

2019. jan.-dec. 

minden hónap 

harmadik csütörtök 

Fenyvesi Krisztina 

Fegyveres Erők 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

2019. jan.-dec. 

minden hétfőn 14 

órakor 

Fenyvesi Krisztina 

Gizella Nyugdíjas 

Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

2019. jan.-dec. 

kéthetente szerda, 

15 órakor        

Fenyvesi Krisztina 
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Laczkó Dezső 

Pedagógus 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

2019. jan.-dec. 

minden kedden 14 

órakor 

Fenyvesi Krisztina 

Munkaügyesek 

Nyugdíjas klubja 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

2019. jan.-dec. 

minden hónap 

utolsó kedd, 14 

órakor 

Fenyvesi Krisztina 

Pannonker 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

2019. jan. -dec. 

páratlan hetek 

hétfőjén, 14 órakor 

Fenyvesi Krisztina 

Sédvölgy 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

2019. jan.-dec. 

kéthetente hétfő, 

15 órakor 

Fenyvesi Krisztina 

Szenior 

Tanácsadók 

Társasága 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

2019. jan.-dec. 

kéthetente szerdán, 

10 órakor 

Fenyvesi Krisztina 

Szociális Segítők 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

2019. jan.-dec. 

minden hónap 1. 

és 3. hétfő 

Fenyvesi Krisztina 

Veszprémi 

Polgárok 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

2019. jan.-dec. 

kéthetente szerdán 

15 órakor 

Fenyvesi Krisztina 

Betty és barátai 

nyugdíjas klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

2019. jan.-dec. 

minden hétfőn 16 

órakor 

Fenyvesi Krisztina 

 

 

 

RENDEZVÉNYEK 
 

Éves rendezvénynaptárunk összeállításakor minden évben törekszünk a kulturális értékek minél 

szélesebb körben történő megismertetésre, valamint a hely igényekhez való alkalmazkodásra. Fontos, 

hogy minden generációt megszólítsunk rendezvényeinkkel. Az ünnepek kultúrájának gondozása, a 

hagyományőrzés, az ismeretterjesztés, a komplex családi és a közösségi programok továbbra is 

hangsúlyosan szerepelnek kínálatunkban.   

Minden évben számtalan országos rendezvényhez is csatlakozik intézményünk, melyet természetesen 

2019-ben is folytatni kívánunk. Ezen események a teljesség igénye nélkül a következők: Kultúrházak 

éjjel-nappal, Házasság hete, Közösségek hete, Országos Természet- és Környezetvédelmi Filmnapok, 

Mozinet Filmnapok, Rajzfilmünnep stb. 

A nyári rendezvényeink minden évben nagy sikernek örvendenek ezért az idei programkínálatunkból sem 

hiányozhatnak a Családi napok, a Zenélő udvar, a Veszprémi Vigasságok, a Világjava estek, a Folklór 

programok és természetesen a Gyere a parkba! nyárbúcsúztató estéi sem. 

Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Filmklubunk hiánypótló Veszprém kulturális életében, 

ezért természetesen nem maradhat ki az Agóra 2019-es kínálatából a hétfő esti „mozizás”.  

 

Rendezvényterv 
 

Rendezvény A rendezvény célja Időpontja Felelős  
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Roma Nemzetiségi 

Nap 

Hagyományaink 

nyomán 

 

A roma kultúra 

megismertetése, 

elfogadtatása és a 

kisebbség közművelődési 

tevékenységének 

támogatása. 

2019. január 19. 

 

Ambrus Anett 

Kultúrházak éjjel-

nappal 

Közösségépítés és az 

intézményünkben folyó 

sokrétű tevékenység 

környékbeli lakossággal 

történő megismertetése. 

2019. 

február 15-16-17. 

 

Ambrus Anett, 

Antal Katalin, 

Jancsekné Zsebe 

Katalin, Fazekas 

Orsolya, Fenyvesi 

Krisztina 

Regenyei 

Zsuzsanna 

Magas művészeti 

zenei előadás 

Magas színvonalú, 

minőségi produkciók 

bemutatása, zenei 

ismeretterjesztés, a 

kulturális és zenei 

műveltség mélyítése. 

évi 1 alkalom 

 

 

Ambrus Anett 

Női vonal Szórakoztató, ugyanakkor 

elgondolkodtató, 

tanulságos, mély 

mondanivalóval 

rendelkező darabok 

bemutatásával közös 

élményt teremteni. 

évi 2 alkalom 

 

Ambrus Anett 

Lengyel 

Nemzetiségi Nap 

 

A lengyel hagyományok, 

kulturális szokások 

megismertetése és a 

kisebbség közművelődési 

tevékenységének 

támogatása. 

2019. március 30. 

