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BEVEZETŐ
Az Agóra Veszprém Kulturális Központ 5 telephelyen működő közművelődési intézmény. A 3850
m2-es központi épületet az Agóra program II. ütemében 2015. május 22-én nyitottuk meg. Emellett
Veszprém-Kádártán egy Közösségi Ház, Veszprém-Gyulafirátóton egy Művelődési Ház és egy
Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a Jutaspusztai Közösségi Ház tartozik az intézményhez.
Az Agóra 2015-ben jelent meg a város és a térség közösségi és kulturális életében, Veszprém
legnépesebb lakótelepén, ahol addig viszonylag kevés programlehetőség volt. Az épület átadása óta
4 teljes évet tudunk magunk mögött a szakmai munkában. Gyakorlatilag mostanra váltak mérhetővé
az intézménynek a lakosságra, és a lakosságnak az intézményre gyakorolt hatása. Mivel a kulturális
központnak mind az elhelyezkedése, mind az új funkciói miatt más elvárásoknak kellett megfelelnie,
mint a régi művelődési központnak, az első időszak egyfajta útkeresés volt a szakmai munkára
vonatkozóan. Mára kialakult egy stratégia, jól tudjuk, hogy milyen programokon vesznek részt
szívesen az emberek, hogyan tudunk egyensúlyt teremteni a kultúraközvetítés, közösségfejlesztés, az
élethosszig tartó tanulás, valamint a szabadidős- és élményprogramok között, szolgálva ezzel a város
és a térség fejlődését, növelve az emberek társadalmi cselekvőképességét és közösségi részvételét.
Az elért eredmények megtartása érdekében figyelmünket a meglévő és látens igényekre fordítjuk,
folyamatos megújulási és változási, változtatási képesség és nyitottság jellemzi a munkánkat.
Igyekszünk alkalmazkodni a gyorsan változó világhoz, saját magunk folyamatos képzésével,
partnerkapcsolataink erősítésével, a minőségbiztosításban és a szakmafejlesztésben való részvétellel.
Alaptevékenységünkbe tartozó az alapító okiratunkban meghatározott feladataink:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
f) a tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

MINŐSÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY CÍM
A 2019-es év, ha lehet azt mondani az előző évekhez képest még intenzívebben a minőségbiztosítás,
minőségfejlesztés jegyében telt az intézményünkben, ugyanis szeptemberben benyújtottuk
pályázatunkat a Minősített Közművelődési Intézmény Címre, amelyet nagy örömünkre a megyében
elsőként el is nyertünk. A rangos állami elismerést 2020. január 22-én a Magyar Kultúra Napján
vehettük át Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban.
Minősített Közművelődési Intézmény Cím elnyerésére Magyarország területén működő,
közművelődési feladatokat ellátó intézmények nyújthatnak be pályázatot. A cím a kiemelkedő
teljesítményt nyújtó közművelődési intézményeknek adományozható és viselésére három évig
jogosult az intézmény. A minőségbiztosítási folyamat eredményeként minőségi szemlélet jellemzi
munkánk mindennapjait. A cím elnyerése után a következő nagy tervünk és egyben célunk a
Közművelődési Minőség Díj megpályázása, amely évente csak egy intézménynek adományozható.
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MINŐSÉGFEJLESZTÉS
Az intézmény vezetése nem csak részt vesz a minőségfejlesztő munkában, hanem kezdeményezőként
lép fel a területen. Ennek érdekében a minőségfejlesztő munka első feltételeként gondoskodik az
intézmény funkcionális alkalmasságának fenntarthatóságáról.
Ezen belül:





a szakmai és technikai kiválóságról, a legmodernebb szakmai ismeretek eljárások
alkalmazásáról, az eszközpark folyamatos fejlesztéséről
a közönség és a fellépők legalaposabb, minden igényre kiterjedő kiszolgálásáról,
épületi adottságaink multifunkcionális lehetőségeinek minél szélesebb körű kiaknázásáról,
(emberi és fizikai) energiatakarékos, hatékony eljárásmódok, eredményes megoldások
kidolgozásával, használatával a tevékenység fenntarthatóságáról és fejleszthetőségéről.

