VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2014. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA
ÉS

2015. ÉVI MUNKATERVE

Az intézmény Alapító Okiratában és Szervezeti és Működési Szabályzatában, létszámában nem történt
változás a 2014-es évben.

A VMK FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSA
A Városi Művelődési Központ Veszprém legnagyobb közművelődési intézményeként arra törekszik, hogy a
város polgárainak érdekében meghatározó és iránymutató szerepet töltsön be a kulturális életben. A
közművelődés számos területére kiterjedő tevékenységével részt vesz a város lakossága művelődésének
szervezésében, a művelődés és szórakozási igények felkeltésében, befolyásolásában és kielégítésében, az
egyetemes és a helyi kulturális értékek közzétételében, a civil társadalom önszerveződő közösségeinek
segítésében.
Az alaptevékenységbe tartozó alapító okiratban meghatározott feladatok:
-

óvodáskorúak, általános és középiskolások, fiatalok, felnőttek és időskorúak művelődési és szórakozási
igényeinek kielégítése,
előmozdítja a különböző művészeti ágak és a közönség élményszerű találkozásait, koncertek,
előadóestek, színházi és egyéb produkciók megrendezésével,
klubok, szakkörök, tanfolyamok és egyéb művelődési közösségek működtetése,
civil szerveződések szakmai támogatása, közös rendezvények lebonyolítása,
művészeti jellegű tevékenységet folytató amatőr együttesek befogadása, működési feltételeik
szerződéses alapon történő biztosítása,
az intézményi és az Önkormányzat által kezdeményezett városi kulturális rendezvények, társadalmi
események megszervezése, szakmai és technikai lebonyolítása,
az egyes városrészek kulturális igényeinek kielégítése,
művészek és közönség találkozásainak előadóestek, koncertek szervezésével, kiállítások rendezésével
történő segítése, a kulturális ízlések és irányzatok megkülönböztetése nélkül,
hazai és nemzetközi kapcsolatokat épít ki, szakterületén segíti Veszprém Megyei Jogú Város testvér és
partnervárosai közötti kulturális együttműködést,
nemzetközi és hazai konferenciák, szakmai tanácskozások szervezése.

Kiegészítő tevékenységként az alábbi feladatokat látja el:
- megrendelés alapján olyan rendezvények és más művelődési formák lebonyolítása, amelyek költségeit a
megrendelő finanszírozza,
- szakmai és technikai segítségnyújtás az Önkormányzat által fenntartott intézmények, más fenntartású
művelődési intézmények, gazdasági szervezetek, vállalkozók programjainak lebonyolításához
megrendelés alapján,
- szakmai képzésekben, átképzésekben való közreműködés, valamint az intézmény szellemi és technikai
szabad kapacitásainak hasznosítása bevételnövelés céljából,
- oktatásszervezési feladatként: iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, tanfolyamok, át- és
továbbképzések, ezekhez kapcsolódó szakmai tanácskozások, konferenciák szervezése, lebonyolítása,
- árubemutatók, kiállítások, vásárok szervezése,
- az intézmény használatában lévő ingatlanokban a szabad kapacitások bérbeadás útján történő
hasznosítása az alaptevékenység sérelme nélkül a VMJV 22/2005. (VI.27.) Ör. Rendelet előírásainak
figyelembe vételével,
- az intézmény technikai eszközeinek bérbeadása.
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A VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
GAZDÁLKODÁS 2014-BEN
A veszprémi Városi Művelődési Központ 2014. évi eredeti előirányzata 180 183 e Ft volt, amelyből a
költségvetési támogatás összege 125 769 e Ft. Ez az előző évinél 12 386 e Ft-tal több. A saját működési
bevétel összege 36 750 e Ft, a működési célú államháztartáson belüli támogatás (városrehabilitáció
Veszprémben KDOP-3.1./D2-13-k2-2013-0002) összege 17 664 e Ft.
2014-ben a felhalmozási kiadás eredeti előirányzata 16 620 e Ft volt, 9 000 e Ft hang és videó rögzítésre,
7 620 e Ft mikrobusz vásárlásra. Az évközi költségvetési előirányzat módosítások: saját bevételünk terhére
módosítottuk a beruházások előirányzatát 4 580 e Ft-tal, melynek teljesítését az alábbi táblázat mutatja:
adatok eFt-ban

Feladat megnevezése

Módosított
előirányzat

Teljesítés

BERUHÁZÁSOK
számítástechnikai eszközök, programok

620

-

immateriális javak

685

-

számítástechnikai eszközök

391

egyéb gép, berendezés – irodai fénymásolók
Hang és video rendszer kiépítése
Járművek – (lízingelt gépjármű 2014. évi díja)
Járművek – mikrobusz vásárlás
Irodai és egyéb felszerelések
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

7 086
9 000
605
541
8 100

8 100

246

674

18 507

17 541
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Pótelőirányzat rendezvényekre, klubokra, civil szervezetek részére 2014-ben.

adatok ezer Ft-ban
megnevezés

pótelőirányzat

tényleges költség

Hősök napja

30

30

Országzászló avató ünnepség

25

25

Holokauszt emlékmű és Brusznyai
tábla avató

50

50

300

131

Kertvárosi zsíros kenyér parti
Október 6.
A nagy háború program
megvalósítása

105
75

75

Egészség nap

550

550

Gy.rátót - falunap

200

2 235

Kádárta - vigasságok

200

1 482

nyugdíjas klubok, civil szervezetek

4 210

4 210

összesen:

5 640

8 893

2014-ben beérkezett pályázati pénzek
Városrehabilitáció Veszprémben KDOP-3.1./D2-13-k2-2013-0002) összege, amely 2014-ben befolyt:
13 383 600 Ft
Rozmaring nyugdíjas klub VMJV Önkormányzatától 150 000 Ft támogatást nyújtott
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Kimutatás
2014. január 1- december 31.

adatok e Ft-ban
Cholnoky
2014.
VMK

Gyulafirátót MH. Kádárta Faluház

Közösségi Ház

összesen

személyi
kiadások

69 060

4 031

2 895

75 986

járulékok

19 022

887

784

20 693

üzemeltetés

8 775

833

147

egyéb
működési célú
kiadás

80

9 835

479

479

beruházás

17 541

17 541

szakmai
kiadások

59 619

szakmai
kiadásokból a
KDOP pályázat
terhére
kifizetve

4 559

összesen:

174 496

KDOP pályázat
terhére
előlegként
kifizetve

6 455

4 248

2 343

6 606
9 999

6 169

alkalmazottak
száma

80

190 744

6 455

átvett
pénzeszközök
saját bevétel

66 210

13 384
23 574

979

68

24 621

20

1

1

22
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REKLÁM – MARKETING 2014-BEN
Az év végén végre sikerül új honlapot készíttettünk, erre egyrészről azért volt szükség, mert a régi
honlapunk uniós könyvtári pályázati forrásból készült, és így 2013-tól az EKMK gondozásában üzemel
tovább. Ezen túlmenően az új városi, központosított arculat miatt is átalakításra szorul. A honlapunkra, a
kiszámíthatatlan működése mellett is nagy hangsúlyt fektettünk, programjainkat rendszeresen feltöltöttük az
oldalunkra. Azonban a fennálló problémák miatt is egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a facebook
oldalunkra, amely a mai elektronikus világunk, minden korosztály által közkedvelt eszköze. Ez egy jól
felépített hálózat, amit ha ügyesen használunk és vannak megbízható „megosztó partnereink” akkor igen
hatékony reklámeszköz. A facebook-on 4.868 fő kísér figyelemmel a VMK programjait.
Programjainkat a honlapon és a facebook oldalunk mellett rendszeresen feltöltjük a Programturizmus.hu, a
Napi Balaton.hu és az Erikanet.hu kulturális hírportálokra.
Rendezvényeink információit minden esetben eljuttatjuk az alábbi szintén internetes kulturális oldalakra:
Veszpremi-hirhatar.hu, Veszpremhirek.hu, Indexveszprem.hu, Fesztival.hu, Hircity.hu, Fidelio.hu,
Utazzitthon.hu, Veszport.hu, Varosom.hu.
A kultúrával foglalkozó portálok felderítése folyamatos feladatunk. Mára már a turisztikai honlapok is
segítik munkánkat.
A fenti elektronikus lehetőségeken túl, nagy figyelmet fordítunk arra is, hogy nyomtatott formában is
tájékoztassuk programjainkról a közönséget. (műsorfüzet, szóró, plakát, hirdetés)
Ezekkel az anyagainkkal a város több forgalmas pontján is találkozhatnak az érdeklődők.
Fontosabb helyszínek: Belvárosi Üzletház - megállító tábla, Balaton Pláza - megállító tábla
Spar - megállító tábla, Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Március 15. úti könyvtár, Cholnoky Könyvtár,
Dózsavárosi Könyvtár, Kádártai Faluház, Rátóti Művelődési Ház, Napló szerkesztősége, Városi Piac,
Tourinform iroda, Városháza, Társas Irodaház, Magiszter Kollégium, Pannon Egyetem.
Nem felejtkezünk el a gyerekekről, fiatalokról sem, így az óvodákba, általános iskolákba és a
középiskolákba is eljutattuk-eljuttatjuk nyomtatott reklámunkat, programismertetőinket.
Folyamatosan próbáljuk vendégeinket az elektronikus műsorközlés felé irányítani. A megszerkesztett
műsorfüzetünk és plakátjaink e-mail-es változatát minden hónapban eljuttatjuk médiapartnereinknek: Napló,
Napló-online, Veszprémi 7 nap, Veszprémi Tv, Regina Tv, Klubrádió, Vehír, Civilhangár, Tourinform, Méz
Rádió, Rádió 1, Látóhatár Várpalota, Mária Rádió, MTI, Öböl Tv, Csopak Tv, Szentgál Tv.
Valamint a fent említetteken túl az általános és középiskoláknak, óvodáknak és könyvtáraknak, Veszprém
kb. 50 km-es körzetében lévő kulturális intézményeknek, művelődési házaknak és a Veszprémi Turisztikai
Egyesület tagjainak, VMK-ban működő klubjainknak, egyesületeinknek, csoportjainknak, önkormányzati
intézményeknek, rendezvényeink iránt rendszeresen érdeklődő magánszemélyeknek. A műsorfüzet és a
szórólapok e-mailezhető változatával naprakész információt tudunk nyújtani programjainkról.
Nagy információ fogadó csoportunk a Vmk-kártya programunkhoz csatlakozott egyének.
Szerződéses jól működő kapcsolatunk van a Méz Rádióval. A kulturális műsorközlőben kapunk helyet. Egyegy kiemelt programunkra, külön figyelemfelhívó játékokat készíttetünk velük, melynek során belépőjegyet
sorsolnak ki a résztvevők között.
Heti rendszerességgel jelentetünk meg hirdetést a Veszprémi 7 Napban. Ez a hetilap a lakosok által kedvelt
és ingyenes, és emiatt az egyik leghatékonyabb reklám eszközünk. Eljut szinte minden lakásba, családhoz és
a városunkkal kapcsolatos közérdekű tartalma miatt napokig az emberek „kezében” marad. Hetente 2-3
programunk előzetese kerülhet be keretes hirdetés formájában. Ezen felül az újság állandó
programajánlójában is szerepelnek rendezvényeink.
Szükség esetén nagyobb hirdetési felületeket is igénybe szoktunk venni.
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Kapcsolatban állunk a Veszprém megyei Naplóval is. Itt az ingyenes „Röviden” elnevezésű ajánlóban
szoktunk helyet kapni.
A Veszprém Tv-vel is kedvező feltételekkel lehet dolgozni, és amennyiben kéréssel fordulunk hozzájuk,
próbálnak a lehetőségeikhez mérten segíteni.
Az internetes újságok közül a VEHÍR szinte minden rendezvényünkön képviseli magát. Rendezvényeinken
megjelennek még a Veszprémi Napilap a Veszprémi Hírek és a Veszport nevű internetes lapok képviselői is.
Ezek a lapok azonban többnyire utólagos tudósításokat készítenek, ami számunkra a jegyeladások mértékét
és a nézők számát nem befolyásolja. Viszont egy-egy sikeres előadás után sokan megtudhatják ezekről az
oldalakról, hogy kinek-kiknek a munkája van a háttérben.