 

Ambrus Anett 

Családi Nap 

 

Közösségépítés, családi 

kapcsolatok erősítése, a 

család minden tagja 

számára igényes, 

minőségi szórakozási 

lehetőség biztosítása. 

2019. június 29. 

2019. augusztus 

31. 

 

Ambrus Anett 

Örmény 

Nemzetiségi Nap 

 

Az örmények 

művészetének, 

kultúrájának bemutatása 

és közművelődési 

tevékenységének 

támogatása. 

2019. szeptember 

14. 

Ambrus Anett 

Ukrán Nemzetiségi 

Nap 

 

Az ukrán hagyományok, 

szokások megismertetése 

és a nemzetiség 

közművelődési 

tevékenységének 

támogatása. 

2019. november 

09. 

Ambrus Anett 
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Nyárbúcsúztató 

(DVK) 

Helyi civil szervezetek 

bevonása a közösségi 

program létrehozásánál, 

közösség erősítése 

Szeptember 7. Antal Katalin 

Kultúra Napja 

(DVK) 

Bemutatkozási lehetőség 

biztosítása az amatőr 

fellépőknek, nyugdíjas 

közösségek erősítése 

2019. január Antal Katalin 

Költészet Napja 

(DVK) 

Bemutatkozási lehetőség 

biztosítása az amatőr 

fellépőknek, nyugdíjas 

közösségek erősítése 

2019. április  Antal Katalin 

Idősek Napja (DVK) Bemutatkozási lehetőség 

biztosítása az amatőr 

fellépőknek, nyugdíjas 

közösségek erősítése 

2019. október Antal Katalin 

Szünidei programok 

(DVK) 

Szabadidő hasznos 

eltöltése, kreativitás 

fejlesztése 

Április 18.   

október 30.  

Antal Katalin 

A tánc világnapja Közös gálaest 2019. április Kovács József 

Nemzetközi 

folklórestek 

Nemzetközi sikerélmény 2019. augusztus Kovács József 

Filmklub Kortárs filmművészeti 

alkotások bemutatása 

2019. jan.-dec. 

Hetente 1 alkalom 

a nyár kivételével 

 

Fenyvesi Krisztina 

Országos 

Természetfilm 

Fesztivál 

Elsősorban hazánk 

természeti értékeit 

bemutató természetfilmek 

vetítése. 

2019. május 

 

Fenyvesi Krisztina 

Idősek Világnapja Szórakoztató műsor 

nyugdíjasoknak az Idősek 

Világnapja alkalmából. 

2019. október Fenyvesi Krisztina 

Mozinet Filmnapok Kortárs filmművészeti 

alkotások bemutatása. 

2019. október Fenyvesi Krisztina 

Idősek Világnapja Szórakoztató műsor 

nyugdíjasoknak az Idősek 

Világnapja alkalmából. 

2019. október  Fenyvesi Krisztina 

Országos 

Rajzfilmünnep 

Klasszikus és kortárs 

animációs alkotások 

bemutatása. 

2019. október  Fenyvesi Krisztina 

KineDok Filmnapok Kiemelkedő kortárs 

dokumentumfilmek 

bemutatása. 

2019. november Fenyvesi Krisztina 

Nyugdíjas 

Karácsony 

Szórakoztató műsor 

nyugdíjasoknak 

Karácsony alkalmából. 

2019. december 

 

Fenyvesi Krisztina 

Halász Judit koncert 1. A családok, gyermekek 

igényes zenei 

szórakoztatása, 

szabadidejük hasznos és 

évente egyszer 

(két koncert egy 

napon) 

Jancsekné Zsebe 

Katalin 
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kulturált eltöltése.                

2. A művészet és a 

kultúra gyermekkorban 

történő megismerése és 

megszerettetése. 

Gyermekkoncertek 

(Gryllus ) 

1. A családok, gyermekek 

igényes zenei 

szórakoztatása, 

szabadidejük hasznos és 

kulturált eltöltése.                

2. A művészet és a 

kultúra gyermekkorban 

történő megismerése és 

megszerettetése. 

évente kétszer Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Gyermek színházi 

előadás 

1. A családok, gyermekek 

igényes színházi 

szórakoztatása, 

szabadidejük hasznos és 

kulturált eltöltése.                

2. A művészet és a 

kultúra gyermekkorban 

történő megismerése és 

megszerettetése. 