Második feltételként gondoskodik a magas fokú, minőségi szervezettségről, mind a szakmai és a
műszaki munkaközösség, mind az egyéni munkavégzés terén. Ennek biztosítékaként erősíti a
rendszerszemléletet és az adott művelődési alkalmakhoz rendelhető egyedi megoldások
kidolgozottságát.
Harmadik feltételként a munkában kizárólagossá teszi a minőségi produktumok nyújtásában való
közreműködést. Ez a feltétel a művelődésszervezők és a műszaki személyzet együttműködésén
alapul, s jelenti a lehetőségekhez mért legkiválóbb produkciók szerződtetését, legjobb programok
legmagasabb szinten történő megvalósítását.
A fentieken túl kiemelten fontos a mindenkori élmények garantálása. Ez a garancia kettős irányú.
Egyrészt jelenti az intézményben megjelenő szolgáltatói oldal (bérlők, fellépők, művészeti vezetők,
trénerek, stb.), másrészt a résztvevői oldal (látogatók) meghatározott, mérhető követelményszintek
szerinti kiszolgálását, magas szintű találkoztatását.
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AZ AGÓRA SZAKMAFEJLESZTÉSI AKTIVITÁSA- AZ INTÉZMÉNY
VEZETÉSÉRE FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM
Az intézmény hatékony működése, a színvonalas szolgáltatások biztosítása érdekében fokozott
figyelmet fordítunk működésünk minden területén a minőségbiztosítási szemlélet alkalmazására.
Munkánkat a 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a
„Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról szóló jogszabály alapján végezzük. A
minőségbiztosítási folyamat hozzásegíti az intézményt az erősségek és a gyengeségek
felismeréséhez, a reális önértékeléshez, ezzel együtt kijelöli a fejlesztési területeket.
Az Agóra Veszprém alapelvei a minőségbiztosítási folyamatban:
 értékek átadása
 fenntartható jövő építése
 a szervezeti képességek fejlesztése
 a kreativitás és az innováció hasznosítása
 agilis menedzsment
 partnerközpontúság
 folyamatos fejlődés
 a kiemelkedő eredmények fenntartása
A minőségbiztosítás első lépései az intézmény működésében már megvalósultak, a legtöbb a
mindennapi gyakorlat részét képezi, úgymint:
 az intézmény betartja a működésére és a különböző szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi
előírásokat.
 mind a személyi, mind a létesítményi és tárgyi feltételek megfelelnek a törvényi
előírásoknak
 tevékenységeinket az éves munkaterv alapján ütemezzük. Emellett havi munkatervet
készítünk
 a programok szervezéséhez és lebonyolításához rendezvénytervet és forgatókönyvet állítunk
össze, amely tartalmazza a részfeladatokat és a személyi felelősöket is
 a megvalósult programokról beszámolót készítünk, amelyben a rendezvények kiértékelésére
is sor kerül
 a szakmai tevékenységeket lépésekre bontjuk, a munkafolyamatok megvalósítása egységes
rendszerben történik
 az éves szakmai munkáról beszámolót készítünk
 az intézmény és a rendezvények látogatottságáról statisztikai adatokat gyűjtünk
 a rendezvények látogatói között bevezettük az elégedettségmérést és az igényfelmérést.