A KDOP-3.1.1/D2-K2-2013-0002 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ, „SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
VESZPRÉMBEN” CÍMŰ VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ
„SOFT” PROGRAMOK.
Június 30 és július 4. között
„HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR”
Helyszín: Március 15. úti könyvtár
A tábort az akcióterületen élő 8-14 éves korosztály számára szerveztük, amelyre igen nagy volt az
érdeklődés, 20 fő gyereket tudtunk fogadni, ahol igyekeztünk élmény dús programot összeállítani, ősi
magyar hagyományok megismeréséhez szervesen kapcsolódtak a kézműves foglalkozások.
Július 19.
„AUTÓ NÉLKÜL IS SZÉP AZ ÉLET!”
Helyszín: A Haszkovó úti KRESZ – park
A rendezvény alapvető célkitűzése a helyi közbiztonság fokozása, a biztonságos közérzet megteremtése volt,
a lakótelepen élők számára. Az eseményre vártunk kerékpárosokat, gördeszkásokat, minden nem autónak
nevezett járművel közlekedő gyermeket. A Veszprémi Rendőrsport Egyesület biztosított rendőrautót,
biztonsági öv szimulátort, szemléltető- és oktatóeszközöket, rabszállító autót, pajzsvédelmi eszközöket,
fegyveket, bilincseket a rendezvényre. A gyerekek játszhattak kapura lövő versenyt, kipróbálhatták az
ujjlenyomat vételt, közlekedési teszteket, totókat, színezőket tölthettek ki, felvehették a részeg szemüveget
és a drogszemüveget. A jó megoldásokért a rendőrök jutalmazták őket. (Kaptak bűnmegelőzési pólót,
tornazsákot, fényvisszaverő mellényt, világító biciklilámpát, nyakba akasztható prizmákat, matricákat,
elemes kulcstartót, szilikon karkötőt, frízbit, papírvágót (levélbontó), iskolai füzetre ragasztható vignettát,
gyalogosnak és kerékpárosnak szóló színes (oktató jellegű) nyomdai kiadványokat.) A programban szerepelt
önvédelmi, kangoo és zumba bemutató, fellépett a Hősök és Sub Bass Monster. A KRESZ-parkban elméleti
és gyakorlati tudáspróbán, valamint kerékpáros versenyeken is részt vehettek a gyerekek.
MESTERKEDŐ HAGYOMÁNYŐRZŐ GYERMEKFOGLALKOZÁSOK
Szeptember 13.
Helyszín: Március 15. úti Könyvtár előtti parkban
Éremkészítés, terménykép készítés, népi ügyességi játékok, kukoricás játszó várta a programra érkezőket.
A gyerekek a 3 órás foglalkozás után nagyon szép és igényes munkákkal, igazi remekművekkel térhettek
haza. A program folyamán javult a vizuális és kommunikációs készségük, illetve manuális és művészeti
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képességük. A programelemek (mesterségbemutató, kézműves foglalkozások, Játéksziget) révén a gyerekek
nemcsak hasznos ismeretekre tehettek szert, hanem az igényes szórakozás is lehetővé vált számukra.
Október 18.
Helyszín: Március 15. úti Könyvtár előtti parkban
Népi hangszer készítés, térbeli kép készítése az őszről, ősztündér készítése, népi ügyességi játékok, népi
babakonyha várta a programra érkezőket.
November 15.
Helyszín: Március 15. úti Könyvtár
Fémdomborítás, karácsonyi ajándék készítése: üvegfestéssel kép, hűtőmágnes, népi ügyességi játékok várták
a programra érkezőket.
December 13.
Helyszín: Március 15. úti Könyvtár
Mézeskalács-készítés, karácsonyi üdvözlőlapok, ajándékkísérők és méhviaszgyertya alkotása, népi
ügyességi játékok várták a programra érkezőket.
TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI KÉPZÉS
Szeptember 22., 29.
Helyszín: Diósy Márton u. 2/E.
A képzés foglalkozásai során a résztvevők igen hasznos ismeretekre tehettek szert. A képzésvezető beszélt
többek között a testi és lelki egészség kialakításának, megőrzésének fontosságáról, a hagyományos
orvoslásról és a természetgyógyászatról, különböző egészségügyi problémákról, a légzés fontosságáról, a
mozgás és a táplálkozás jelentőségéről, a tudatosság jelentőségéről és különböző befolyásoló tényezőkről.
Október 6, 13, 20, és 27.
Az oktató a 4 alkalom során olyan fő témákkal foglalkozott, mint a helyes légzéstechnika, az agy- tüdő-szív
kapcsolata, az alvás, a folyadékfogyasztás, a gyógyszerek és azok elhagyása, a tüdő betegségei, a gyógyítók,
a kezelés és a türelem fontossága.
November 3, 10, 17 és 24.
A foglalkozásvezető a képzés során elsősorban a boldogságról, a teljesítményorientált világról, a kritikus
értékről, az ellenérzésekről, a memóriajavító technikákról, a vákuumos légzésről, a légzéstechnikákról, a
túlzott cukorfogyasztásról, a tudatosságról és a választás szabadságáról beszélt.
December 1, 8, 15 és 22.
A képzés foglalkozásai során a résztvevők hasznos ismeretekre tehettek szert. A foglalkozásvezető beszélt
többek között a tüdő térfogatának növeléséről és részletezte a légzésgyakorlatokat támogató tényezőket
(egyenes gerinc, átjárható orr- garat-homloküreg, gégefő, rekeszizom mozgásának elegendő hely, mentális
nyitottság, tisztaság, nyitó gyakorlatok, testhelyzetek). Emellett számos nyitó- és meditációs gyakorlatot,
valamint intenzív légzésgyakorlatot mutatott. Ismét felhívta a figyelmet a tudatosság, az önismeret és a
mozgás fontosságára. A gyerekek kapcsán hangsúlyozta az alapvető készségfejlesztés jelentőségét, a
praktikus gondolkodás és a problémamegoldó képesség javítását.
Szeptember 26.
SPORTBEMUTATÓ
Helyszín: Március 15. úti Könyvtár előtti park
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ÉLETVEZETÉSI ÉS TANULÁS-MÓDSZERTANI FOGLALKOZÁSOK FIATALOKNAK
Szeptember 23.
Helyszín: Március 15. úti Könyvtár
A program során a résztvevők tanulási tényezőket vizsgáló kérdőíveket töltöttek ki, memória- és egyéb
mozgásos gyakorlatokat végeztek, illetve beszélgettek a különböző tanulási stílusokról.
Október 21.
A foglalkozáson a résztvevők koncentrációs játékokat játszottak, beszélgettek a tanulás optimális
körülményeiről, külső és belső feltételeiről, a figyelemről, az önismeretről, illetve a figyelem és az
összpontosítás kapcsán tesztet töltöttek ki.
November 25.
A program mozgással járó koncentrációs gyakorlattal kezdődött és azzal is fejeződött be. A foglalkozás
során kiértékeltek korábban kitöltött teszteket, valamint újabb tesztet töltöttek ki a tanulási motiváció
kapcsán. A résztvevők – az előző havi foglalkozásokhoz hasonlóan - nagyon élvezték a beszélgetéseket, a
tesztkitöltést és a játékokat is.
December 16.
A program során elsőként a tankönyvekből történő tanulással foglalkoztak. Szó esett továbbá a tanulási
motivációról és a célkitűzésekről, az életkorból adódó hangulati ingadozásokról, hangulatjavító
lehetőségekről, valamint az öt szeretetnyelvről. A résztvevők végül relaxációs gyakorlatokat végeztek.
Szeptember 23.
TUDNI ILLIK, HOGY MI ILLIK – ILLEMTANI ELŐADÁS
Helyszín: Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola
Az előadó elsősorban a köszönés, a bemutatkozás, a megszólítás, a társalgás, a telefonhasználat, a
nyilvánosság előtti viselkedés, az öltözködés és a gasztronómia témakörével foglalkozott. Az információk
mellett számos érdekes tapasztalatot is megosztott a résztvevőkkel. A középiskolások sokat tanulhattak az
előadásból.
November 26.
TUDNI ILLIK, HOGY MI ILLIK – ILLEMTANI ELŐADÁS ÉS VETÉLKEDŐ
Az előadó elsősorban a hivatalos viselkedéskultúra, a tárgyalás, a vendégül látás és az ajándékozás
témakörével foglalkozott. Emellett beszélt a jog, az erkölcs és az illem különbségéről, és arról, hogy a
különböző viselkedési formák mely kategóriákba sorolhatók. A szakértő ez alkalommal is igen hasznos
tanácsokkal látta el a diákokat, ugyanakkor számos szórakoztató és tanulságos élményt, tapasztalatot is
megosztott velük. A továbbiakban a jelentkező csapatok vetélkedő keretében kaptak lehetőséget arra, hogy
megmérettessék magukat. Az előadás és a vetélkedő egyaránt nagyon élvezetes és hasznos volt.
Október 21.
„MIÉNK ITT A TÉR”
Helyszín: VMK színházterme
Irodalmi, színházi programok gyermek és ifjúsági korosztály számára, nemzeti és társadalmi ünnepeink
megélésének elősegítésére
„A szabadság vihara” 1956 a fiatalok szemével, beszélgetés és filmfeldolgozás drámapedagógiai
eszközökkel.
A foglalkozást Sebő József középiskolai tanár vezette.
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November 20.
PSZICHOSZÍNHÁZ
Helyszín: VMK színházterme
„Kiszolgálva, kiszolgáltatva”
Interaktív, modern színházi produkciók a tömegesen jelentkező mentális problémák, az egyén, a család és a
társadalom gondjainak meglátására, feldolgozására. Színházi, drámapedagógiai módszerekkel a konfliktusok
megjelenítése, elemzése által a résztvevők közelebb jutnak a megoldás megtalálásához.
„A TERMÉSZETES OTTHON – KÉPZÉSEK KISMAMÁKNAK, KISGYERMEKES SZÜLŐKNEK”
Helyszín: EKMK Március 15. úti Könyvtár
A következő modulokból épül fel a képzéssorozat
I. Gyógynövényismeret
II. Szappankészítés
III. Gyógynövényes krémek, kozmetikumok készítése
IV. Mosószer, mosogatószer készítés
V. Környezettudatos életvitel, egészséges életmód, egészséges főzés alapjai

2014-ben az alább felsorolt alkalmak valósultak meg.
GYÓGYNÖVÉNYISMERET
Az oktatás 2x 2x 3 órában zajlott két csoportban.
1 csoport: Október 2. és október 9.
2 csoport: November 6. és november 20.
BIZTONSÁGOS SZAPPANKÉSZÍTÉS KEZDŐKNEK
Az oktatás 4x3 órában zajlott négy csoportban.
1.csoport: 2014. november 8. 09.00-12.00
2.csoport: 2014. november 8. 15.00-18.000
3.csoport: 2014. november 9. 09.00-12.00
4.csoport: 2014. november 9. 15.00-18.00
GYÓGYNÖVÉNYES KRÉMEK, TERMÉSZETES KOZMETIKUMOK KÉSZÍTÉSE
Az oktatás 2x 3 órában zajlott két csoportban.
1 csoport: december 14. 09.00-12.00
2 csoport: december 14. 14.00-17.00

A KDOP-3.1.1/D2-K2-2013-0002 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ, „SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
VESZPRÉMBEN” CÍMŰ VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT KERETÉBEN ELKÜLÖNÍTETT
PROGRAMALAP FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ MINI-PROJEKTEK
A pályázat célja olyan pályázói körök bevonása a szociális célú városrehabilitációs projektbe, amelyek a
standard pályázati eljárások keretében nem, vagy csak nem hatékonyan lennének képesek támogatási
forrásokhoz jutni olyan térítésmentes, a helyi közösség bevonását célzó kisebb közösségi programok
(képzések, kulturális és egyéb rendezvények, sportesemények, stb.) megvalósítására, amelyek erősítik a
helyi társadalom kohézióját.
A Programalap Közvetítő Szervezete a Városi Művelődési Központ.

10

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK – NYERTES PÁLYÁZATOK:
Címzett neve

Pályázat
iktatószáma

Pályázati
kódszám

„Mini-projekt” tárgya

Megvalósulás
tervezett
ideje és helyszíne

Támogatás
összege

SZABAD-SAJTÓ
Kulturális és Ifjúsági
Közhasznú Egyesület

K84/2014

PA – I/A/01

„Zeneterápiás
foglalkozások
gyermekek és felnőttek
számára”

2.599.500 Ft

A Veszprémi Deák
Ferenc Általános
Iskoláért Közhasznú
Alapítvány

KDOP
30/2014

PA –
III/A/01

Lakótelepi „Berkenye”
Tanösvény kialakítása

2014.08.11. –
2015.05.30.
Veszprém, Március
15. u. 1/a. és
Táborállás park 1.
2014.09.01. –
2015.05.30.
akcióterület

Kövirózsa Alapítvány

KDOP
31/2014

PA –
III/B/01

A környezettudatosság
elterjesztését segítő
öko-kézműves
foglalkozások
megvalósítása

2014.09.19. –
2015.05.15.
Veszprém, Március
15. u. 1/a.

1.095.500 Ft

Kék Madár
Alapítvány

KDOP
37/2014

PA – I/D/01

Őseinktől kincsekkel
teli tarisznyát kaptunk
örökségbe…

1.689.000 Ft

Veszprém
Táncegyüttesért
Alapítvány

KDOP
45/2014

PA- I/F/01

Néptánc- és
Folklórművészeti
művészetoktatási
programok

Életet Segítő
Alapítvány

KDOP
49/2014

PA –
II/A/01

Álláskeresési tréning

Veszprém Megyei
Testnevelő Tanárok
Egyesülete

KDOP
51/2014

PA – I/B/01

Pattanj ki a székből!

Bakonyfolk Baráti
Kör

KDOP
52/2014

PA – I/E/01

Népi hagyományok a
lakótelepen, Néptáncés folklórművészeti
programok

2014.09.01. –
2015.05.30.
Veszprémi Báthory
István Általános
Iskola és
Köznevelési Típusú
Sportiskola
2014.09.01. –
2015.05.30.
Városi Művelődési
Központ, Báthory
István Általános
Iskola
2015.02.02. –
2015.02.20.
Városi Művelődési
Központ
2014.09.01. –
2014.10.30. és
2015.01.06. – 2015.
02.28.
Veszprém, Halle u.
7., Esőhelyszín:
Báthory István
Általános Iskola
2014.09.01. –
2015.05.30.
akcióterület több
pontján
Báthory István

2.757.000 Ft

2.754.500 Ft

1.000.000 Ft

3.000.000 Ft

2.423.000 Ft
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Veszprémi Egyetem
Hallgatói Alapítvány

KDOP
62/2014

PA – I/C/01

Terepszemle

Tálentum Centrum
Tehetséggondozó
Alapítvány

KDOP
63/2014

PA – I/G/01

Go Skateboarding!

Csalán Környezet- és
Természetvédő
Egyesület

KDOP
68/2014

PA –
III/C/01

„Zöld okosoknak”

Általános Iskola
2014.09.01. –
2015.05.30.
akcióterület több
pontján
2014.10.25. és
2015.05.01.
Veszprém, Kálvin
János park
2015.03.01. –
2015.06.30.
Városi Művelődési
Központ

2.800.000 Ft

3.000.000 Ft

3.000.000 Ft

„VESZPRÉM INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ
REHABILITÁCIÓJA I/B ÜTEM” - KDOP-3.1.1/D1-14-K2-2014-0001
PROGRAMALAP
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK – NYERTES PÁLYÁZATOK:
Címzett neve

Pályázat
iktatószáma

Pályázati
kódszám

„Mini-projekt”
tárgya

Megvalósulás
tervezett
ideje és helyszíne

Támogatás
összege

Veszprémi Motoros
Egyesület

KDOP
115/2014

PA –
Veszprém
KDOP3.1.1/D12014/D

„Fénybe mártom
ecsetem”

820.00 Ft

Echo Innovációs
Műhely

KDOP
116/2014

PA –
Veszprém
KDOP3.1.1/D12014/C

Veszprémi Paletta

Kukkantó Baráti Kör
Egyesület

KDOP
117/2014

PA –
Veszprém
KDOP3.1.1/D12014/B

„A vers, amit
mondani kell”

2015. május 1 és 30
között
Vár Áruház előtti
tér, Kossuth u.
Esőhelyszín: VMK,
Dózsa Gy. u. 2.
2015. április 13-17.
Csermák Antal
Zeneiskola
Veszprém,
Megyeház tér 5.
2015. május 15.
Sarolta udvar,
Kossuth u.
Esőhelyszín: VMK,
Dózsa Gy. u. 2.
2015. április vége
Gizella udvar,
Hangvilla előtti tér,
Petőfi Sándor
emléktábla, Simonyi
Zsigmond
emléktábla
Esőhelyszín:
Hangvilla

820.000 Ft

820.000 Ft
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Pannon Értékmentők
és Hagyományőrzők
Közössége Egyesület

KDOP
118/2014

PA –
Veszprém
KDOP3.1.1/D12014/A

Hungarikum Ünnep
Veszprémben. Helyi
értékek vására és
nemzeti értékek
kiállítása a
belvárosban

2015. április 18.
Veszprém, Kossuth
u.

820.000 Ft

VÁROS-TÉR
Kulturális Alapítvány

KDOP
119/2014

PA –
Veszprém
KDOP3.1.1/D12014/E

Muzsikál a belváros
– komolyzenei
koncertek a
megújult Csermák
téren

2015. május 9.
Csermák tér, Gizella
udvar, Óváros tér
Esőhelyszín:
Hangvilla

820.000 Ft

A VMK KÖZPONTI ÉPÜLETÉBEN 2014-BEN RENDEZETT PROGRAMOK
A 2013-as év még ismerkedéssel telt, közösségeink és magunk is gyűjtöttük a tapasztalatokat a lakótelepen
élők igényeiről, az ott működő intézmények és civil szervezetek munkájáról, az együttműködés
lehetőségeiről. A 2014-es évet már ezen tapasztalatok birtokában terveztük. Összességében elmondható,
hogy a Városi Művelődési Központot megkedvelték az új környezetben, programjainkat figyelemmel
kísérte, érdeklődéssel követte a lakosság.
A meginduló felújítási munkálatok miatt az ismételt költözés félbeszakította az évet, csak az első félévben
tudtuk tervezett programjainkat maradéktalanul megvalósítani. A második félévi tevékenységet szűk
korlátok közé szorította a régi intézménybe való visszaköltözés után a helyhiány. Még jobban oda kellett
figyelni a csoportokra, klubokra, hogy akár az intézményben, akár külső helyszínen dolgoznak ideiglenesen,
megfelelőek legyenek a munkafeltételeik.

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Január 21.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett esemény 16 órakor vette kezdetét a Kis-Bakony
Táncegyüttes, a Veszprém-Bakony Táncegyüttes és a Veszprém Senior Táncegyüttes műsorával.
16.30-tól a „Világraszóló Hungarikumaink” előadássorozat keretében „A táncház módszer, mint a szellemi
kulturális örökség átörökítésének magyar modellje” címmel Sebő Ferenc előadását hallhatta a közönség.
17.30-kor került sor a Klubvezetők és csoportvezetők hagyományos találkozójára az emeleti 201-es
teremben. 18.00-kor hangzott el a Himnusz, Felföldi Gábor, a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjának
előadásában. Ezután „Hatvanhat” címmel mutatta be a Sebő-együttes Weöres Sándor estjét.
A koncerten közreműködött: Sebő Ferenc, Barvich Iván, Perger László, valamint Soós Réka diplomás
népdalénekes és Tímár Sára a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének mesterszakos
hallgatója, Junior Prima díjas énekesek.
Az esemény a 19.30-kor kezdődő táncházzal zárult. Muzsikált a székesfehérvári Barátok zenekarral.
Vezette: Gula Miklós. A belépés díjtalan volt, és teltházas közönség előtt zajlott.
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IRODALMI PROGRAMOK
A Városi Művelődési Központ életében az irodalmi események jelentős szerepet játszanak. Igyekszünk helyi
alkotóknak bemutatkozási lehetőséget kínálni, már ismert íróknak, költőknek találkozási lehetőséget
nyújtani a közönséggel, olvasóikkal. A könyvbemutatók, a TIT VMISZ előadásai és más hagyományos
programok mint a Szép Magyar Könyv kiállítás, versbarátok találkozója, országos és dunántúli hatáskörű
versmondó versenyek számos érdeklődőt vonzanak az intézménybe.