évente egyszer Jancsekné Zsebe 

Katalin 

komplex családi nap minőségi, színvonalas 

szórakoztatás 

évente kétszer 

 

Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Gyere a parkba! színvonalas, tartalmas, 

minőségi gyermek-és 

felnőtt programokat 

felsorakoztató 

nyárbúcsúztató esemény 

nyújtása 

évente egyszer Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Veszprémi 

Vigasságok 

a hagyományos, országos 

népművészeti 

kirakodóvásárhoz 

illeszkedő kulturális 

program biztosítása 

évente egyszer Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Szünidei 

játszóházak 

kézműves foglalkozások, 

játékos vetélkedők 

biztosítása a gyerekeknek, 

családoknak a tavaszi és 

az őszi szünidőben 

évente kétszer 

 

Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Versbarátok 

Találkozója 

Vers- és prózamondó 

hagyományok őrzése, 

közösségi élet fejlesztése 

Évente egy 

alkalom 

Regenyei 

Zsuzsanna 

A Magyar Kultúra 

Napja 

A helyi és hazai kulturális 

értékek bemutatása, 

ízlésformálás  

2019. január Regenyei 

Zsuzsanna 

TIT Váci Mihály 

Irodalmi Színpad 

előadások 

Patinás művelődési 

közösség működésének 

támogatása, előadásainak 

helyszín biztosítása 

Évente 8 alkalom 

 

Regenyei 

Zsuzsanna 
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Költészet Napja Rendhagyó irodalomóra 

diákoknak 

Évente egy 

alkalom 

Regenyei 

Zsuzsanna 

Regösök húrján 

regionális vers- és 

prózamondó verseny 

A dunántúli régióban élő, 

tehetséges vers- és 

prózamondó diákok 

bemutatkozási fóruma 

Évente egy 

alkalom 

Regenyei 

Zsuzsanna 

Aradi Vértanúk 

Emléknapja 

Együttműködés a városi 

önkormányzattal 

Évente egy 

alkalom 

Regenyei 

Zsuzsanna 

Örök pódiumon 

Országos Vers- és 

Prózamondó 

Verseny 

Minden korosztályt 

aktivizáló, amatőr 

versmondók zsűrizett 

versenye. 

Kétévenként Regenyei 

Zsuzsanna 

Advent az Agorában Ünnepre hangoló, 

ünnepváró családi délután 

Évente négy 

alkalom 

Regenyei 

Zsuzsanna 

Kövi Szabolcs 

relaxációs koncertjei 

Relaxáció, vetítéssel és 

élőzenei aláfestéssel 

Évente négy 

alkalom 

 

Regenyei 

Zsuzsanna 

ALMA MATER 

NAP - Táncsics 

Mihály 

Szakközépiskola, 

Szakiskola és 

Kollégium 

Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 

2019. március 27.  Rébay Anett 

ALMA MATER 

NAP - Lovassy 

László Gimnázium 

Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 

2019. április 3.  Rébay Anett 

ALMA MATER 

NAP - Vetési Albert 

Gimnázium 

Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 

2019. április 9.  Rébay Anett 

VILÁGJAVA 

ESTEK 

zenei ízlésformálás a 

műfaj és az élőzene 

népszerűsítése  

2019. augusztus 

15., 16., 17. 

 

Rébay Anett 

 

 

TÁBOR 
 

A 2018-as év sikerein felbuzdulva idén is nagyon változatos és értékes táborkínálattal készülünk a 

szünidőre, olyan minőségi időtöltést kínálva a leginkább általános iskolás korosztálynak, amely 

meghatározóvá válhat a későbbi hobbi vagy akár pályaválasztás során. Terveink között szerepel 

drámajáték és versmondó tábor, fotós, számítógépes, cukrász, kézműves, önvédelmi, önismereti 

valamint játék tábor is.    

 

Táborozási terv 
 

Tábor A tábor célja Időpontja Felelős 

Drámajáték és 

versmondó tábor 

 

Az iskolások 

kommunikációjának, 

egyéni 

2019. június Ambrus Anett 
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megnyilatkozásának,társas 

érintkezésének, 

önbizalmának fejlesztése 

játékos módon, interaktív 

foglalkozásokkal. 

Önvédelmi tábor 

(harcművészeti 

oktatással) 

Az iskolások testi és lelki 

erejének fejlesztése, 

biztonságérzetének 

növelése, egészségesebb 

élet felé terelése. 

2019. július 

 

Ambrus Anett 

Fotós tábor Nyári tematikus tábor 

lebonyolítása 

2019. július 

 

Fenyvesi Krisztina 

Kézműves 

alkotótábor 

a nyári szünidőben 

hasznos, tartalmas, kreatív 

táborlehetőség alsó 

tagozatosoknak 

2019. július, 

augusztus 

(2 tábor) 

Antal Katalin, 

Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Kiscukrász tábor Nyári tematikus tábor 

lebonyolítása 

2019. július 

(2 tábor) 

Fazekas Orsolya 

Kattints rá! tábor  Nyári tematikus tábor 

lebonyolítása 

2019. július 

 

Fazekas Orsolya 

Játék tábor Nyári tematikus tábor 

lebonyolítása 

2019. július 

 

Fazekas Orsolya 

Önismereti tábor Nyári tematikus tábor 

lebonyolítása 

2019. augusztus 

 

Fazekas Orsolya 

  

 

SZÁRMAZTATOTT SZOLGÁLTATÁS 
 

2019-ben továbbra is célunk az intézményi szolgáltatások kiterjesztése, szabad kapacitásunk terhére. 