 nagy hangsúlyt fektetünk az értékalapú szolgáltatásra, ez az egyik fő szempont a
tevékenységek fejlesztésénél, új szolgáltatások, rendezvények meghatározásánál
 kiemelt figyelmet fordítunk a művelődő közösségek működésére, támogatására
Célunk, hogy komplex, kultúraközvetítő, szabadidős és élményprogramokat szervező,
közösségfejlesztő, tehetségtámogató intézményként működjünk a jövőben is és szolgáljuk a város és
térség fejlődését. Olyan szervezet felépítése a további cél, amelyben a dolgozók a látogatók igényeit,
környezetünk elvárásait és partnereink tudását kívánjuk hasznosítani és beépíteni a szakmai
munkában. Figyelmünket a meglévő és látens igényekre fordítjuk, folyamatos megújulási és
változási, változtatási képesség és nyitottság jellemzi munkánkat. Ez a folyamat még nem tekinthető
befejezettnek, ha szükséges korrigálunk programokon és a szervezeten egyaránt. Az Agóra 2015-ben
jelent meg a város, a térség kulturális, közösségi életébe, új lehetőséget hozott a szabadidő
eltöltésében, a közösségépítésben, a kulturális szolgáltatásokban, a szakmai támogatásokban, a
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kulturális, közösségi programok szervezésében. A kulturális, közösségépítő folyamatok beindultak,
többségükben helyénvalónak, a lakosság és használók érdeklődésére számot tartó programoknak,
partnereink számára szükségesnek bizonyultak, ezeket mindenképpen folytatni kívánjuk. Fontos,
hogy az események igényes és minőségi megvalósítása mind tartalmi, mind műszaki és
adminisztrációs támogatást ellátó területek részéről alapvető, elvárt munkakultúra legyen. Ezt az
igényes színvonalat nem csak saját rendezvényeink, hanem befogadott vagy partnerségben
megvalósított események területén is el kell várni. Az Agóra iránti érdeklődést továbbra is fent kell
tartani. Továbbra is részt kívánunk venni országos és helyi eseményeken, amelyeken bemutathatjuk
az Agóra feladatait, a szervezet működési alapelveit. Továbbra is fontos a közösségek fejlesztése,
támogatása, a velük való együttműködés. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy e területen tevékenykedő
szervezetekkel akár szorosabb együttműködések alakuljanak ki. A kialakított partneri
együttműködéseket tovább kell fejleszteni, erősíteni. Még jobban szeretnénk bevezetni az Agórát a
városba, a megyébe és a kistérségbe. Ehhez kell a felépített szakmai munka, igényesség és tudatosság.
Az innovatív gondolkodás jellemző a munkatársakra, közösségre, amely több éves tapasztalattal,
életminőség alakító programokkal hozzájárulhat a városi identitás erősödéséhez, segíthet komfortossá
tenni a város lakói számára az itt élést és tovább viheti Veszprém jó hírét. Célom, hogy a munkatársak
kreativitásának és tehetségének hasznosítása révén értékeket teremtsünk és adjunk a
szolgáltatásainkat igénybe vevőknek. Innovatív módszerekkel fenntartható jövőt építsünk, fejlesszük
személyes kompetenciáinkat, szervezeti képességeinket, hogy képesek legyünk fenntartani
eredményeinket. Az Agóra vezetése legyen jövőorientált és inspiráló a dolgozók számára is. Az
Agóra számára a partnerség alapelvei a nyitottság, a figyelem a partnerek igényeire, elvárásaira, a
tolerancia és türelem, a vélemények, álláspontok megértése és elfogadása. A jó partneri kapcsolat
mindkét fél egyenrangú részvételét és sikerét jelenti. Az együttműködés közös fejlesztésre, tervezett
és feladatorientált munkamenetre kell, hogy épüljön.
A munkavállalóktól elvárt kompetenciák kell, hogy legyenek: tervezettség a feladatvégzésben,
határidők betartása, jó kommunikáció, szakmai felkészültség, csapatmunka, kreativitás, ötletesség,
előre gondolkodás, változás iráni rugalmasság, a munkahely iránti elkötelezettség, magas értelmi
intelligencia, kezdeményező képesség, feladattudat, etikus magatartás, rugalmasság, önállóság,
előkészítés, tervezés, végrehajtás, értékelés, jó konfliktuskezelés, fegyelmezettség, lojalitás.