KÖNYVBEMUTATÓK:
Három könyvbemutató volt ez évben, ebből kettő esetben veszprémi alkotók könyveit mutattuk be.
Március 18.
NŐI IRODALMI HAGYOMÁNY
Márciusban hívtuk meg az országosan is nagy figyelmet keltő kötet szerzőjét, Menyhért Annát. Női irodalmi
hagyomány c. könyve kapcsán már-már elfeledett, vagy méltatlanul mellőzött XX. századi női írókról,
költőkről tartott nagyon élvezetes, érdekes előadást. Szemléltetésül Rábai Zsanett olvasta fel a kötetből
kiválasztott verseket.
Április 10.
„TOLLAS PRÓBÁK”:
ZATKALIK ANDRÁS ÚJSÁGÍRÓ KÖNYVBEMUTATÓJA
Az elmúlt 40 év írásaiból összeállított, mûfajok és témák sokaságát felsorakoztató kötet bemutatóján a
szerzővel Varga Róbert újságíró beszélgetett.
Október 18.
VÁRADI PÉTER PÁL - LŐWEY LILLA LEGÚJABB KÖTETEINEK BEMUTATÓJA
A Csendes csodák - Reményik Sándor című irodalmi fotóalbum, a Kárpátok koronája - Déli Kárpátok Ősvárak 2. című honismereti fotóalbum, valamint A Csendes csodák- 2015 falinaptárt bemutatója. A
köteteket a szerzők mutatták be. Az esten közreműködött Soós Andrea előadóművész.
IRODALMI PÓDIUM ( TIT VMISZ ELŐADÁSAI)
Továbbra is elismeréssel, szeretettel és figyelemmel követik a veszprémi irodalombarátok az irodalmi
színpad egyre változatosabb, színesebb előadásait. A több mint 55 éves múlttal – és tavaly óta Gizella-díjjalrendelkező alkotóközösség folyamatosan bővülő taglétszámmal, tehetséges fiatalokat maga köré gyűjtve
építkezik és dolgozik a tőlük megszokott elhivatottsággal. Figyelmet érdemel, hogy két fiatal versmondó is
önálló esttel állt 2014-ben a hallgatóság elé. A második félévet ”albérletben” töltötte az irodalmi színpad. A
Hangvillában kaptak próbáikhoz helyet, ahol körülményeik nem ideálisak és sajnos esetleges a próbaidőpont
is, mivel a Hangvillában zajló előadások függvényében szabad csak a terem.
Februárban 21.
„MÉG NEM ELÉG”
Battyányi-Nagy Annamária, a TIT Váci Mihály irodalmi Színpad tagjának önálló előadói estje.
Március 27.
M&S MESTER
Irodalmi összeállítás a 450 éve elhunyt Michelangelo Buonarroti és a 450 éve született William Shakespeare
költeményeiből a TIT Váci Mihály Irodalmi színpad előadásában.
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Április 16.
„MESÉLNI EGY VÁROSRÓL” - ÖSSZEÁLLÍTÁS DOMJÁN GÁBOR KÖLTŐ MŰVEIBŐL
A második félévben két előadásra nyílt lehetőség a szűkös hely miatt. A veszprémi Első Világháborús
Centenáriumi Emlékbizottság támogatásának köszönhetően egy harmadik program is helyet kapott a
műsortervben. Októberben közkívánatra megismételték az M and S mestert, novemberben A nagy háború
címmel kétszer is előadták az I. világháború irodalmából, költészetéből összeállított műsort, délutáni
előadásban közel 100 Padányi iskolás diáknak, majd este felnőtt közönségnek. Decemberben a névadó költő,
Váci Mihály születésének 90. évfordulója alkalmából Váci Mihály műsorral zárta az irodalmi színpad az
évet. A bemutatókat általában zenei közreműködők teszik változatosabbá, színesebbé. Az előadásokról
többször ír a sajtó, nem egyszer fényképes tudósítás jelenik meg a helyi lapokban.
HAGYOMÁNYOS IRODALMI PROGRAMOK
Sok éve jelen van az alábbi néhány esemény a Városi Művelődési Központ kínálatában, színesítve a
programkínálatot, erősítve az intézmény jó hírét és ismertségét megyeszerte, vagy épp országos szinten.
VERSBARÁTOK TALÁLKOZÓJA minden év januárjában a város és a megye felnőtt versmondói összegyűlnek,
hogy Borbély László versmondóra emlékezve együtt töltsenek egy délutánt versmondással, beszélgetéssel.
REGŐSÖK HÚRJÁN DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY XVIII. alkalommal, a Magyar
Versmondók Egyesületével közös szervezésben, 10-14 éves korosztály számára. A meglehetősen
hosszadalmas, és munkaigényes előkészítés után idén is közel negyven gyermek gyűlt össze több dunántúli
megyéből a versenyre, mely tehetséggondozó program. A zsűri a Magyar Versmondók Egyesülete
vezetőségéből és a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjaiból állt. A két korcsoport legjobb eredményt
elérő versenyzői az országos, budapesti gálára kaptak meghívást, valamint a legeredményesebb veszprémi
versmondó, nyáron elutazhatott az országos versművészeti táborba, Neszmélyre.
„ÖRÖK PÓDIUM” VII. országos vers- és prózamondó verseny: kétévente kerül megrendezésre, novemberben.
Ez évben az intézmény rendelkezésére álló hely nem tette lehetővé a verseny lebonyolítását, így 2015-ben
hirdetjük majd meg.

FILMKLUB
A filmklub idén 10 éves születésnapját ünnepelte, ha működését a hosszabb kihagyás utáni 2004-es
újraindulástól számítjuk.
A filmklub rendelkezik törzsközönséggel, akikhez alkalmanként- az aktuális film függvényében
csatlakoznak érdeklődők.
Anyagiak hiányában idén alig sikerült vendéget hívni a filmklubba, de működésével városunkban továbbra
is hiánypótló szerepet tölt be.
33 vetítésen 1600 fő vett részt, ebből januárban 3 vetítés mese mozi volt (Khumba c. film), amit 450
kisgyermek látott.
A Cinema Cityvel kialakított jó munkakapcsolat folytán továbbra is népszerűek a Balaton Pláza mozival
közös programok, amikor nagy érdeklődésre számot tartó filmalkotásokat mutatunk be. Idén az Adéle életét
vetítették a mi kérésünkre. Az erősen rétegfilmnek számító művészi alkotást 60-an látták, míg ősszel a Fehér
isten c. filmet telt házzal (140 fő) mutatták be, szintén a mi kérésünkre. ( A sikerre való tekintettel a filmet a
mozi ismételten műsorra tűzte a Cinema filmünnep kapcsán, ekkor is sok veszprémi filmbarát tudta
megtekinteni.)
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NYUGDÍJASKLUBOK
A művelődési központ civil szervezeteket, közösségeket támogató tevékenységében a nyugdíjas klubok
támogatása hangsúlyos feladat. Az intézményhez 13 nyugdíjas klub kötődik szorosan, akik foglalkozásaikat
rendszeresen az épületben tartották. Az átmeneti helyzetben három klubnak nem tudtunk helyet biztosítani a
megszokott foglalkozási időpontjukban, így ők külsős helyszínen dolgoznak, míg a Táborállás parki épület
meg nem újul. A Gizella klub az Ady E. úti klubteremben kapott helyet, a Laczkó Dezső klub a múzeumban
tartja foglalkozásait, és a honvédségi nyugdíjas klub is átmenetileg áthelyezte székhelyét a volt
Hadkiegészítő parancsnokság épületébe. Időnként ütközések miatt gyakorta tartja összejöveteleit külső
helyszínen- az EKMK-ban a Veszprémi Polgárok Klubja, valamint a 60-as Nyugdíjasok Klubja. Ők a
Március 15 úti könyvtárban találnak helyet ezeken az alkalmakon.
A klubok munkájukhoz szakmai segítséget, technikai támogatást kapnak, valamint a VMK-n keresztül
veszik igénybe az önkormányzati támogatásokat.
Hétről hétre, aktuális heti programjaikat eljuttatjuk a Veszprémi 7 nap részére, ezzel is biztosítva
munkájukhoz a nyilvánosságot.
A Nyugdíjas Klubvezetők Fóruma havonta tartja összejöveteleit a művelődési központban, s így a városban
működő valamennyi klubbal kapcsolatot ápolunk, közvetlenül informálódhatnak a művelődési központ
programjairól. Az idősek látogatóink széles spektrumát ölelik fel, több fajta érdeklődési kört képviselnek,
szeretnek hozzánk járni, kötődnek az intézményhez.
Hagyományosan – kb. 20 éven keresztül- intézményünk szervezte az Idősek Világnapján az ajándékműsort.
A hagyomány idén megszakadt a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete kezdeményezésére.
Továbbra is térítésmentesen biztosítunk helyet egyéb nyugdíjas szervezetek számára: így a Szenior
Tanácsadók társasága összejöveteleinek, időnként a megyei nyugdíjasklubok értekezletének, és az Életet az
éveknek megyei szervezet közgyűlésnek.

KIÁLLÍTÁSOK
Január 22-29-ig
„Otthon az egészségben” interaktív kiállítás (Csalán Egyesület)
Február 17. - március 7.
„Busójárás” - M. Halász Katalin és Mátyus Károly fotókiállítása
Március 17 – 27-ig
„Dunai árvíz 2013” dokumentumfotó kiállítás (Katasztrófavédelem Megyei Szerv.)
Május 5 - 11-ig
SZÉP MAGYAR KÖNYV 2013
A kiállításra 53 mű érkezett a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületétől. A látogatóknak – az
előző évekhez hasonlóan – lehetőségük volt szavazni a nekik leginkább tetsző könyvekre. A magas
színvonalú, értékes könyvek közül a szavazók körében a legnagyobb tetszést - a gyermekkönyvek
kategóriájában nevezett - József Attila: Csoszogi, az öreg suszter c. alkotás aratta.
Szeptember 27-28.
„Díszmadár kiállítás” (Vp. M. Díszmadárbarát Egyesület)
December 8-18-ig
Patchwork kiállítás a „Foltvirágok” klub munkáiból
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GYERMEKPROGRAMOK

Január 27. és 31.
MESEMOZI - KHUMBA
Április 17.
HÚSVÉTI CSALÁDI DÉLUTÁN
Húsvétváró kézműves foglalkozásokkal vártuk a hozzánk érkező gyerekeket és szüleiket, akik készíthettek
kiscsibét nemezeléssel, tojástartót, húsvéti dekorációkat filcanyagból és csipeszfigurákat, majd 18 órától
"Sárgarépás jó napot!" címmel a Palinta Társulat interaktív családi koncertjét hallgathatták kicsik és nagyok.
Ahol a népi hagyományokat is felidézve járták körül a nyuszik és hímes tojások rejtelmeit húsvéthoz
közeledve. A koncert során sok játékkal, mozgással, bábokkal színesítve mai magyar költők tréfás, kedves
vers-dalai voltak hallhatók. A részvétel díjtalan volt, 100-120 fő részvételével zajlott.
November 23.
HALÁSZ JUDIT KONCERT
A „KEZDŐDHET A MULATSÁG” című, új CD-t bemutató koncerten a család ünnepeiről énekelt: Anyák
napjáról, esküvőről, karácsonyról, a nagymama neve napjáról, az első iskolába menet izgalmáról. Hallhatott
a közönség új dalokat közös utazásról, a majmok kórusáról, otthoni kedvenc állataink születésnapjáról,
valamint arról is, hogy milyen három testvér között a középsőnek lenni.

ELŐADÁSOK, ELŐADÁSSOROZATOK
„VILÁGRASZÓLÓ HUNGARIKUMAINK”
A sorozat keretében a Parlament Hungarikum Bizottsága által elfogadott nemzeti értékeinket mutatjuk be
egy-egy előadás keretében. A VMK fontos feladatának tekinti, hogy ezen kiemelkedő nemzeti értékeinket,
minél szélesebb körben megismerhessék.
Február 18.
MOHÁCSI BUSÓJÁRÁS, MASZKOS TÉLŰZŐ NÉPSZOKÁS
17 órától a mohácsi busók végigsétáltak a veszprémi Kossuth utcán, ahol nagy feltűnést keltettek a járókelők
körében.
Az előadás a VMK kamaratermében zajlott. Elsőként Ferkov Jakab, a Kanizsai Dorottya Múzeum
igazgatója beszélt, aki bemutatta a mohácsi busójárás múltját. Utána Vikár Csaba busónagykövet ismertette
meg a látogatókkal a napjainkban zajló busójárásokat. Közreműködtek a mohácsi busók, a Veselje Buše és a
Kolompos csoportból.
Március 18.
BÉRES CSEPP ÉS BÉRES CSEPP EXTRA
A „Béres” köztudottan az egyik legismertebb és legtiszteltebb márkanév ma Magyarországon. A legendás
találmány, a Béres Csepp 1972-ben született egy rendkívüli tehetséggel megáldott kutató, Id. Dr. Béres
József kitartó munkájának eredményeképpen. Az est folyamán Dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár Zrt.
elnöke mutatta be a 2013-ban hivatalosan is „hungarikummá” minősített Béres Cseppet. Az előadás végén a
látogatók megvásárolhatták a Cseppben az élet, a Szép magyar ének című könyveket és egyéb Béres
kiadványokat.
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Április 15.
A SOLYMÁSZAT, MINT ÉLŐ EMBERI ÖRÖKSÉG
A solymászatot Kohár László, a Magyar Solymász Egyesület veszprémi tagja mutatta be. Saját madarát is
elhozta, akit a látogatók az előadás végén közelebbről is megnézhettek.
Május 13.
HAGYOMÁNYOK, MAGYAR ÉRTÉKEK ÉS HUNGARIKUMOK VESZPRÉM MEGYÉBEN – kulturális esttel egybekötött
könyvbemutató
A Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány gondozásában megjelent kötet bemutatóján vehettek részt a
látogatók, mely a Veszprém megyei hungarikum mozgalom immár negyedik kötete. Az est házigazdája dr.
Horváth Zsolt volt. Közreműködött Farkasné Petrikowsky Mariann, a Veszprém Megyei Népművészeti
Egyesület elnöke, Fenyvesi Ottó, író, költő, Kovács Norbert „Cimbi” néptánc oktató. A közönség láthatott
filmeket a megyei értékőrökről és hungarikumokról. Az előadás után étel- és italkóstoló is színesítette az
eseményt.
Május 20.
A SZIKVÍZ, KÖZKELETŰ NEVÉN SZÓDAVÍZ
Az est folyamán az érdeklődők megismerhették a hivatalosan is hungarikummá minősített szikvíz történetét,
készítési módját, és jelenét. Az előadó Szabó István, a MOSZI Országos Szikvízkészítő Ipartestület elnöke
volt. Frissítő szikvízzel, szódavízzel kínálta a vendégeket a BAKONY-PI Bt, valamint meg lehetett
vásárolni a „Szódavíz – egy magyar kultuszital” című könyvet, a MOSZI kiadványát.
A VÁLLALKOZÁSI ÉS PÉNZÜGYI ALAPISMERETEK SOROZAT
Sorozatunkban a mini tanfolyam és ismeretszerzés lehetősége ötvöződött, olyan érdeklődők számára, akik a
meglévő végzettségükre építve, vagy életpályájuknak új irányt szabva ismereteket akartak gyűjteni a
vállalkozás és pénzügy világában.
Február 18.
A siker kulcsa - Büki József, közgazdász, mentor előadása
Március 19.
Vállalkozás típusok - Előadó: Dániel Zoltán, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Intézet tanszékének
oktatója
Április 2.
Az indulás első lépései, buktatói - Petróczi Péter vállalkozó előadása
Április 8.
Vállalkozások finanszírozási lehetőségei az életpálya szakaszaiban - Előadó: Dániel Zoltán, a Pannon
Egyetem Gazdaságtudományi Kar,Vállalatgazdaságtan Intézeti Tanszék oktatója
Május 7.
A vállalkozások társadalmi felelőssége - Előadó: Dániel Zoltán, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi
Kar, Vállalatgazdaságtan Intézeti Tanszék oktatója
Május 21.
Az Iparkamara gazdaságfejlesztő szolgáltatásai - Előadó: Czigány Attila, gazdaságfejlesztési főmunkatárs Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
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MUNKÁCSY MIHÁLY: KRISZTUS-TRILÓGIA
Vetített képes előadássorozat Munkácsy Mihály három monumentális festményéről
Előadó: SOÓS ATTILA, a Nyitott Szemmel Magazin főszerkesztője
Március 20. - Krisztus Pilátus előtt
Március 27. - Ecce Homo
Április 03. - Golgota
Április 10. – Krisztus feltámadása
Vendégelőadó: Vankó Zsuzsanna, a Sola Scriptura Teológiai Főiskola rektora

ALMA MATER NAPOK
Hosszú évek óta működik ez a középiskolásoknak szervezett programsorozat. Ezen alkalmak lehetőséget
biztosítanak, arra, hogy a középiskolák diákjai megmutassák tudásukat, tehetségüket az iskola valamennyi
tanára és diákja előtt.
Március 26.
Az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium diákjainak előadása
Március 28 és április 4.
A Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium diákjainak előadásai
Április 9.
Lovassy László Gimnázium előadása
Április 14.
A Veszprémi Közgazdasági SzKI diákjainak előadása

TANFOLYAMOK
ÖNVÉDELEM CSAK CSAJOKNAK
A tanfolyam során arról tanultak a résztvevők, hogyan ne váljanak áldozattá. Elsajátították az elméleti részt
alátámasztó alaptechnikákat, megtanulták a hatékony védekezés gyakorlatait.
TANULJ TE IS FESTENI! Az olajfestés alapjai - N. László Gizella vezetésével
Június 16 – 27.
60 ÓRÁS INTENZÍV ANGOL BESZÉDKÖZPONTÚ NYELVOKTATÁS (felkészítés középfokú
nyelvvizsgára) hátrányos helyzetű diákok részére. A TÁMOP 3.2.3/2-08/2 "Otthon a kultúrában, otthon a
művészetben" - közművelődés és kreatív oktatás fejlesztés Veszprémben című pályázat fenntarthatósága
keretében.