Termeink bérbeadásával olyan szolgáltatások eléretővé tétele a látogatóink számára, amelyek nem 

tartoznak az Agóra profiljába vagy egyéb okok miatt hiányzik a kínálatunkból vagy egyszerűen csak 

színesíti a választékot. Természetesen a minőségi szempontrendszert ez esetben is maximálisan szem 

előtt tartva.  

Intézményünk közösségi tereit nyitvatartási időben a Házirend betartása mellett bárki használhatja, 

beszélgethetnek, ingyenesen használhatják wifi hálózatunkat. A Könyvtár Pont nyitvatartási idejében, 

kölcsönözhetnek a helyi könyvállományból vagy igénybe vehetik a könyvtárközi kölcsönzés 

lehetőségeit is, emellett folyóiratokat olvashatnak, vagy számítógépezhetnek.  

Elégedettség és igényfelmérő kérdőíveink értékelésével folyamatosan figyeljük azokat az 

észrevételeket, amelyekkel a látogatóink komfortérzetét növelhetjük.    

 

Származtatott szolgáltatási tevékenység terve 

 

Az Agóra Veszprém Kulturális Központ a származtatott szolgáltatás tevékenységet az intézményi 

stratégiához illeszkedve, tervezetten és gazdaságosan végzi, figyelembe véve a közösségi igényeket 

és a minőségbiztosítási szempontokat is. 2019-ben a származtatott szolgáltatási tevékenységet 

ugyanezek az elvek alapján tervezzük, és igyekszünk a szolgáltatást igénybe vevők igényeinek teljes 

körű kielégítésére. Ehhez figyelembe kell venni az intézmény saját programjait és a művelődő 

közösségek tevékenységét is. 
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Célja az intézményi szolgáltatások kiterjesztése a szabad kapacitás terhére. Intézményi szolgáltatások 

köre: 

 bérelhető eszközök, (hang- és fénytechnika, mobil színpad, nézőtéri székek 

bérbeadása) 

 helyiségek bérbeadása 

 

A származatott szolgáltatások területén a termek bérbeadása három fő területen oszlik el: 

 

 gyermek- és ifjúsági mozgásművészeti csoportok 

 továbbképzések, konferenciák, természettudományos és egészségmegőrző előadások 

zajlanak 

 színháztermi rendezvények 

 

A gyermek és ifjúsági táncok érintik a népi és a moderntánc ágait. A néptánc rendezvények a színpadi 

bemutatók során kerülnek lebonyolításra, városon belüli és kívüli csoportok részvételével. 

Moderntáncban 11 csoport bérel heti rendszerességgel, 4 felnőtt amatőr tánccsoport biztosít 

lehetőséget a felnőttek mozgásigényének kielégítésére. 

Az egészséges életmód gyakorlására jóga csoportok (3 csoportban) zumba, pilates, meditációs 

tréning, agykontroll tanfolyam, szülésfelkészítő tanfolyam részére igényelnek termet. 

A származtatott szolgáltatás tevékenység koordinálása az intézményben a műszaki csoport feladata, 

akik a szakmai dolgozókkal folyamatosan egyeztetnek, hogy a saját programok és a terembérletes 

események is zökkenőmentesen valósuljanak meg. 

A származtatott szolgáltatások kiszolgálására 2018-ban fejlesztésre került a mobil színpad, mely 

során a 35 éves elavult szerkezetet, modern alumínium szerkezetű, új rendszerre cseréltük le.  

A technikai területen a klubfoglalkozások kiszolgálására ma elengedhetetlen követelmény a jó 

minőségű vetítő technika, megfelelő minőségű számítástechnikai háttérrel. 2019. évben szükséges az 

elöregedett kivetítőket lecserélni, modernebb, nagyobb teljesítményű berendezésekre Ezek 

beszerzésére a 2019. évi költségvetésben tervezünk forrást biztosítani. A központi épületben 2 terem 

kiépített vetítéstechnikai szerelését megkezdtük. 

A konferenciák, előadások tartásához szükséges előadói pulpitus és szerelt előadói mikrofonok 

beszerzését 2019. évben tervezzük megvalósítani. 

 

Az Agóra Veszprém Kulturális Központ 2019-es szolgáltatási tervét az 1. sz. melléklet tartalmazza.  

 

 

 

 

Veszprém, 2019.  

 

 

 

 

Neveda Amália 

             igazgató 

                       Agóra Veszprém  

                   Kulturális Központ 

 