A magas színvonalú szakmai munka megőrzésének biztosítása, az élményszerűségnek a látogatók
számára történő garantálása három pilléren nyugszik. Az egyik a tervszerűség és a folyamatok
szabályozása, a másik a kulturális tartalomfejlesztés, a harmadik a minőségközpontú munka.
Eredményük a garantált színvonalú, intézményi jellegzetességekkel, sajátságokkal beazonosítható
élmény. A projekt eredményességének várt hatásai között az életminőség javításában és a
népességmegtartó erő növelésében jutott kiemelt szerep az új beruházásnak. Több területen,
különösen a gyermekek világában, az oktatási-nevelési intézményeket segítő akciók segítségével
csökkenhetett a területi hátrányokból adódó esélyegyenlőtlenség, s vele a társadalmi befogadás esélye
nőtt.

SZAKMAI KAPCSOLATRENDSZER
Intézményünk rendszeres és jó kapcsolatot ápol a Kulturális Központok Országos Szövetségével, a
Nemzeti Művelődési Intézet központi és megyei irodájával valamint az Agóra Műhellyel. Kiemelten
kezeljük az általuk szervezett eseményeken való részvételt. Képviseltetjük magunkat a Népművelők
Egyesülete vándorgyűlésein is. Fontosnak tartjuk mind az országos, mind a helyi szakmai
programokon való rendszeres jelenlétet, mert ezek a kapcsolatok folyamatos tanulási és
összehasonlítási lehetőségeket adnak számunkra.
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EMBERI ERŐFORRÁSOK ELEMZÉSE
Az intézmény fenntartó által meghatározott létszáma 2019-ben 24,25 fő. Ebből 2 fő Gyulafirátóton,
1 fő Kádártán, a többiek pedig a központi épületben dolgoznak. A portaszolgálatot a Nyugalom Kft,
a takarítást az SZM-C Kft., a karbantartást a VKSZ Zrt., a pénzügyi folyamatokat az Intézményi
Szolgáltató Szervezet látja el.
Humángazdálkodásunkban hangsúlyt fektetünk munkatársaink képzettségének fejlesztésére, segítjük
őket abban, hogy tevékenységükhöz megfelelő háttérrel rendelkezzenek. Az intézményben dolgozó
munkatársak elhivatottak a szakmájuk iránt, alázattal és tisztelettel dolgoznak. Ami a
mindennapjaikat beárnyékolja, hogy rendkívül alacsony jövedelemmel rendelkeznek. Ennek
kompenzálására rendkívül szigorú gazdálkodás mellett sikerült kigazdálkodnunk, hogy év vége
közeledtével kereset kiegészítéssel jutalmazzuk meg kollégáinkat.

GAZDÁLKODÁSA 2019-BEN
Az Agóra Veszprém Kulturális Központ 2019. évi eredeti előirányzata 214.545e Ft volt, amelyből a
költségvetési támogatás összege 174.961e Ft. Ez az előző évinél 7.654e Ft-tal magasabb.
A megemelkedett irányítószervi támogatás tartalmazta a garantált bérminimum és a minimálbér
emeléséből adódó többletkiadásokat.
Az Intézmény dologi kiadásokra eredeti előirányzat keretében, irányítószervi támogatásként
115.629e Ft-ot kapott, ez 2.117e Ft-al kevesebb a 2018. évihez képest.
A többletköltségeket az Intézménynek a 2018. évi maradványából, és a szigorú takarékoskodási
intézkedések betartásával sikerült kigazdálkodnia.
2019-ben a saját működési bevétel előirányzata 39.584e Ft, a felhalmozási kiadásra 5000e Ft eredeti
előirányzat állt rendelkezésünkre.
Az évközi előirányzat módosítások során az Intézményünk a nyugdíjas klubok, a Bakony Fotóklub,
a Családika játszóház, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, a Gerence táncegyüttes költségeire
7.738e Ft előirányzat emelésben részesült. A támogatásból 197e Ft-ot a nyugdíjas klubok nem
használtak fel. A fennmarad összegeket Intézményünk a 2019. évi maradvány terhére, 2020. évben
rendelkezésre bocsátja, felhasználását biztosítja.