MENTÁLHIGIÉNÉS PROGRAMOK
Február 13.
A HÁZASSÁG HETE KAPCSÁN - GENERÁCIÓK EGYMÁSRA HANGOLVA
Hogyan építhetünk jó kapcsolatot házastársunk szüleivel? Milyen a jó anyós? Milyen a jó após?
SOÓS ATTILA családmediátor előadása
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Az előadás során a generációs problémák okozta konfliktusokról, azok megoldási lehetőségeiről, az
embereket leginkább foglalkoztató kapcsolati kérdésekről volt szó. Az életvezetési tanácsadással és
párterápiával is foglalkozó előadó számos tapasztalatot, felismerést megosztott az érdeklődőkkel. A
konfliktusok feloldásához keresztény szemlélettel közelített, hangsúlyozta, hogy elsődlegesnek tartja a
kapcsolatok megmentését, az értékek felismertetését, a gyermekek védelmét és a megbocsátáson alapuló
megbékélés elősegítését.
Március 29.
NATURA NAP – A VÁLTOZÁS AJÁNDÉKAI
A 7.30-18 óráig tartó egész napos programban szerepelt reggeli jóga, nyitó és záró meditáció, öt előadás,
melyben veszprémi, budapesti, kaposvári előadók egyaránt közreműködtek. A nap folyamán a budapesti
Sivák Enikő (Asha rajzoló) tarot kártyáiból rendezett kiállítást tekinthették meg a látogatók. Ingyenes
szolgáltatásként részt vehettek gyógymasszázson, energia- és reiki kezelésen, Tarot-kártya elemzésen,
állapotfelméréseken. Lehetőséget biztosítottunk régi, megunt ezoterikus témájú könyvek csere-beréjére.
Lehetett egyedi készítésű ékszereket, selyemképeket, új könyveket és különféle gyógytermékeket vásárolni.
Május 22.
MIÉRT BETEG AZ EMBER? MIT TEHETÜNK, HOGY EGÉSZSÉGESEN ÉLHESSÜK VÉGIG AZ
ÉLETÜNKET? HOGYAN CSÖKKENTHETJÜK FÁJDALMAINKAT?
Kövesdi Natália ismeretterjesztő előadás.
A VISSZA A GYÖKEREKHEZ ALAPÍTVÁNY ELŐADÁSAI
a Csalán Környezet-és Természetvédő Egyesület közreműködésével
ELŐADÓ: DR. POÓR BALÁZS életmód-rehabilitációs szakértő
Január 8. - Az egészséges táplálkozás alapvető kérdései
Január 15. - Mit ettünk és mik lettünk, avagy mi változott a táplálkozásunkban, hogyan lettünk betegek?
Január 22. - A hosszú élet titka
Január 29. - Edd magad egészségesre, avagy gyakorlati tanácsok az egészséges táplálkozáshoz
Az előadások során olyan témák kapcsán kaptak hasznos információkat a látogatók, mint van-e összefüggés
az étel és az egészség között, mi történik, ha változtatunk a táplálkozásunkon, köze van-e az iparnak a
hogylétünkhöz, van-e még ehető élelem és hol keressük, melyek voltak a táplálékok régen és melyek most.
Az előadó továbbá olyan kérdésekre kereste a választ, mint van-e a hosszú életnek titka, voltak-e hosszú
életű emberek a történelemben, tudunk-e tanulni tőlük, mit érdemes változtatni egészségünk érdekében,
illetve hogyan tudjuk elkerülni a leggyakoribb krónikus megbetegedéseket.
Február 5., 12., 19. - Szexualitás és párválasztás
Február 11., 18., 25. - Válás és kommunikáció
Az előadásokon elsősorban az együttélés kapcsán felmerülő problémákról, konfliktusokról, illetve azok
megoldási lehetőségeiről volt szó. Az előadó olyan kérdéseket vetett fel, melyek leginkább foglalkoztatják a
párkapcsolatban, házasságban élőket. A programok során beszélgetés alakult ki a résztvevők és az előadó
között, megosztották egymással saját tapasztalataikat. A szakértő felhívta a figyelmet a kommunikáció
hiányának következményeire is. Kiemelte, hogy a gyerekek szempontjából mennyire fontos lenne a
kapcsolatok megmentése.

KONCERT
December 14.
KÖVI SZABOLCS KONCERT
Karácsonyi koncert, gyertyafényes hangulatban, Zsolnai Tímea töklámpáival, vetítéssel. A szerző három
legújabb CD-jének bemutatója, melyek a „Pánsípon”, „A nyugalom szigete” és az „Aludj szépen” címeket
viselik.
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ZENÉS TÁNCOS RENDEZVÉNYEK
BAKELIT PARTY
Idén is minden hónapban megrendeztük a 2012. márciusban útjára indított zenés – táncos estjeinket.
Továbbra is Bodor János dj közreműködésével zajlanak a bulik, amiken a zene – nevéből adódóan – eredeti
bakelit lemezekről szól. Egy-egy estén átlagosan 100-120 fő vett részt a bulin.

PÁLYÁZATI FENNTARTHATÓSÁG
A TÁMOP 3.2.3/2-08/2 "OTTHON A KULTÚRÁBAN, OTTHON A MŰVÉSZETBEN" - KÖZMŰVELŐDÉS ÉS KREATÍV
OKTATÁS FEJLESZTÉS VESZPRÉMBEN
A fenntarthatósági időszak alatt évente és komponensenként egy képzést kell megvalósítani az
intézményünknek. A fenntarthatósági időszakra vonatkozóan a következő képzések
vállaltuk: angol beszédközpontú nyelvoktatás, demokratikus jogok gyakorlata, életvezetési program, Kattins
rá! napközis tábor.

NYÁRI RENDEZVÉNYEINK
Június 7.
GYERE A PARKBA! NYÁRKÖSZÖNTŐ CSALÁDI DÉLUTÁN
A VMK költözése előtti utolsó és egyben búcsú rendezvényként szerveztük a lakótelepen élők számára. A
délután folyamán a Mosolyvár Játszóház jóvoltából lehetett légvárban ugrálni, 15 féle népi játékkal játszani,
Rábai Zsanettnél arcot festetni. 15 órától a Drovák & Patka Színház előadásában a "Játsszunk pantomimet!"
című interaktív játékot láthatták a gyerekeknek. Utánuk bemutatkozott a HEMO Modern Táncműhely, a
Golding Táncsport Egyesület. "Mitől ilyen jó a kedvünk?" címmel zenés gyermekműsort adott az Iciri-Piciri
Együttes. Énekelt Arany Timi, fellépett a Khalida és a Drágakövek Hastánc Csoport, a Free Dance
Tánccsoport, az Acro Dance Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc Egyesület és a Winner Versenytánc
Egyesület. 18 órakor Némedi Lajos alpolgármester köszöntötte a vendégeket. Jó hangulatú stand up műsort
adott Orosz György, az estet az LGT Emlékzenekar remek koncertje zárta.
CSALÁDI NAP A KOLOSTOROK ÉS KERTEKBEN
A tavalyi sikerre való tekintettel, idén is szerveztünk családi délutánokat a kolostorok és kertekben. Színes
programokkal vártuk az érdeklődőket, akik már a programok kezdete előtt is szép számmal érkeztek a
völgybe.
Június 22.
Program: 14.00-20.00-ig BAZSARÓZSA NÉPI JÁTÉKPARK – népi fakörhinta, népi játékpark, vetélkedők,
kézműves foglakozások, arcfestés, lufi hajtogatás, 17.00-kor BOJTORJÁN EGYÜTTES koncertje, 19.00kor PÁL DÉNES fellépése. A programok mellett lehetőség volt pálinka, sör, bor, fagyi és egyéb
finomságok vásárlására. A meghirdetett műsorokon kívül csillámtetováló, légvár és kisvonat várta a
gyerekeket, a Vehíresek pedig lufit és ajándék kifestőket osztottak a kicsiknek.
Augusztus 30.
Program: 14.00-20.00-ig MOSOLYVÁR JÁTSZÓHÁZ - – fából készült, hagyományőrző népi játékok
játszóháza, ügyességi játszóház, logikai játszóház, kézműves foglakozások, arcfestés, lufi hajtogatás,
csillámtetoválás, légvár, 14.30-kor AZ ACRO DANCE ROCK AND ROLL SE műsora, 15.00-kor
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KÁLLAY-SAUNDERS ANDRÁS fellépése, 16.00-kor AZ APACUKA EGYÜTTES előadása, 17.00-kor
KÖVI SZABOLCS koncertje. A programok mellett lehetőség volt pálinka, sör, bor, fagyi és egyéb
finomságok vásárlására. A meghirdetett műsorok mellett a Vehír és a Helen Doron Nyelviskola lufit és
ajándék kifestőket osztott a kicsiknek.

VILÁGJAVA ESTEK
A program már hosszú évekre visszamenően színesíti a Veszprém kulturális életének palettáját. A Világjava
estek jellemzője a kulturális sokszínűség, hiszen népek s kultúrájuk egy-egy szeletét kínálja a közönségnek.

Július 30.
ATARU TAIKO ÜTŐEGYÜTTES KONCERTJE
A több ezer éves keleti kultúra és japán dobművészet megelevenedésének lehettek tanúi az előadásra
érkezők. A koncerten elhangzó művek betekintést engedtek a szigetország lenyűgöző világába és a színpadi
produkció egyfajta történelmi, kulturális keresztmetszetet adott vagy épp utazásra csábított.
Július 31.
RIDDIM COLONY BAND KONCERT
Magyarország első számú jamaikai stílusú és nyelvű reggae zenekara a műfaj széles
skáláját játszotta. A csapat védjegyévé vált a kirobbanó energiájú, mindenkit magával ragadó
pozitív koncerthangulatot Veszprémben is megtapasztalhatta a közönség.
Augusztus 1.
BESH O DROM KONCERT
A magyarországi világzene egyik jelentős képviselője a zenekar. Zenéjük a különböző kelet-európai
hagyományok - román, magyar,cigány, balkáni zenék - sajátos újraértelmezése.

VESZPRÉMI VIGASSÁGOK
Augusztus 3.
Az egész napos népi-és iparművészeti kirakodóvásárt az alábbi programok kísérték: 10 órától a Zabszalma
Együttes "Napsugár csízió" című előadását hallhatta a közönség. A koncert során a zenekar játékos
formában, interaktív módon mutatta be a hallgatóságnak saját szerzeményű gyermekdalaikat, melyek
tartalmasak, szórakoztatóak és zeneileg is magas színvonalúak voltak. 16.00-18.00-ig „Folklórdélután”
címmel az alábbi együttesek fellépésével folytatódott az esemény: Veszprém-Bakony Táncegyüttes,
Veszprém Senior Táncegyüttes, Kurázsi Táncegyüttes, Szilágyi Táncegyüttes.

ZENÉLŐ UDVAR
Idén folytattuk a húsz éves hagyományra épülő Zenélő Udvar programsorozatot. Augusztusban, a már bevált
helyszínen- a Dubniczay palota udvarában- három előadásra került sor. A program kialakításában továbbra
is vezérlő elv a helyi művészek számára bemutatkozási lehetőség biztosítása, és ezzel párhuzamosan
országosan ismert művész meghívása.
Augusztus 6.
VERES GYÖRGYNÉ PETRŐCZ MÁRIA ÉNEKMŰVÉSZ ESTJE
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Augusztus 7.
SENKIFÖLDJE ZENEKAR KONCERTJE
Augusztus 8.
WALZER AND LOVE - RÁKÁSZ GERGELY
KONCERTORGONISTA HANGVERSENYE

NEMZETKÖZI FOLKLÓRESTEK
Augusztus 21 – 22.
Két évtized után ismét külföldi táncegyütteseket láthatott a veszprémi közönség az Óváros téren. A
székesfehérvári Királyi Napok résztvevői látogattak Veszprémbe. Hat együttes (moldáv, baszk, ciprusi,
montenegrói, szicíliai, szerb) műsorát látta két estén keresztül több száz érdeklődő. A rendezvényt
hagyományteremtő szándékkal indítottuk.

VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK, ÜNNEPEK
MÁRCIUS 15. (PÉNTEK) 9.00-TÓL

Az idei évtől a városi kulturális nagyrendezvények, valamint a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó
megemlékezések megszervezése és lebonyolítása már nem az intézményünk feladata, ezt a feladatot a
Veszprémi Programiroda Kft. látja el. Azonban az alább felsorolt programokkal továbbra is részt vettünk
ezen események szervezésében.

GIZELLA NAPOK MŰVÉSZETI FESZTIVÁL
Május 10.
Programok: 14.00-kor a PAVANE ZÁSZLÓFORGATÓ CSOPORT bemutatója, 14.10-kor a PASSAUI
NÉPTÁNCKÖR ÉS ZENEKAR műsora, 14.40-kor a DIÓSDI TÖRTÉNELMI BAJVÍVÓK bemutatója,
14.50-kor a „HUJÁKOLÓK” CÍMŰ GÓLYALÁBAS, ÓRIÁSBÁBOS PARASZTKOMÉDIA, 15.50-kor a
GYULAFFY LÁSZLÓ HAGYOMÁNYŐRZŐK bemutatója, 16.15-kor a MEGYER SARJA
HAGYOMÁNYŐRZŐK bemutatója zajlott. A program helyszíne a Posta és a Három Grácia közötti terület
volt. A lovagok (Diósdiak, Gyulaffyak, Megyer Sarjások) Lovagvárost építettek a Három Grácia előtti
területen. A Hórihorgasok kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel és lufihajtogatással is közreműködtek,
valamint régi idők játékait is elhelyeztek a helyszínen. A 17.00-kor kezdődött a jelmezes FELVONULÁS,
melynek útvonala a következő volt: Kossuth utca – Brusznyai utca – Szabadság tér – Óváros tér – Vár. A
felvonulásban a fenti szereplők mellett részt vettek Hatás Andrea, mint Gizella királyné, Szűcs László, mint
püspöki kancellár, a Jeruzsálemhegyi Baráti körből 30 fő, a Barantásoktól 15 fő, a Passauiak részéről 81 fő.
Május 11.
NÉMET NEMZETISÉGI MŰSOR
A Botev iskola és óvoda, a Dózsa iskola, a Deutsch Klub valamint a Gyulafirátóti Német Nemzetiségi
Csoport közreműködésével a VMK színháztermében.
Május 25.
Hősök Napja megemlékezés az Alsóvárosi temetőben

SZENT MIHÁLY NAP
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Az Itthon vagy - Magyarország, szeretlek! egy országos kezdeményezés, melyhez Veszprém idén is
csatlakozott azzal a céllal, hogy mi is megmutassuk, milyen szép a mi városunk, milyen páratlanul sokszínű
kulturális kincsekkel rendelkezünk, és milyen csodálatos emberek lakják. Üzenet azoknak, akik már
valamilyen oknál fogva nem itt élnek, hogy Szent Mihály napján ünnepeljenek azon a helyen, ahol igazán
otthon vannak, azokkal, akikkel közösek a gyökereik.
Szent Mihály napjának üzenete
Hagyományosan szeptember végére fejeződött be a betakarítás, a nyájakat is ekkor terelték vissza a
mezőkről a karámokba. Eleink Mihály napján pásztortüzeket gyújtottak, ezzel jelezve a mezőkről hazatérők
útját és azt, hogy a pásztorok otthonaikba érve megpihenhetnek, ilyenkor mindenki hazatalált.
Szeptember 27.
07.00 - 18.00
ÜNNEPI NÉPMŰVÉSZETI VÁSÁR A VÁR UTCÁN
10.00 - 12.00
NÉPTÁNCMŰSOROK A VÁRSZÍNPADON
Fellépők: Kurázsi Táncegyüttes, Márkói Cserdülő Táncegyüttes, Szilágyi Táncegyüttes
Kisbakony Táncegyüttes
11.00 és 15.00
PÁSZTORKUTYA-BEMUTATÓ ÉS BIRKATERELÉS A SZÍNHÁZKERTBEN
16.00
VESZPRÉM-BAKONY TÁNCEGYÜTTES MŰSORA A VÁRSZÍNPADON
Kísér a Galiba Zenekar
17.00
VIOLIN KIRÁLY MESÉJE - BÁBELŐADÁS A VÁRSZÍNPADON
Joós Tamás énekmondó zenés, bábos előadása
18.00
TILINKÓ EGYÜTTES NÉPZENEI KONCERTJE A VÁRSZÍNPADON
19.00
KEDVENC NÉPDALAINK CITERÁN ÉS TEKERŐLANTON A VÁRSZÍNPADON
Kruppa-Jakab Éva és Farády Tamás előadása
20.00
FÉNYFESTÉS A SZENTHÁROMSÁG TÉREN
20.30
TŰZGYÚJTÁS A SZENTHÁROMSÁG TÉREN
Szeptember 28.
07.00 - 18.00
ÜNNEPI NÉPMŰVÉSZETI VÁSÁR A VÁR UTCÁN
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11.30
PÁSZTOROK BEJÖVETELE ÉS MEGÁLDÁSA A VÁRSZÍNPADON
Szent Mihály-napi népszokások
14.00
VÁSÁRI KOMÉDIA - A PORTÉKA SZÍNPAD ELŐADÁSA A VÁRSZÍNPADON
15.00
A CSURGÓ ZENEKAR GYERMEKKONCERTJE A VÁRSZÍNPADON
15.00 - 18.00
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK A DUBNICZAY-PALOTA UDVARÁN
16.00
A KÁKICS ZENEKAR NÉPZENEI KONCERTJE A VÁRSZÍNPADON
17.00
MOLDVAI TÁNCHÁZ A SZENTHÁROMSÁG TÉREN
Október 6.
MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS
14.00 Dózsavárosi temetőben
Kováts Imre 1848/49-es honvéd tűzmester, Veszprém volt polgármestere emléktáblájánál
Az emlékezőket köszöntötte: Brányi Mária alpolgármester, közreműködött: Kádárné Hegedűs Veronika
16.00 Török Ignác utcai Aradi Vértanúk emlékműnél
Az emlékezőket köszöntötte: Porga Gyula polgármester, ünnepi beszédet mondott: dr. Somlainé dr. Perémi
Ágota múzeumigazgató. Közreműködött: Kőrösi Csaba, a Petőfi Színház színművésze, valamint a Magyar
Honvédség Légierő Zenekara.

VÁROSRÉSZEK KÖZMŰVELŐDÉSE
A könyvtárak közművelődési feladatellátása az elmúlt évekhez hasonlóan a VMK feladata maradt, 2013.
január 1-jét követően is, miután a könyvtárak átkerültek az Eötvös Károly Megyei Könyvtárhoz. Továbbra is
igyekeztünk minden korosztály számára színes programokat biztosítani illetve az itt működő csoportok
munkáját a megszokott formában segíteni, azonban elmúlt két év tapasztalata alapján elmondható, hogy
ennek a területnek a feladatellátása nem működik zökkenőmentesen.
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CHOLNOKY KÖNYVTÁR
JÁTSZÓHÁZAK, KÉZMŰVES PROGRAMOK
Február 22.
Kézműves foglalkozásokkal, origamival és nemezeléssel vártuk a kicsiket és nagyobbakat.
Március 29.
Kézműves Hétvégi Játszóház
Április 15.
Húsvétváró Játszóház
Virágfüzér készítés kicsiknek, nemezszappan készítés idősebbeknek.
„Játsszunk a testünkkel!” címmel Lipcsey Réka mozgásterapeuta tartott játékos mozgásfoglalkozást
izgalmas feladatokkal és eszközökkel a gyerekeknek.
„Nagyszüleink így látták” - játékos helytörténeti foglalkozás gyerekeknek Nagy Orsolya vezetésével.
Június 20.
Nyárköszöntő Családi Nap
Színes programokkal, vártuk a Cholnoky lakótelep lakóit a könyvtár mellett felállított szabadtéri
színpadunkhoz.
Augusztus 11., 12., 13.
„Ismerkedjünk meg és játsszunk együtt!”
Játékos egészségnevelő programsorozat általános iskolásoknak, mely segít tudatosabbá válni a hétköznapi
élet színterein. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének
munkatársai közreműködésével.
Augusztus 13.
Szemezgető szünidei játszóház
Szeptember 20.
Ipi-Apacs! Indián nyomkereső – Játszóház
Észak- és Dél-Amerika népeinek motívumait használva kézműveskedtünk, ismerkedtünk népviseletekkel,
hangszerekkel, zenékkel, mesékkel.
Október 27.
Szünidei - Ipi-Apacs! Indián nyomkereső – Játszóház
"Inka ikon a tárgyainkon"
Október 28.
Szünidei- Építsünk együtt!
Nagy sikere volt ennek a komplex oktató jellegű szünidei programnak. Gopcsa Katalin művészettörténész
előadását játékok követték, az említett veszprémi épületekből kirakóztunk, építettük meg a Szent Háromság
szobrot, Sándor Anita előadó által készített makettekből a Petőfi Színházat, Székesegyházat, Hangvillát
rakhatták ki és színezhették a gyerekek, valamint a Petőfi Színház mintájára rózsa üveg ablakot készíthettek
üvegfestéssel.
November 22. (szombat) 15.30-18.00
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Ipi-Apacs! Indián nyomkereső – Játszóház
"Lámából gyapjú, gyapjúból láma"
December 20.
Karácsonyi készülődés – Családi Hétvégi Játszóház
TÁBOR
Június 16 - 20.
“Kattints rá!”
Napközis Tábor 10 év feletti általános iskolásoknak
A TÁMOP 3.2.3/2-08/2 "Otthon a kultúrában, otthon a művészetben" - közművelődés és kreatív oktatás
fejlesztés Veszprémben című pályázat fenntarthatósága keretében.
ELŐADÁSOK
Április 15.
Látkép- élmény-funkció
Építészeti és helytörténeti barangolás néhány jelentősen átalakított veszprémi középület történetének
bemutatásával
Előadó: Nagy Orsolya építész
Május 20.
Kert nélkül is zölden
Hogyan hozhatunk létre kertet, varázsolhatunk zöldet oda, ahova sokaknak nem jutna eszébe. Társas házak
balkonjai, teraszok, falfelületek, kisebb kertek, árnyékos helyek, garázs tetők beültetéséhez adott tanácsot
előadónk, Sándor Anita, tájépítész mérnök.
Szeptember 30.
Szalma az építészetben
Ökoházak építése napjainkban egy ősi építőanyag, a szalma felhasználásával, vályog- és szalmabála házak
régen és ma, ezek bemutatása hazai és külföldi példákon keresztül.
Előadó: Karcagi Eszter építész
Október 28.
Home Staging - A lakberendező válaszol
Rengetegen küzdenek a lakáseladás problémájával, nekik szerettünk volna segítséget nyújtani ezzel az
előadással. Fontos kérdés, hogy mit változtassunk a lakásunkon, ha el akarjuk adni.
Előadó: Eperjesi Zsuzsanna lakberendező/interior designer
November 25.
Modern szakrális építészet - Benczúr László, Ybl díjas építész előadása

DÓZSAVÁROSI KÖNYVTÁR
Családi programok
Családi rendezvényeinkre az alkotni vágyó gyermekeket és felnőtteket vártuk, ahol különböző technikával,
népi hagyományokkal ismerkedhettek meg a résztvevők, s készíthettek ajándéktárgyakat, játékokat,
ügyességi feladatokon vehettek részt. Gyerekek szüleikkel együtt aktívan tölthették el szabadidejüket.
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Január 31.
TÉLI CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ
kézműves foglalkozásokkal és arcfestéssel.
Február 14.
FARSANGI JÁTSZÓHÁZ
Március 21.
TAVASZI JÁTSZÓHÁZ: PILLANGÓS DÉLUTÁN
A játszóházon minden a pillangókról szólt, a kézműves foglalkozások és a játékos vetélkedők is.
Szeptember 6.
DÓZSAVÁROSI NYÁRBÚCSÚZTATÓ
A délután folyamán az érdeklődők a következő programokból válogathattak. Volt terápiás kutyák bemutató,
„Házi kedvenc”- szépségverseny, Csiribí-Csabibá” dalvarázs interaktív zenei előadás gyerekeknek, „A
szeretetre vágyó sündisznócska” a Dózsa György Ált. Iskola bábcsoportjának bábjátéka, a pantomim
varázslatos világa - interaktív pantomim előadás. Az Őszidő Nyugdíjas Klub vidám jelenetekkel
szórakoztatta a jelenlevőket, majd Farkas Edina és Somos Zoltán operett műsorát hallgathatták az
érdeklődők. Fellépet az Instant Flow Acoustic együttes és Wolf Kati.
Kísérőprogramok:„Rotyogjon a fazék”- bográcsgulyás főzőverseny, sütemények versenye, légvár, szafari
kalandtúra játéktér, kézműves foglalkozások, Baranta foglalkoztató (íjászat, népi játékok), csillámfestés,
arcfestés, picik játszószőnyege, gyógynövény-bemutató és teakóstoló.
Október 18.
ŐSZI JÁTSZÓHÁZ
November 29.
DÓZSAVÁROSI ADVENT
Tűzgyújtás az udvaron, dózsavárosi intézmények, kézművesek bemutatkozása, egyedi kézműves tárgyak és
ajándékok vására, kézműves foglalkozások gyerekeknek, adventi koszorú és asztali dísz készítése
természetes alapanyagokból, közös énekléssel és zenéléssel, valamint meleg teával vártuk a családokat.
December 18.
DÓZSAVÁROSI KARÁCSONY
Fenyőfaállítás a Dózsavárosi Baráti Kör és a Dózsavárosi Polgárőr Egyesület közreműködésével. Városrész
karácsonyi műsora a Dózsa György Általános Iskola tanulóinak és az Őszidő Nyugdíjas Klub néptánc
csoportjának részvételével. Vendégeinket meleg teával és süteménnyel vártuk.
Két új ingyenes gyermek-programsorozat indult idén az EKMK Dózsavárosi Könyvtárban: a Varázserő és a
Kisállatismertető c. programsorozat, pénteki napokon, havi, ill. kéthavi rendszerességgel. Célunk az volt,
hogy a gyerekeket kimozdítsuk a TV és a számítógép elől, a hátrányos helyzetű gyerekeket beintegráljuk
Dózsaváros közösségébe, merjenek megszólalni, lássanak példát a szabadidő hasznos eltöltésére, fejlesszük
a kézügyességüket, igény alakuljon ki a rendszeres mozgásra.
A Varázserő c. játékos sportfoglalkozást a TÁMOP -3.2.3-08/2 „Otthon a kultúrában, otthon a
művészetben”- közművelődés és kreatív oktatás fejlesztése Veszprémben c. életvezetési program
fenntarthatósági keretén belül valósítottuk meg nyári hónapokat kivéve, havi rendszerességgel, péntek
délutánonként. A foglalkozásokon a gyermekek készítettek otthon is könnyen kivitelezhető sporteszközöket
(similabda, babzsák, ugrálókötél, lépegető, ritmikus sportgimnasztika szalag), ill. a foglalkozáson
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sportoláshoz használható eszközöket. Eleinte néhány gyerek vett részt a foglalkozásokon, de egyre jobban
terjedt a program híre, így egyre több (15-20) gyerek várta már a következő foglalkozást.
A kisállatismertető c. programsorozat keretében, 3 alkalommal ismerkedhettek a ház körül megtalálható
állatokkal a programra érkező gyermekek.
TÁBOROK
Július 14 – 19.
„Modellezés levegőben, vízen” - Barkács, modellező tábor
2014. július 21 – 25.
VARÁZSERŐ - Játékos napközis tábor 5-8 éveseknek
ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMOK
Február 11.
BIOTIPPEK: HOGYAN SZABADULHATUNK MEG A STRESSZTŐL?
Az érdeklődők érdekes előadást hallgathattak meg a stressz kialakulásáról, annak megelőzéséről, és ízelítőt
kaptak a már megjelent feszültség feloldásának lehetőségeiről egyszerű stresszoldó gyakorlatok
elsajátításával, amelyek segíthetnek a nyugodtabb és boldogabb élet elérésében.
Március 19.
BIOTRÜKKÖK JÁNOSIK ZSUZSÁVAL: KEVESEBB MÉREGGEL A HÁZTARTÁSBAN
Rengeteg vegyszert használunk nap, mint nap a háztartásban, amelyek utóhatásával nem, vagy alig vagyunk
tisztában, sem azzal, hogy a tisztítást ártalmatlan tisztítószerekkel is el tudnánk érni. Jánosik Zsuzsától
megtudhattuk azokat a tisztítási módszereket, amiket az elődeink használtak. Sok drága és mérgező vegyi
anyagot lehet velük helyettesíteni a mai környezetben is. Az átlagos tisztítási, tisztálkodási igényekre
nagyon megfelelnek, lehet mosni és mosogatni is velük. Néhány ártalmatlan szerrel a munkálatok döntő
többségét el lehet végezni. Sokkal olcsóbban úgy, hogy nem mérgezzük a családot sem és a természetet sem.
Április 5.
KÖZÖSSÉGI BIOKERTÉSZKEDÉS
A sorozat kezdő alkalmán a biokert kialakításáról volt szó: a kert tervezése, kialakítása,
talaj-előkészítés valamint a vetőmagok beszerzése voltak a fő témái az előadásnak.
Május 7.
KÖZÖSSÉGI BIOKERTÉSZKEDÉS
Biokertészkedés a kiskertekben. Palántanevelés, növényápolás, ökológiai növényvédelem, valamint
interaktív közösségi kertépítés voltak a fő témái az előadásnak.
Május 21.
BIOTRÜKKÖK JÁNOSIK ZSUZSÁVAL: KEVESEBB MÉREGGEL A HÁZTARTÁSBAN
Október 11.
KÖZÖSSÉGI BIOKERTÉSZKEDÉS
Őszi kert ökológiai gondozása és az egészséges éléskamra, a termékek feldolgozása voltak a fő témái az
előadásnak.
Október 16.
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BIOTIPPEK JÁNOSIK ZSUZSÁVAL
Waldorf- és porcsin salátát, ill. magkrémeket készíthettek az érdeklődők.
November 8.
KÖZÖSSÉGI BIOKERTÉSZKEDÉS
Előadó: Ware Borbála, a Közép dunántúli Biokultúra Egyesület elnöke.
November 13.
BIOTIPPEK
Hétköznapi mérgeink avagy ne legyél naív - Antal Vali előadása

A DÓZSAVÁROSI KÖNYVTÁRBAN MŰKÖDŐ KÖZÖSSÉGEK
Egész évben aktívan segítjük a könyvtárban működő klubok, csoportok munkáját. Nyomtatni, fénymásolni,
gépelni, programot egyeztetni, leszervezni, plakátot készíttetni, programjaikhoz eszközöket biztosítani
(hangosítás, laptop), a termet berendezni, valamint a könyvtár nyitva tartási idején túli tevékenységnél a
felügyeletet ellátni.
SÉD-PARTY ZENEKAR
DÓZSA BARÁTI KÖR
DÚDOLÓ KLUB
ETKA JÓGA
ESZPERANTÓ KLUB
NORDIC WALKING KLUB
SPORTGALAMBÁSZ EGYESÜLET
ULTI KLUB
CSIKÁSZ IMRE NYUGDÍJAS KLUB
DÓZSA GYÖRGY NYUGDÍJAS KLUB
ŐSZIDŐ NYUGDÍJAS KLUB
A nyugdíjas klubok nagyobb évfordulós ünnepekről közösen emlékeznek meg, ilyen a Kultúra Napja ,
Költészet Napja és az Idősek Napja. A telt házas (80-90 fő) rendezvényen a Dózsa-, a Csikász- és az
Őszidő Nyugdíjas Klub tagjai készülnek műsorral, verset mondanak, színdarabot adnak elő, néptánc
bemutatót tartanak, hívnak vendégelőadókat (népdalénekest, másik városrész nyugdíjas klubjaiból
előadókat), s a program színvonalának emeléséhez a VMK is hozzájárul 1-1 program szervezésével,
finanszírozásával.

MÁRCIUS 15. ÚTI KÖNYVTÁR
ÉLETMÓD ELŐADÁSOK
A Veszprémi Gyógynövény és életmód klubbal közös szervezésben zajló sorozat az egészséges életmód
jegyében.
Január 9.
ÚJÉVI MEGÚJULÁS – NYERS ÉTELEK A TÉLI IDŐSZAKBAN
Előadó: Nagy Szaffina, vegán táplálkozási szakértő és életmód tanácsadó
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Február 6.
„A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM” - A CHOLNOKY KÓRHÁZ ÚJ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODÁJA
A fejlesztésről és az iroda működéséről tartott előadást Dr. Ráczné Freidler Andrea irodavezető.
Március 6.
AZ ÉLELMEZÉS ÉS KÖRNYEZETÜNK VÉDELME
Milyen hatással van az élelmiszeripar környezetünkre, hol van a mi felelősségünk?
Előadó: Gazdag Ernő
Április 24.
MAGOK, ÖRLEMÉNYEK ÉLETTANI HATÁSAI
A magok és őrlemények betegségmegelőző, a rák gyógyításánál is hatásos természetes gyógymódok,
élettani jelentőségük.
Előadó: Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök
Május 8.
NANOEFFEKT TERMÉKCSOPORT: A GYÓGYSZERKUTATÁS ÚJ IRÁNYA
Előadó: Dél Attila
Szeptember 11.
NAGY ERDÉLYI GYÓGYNÖVÉNYKUTATÓK
Páter Béla és Kopp Elemér hagyatéka a legújabb kutatások tükrében, Dékán Péter előadása.