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Intézményünk irányítószervi és képviselői keretből rendezvényekre 1.730e Ft előirányzat emelésben
részesült. Ebből az Idősek Világnapja, a Kádártai Vigasságok, a Rátóti Napok, a Dózsavárosi
Nyárbúcsúztató, a Rulett koncert, rendezvények költségeit egészítettük ki.
További előirányzat emelésként támogatásra került az Önkormányzat részéről, a Gerence
táncegyüttes (1.500e Ft), a Bonusz nyugdíjas klub (50e Ft), városi megemlékezés technikai
kiszolgálásának elvégzéséért az Aranyfőkötős szoboravatás, Hősök napja (50e Ft), Köztisztviselői
nap (25e Ft), Október 6-ai megemlékezés (70e Ft), Deportáltak emlékére (12 e Ft) rendezvény. A
támogatásokról Intézményünk minden esetben beadta az elszámolást az Önkormányzat felé.
Az Agóra Veszprém Kulturális Központ az eredeti működési bevételi előirányzatot 2019-ben 4.240e
Ft-tal túlteljesítette (43.824e Ft)
2019. évben pályázatból befolyt bevételünk államháztartáson belül 27.352e Ft, államháztartáson
kívül 950e Ft volt.
A 2019. éviben 4.955e Ft értékben valósítottunk meg beruházásokat.
A 2019. évi maradványunk 58.156e Ft, melyből 24.453e Ft kötelezettséggel terhelt (pályázatok),
szabadon felhasználható maradvány 33.703e Ft.
A bevezetett szigorú takarékossági intézkedéseket 2019-ben is folytattuk.

MŰSZAKI FEJLESZTÉSEK
2019-ben ez az alábbi fejlesztések valósultak meg
Épület felújítás:
Az Agóra épülete előtti lépcső felújítása
A Gyulafirátóti Művelődési Ház villámhárítójának cseréje
Műszaki fejlesztések:
Ideiglenes áramvételi szekrény gyártása
1 db projektor vásárlása
2 db mikrofon vásárlás szónoki pulpitushoz
1 db asztali számítógép vásárlása a hangstúdióba
1 db laptop vásárlása a hangstúdióba
Szünetmentes tápegység beépítése a hangstúdióba
ERP rendszer kiépítése Gyulafirátóton és Kádártán

INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK
www.agoraveszprem.hu új reszponzív honlap készítése
Webkiszolgáló tárhely rendszer fejlesztése, SSL titkosítás bevezetése
Központi adatvédelmi és biztonsági mentési rendszer fejlesztése
ERP integrált információs szoftver bevezetése
Stúdió asztali és mobil munkaállomások telepítése
Hálózati/szerver alapú számlázó és készletnyilvántartó szoftver bevezetése
VLAN hálózat kialakítása - fizetési pontok, POS terminál bevezetéséhez
VPN szerver telepítése, a telephelyek összeköttetésére
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REKLÁM – MARKETING 2019-BEN
Az Agóra Veszprém Kulturális Központ működésében nagy szerepet játszik a közönség
tájékoztatása, igényeinek felmérése és nyomon követése. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk a közösségi
szolgáltatás megszervezésére, és fenntartására. Ebben egyaránt helyet kapnak a nyomtatott
reklámhordozók és az elektronikus információ nyújtó lehetőségek igénybevétele is.
Intézményünkben az ide látogatók egyaránt informálódhatnak aktuális programjainkról,
tanfolyamainkról, klubjaink működéséről, de más intézmények aktualitásairól is. Ha igény
mutatkozik rá, egyaránt segítünk a mindennapi életben felmerülő kérdések megválaszolásában is.
Legyen ez a gyalogos eligazodás vagy helyi közlekedéssel kapcsolatos kérdés vagy egyes állami
intézmények, hivatalok nyitva tartásaival kapcsolatos érdeklődés. Ha szükség van rá, segítünk az
interneten begyűjteni a kért információkat.