CSALÁDI JÁTSZÓHÁZAK
Január 18.
FARSANGI CSALÁDI HÉTVÉGI JÁTSZÓHÁZ
Kézműves foglalkozások, arcfestés, jelmezverseny.
Február 22.
JÁTÉKKÉSZÍTŐ - CSALÁDI HÉTVÉGI JÁTSZÓHÁZ
Kézműves foglalkozások, mesefoglalkozás.
Március 22.
TAVASZVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ - CSALÁDI JÁTSZÓHÁZI DÉLUTÁN
Magyar népmesét hallgathattak kicsik és nagyok Takács László előadásában. A kézműves foglalkozásokon
virágos kosarat, rongybabát és peddignádból virágot készíthettek az érdeklődők.
Április 26.
„ÉLETRE KELT TÁRGYAK” – CSALÁDI HÉTVÉGI JÁTSZÓHÁZ
A kézműves foglalkozásokon a hétköznapok eszközeiből, tárgyaiból keltettünk életre manókat, tündéreket
és járműveket, majd a Ramazúri Bábszínház különleges előadása következett, amelyben a gyerekekkel való
közös játék során tárgyak keltek életre.
Május 24.
JÁTSZÓTÉRI NAP – CSALÁDI HÉTVÉGI JÁTSZÓHÁZ
Kézműves foglalkozások, agyagozás, sportvetélkedők, játékok különböző korosztályoknak a könyvtár előtti
parkban.
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Szeptember 13.
KUKORICA DERCE - NYÁRBÚCSÚZTATÓ CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ
A nyár végén betakarított termésekkel, őszelő havának népszokásaival és régi mesterségekkel
ismerkedhettek a gyermekek, kézműves foglalkozásokon, játékokon és zenén keresztül.
November 11.
MÁRTON NAPI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
IFJÚSÁGI PROGRAM
Január 23.
ISMERJÜK MEG KULTÚRÁNKAT!
Február 27.
ISMERJÜK MEG A NEKÜNK SZÓLÓ LEGJOBB KÖNYVEKET!
Március 27.
ISMERJÜK MEG, MIBEN VAGYUNK TEHETSÉGESEK!
Április 24.
ISMERJÜK MEG PÉLDAKÉPEINKET, A SZTÁRVILÁGOT!
Május 22.
KEZDŐDIK A NYÁR!
A nyárra készülve, szakember segítségével beszélgettünk a nyár veszélyeiről.
Szeptember 11.
TANÉVKEZDÉS, CÉLOK, TERVEK

A MÁRCIUS 15. ÚTI KÖNYVTÁRBAN MŰKÖDŐ KÖZÖSSÉGEK
ÉREM- ÉS KÉPES LEVELEZŐLAP GYŰJTŐK KLUBJA
ETKA JÓGA
MINIMAG MODELLEZŐ KLUB
MOZGÁSSÉRÜLTEK AKTÍV EGYESÜLETE
SAKK SZAKKÖR
TIPEGŐ KLUB
TORNA KLUB - CSAK NŐKNEK
VESZPRÉMI GYÓGYNÖVÉNY ÉS ÉLETMÓD KLUB
ARANYESŐ NYUGDÍJAS KLUB
ERZSÉBET NYUGDÍJAS KLUB
NAPSUGÁR KLUB
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A VMK 2015. ÉVI SZAKMAI MUNKATERVE
2015-ben a Városi Művelődési Központ szakmai feladatai három fő csoportba sorolhatók.
I. A KDOP – 3.1.1/D2-k2-2013-0002 azonosítószámú „Szociális városrehabilitáció
Veszprémben” című városrehabilitációs projekt keretében megvalósuló „soft” programok.
Mesterkedő hagyományőrző gyermekfoglalkozások
(január, február, március, április – 4 alkalommal)
Természetgyógyászati képzés
(január, február, március, április, május – 18 alkalommal)
Sportbemutató
(március, április, május – 3 alkalommal)
Életvezetési és tanulásmódszertani foglalkozások fiataloknak
(január, február, március, április, május – 5 alkalommal)
Tudni illik, hogy mi illik – illemtani előadás és vetélkedő
(február, május – 2 alkalommal)
Miénk itt a tér
„Versek szivárványán” irodalmi, színházi programok gyermek és ifjúsági korosztály számára,
nemzeti és társadalmi ünnepeink megélésének elősegítésére.
Január
Trendhagyó irodalomóra a Kávészünet együttessel
Koncert, a magyar és világirodalom legnépszerűbb verseinek zenés feldolgozása, a fiatalok
korosztályát megszólító, hozzájuk közel álló, modern zenei stílusban.
Február
Bandázás a suliban - rendhagyó irodalomóra
Március
Fényes március-1848 - rendhagyó irodalom óra
Színházi világnap a lakótelepen
Április
„Csak egy éjszakára” képzeletbeli utazás, hit, humor és hallgatás a XX. század magyar irodalmából
Miénk a park
Egész napos, gyermek- és családi programok a Kabóca Bábszínházzal.
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A természetes otthon – képzések kismamáknak, kisgyermekes szülőknek
Gyógynövényes krémek, kozmetikumok készítése
Mosószer, mosogatószer készítés
Környezettudatos életvitel, egészséges életmód, egészséges főzés alapjai

Május
Pszichoszínház
„Lecserélni, kidobni?”
Interaktív, modern színházi produkciók a tömegesen jelentkező mentális problémák, az egyén, a
család és a társadalom gondjainak meglátására, feldolgozására. Színházi, drámapedagógiai
módszerekkel a konfliktusok megjelenítése, elemzése közelebb juttat a megoldás megtalálásához.
Bácskay Júlia pszichoszínházában a néző beleszólhat a történet alakításába, a pszichológus
irányításával – a nézők instrukciói alapján- születnek a történetek, melyek többféle végkifejletet,
többféle megoldást mutatnak fel.

II. A TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0001 azonosítószámú AGÓRA VESZPRÉM pályázat
keretében vállalt szakmai feladatok és szolgáltatások ellátása.

A veszprémi multifunkcionális közösségi központ működésének és feladatának,
rövid bemutatása
Városunkban a TIOP-1.2.1/A-12/1 pályázat segítségével megvalósuló multifunkcionális
központ jelentős szerepet tölt majd be a város kulturális életében. Segítséget nyújt és
lehetőséget ad a város és vonzáskörzetében élő lakosoknak, nagy hangsúlyt fektetve a
szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi csoportnak, hogy megfelelő információs
hálózat segítségével igénybe vehessenek olyan kulturális szolgáltatásokat, tanulási
lehetőségeket, amelyekre eddig nem volt lehetőségük.
A multifunkcionális intézmény működése több területen ad helyet a különböző feladatok
ellátására, megvalósítására.
A közösségi funkcióban kapnak helyet
 Egészségnevelési és életviteli előadások
 Mindentudó Ház- ismeretterjesztő előadások
 Kisebbségi önkormányzatok bemutatkozó előadásai
 Környezeti nevelési oktatóterem
 Mozgásművészeti gyakorlóterem
 Csoportos mozgásfoglalkoztatások
 Kismesterségek alkotóműhely
 Időszakos és interaktív kiállítások
 Természettudományi Múzeum kihelyezett kiállításai
 Őslény-rekonstrukciós kiállítás
 Fotószakkör
 Photoshop tanfolyam
 Nyugdíjas közösségek segítése
 Irodalmi ismeretterjesztő előadások és pódium előadások
A közösségi funkciók lehetőséget nyújtanak a város és vonzáskörzetében élő, és
művelődni akaró közösségek működésére, fejlődésére, továbbképzésére és a
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szabadidejük aktív eltöltésére. Feladatai közé tartozik többek között az is, hogy a mai
modern rohanó életünkben egymástól távolodó embereket, családokat, közösségeket
közelebb hozza egymáshoz.
Szórakozási és élményfunkció keretein belül kapnak helyet:
 Magas művészeti zenei előadások
 Csendes ülős koncertek
 Alma Mater napok
 Országosan ismert és elismert gyermek előadók fellépései
 Országosan ismert és elismert táncegyüttesek fellépései
 Táncházak szervezése
 Mozgásművészeti- népi hagyományok bemutatása
 Néptánc együttesek fellépései
 Magyar Kultúra Napja előadásai
 Tánc Világnapjának előadásai
A szórakozási és élményfunkciók lehetőséget nyújtanak a látogatók számára, hogy
bepillantást nyerhessenek a reprezentatív és magas színvonalú kulturális események,
előadások, koncertek, hagyománytisztelő fellépések, kiállítások, vásárok és bemutatók
világába. Megfelelő szórakozási lehetőséget és társas együttlétet biztosítanak a
széleskörű közönség számára, kielégítve a városban és vonzáskörzetében élő emberek
kulturális igényeit, ezzel biztosítva a kellemes szórakozást, kikapcsolódást.
A megfelelő információnyújtás alapja a multifunkcionális közösségi központ épületén belül
működő három információs pont kialakítása.
 Munkaerő piaci Ifjúsági Közhasznú – információs pont,
melyeknek alapvető szerepük van a lakosság megfelelő tájékoztatásában, az intézmény
programjainak és a város életével, kultúrájával, munkalehetőségével, közlekedésével,
infrastruktúrájával kapcsolatban.
Az egyes funkciókhoz kapcsolódó szakmai programok leírása:
• Közösségi internet használat
A közösségi együttlét egyik formája. A számítógépek az indukciós huroknak köszönhetően
akadálymentesítettek, így e tevékenység tekintetben is az esélyegyenlőség az egyik fő szempont.
• Időszakos kiállítások a Bakony-, és a Hemo Fotóklubbal történő közös szervezésében
A két nagy múltú fotóklub tagjainak valamint meghívót vendégeinek alkotásaiból nyíló kiállításokon
háromhavonta más-más szerzők mutatkozhatnak be, ily módon adva teret a hazai amatőr és profi
fotóművészetnek.
• Interaktív kiállítások
Olyan foglalkozások tartását is tervezzünk, melyek szervesen kötődnének az adott interaktív
kiállításhoz. A meghívott iskolai csoportok a kiállítás megtekintése után - szakképzett vezető
segítségével – a témához kapcsolódó foglalkozásokon vennének részt.
Természettudományi Múzeumtól bérelhető és más vándorkiállítások:
Variációk hat lábra – Találkozás a rovarokkal
Nemcsak sokan vannak, de sokfélék is. A kiállítás a szó szoros értelmében szedi ízekre az
ízeltlábúakat. 200-szorosra felnagyított rovarmakettek, interaktív modellek segítségével tárul fel a
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látogató előtt a titokzatos miniatűr birodalom. Eközben az egyes fajokhoz fűződő legendákat és
kultúrtörténeti érdekességeket is megismerheti a látogató.
Add a kezed! – A kéz mindig kéznél van
A kiállítás felnőtteknek és gyerekeknek is játékosan, interaktív módon mutatja be egyik
legalapvetőbb kommunikációs eszközünket, a kezünket.
Magyar Természettudományi Múzeum két évszázada
A Magyar Természettudományi Múzeum történetének kétszázadik évforduló kiállítása. A kihúzható
fiókokkal ellátott interaktív óriáskönyvek rendhagyó módon mutatják be az öt tudományos tár
történetét, tevékenységüket, valamint a múzeumban őrzött kincseket. A látogatók ízelítőt láthatnak
abból a 10 millió tárgyból, melyek a múzeum gyűjteményeiben találhatók.
Átalakuló világunk – A természet törékeny sokfélesége
A Magyar Természettudományi Múzeum vándorkiállítása mindazoknak szól, akik nyitottak a
természet titkainak kifürkészésére, az élővilág sokféleségének megismerésére és a természetvédelem
fontosságának elismerésére. Az önmagukban is megálló, interaktív installációs elemek segítségével a
látogató egyénileg fedezheti fel az őt körülvevő környezeti értékeket, természeti szépségeket: a vizet,
az erdőt, a földben rejlő ásványkincseket.
„Hív az ősvilág”
Kiállítás M. Nagy Szilvia szobrászművész őslény-rekonstrukció gyűjteményéből. A szobrok-illetve
Őslény-rekonstrukciók- rendkívül jó hátteret nyújtanak az ismeretterjesztő programokhoz. Az
előadások előtt játszóház és interaktív gyermekfoglalkoztatók, szemléltető eszközök várták a
gyermekeket. Mindez a jura korszaktól a jégkorszakig enged bepillantást az egyedfejlődés bonyolult
elméleteibe.
• Társadalmi szervezetek irodája
Fegyveres Erők Veszprém Körzeti Nyugállományúak Klubja, Hadirokkantak, Hadiözvegyek és
Hadiárvák Országos Szövetségének Veszprém Megyei Szervezte, Magyar Tartalékosok Szövetsége
Veszprém Megyei Szervezete, Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprém Megyei Szövetsége
Levelezések, adminisztratív és szervezési feladatok bonyolítása, kommunikáció a tagsággal,
kapcsolattartás a Magyar Honvédség illetékes szerveivel és társszervezetekkel, tagszervezetekkel.

• Klubrendezvények
A társadalmi szervezetek közösségi összejövetelei számára, vezetőségi és választmányi ülések
lebonyolítása, a kisebb létszámú szervezetek közgyűléseinek megtartása. Ünnepi programok,
évfordulós megemlékezések, katonai ünnepekhez kapcsolódó közösségi események, katonai
hagyományőrző programok, közérdekű ismeretterjesztő- nyilvános- előadások.
• Közhasznú információs pont
Tevékenységi
terület:
kultúra,
telekommunikáció,
közművelődés,
hagyományápolás,
környezetvédelem.
Térítés mentes szolgáltatások: pályázatfigyelés, szkennelés
Mai rohanó világunkban nagyon lényeges, hogy az állampolgárok a számukra fontos tudnivalókhoz,
a "közhasznú információhoz" minél egyszerűbben és gyorsabban hozzájuthassanak. A
közművelődéssel és kultúrával foglalkozó-, mint demokratikus szolgáltatást szolgáló
alapintézménynek kell felvállalnia azt, hogy ezekhez az információkhoz az állampolgárok, jelen
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esetben városunk minden polgára térítésmentesen juthasson hozzá. Célunk, hogy helyi szinten, a
mindennapi életben felmerülő kérdésekre választ tudjunk adni, ezzel is népszerűsítve az intézményt,
ezen belül szolgáltatásainkat is megismertetve. Ehhez megfelelően kiépített tájékoztató apparátussal,
információs kiadványok, technikai felszerelések állnak majd rendelkezésre. Fő célkitűzésünk tehát,
hogy a közhasznú információk szolgáltatásával biztosítsuk az információhoz való naprakész, gyors
és korlátozásmentes hozzáférést - az információs esélyegyenlőséget.
• Ifjúsági információs szolgáltató pont
A szolgáltató pont kialakításával célunk, hogy megbízható tájékoztatást nyújtsunk a fiatalok számára
és elérhetővé tegyünk minden olyan információt, melyre szükségük lehet. Tevékenységünkkel több Veszprémben működő - ifjúsági szervezethez kapcsolódnánk szakmailag. Az információs pont
üzemeltetésén túl szeretnénk a későbbiekben a teret és a tevékenységet bővíteni, az ifjúsági ügyek
kívánalmaihoz igazodva.
• Munkaügyi információs szolgáltató tér
Mivel az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll, ezért a
multifunkcionális intézményben is helyet kapnak munkaerőpiaci szolgáltatások. A fokozódó
munkaerő-piaci kihívások miatt az álláskeresők számára egyre fontosabbá vált, hogy minél hamarabb
jussanak munkaügyi információhoz, segítséghez. Az információs pont szerepe, hogy többek között
állás- és képzéskeresésben, önéletrajzírásban, munkaerő-piaci információnyújtásban kaphat
segítséget az érdeklődő. Emellett a térségben működő munkáltatóknak is nagyszerű lehetőség arra,
hogy helyben regisztráltakkal töltsék fel az üres álláshelyeket, informálódjanak a munkaadóként
igénybe vehető kedvezményekről.
• Környezeti nevelési oktatás
Az interaktív oktatótermet úgy rendeznénk be, hogy óvodai és iskolai csoportok fogadására is
alkalmas legyen. A teremben havonta egyszer (délelőtt óvodai, délután iskolai csoportok részére)
zajlanának a környezeti neveléssel kapcsolatos foglalkozások, meghívott szakemberek vezetésével.
Az egyes alkalmak témáit a Nemzeti Alaptantervre épülve választjuk majd ki. A teremhez csatlakozó
kinti rész alkalmas lenne külső terepmunka utáni mikroszkópos megfigyelések végzésre, a gyűjtött
minták elemzésére.
• Irodalmi ismeretterjesztő előadások - Pódium előadások
Cél a kulturális értékek közvetítése, művészeti nevelés irodalmi, színházi programokkal. A területen
élők színvonalas lehetőségekhez való hozzáférése ezáltal jelentősen javul, s az egyik legfőbb
pályázati cél, a helyi társadalom szociokulturális fejlődése is megvalósul az igényes, élményszerű
együttlétek alkalmával.
• Mozgásművészeti gyakorlóterem
Az intézményben jelenleg is próbáit tartó Művészeti Iskola és a Hemo Modern Táncműhely tagjai
részére. A foglalkozásokon alkalmanként 20 fő venne részt, melyek során megismerkednének a
Graham-technikával középhaladó, majd haladó szinten. A táncórák magas szintű megvalósítása
érdekében elengedhetetlen a terem felújítása (balett szőnyeg, balett rúd). Képzett, több, mint 10 éve
oktató drámatanár- és egyben moderntánc pedagógusvezetésével fognak zajlani a foglalkozások.
• Kismesterségek alkotóműhelyek – Kosárfonás, Nemezelés, Csipkeverés
Az újonnan kialakításra kerülő alkotóműhelyekben az alábbi kézműves technikákat sajátíthatnák el
az érdeklődők tanfolyami képzések formájában:
- kosárfonás, nemezelés, csipkeverés.
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A műhelyekben évente 3 hónap elsajátítását. A foglalkozásokat képzett oktatók tartanák, akik
bevezetnék az érdeklődőket a választott népi szakma világába. Az emelt szintű képzés igényfelmérés
alapján történik.
• Alkotó táborok
Egy hetes időtartalmú, intenzív tevékenységi módon működő kézműves táborok gyermekek részére.
Napközis formában szervezve.
• Fotószakkör, Fotós tábor
Analógtól a digitális fotózásig, elméleti és gyakorlati oktatással. A szakkör zárásaként a résztvevők
egy összegző kiállításon mutatkozhatnak be a Városi Művelődési Központban. A fotós táborban
mindez egy intenzívebb együttalkotás keretében valósul meg mindez.
• Fotólabor
A napjainkra már eltűnőben lévő kézi filmkidolgozás megismertetése fotózás iránt érdeklődőkkel.
Illetve a fotóklubokban még analóg módon készült képek kidolgozása.
• Egészségnevelési és életviteli kiselőadások
Az előadásokkal szeretnénk hozzájárulni a látogatók harmonikus személyiségfejlődéséhez.
Legfontosabb témáink: önismeret, személyiségtípusok, napirend, időbeosztás, önszervezés,
kommunikáció, közösségbe való beilleszkedés, testi és lelki egészségünk.

• Csoportos mozgásfoglalkoztatások
Az intézményben jelenleg is próbáit tartó Művészeti Iskola és a Hemo Modern Táncműhely tagjai
részére, valamint kezdő jazzt tanuló felnőtteknek. A foglalkozásokon alkalmanként 20 fő venne
részt, melyek során megismerkednének a Pilates-technikával. A Pilates az egész testet tetőtől-talpig
átmozgató mozgásrendszer, melynek célja azon izmok erősítése, melyek a moderntáncok tanulásához
elengedhetetlenül fontosak.
• Felnőtt oktatás, képzés
A felnőttoktatás terén leginkább olyan oktatási tevékenységeket tervezünk, amelyek elősegítik a
munkanélküliek részére az elhelyezkedést. Célunk tehát okj-s szaktanfolyamok, tanfolyamok
szervezése, illetve azok befogadása. Úgy, mint a Kézápoló-, és műkörömépítő szakképzés, Lábápoló
szakképzés, Óvodai dajka szakképzés, Biztonsági őr képzés.
• Mindentudó Ház (ismeretterjesztő előadások)
A programsorozat tematikája nagyban kapcsolódik a világ aktuális tudományos életéhez, valamint az
egyetemes és a magyar művészethez. Az előadók a tudományos élet érdekes kérdéseiről, kutatási
eredményeiről, a magyarországi világörökségről és a festészet nagy alakjairól beszélnek majd
felnőtteknek és fiataloknak egyaránt.
• Nyelvi képzések
Angol, német alap-, és középfokú képzés, egymásra építve. Francia és spanyol alapfokú nyelvi
képzés. Társalgási és szinten tartó nyelvi oktatás, elsősorban felnőttek részére. Egyrészről befogadó
helyként, másrészről tanfolyam szervezőként látná el az intézmény ez a tevékenységet.
• Nyelvi táborok
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A nyári időszakban gyermekek részére napközis nyelvi tábor szervezése, interaktív, játékos
formában.
• PhotoShop tanfolyam
Tanfolyamon résztvevők megismerhetik a digitális képfeldolgozás alapjait, a Photoshop által kínált
képszerkesztési és retusálási lehetőségeket, „trükköket”. A tanfolyam végére elsajátíthatják mindazt
az ismeretanyagot, melynek segítségével önállóan képessé válnak grafikai anyagok nyomdai
előkészítésére, weboldalakra való optimalizálására, a megfelelő felbontások, színrendszerek és
képkorrekciók alkalmazásával.
• Gyermekkoncertek
Az intézmény színháztermébe tervezzük országosan ismert és elismert gyermekzenekarok és előadók
meghívását. A rendezvény hozzájárul a családok szabadidejének hasznos és kulturált eltöltéséhez.
• Táncszínház és táncbemutatók, néptánc gálák
Az intézmény színháztermébe tervezzük országosan ismert és elismert táncegyüttesek meghívását. A
program során biztosítjuk a szélesebb közönség számára az igényes együttlétet. A táncbemutató
során kulturális értékeket közvetítünk, megteremtjük az élményszerzés és a szórakozás lehetőségét.
A táncegyüttesek által megrendezett programok: A néptánc együttesek éves gálaműsorának
megszervezése, amely egyrészt az együttes szakmai munkáját összegzi és mutatja be
antológiaszerűen, másrészt a magyar néphagyomány valamely részletébe, szeletébe enged
tematikusan szervezett betekintés
• Gálaműsorok, színházi előadások
A kulturális szolgáltatásokhoz való szélesebb körű hozzáférést segítik az új, kialakuló intézmény
színháztermi előadásai, pl. magyar Kultúra Napján vagy a Tánc Világnapja alkalmából szervezett
gálaműsorok, színházi előadások A közoktatási és közművelődési rendszerek összekapcsolása - mint
pályázati szándék- révén az előadások a környék iskolásainak, középiskolák tanulóinak is a kulturális
szolgáltatásokhoz való szélesebb körű hozzáférését segítik. Elsősorban az amatőr művészeti
tevékenységeket kívánjuk támogatni ilyen módon is. Az előadások hozzájárulnak az erős térségi
szerepkör kiépüléséhez is.
• Csendes-ülős koncertek
A színháztermi környezet alapvetően ünnepélyességet, szépséget, más környezetet jelent, mindez a
nézők és a muzsikusok számára is új élmény jelent.
• Magas művészeti zenei előadások - Vásáry Tamás zongoraművész zongoraestjei
Az előadások legfőbb célja a zenei ismeretterjesztés, minél több információt nyújtani nemcsak az
alkotók, zeneszerzők életéről és munkásságáról, hanem az adott kor zenei és kulturális világáról is.
Vásáry Tamás különleges zenei és szóbeli kalauzolása nagyban hozzájárul a látogatók kulturális és
zenei műveltségének mélyítéséhez.
• Időszaki kiállítások
Veszprémben valamint a térségben élő hivatásos és amatőr művészek főként festők számára kínálunk
bemutatkozási lehetőséget.
• Olvasóterem
Olvasóterem és mini könyvtári feladatellátás. Szabadpolcos bemutató, könyv, folyóirat kölcsönzés,
helyben olvasás. Digitális munkaállomásokon a kutatómunkák elősegítése. Gyermekkönyv
kölcsönzés és társasjáték-tér.
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• A környezeti neveléssel kapcsolatos Forrásközpont létrehozása
A kialakításra kerülő Olvasóterem- könyvtári tevékenység keretében berendeznénk egy olyan
részleget, ahol a környezeti neveléssel kapcsolatos sajtóorgánumok, egyesületek ismertetői kapnának
helyet. Ezek az anyagok bárki számára elérhetők lennének, mintegy „Forrásközpont” jelleggel.
• Területi Közművelődési Iroda
A területi szolgáltató funkció feladatellátását biztosító közművelődési szakemberek irodája
Feladatkörök:
1. Eszközpark felmérése és közvetítése a települési partnerek és a térség települései részére
2. Térségi rendezvénynaptár működtetése
3. Az együttműködő települések marketingstratégiájának kidolgozása és bevezetésnek,
működésének elősegítése
4. Az intézményi honlapon a települések megjelenése, bemutatása
5. Térségi rendezvények befogadása, kiszolgálása, gondozása
6. A kulturális és közművelődési értéktár közvetítése és közösségi alkalmakra való szervezése a
térségi partnerek körében
7. Pályázati segítségnyújtás
8. Lakossági segítségnyújtás és információs szolgáltatás
• Területi Szervező Iroda és Tárgyaló
A területi szolgáltató funkció feladatellátását biztosító közművelődési szakemberek irodája és a
kisebb területi közösségi-, szakmai egyeztetések, értekezletek, valamint a nagyszabású térségi
rendezvények idején a központi, szervező tér. A térségi, települési feladatellátás fontos, közösségi,
szakmai színtere.
• A nyugdíjas közösségek segítése
Az intézmény infrastrukturális hátteret biztosít a nyugdíjas közösségeknek. (Évi kb.650 alkalom:
klubfoglalkozások, szabadegyetem, színháztermi nagyrendezvények speciálisan e korosztály részére)
Tevékenységüket szakmai tanácsadással, széles programkínálattal segíti az élményszerű, igényes
együttlétek érdekében. Az intézményben hozzáférhető lehetőségek az egész életen át való tanulás
megvalósítását kínálják.
• Térségi-, területi vagy országos hatókörű versenyek, művészeti találkozók
A létrejövő új intézmény térségi vonzáskörzeti szerepét jelentősen növelik a versmondó versenyek
(Regösök húrján- általános iskola felső tagozatosai részére és „Örök pódiumon”iskolásoktól
szépkorúakig). Az irodalmi művészeti nevelésen, ismeretterjesztésen kívül ezek az alkalmak a
tehetséggondozást és kompetenciafejlesztést is kiválóan szolgálják
• Nemzetiségi Önkormányzatokkal történő együttműködés
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat bemutatkozása
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat bemutatkozása
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat bemutatkozása
Roma Nemzetiségi Önkormányzat bemutatkozása
A kisebbségi önkormányzatok programjaival szeretnénk mélyíteni az egyes települések közötti
kulturális kapcsolatot, színesíteni az adott település kulturális programkínálatát, illetve minél több
emberrel megismertetni az örmény, ukrán, lengyel és roma nemzetiség kulturális értékeit,
hagyományait.
III. Természetesen a fent felsorolt pályázati munkák mellett a VMK-nak 2015-ben is
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szándékában áll megszervezi azon hagyományos, a közönség által kedvelt programjait, melyek a
pályázati programokban nem szerepelnek.
Ezek a következők:
A TÁMOP 3.2.3/2-08/2 "Otthon a kultúrában, otthon a művészetben" - közművelődés és kreatív
oktatás fejlesztés Veszprémben című pályázat fenntarthatósága keretében vállalt programok
Filmklub
„Világraszóló Hungarikumaink” előadássorozat
Natura Nap
Szünidei kézműves gyermekprogramok
Városrészek közművelődése
Nyári rendezvények:
Családi napok a Kolostorok és kertekben
Világjava Estek az Óváros téren
Veszprémi Vigasságok az Óváros téren
Zenélő udvar a Dubniczay palota udvarán
Nemzetközi folklórestek az Óváros téren
„Gyere a parkba!” nyárbúcsúztató esték a lakótelepen
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VMK GYULAFIRÁTÓTI MŰVELŐDÉSI HÁZ 2014. ÉVI SZAKMAI
BESZÁMOLÓJA
Verses-zenés irodalmi előadás, író-olvasó találkozó, könyvbemutató:
1. Költészet Napja - „Verseste” - Lajkóné Rózsa Judit verseit felolvasta Felföldi Gábor, énekkel
közreműködött Németh Ágnes Kyra. 2014. 04. 17. résztvevők létszáma: 40 fő
Népzenei rendezvény:
1. Bakonyerdő Pávakör 40 éves évfordulója (Papkeszi Sorstárs Népdalkör, Vágkirályfa-Szlovákia Citerás
Éneklőcsoport tagok) 2014. 04. 26. résztvevők száma: 100 fő
2. Német Nemzetiségi Nap (közös program a Német Nemz.Kult..Egy.) 2014. 11. 08. résztvevők száma: 100
fő
Komplex hagyományőrző rendezvény:
1. Szüreti Vigasság 2014. 09. 28. Kézműves foglalkozás, népi játék, folklórműsor, szőlődarálás-, préselés,
mustkóstolás. Résztvevők száma: 300 fő
Gyermekszínházi előadás:
 Pegazus Színház bérletes előadása 2014. 02. 12. résztvevők száma: 150 fő
 Kis Vakond előadás 2014. 04. 11. résztvevők száma: 40 fő
 Pegazus Színház bérletes előadása 2014. 05. 14. résztvevők száma: 150 fő
 Pegazus Színház bérletes előadása 2014. 11. 26. résztvevők száma: 150 fő
Kézműves foglalkozás:
1. Húsvéti kézműves fogl. 2014. 04. 15. résztvevők száma: 30 fő
2. Anyák-napi kézműves fogl. 2014. 04. 29. résztvevők száma: 35 fő
3. Karácsonyi kézm. fogl. 2014. 12. 02. résztvevők száma 20 fő
(egyéb kézműv.foglalkozások a komplex rendezvényeknél).
Kiemelt komplex rendezvény:
1. XXIII. Rátóti Napok: a két napos rendezvény olyan komplex program, amelyben megtalálható: kiállítás,
hagyományőrző program, modern, szórakoztató műsorok, gyermekműsorok, kézműves foglalkozás, népi
játékok, koncertek, tűzijáték, utcabál, stb. Nem csak helyiek, hanem környékbeli gyermekek, fiatalok,
felnőttek számára egyaránt kedvelt esemény. 2014. 06. 27-28. Látogatószám kb.: 2.000 fő
Műsoros est:
1. „Farsangi vidámság” Farsangi műsor – helyi gyermek és felnőtt művészeti csoportok színes, vidám
műsora. 2014.02. 22. nézőszám: 130 fő
2. Megyei Nyugdíjas Színjátszó Fesztivál 2014. 03. 29. résztvevők száma: 250 fő
3. Rozmaring Nyugdíjasklub 5 éves évfordulója 2014. 04. 12. résztvevők száma: 100 fő
4. Rátóti Művészeti Fórum sorozat V. előadása.(vers, ének, zene, tánc) 2014. 04. 24. nézőszám:100 fő
5. Valahol Európában – musical – a nemesvámosi Waldorf Általános Iskola előadása 2014. 06. 04.
nézőszám: 150 fő
6. Kulturális Örökség Napok – Steve Taylor-Szabó pánsípművész koncertje a Kolostorrom kertjében (közös
program a Gyulafirátótért Közh.Egy.) 2014. 09. 20. nézőszám: 70 fő
7. „A Viskó” - a Győrszentiváni Genesius Színjátszó Kör előadása. 2014. 11. 23. nézőszám:150 fő
8. A Kék Madár Gyermekszínjátszó csoport előadása. A dzsungel könyve. 2014. 12. 13. Nézőszám: 100 fő
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9. Művészeti csoportok és klubok Évzáró-karácsonyi rendezvénye. A Kék Madár Gyermekszínjátszó
Csoport előadása. 2014. 12. 15. nézőszám: 100 fő
10. Betlehemezés – Városrészi karácsonyi rendezvény a katolikus templom előtt (közös program a
Gyulafirátótért Közhasznú Egy.) 2014. 12. 20. nézőszám: 300 fő
Előadások: (ismeretterjesztő, érdekvédelmi, egyéb témájú)
8 alkalom összesen: 240 fő
Kiállítás: (és a hozzá kapcsolódó megnyitó műsor):
1. „Az idők jelei”- A Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület kiállítása- A Magyar Kultúra Napi
program – közreműködött a Művelődési Ház Gyermek Néptánccsoportja
2014. 01. 16 - 02. 06-ig, 22 nap, látogatószám: 300 fő
2. „Színek varázsa” - Rádli Jánosné Taliándörögdi festő kiállítása – közreműködött Barbarics Csanád
zongorán 2014.02.17. - 03.08-ig 20nap, látogatószám: 350 fő
3. „Munkák” - a zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
diákjainak kiállítása. A megnyitón a Zirci Fúvósegyüttes adott koncertet. 2014. 03. 13.-04.04. 23 nap,
látogatószám: 350 fő.
4. „Közösségi élet” - Puskás János fotókiállítása 2014. 04. 17.- 05. 16. 30.nap, látogatók száma: 350 fő
5. A zirci „Gyűszűkék” Foltvarró Klub kiállítása 2014. 05.22.-06.12. 22 nap, látogatószám: 400 fő
6. „Színek varázsa” - Ikotity Ildikó üvegfestő, ólomüvegkészítő alkotásai, festményei- kiállítása 2014. 06.
27-07. 11. 15.nap, látogatók száma: 300 fő
7. „Tűvarázs” - Dr. Hevesi Gusztávné gobelin kiállítása. Megnyitón közreműködött Németh Ágnes Kyra
énekesnő. 2014. 09. 04. - 09. 25. 22 nap, látogatók száma: 400 fő
8. „Szín-tér-kép” Csizmadia Krisztina és Szilvássy Katalin festménykiállítása 2014. 09. 28-10. 18. 21 nap,
látogatók száma: 450 fő
9. „Gemenci pillanatok” - Kalmár Lajos Gábor természetfotó kiállítása. 2014. 11.06-11. 27. 22.nap,
látogatószám: 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, buli:
1. Bál 2014. 02. 08. résztvevők száma: 70 fő
2. Farsangi buli (Házaspárok hete alkalmából kedvezménnyel) 2014. 02. 15. résztvevők száma: 82 fő
3. Nőnapi Batyus Bál a Gyöngyhalász latin zenekarral 2014. 03. 08. résztvevők száma. 80 fő
4. Retro Buli 2014. 10. 18. résztvevők száma: 72 fő
5. Márton napi „Batyus” Bál 2014. 11. 08. résztvevők száma: 80 fő
6. Szilveszteri Bál 2014. 12. 31. résztvevők száma: 70 fő