Nyár közepétől bevezetésre került az új honlapunk, mely a www.agoraveszprem.hu címen érhető el.
Nagy örömünkre az oldal több modern, látványos és praktikus elemmel segíti az érdeklődők
eligazodását. A kezdő oldalon találhatók az aktuális híreink, tanfolyamaink, újdonságaink, kiemelt
programjaink, az Instagrammon elhelyezett képeink és a hírlevél feliratkozási lehetőség. Lehet
használni gyorskeresési funkciót, vendégkönyvet, partner linkeket, banner elhelyezési lehetőséget, és
egy kattintással lehet felkeresni a Facebook és az Instagram oldalunkat is. „Programnaptár”-ban
elhelyezett események pedig láthatók hónap,- hét és nap szerinti leválogatásban, ill. poszter nézetben.
A „Kapcsolat” lapon található a címünk és elérhetőségeink, ezen a felületen írhatják le észrevételeiket
a vendégek és innen indíthatók, kapcsolati linkek segítségével, a kollégákkal való levelezések is. A
kezdő oldal központi helyére mindig a hónap főbb eseményeit tartalmazó, nagyfelbontású képek
kerülnek, amik dinamikusan váltogatják egymást. A képre kattintva pedig eljuthatunk az esemény
részleteihez. Ezen a honlapon kényelmesen lehet keresgélni, megtalálható minden információ, akár
az eseményekkel akár az intézménnyel kapcsolatosak. Több felületen is kaphatunk közvetlen
visszacsatolást vendégeinktől. Kitölthetik elégedettségi kérdőívünket és leírhatják véleményüket
programjainkról és szolgáltatásainkról, ezzel segítve jövőbeni munkánkat.
Facebook oldalunk az alábbi https://www.facebook.com/vmkveszprem linken érhető el és
elmondható, hogy még mindig az egyik legfontosabb reklámfelületünk. Nem utolsó sorban ez az
egyetlen felület, amit térítésmentesen tudunk használni. Azonban feltett szándékunk hogy fizetős
hirdetéseket is tudjunk feladni, mellyel hirdetéseink hatékonyságát tudnánk növelni. Miután a
követőink száma évről évre nagymértékben növekszik, nagy figyelmet kell szentelni a megjelenési
formáknak a megosztások intenzitásának. Oldalunk statisztikáit folyamatosan tanulmányozva mindig
naprakészek lehetünk a minket követő érdeklődésről.
A Facebook oldalkövetések emelkedése az elmúlt pár év tükrében a következőképpen alakult:
2015 → 4722 fő
2016 → 5077 fő
2017 → 5552 fő
2018 → 6395 fő
2019 → 7609 fő
Az alábbi diagram egy végső összesítést nyújt számunkra az Agóra éves tevékenységéről,
eseményeink mennyiségéről. Ebbe beletartoznak azok a bérléses előadások, klub-rendezvények is,
akik lehetőséget kaptak, hogy felkerüljenek az oldalunkra. Itt kapunk információt az év során elért
emberek számáról, az eseményeknél bejegyzéseknél kapott visszajelzések mennyiségéről és a
jegyvásárlási adatokról. Az utóbbi a bérléseknél fordult elő, a saját rendezvényeinknél folyamatban
van az online jegyeladás bevezetése.
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A Facebook a honlap és a többi internetes portálon való megjelenések mellett nagy szerepet kap a
műsorfüzetünk is a programjainkról történő tájékoztatásban, melyet ebben az évben is minden
hónapban továbbítottuk a veszprémi nyomtatott és internetes média képviselőinek.