Sportprogram:
Asztalitenisz edzés alkalmak száma összesen: 77 alkalom/2óra/15fő= 154óra, 1155 fő
helyigény: nagyterem
Nemzeti ünnepek, megemlékezések:
1. 65 éve kitelepített mo.-i németekre emlékezés 2014. 02. 26. résztvevők száma: 100 fő
2.1848-49-es forr.szab.harc fáklyás felvonulás és megemlékezés. 2014. 03. 14. résztvevők száma: 300 fő
3. Hősök Napja – gyulafirátóti hősökre emlékezés 2014. 05.29. Résztvevők száma:100 fő
4. Szent István Nap - Térzene és mise a rom.kat. templomnál – Légierő Zenekar.
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2014. 08. 20. résztvevők száma:200fő
5. Aradi Vértanúk emlékezete 2014. 10.06. Résztvevők száma: 150 fő
6. 1956-os forr.és szab.harc emlékezete, Megemlékezés, koszorúzás az Alsó temetőben elmaradt a hideg,
szeles időjárás miatt.
7. „Magyar Holokauszt Emlékév 2014” - megemlékezés - a Radnóti emlékmenet résztvevői - „Az emlékezet
rezonanciái” című művészeti performansz a budapesti Lauder Javne Zsidó Középiskola és Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola előadásában. 2014. 11.03. nézőszám: 150 fő
Lakossági fórumok:
6 alk./ 90 fő
Könyvtári adatok:
Az EKMK Gyulafirátóti Könyvtárának statisztikai jelentésében található.
Ingyenes internethasználat: 68 alkalom/250fő,1fő/30perc
Művészeti együttesek, klubok, civil szervezetek:
-Bakonyerdő Pávakör és Nyugdíjasklub, helyigény: klubterem, havonta:4-5 alk./2óra/30fő, össz.:
47alk./94óra/1.410fő, fellépés:12
-Rátót Mátyás Nyugdíjasklub és Hagyományőrző Csoportja, helyigény: klubterem, nagyterem havonta:4-5
alk./2óra/35fő, össz.: 27alk./54óra/945fő, fellépés: 7
-Német Nemz. Rozmaring Nyugdíjasklub, helyigény: klubterem, nagyterem, havonta: 4-5alk/2óra/35fő,
összesen: 48alk/96óra/1.680fő, fellépés: 12
-Baba-mama klub, helyigény: nagyterem, havonta 1alk./2óra/30fő, összesen: 9alk/18óra/270fő
-Jóga, hely: nagyterem, havonta:3-5alk/1óra/15fő, összesen: 31alk/31óra/465fő
-Aerobic, hely: nagyterem, havonta:3-4alk/1óra/12fő összesen: 13alk/13óra/156fő
-Zumba, hely: nagyterem, havonta:3-4alk/1óra/12fő összesen: 34alk/34óra/408fő
-Gyermek néptánc, hely: nagyterem, havonta:4alk/1óra/15fő összesen: 28alk/28óra/420fő
- Felnőtt néptánc, hely: nagyterem, havonta:2-4alk/óra/10fő összesen: 10alk/10óra/100fő
-Thai-boksz, hely: nagyterem, havonta: 7-8alk/2óra/15fő összesen: 74alk/148óra/1110fő
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: Céges rendezvény: Lakógyűlés: 3 alk./ 50 fő
Véradás: 1 alk/35 fő
Termékbemutató/Vásár: 45 alk./ 3150 fő

VMK GYULAFIRÁTÓTI MŰVELŐDÉSI HÁZ 2015. ÉVI SZAKMAI
MUNKATERVE
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2015. 01. 22.
Magyar Kultúra napi rendezvény-”Cinóber Cirkusz” könyvbemutató és kiállítás. Módra Ildikó írónő mutatja
be könyvét az Óvodásoknak. Szalma Edit grafikusművész a könyvhöz készített illusztrációiból kiállítás
megnyitója
(Kiállítás megtekinthető 01. 22. -02. 20-ig) VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 02. 07.
Bál
VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 02. 12.
Megemlékezés – 70 éve sorozták be a Leventéket
VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 02. 14.
Farsangi műsor
VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 02. 25.
Pegazus Színház bérletes előadása
VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015.02. 25.
Kitelepített német családokra emlékezés
Gyulafirátót, Vízi u. Emlékkő
2015. 03. 07.
Nőnapi Bál
VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 03. 12.
Steve Taylor Szabó pánsíp művész koncertje,
Bognár Anita mézeskalács és festett tojás kiállítás megnyitója
(Kiállítás megtekinthető 03. 12. - 04. 03-ig) VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 03. 14.
1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezés, fáklyás felvonulás Gyulafirátót - Batthyány Lajos
emlékszobor
2015. 03. 20.
Megyei Nyugdíjas Színjátszó Fesztivál
VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 03. 24.
Húsvétváró kézműves foglalkozás
VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 03. 26.
Veszprémi Verbunkos Népi Zenekar előadása
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VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 04. 11.
Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Tánccsoportjának 15 éves évfordulója
VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 04. 16.
Költészet Napi program. „A csodálatos természet versben és fotókon”. A TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad
előadása és Kreiner Attila természetfotó kiállítása.
(kiállítás megtekinthető: 04.16 – 05. 30-ig)
VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 04. 18.
Népdalkörök Találkozója
VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 04. 28.
Anyák-napi kézműves foglalkozás
VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 05. 13.
Pegazus Színház bérletes előadása
VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 05. 23.
„Pünkösdölés”- népi játékok, hagyományőrző műsor a Gyulafirátótért Közhasznú Egyesülettel közös
szervezésben
VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 05. 29.
Hősök Napja - megemlékezés
VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 06. 26-27.
XXIV. Rátóti Napok
kiállítás, gyermek-, hagyományőrző-, szórakoztató programok, koncertek minden korosztály számára
VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház; Gyulafirátóti sportpálya
2015. 07. 12.
Megemlékezés – Hadnagy László halálának 20 éves évf.
VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 08. 20.
Térzene és ünnepi szentmise
Gyulafirátót Kat. templom
2015. 09. 19.
Kulturális Örökség Napok- közös program a Gyulafirátótért Közhasznú Egyesülettel
VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
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2015. 09. 26.
Szüreti Vigasság – kézműves foglalkozás, népi játékok, hagyományőrző műsor; valamint a Veszprémért
Művészkör tagjának festménykiállítása
(Kiállítás megtekinthető 09. 26.- 10.24-ig) VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 10. 03.
Német Nemzetiségi Nap – közös program a Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kulturális Egyesülettel
VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 10. 06.
Aradi Vértanúk emlékezete
Megemlékezés, koszorúzás
VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 10. 10.
Hagyományőrző találkozó a Vágkirályfai Citerás Éneklőcsoporttal
VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 10. 17.
Zenés-táncos est
VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 10. 23.
Koszorúzás az ismeretlen katona sírjánál
Gyulafirátót - Alsó temető
2015. 11. 14.
Márton napi Bál
VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 11. 19.
Magyarné Kauker Terézia szalma- csuhé kiállítása
(kiállítás megtekinthető: 11.19 – 12. 14-ig)
VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 12. 01.
Ünnepváró kézműves foglalkozás
VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 12. 14.
Művészeti csoportok karácsonyi évzárója
VMK Gyulafirátóti Művelődési Ház
2015. 12. 19.
Betlehemezés – közös program a Gyulafirátótért Közh.Egy.
Gyulafirátót kat. templom
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VMK KÁDÁRTAI FALUHÁZ 2014. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA
Közművelődési munka
2014-ben a nyári hónapokat kivéve minden hónapban rendeztünk a gyerekeknek és a felnőtteknek is
programot. A gyerekek elsősorban a játszóházakat, nagyrendezvényeket, a felnőttek pedig a kiállításokat
látogatták, megemlékezéseket látogatták.
A kádártai programok egy jelentős része a nemzeti ünnepekhez és a jeles napokhoz kapcsolódik, ezek
lebonyolításában együttműködtünk a Kádárta Városrészi Önkormányzattal és a Ficánka Tagóvodával.
Idén második alkalommal rendeztük meg a Kádártai Vigasságokat, ahol a gyerekek és a felnőttek egyaránt
találhattak kedvükre való programot. A fellépők között voltak helyi csoportok és előadók, valamint
országosan elismert fellépők is.
A karácsonyt, ahogy a múlt évben is, külön ünnepeltük a gyerekekkel és a felnőttekkel. A Falukarácsonyon
a Pannon Várszínház művészeinek zenés műsorát láthatták az érdeklődők, a Gyerekkarácsonyt a Gyulaffy
László Általános Iskola tanulóinak műsorával, valamint az Iciri-piciri együttes fellépésével ünnepeltük.
A Kádártai Faluházban folyamatosan működött az Alkotó műhely elnevezésű festőtanfolyam, N. László
Gizella festőművész vezetésével.
A VMK Kádártai Faluház klubjai
Öröm-Forrás Nyugdíjasklub
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Az Öröm-Forrás Nyugdíjasklub továbbra is aktívan működik, kb. 50 fővel. A klub vezetője a kezdetek óta
Mekota Istvánné, aki színes és változatos programokat szervez a tagoknak, pl. színházlátogatás,
kirándulások, vetítéses előadások, valamint minden esetben számítani lehet a jelenlétükre a programokon.
Alkalmak száma: heti 1
Időtartam: 2 óra
Helyigény: klubhelyiség
„Gordon” Baráti Kör
Egy veszprémi és egy kádártai Gordon tréner vezetésével működött a „Gordon” Baráti Kör, elsősorban
veszprémi és kádártai kisgyermekes anyukák részvételével. Thomas Gordon amerikai pszichológus,
világszerte ismert módszerének alapvető célja az emberi kapcsolatok javítása és a konfliktusok
erőszakmentes, veszteség nélküli feloldása. A klubba olyan érdeklődők, elsősorban kisgyermekes szülők
járnak, akik elvégezték a Szülői Eredményességi Tréninget (P.E.T). A klub célja az ismeretek felfrissítése és
fenntartása a mindennapi gyakorlatban, valamint tapasztalatcsere és új ismeretek elsajátítása. A baráti kör
havi egy alkalommal találkozik.
Alkalmak száma: havi 1
Időtartam: 3 óra
Helyigény: klubhelyiség
Veszprémért Művészkör
A Veszprémért Művészkör 10-15 fő állandó részvételével működik, és tagjainak száma egyre bővül. Célja,
hogy összefogjuk a Veszprémben és környékén élő, egyedül nehezen boldoguló művészeket, fiatalokat és
idősebbeket egyaránt. A klub havi rendszerességgel tartja találkozóját. A tagok közösen keresnek kiállítási
és bemutatkozási lehetőséget, a Faluház szakmai segítségével.
Alkalmak száma: havi 1
Időtartam: 2 óra
Helyigény: klubhelyiség
Nosztalgia klub
A Nosztalgia klub helyi lakosok kezdeményezésére alakult, amely elsősorban a közép korosztályt szólítja
meg. A foglalkozásaikat régi bakelitlemezek hallgatásával, baráti beszélgetéssel, kártyajátékkal töltik.
Alkalmak száma: havi 1
Időtartam: 5 óra
Helyigény: klubhelyiség
Kádártai civil szervezetek és intézmények
Továbbra is fontosnak tartjuk az együttműködést a kádártai civil szervezetekkel (Kádártai Lakosok
Egyesülete, Kádártai Sporthorgász Egyesület, Közösség Kádártáért Egyesület), valamint intézményekkel, a
Ficánka Tagóvodával és a Kádárta Városrészi Önkormányzattal.
Az óvodával közösen szervezett hagyományteremtő rendezvényeinken (pl., Márton-nap, Mihály-nap) 2014ben is nagy létszámmal jelennek meg a gyerekek és a felnőttek egyaránt. Az óvodások szívesen járnak a
Faluházba a játékos foglalkozásokra, játszóházakba is.
A Kádártai Vigasságokat a Kádárta Városrészi Önkormányzattal, a Veszprémért Művészkörrel, és az ÖrömForrás Nyugdíjasklubbal együttműködve szerveztük meg.
Jó kapcsolatot tartunk fenn a kádártai Csigaház Családi Napközivel. Játszóházaink egy része közös
szervezésben valósul meg.
Kádártai Híres Újság
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A Kádártai Híres Újság 2010-ben jött létre Czaun János helyi képviselő kezdeményezésére. Az újság 2014ben 9 alkalommal jelent meg. Ebben a helyi lakosok információkat kaphatnak a kádártai hírekről és
programokról. A tartalom összeállításában, a kiadásban és az újság szerkesztésében a Kádártai Faluház is
szerepet vállal.
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Január
A magyar kultúra napja
Sz. Pap Erzsébet, Hontai Mária, Fazekas Valéria És Maurer Mária közös kiállítása
Alkotó műhely
Festőtanfolyam januártól kéthetente folyamatosan
Február
Léber Mónika fotókiállítása
Farsangi készülődés
Kézműves játszóház
Gyerekfarsang
az Ficánka Óvodával közös szervezésben
Jelmezverseny, zene, tánc, játékok, zenés műsor
Falufarsang
A városrész hagyományos farsangi rendezvénye, zenés műsorral és bállal
Március
Pálffy Károly kiállítása
Tavaszi játszóház
az óvodával közös szervezésben
Ünnepi megemlékezés
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére
A Ficánka Tagóvoda műsora, valamint zenés-verses műsor
A víz világnapja
Játékos foglalkozás óvodásoknak
Zenés tavaszköszöntő
Zenés műsor a középkorosztálynak és idősebbeknek
Húsvéti játszóház – tojásfestés és díszítés, tojástartók készítése, tojáskeresés
Április
A költészet napja alkalmából
Vajdáné Földesi Erzsébet kiállítása
Verses műsor
A Föld Napja
Szemétgyűjtés az óvodával a faluház és az óvoda környékén
Meseház
Bábszínház és interaktív játékos foglalkozás a Ficánka Tagóvoda gyermekeinek.
Tavaszi játszóház
Kézműves játszóház gyerekeknek
Május
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Kövesi László kiállítása
Kádártai Vigasságok
A városrész 2014-ben másodszor megrendezésre kerülő nagyrendezvénye, amelyen bemutatkoznak helyi
csoportok és ismert művészek.
Június – július – augusztus
Felújítási munkák, takarítás
Szeptember
Ikotity Ildikó kiállítása
Mihály-napi vásár
a Ficánka Tagóvodával közös szervezésben
Október
Horváth Viktória kiállítása
Ünnepi megemlékezés
A 13 aradi vértanú emlékére
Idősek világnapja
Zenés műsor a falu idős embereinek
Őszi játszóház
Kézműves foglalkozás gyerekeknek
November
A Veszprém-ért Művészkör tagjainak közös kiállítása
A Művészkör előadónak bemutatkozása
Márton-nap
Hagyományos Márton-napi ünnepség a Ficánka Tagóvodával közös szervezésben, játszóház, népi játékok
Adventi játszóház
Kézműves foglakozás gyerekeknek
Meseház
Rajzpályázat, bábszínház és interaktív játékos foglalkozás a Ficánka Tagóvoda gyermekeinek.
December
Helyi érték
címmel kiállítás kádártai amatőr alkotók munkáiból. A kiállításhoz kapcsolódóan kádártai előadóművészek
bemutatkozása
Karácsonyi játszóház
Karácsonyfadíszek, karácsonyi dekorációk, ajándékok készítése
Gyerekkarácsony
Karácsonyi ünnepség gyerekeknek bábszínházzal és a Gyulaffy László Általános Iskola tanulóinak
előadásával
Falukarácsony
Zenés műsor, karácsonyi ünnepség felnőtteknek
Folyamatosan működő klubjaink
Öröm-Forrás Nyugdíjasklub
A nyugdíjasklub a Faluház legrégebbi és legnépesebb klubja. 2013-ban ünnepelték fennállásuknak a 20.
évfordulóját. Ebből az alkalomból szeretnénk egy nagyobb rendezvényt szerveztünk, vacsorával, zenés
műsorral, a Kádárta Városrészi Önkormányzat támogatásával és Czaun János helyi képviselő segítségével.
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A klub tagjai rendszeres látogatói a Faluház rendezvényeinek, a kiállításoknak és a megemlékezéseknek is,
igény esetén segítik a Faluház munkáját. Nagyon aktívak, szabadidejükben kirándulásokat,
színházlátogatásokat szerveznek.
Gordon Baráti Kör
A baráti kör tagjait egy Gordon-tréning résztvevőiből toboroztuk még 2009-ben. Azóta 5-6 taggal havonta
egyszer találkozunk, és megbeszéljük az aktuális témákat, problémákat. A fő témák: gyermeknevelés,
emberek közötti kommunikáció, a témába vágó előadások, könyvek ajánlója.
Veszprémért Művészkör
A Művészkör célja a helyi, veszprémi és Veszprém környéki művészek, alkotók összefogása, kiállítások,
műsorok szervezése. Tagjaink rendszeresen vendégei lehetnek az Íródeák Tea- és Kávéháznak, a Veszprém
Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetnek, a csopaki Suzuki Perger Autószalonnak, két székesfehérvári és egy
budapesti szállodának, valamint a Városi Művelődési Központ volt és jelenlegi intézményrészeinek.
A Művészkör a Kádártai Vigasságokon és a gyulafirátóti Falunapokon 2014-ben is bemutatkozott Mobil
műterem címmel, ahol a vendégek láthatták, hogy hogyan, milyen anyagokkal, technikákkal dolgozik egy
festőművész.
Nosztalgia Klub
A Nosztalgia Klub átlagosan 15-20 fővel működik, tagjai havonta egy alkalommal találkoznak. Kezdetben a
bakelit lemezeik hallgatása végett gyűltek össze, aztán, ahogy a társaság nőtt, ma már a kártyajátékok is
nagy szerepet kapnak a klub életében. A klub célja a szórakozás, valamint idén ők biztosították a zenét a
Falufarsang rendezvény résztvevőinek.
Veszprém, 2015. február 3.

Neveda Amália
igazgató
Városi Művelődési Központ
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