Továbbá
 az általános és középiskoláknak, óvodáknak és könyvtáraknak
 Veszprém kb. 50 km-es körzetében lévő kulturális intézményeknek, művelődési
házaknak
 Veszprémi Turisztikai Egyesület tagjainak
 Agórában működő klubjainknak, egyesületeinknek, csoportjainknak
 önkormányzati képviselőknek
 önkormányzat által működtetett intézményeknek
 rendezvényeink iránt rendszeresen érdeklődő magánszemélyeknek

AGÓRA-PROGRAM
Veszprémben is, mint a többi nyertes városban, egy nagyszabású kulturális innovációs projekt,
melynek egyik alappillére az infrastrukturális fejlesztés, a másik pedig egy indikátorokkal
alátámasztott, tizenkét éves fenntartási kötelezettséget előrevetítő közművelődés. Ez a kettősség
lehetőségeket, megnyíló távlatokat jelent egy helyi közösségnek. A klasszikus közművelődésen túl
az Agóra pályázatban megfogalmazott szakmai programokkal tudjuk még bővíteni kínálatunkat.
Az Agóra-program fenntarthatósága
Az Agóra program három fő célja összefogja a nagyvárosi léptékű települések helyi társadalmának
lehetséges sokszínűségét, kulturális közösségi aktivitását és agglomerációs kötelezettségeit.
1. A város közművelődési intézményeinek integrálása után multifunkcionális közösségi
központ működtetése.
2. Az Agóra-típusú központ tevékenységével a közösségi, felnőttképzési, képzési és
élményfunkciók egy komplexumban történő szolgáltatása a lakosság felé, a minél
szélesebb közművelődési spektrum egy helyen történő elérhetősége.
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3. Területi közművelődési tanácsadó szolgáltató funkció kiterjesztése, mellyel támogatható
a környező kistérségek kulturális-közművelődési alapszolgáltatásainak magasabb
színvonalon történő biztosítása.

2019. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ
ISMERETTERJESZTÉS
A közösségi művelődés/közművelődési tevékenységi forma végzését szabályozó jogszabályok az
ismeretterjesztés tekintetében, amelynek alapján és figyelembevételével végezzük a tevékenységet.
Magyarország Alaptörvénye
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

Célja a tudományok népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, az általános
műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése, állampolgári ismeretek nyújtása, és a
művészi befogadás folyamatának segítése.
Környezeti nevelés
Az oktatási intézményekkel továbbra is az a közös célunk, hogy a gyerekekben kialakuljon és egész
életen át fennmaradjon a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel. A
foglalkozásokon részt vevő gyerekek, az óvodai-iskolai nevelés során megszerzett ismereteiket
egészítik ki és mélyítik el. Az oktatóterem kiváló a környezeti nevelési alkalmak megtartására. Az
előadó által használt módszerek, demonstrációs eszközök segítik az elméletben hallottak rögzülését,
a közös gondolkodás hatékonyságát, a gyermekek egymás közötti kommunikációját. Így egészül ki a
foglalkozás során megszerzett ismeretanyag a tanultakkal. Minden tanévben (júniusig majd
szeptembertől) új csoportok vesznek részt a foglalkozásokon. Állandó jelleggel, minden hónapban
ugyanazok jönnek. Érkeztek az Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvodából, a Bóbita Óvodából, az
Egry Úti Óvodából, a Báthory István Általános Iskolából, a Kossuth Lajos Általános Iskolából,
valamint a Deák Ferenc Általános Iskolából.
A környezeti neveléssel kapcsolatos forrásközpont a könyvtár nyitva tartási idejében látogatható.
(Újságok: Természetbúvár, Természetgyógyász magazin, Magyar Tudomány, Meteor, Állatvilág,
Természet Világa.)
Január 15. kedd 9.30, 10.20, 10.55, (óvodai csoportok) 14 órakor (iskolai csoport)
A talaj védelme
A világ erdőiről és az erdőségeket érhető külső erodáló erőkről (szél, víz, ember...) beszélgettek.
Kiértek a nagyüzemi mezőgazdaság talajkárosító hatásaira és a talaj kimerülésére figyelmeztető
jelekre. Magyarország térképén átvették, mely vidékeinken a legnagyobb a kiszáradás veszélye. A
foglalkozás végén népdalokat énekeltek és mondókáztak. Az iskolások diaképek segítségével
elemezték a „népesség, élelem, művelhető terület, talaj, összefüggéseit. Megismerkedtek a talaj
fogalmával, szerkezetével, a talajszennyezés formáival. A foglalkozást a talajvédelem
tízparancsolatával zárták, a fenntarthatóságot megfogalmazták a talajra is. Tartalmas, információkban
gazdag és gondolatébresztő volt az esemény. Újságcikk jelent meg róla a Napló február 4-i számában.
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Az előadónak és a sajtó megjelent képviselőjének is megfogalmazták a gyerekek, hogy a hallottak
után mindent megtesznek majd a föld védelme érdekében.
Összesen 63 fő részvételével zajlott.
Február 19. kedd 9.30, 10.20., 11 óra (óvodai csoportok) 14 és 15 órakor (iskolai csoportok)
A vizek, vizes élőhelyek védelme
Ezúttal megbeszélték, hogy bolygónkon nagyobb területet borít a víz, mint a szárazföld. Megtudták
a gyerekek meddig bírják az emberek az ivóvíz hiányát, miért nem élhetünk tiszta víz nélkül. Kitértek
a víz körforgására, a felszín alatti vizekre és a víz halmazállapotának formáira. Megismerték az
óceánok, tengerek, tavak élővilágát, sok újonnan felfedezett halfajt is láthattak. Beszéltek továbbá a
vízi állatok kommunikációjáról, a vadászatukról, a halászatukról és a telepítésükről is. Végül kitértek
a puha fák hasznosítási lehetőségeire (sodrófa, fakanál, ládika…), a nádvágásra, a vízpartok nyújtotta
sportolási és pihenési lehetőségekre.
Összesen 89 fő részvételével zajlott.

Március 19. kedd 9.30, 10.15, 11.00 óra (óvodai csoportok) 14., 15 órakor (iskolai csoportok)
Vízgazdálkodás a háztartásunkban (Életünk a víz)
A foglalkozás elején meghallgattak egy zenebejátszást, majd részletesen átbeszélték a csapadék útját,
a víz körforgását. Összehasonlításképpen elmondta az előadó, mennyivel több vizet használ egy
európai, mint egy afrikai ember egy nap. Külön kitértek arra, hogy az óvodában, illetve otthon hogyan
takarékoskodhatnak a vízzel. A délutáni iskolai csoportok tagjai mélyebben és részletesebben
beszélték át a vízfelhasználás- és gazdálkodás kérdéskörét. Érintették a vízpolitika globális kihívásait
is. Végül az előadó a csapvíz ivására és a víztakarékosságra ösztönözte a gyerekeket, hiszen nálunk
található a legfinomabb karsztvíz.
A terembe beszerelésre került egy projektor és egy vetítővászon. Így a megszokottól eltérően
rendeztük be a helyiséget. Nagyban megkönnyítette a munkánkat a fix eszközök használata. A
pedagógusok is pozitívan értékelték a fejlesztést.
Összesen 98 fő részvételével zajlott.
Április 9. kedd 9.30, 10.15, 11 óra (óvodai csoportok) 14 és 15 órakor (iskolai csoportok)
A komposztálás
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Átvették, hogyan keletkezik a háztartásban a hulladék, mi a szerves és a szervetlen változata között a
különbség. Játszottak a hulladékgyűjtő demonstrációs eszközzel is. Megtudták, hogyan keletkezik a
komposzt, majd részletesen átbeszélték mi kerülhet bele és mi nem. Bemutatott többféle anyagból
készült komposztálókat (raklap, műanyag, drót) is.
Az iskolások a komposztban élő állatokról láthattak mikroszkópos felvételeket is. Végül komposztált
talajból vettek mintát és végeztek rajta mikroszkópos majd nagyítós vizsgálatot. A diákok bátran
használták az eszközöket, a nagyítókat és a mikroszkópokat. A legutóbb alkalmazott teremberendezés
tökéletesen bevált. A tanári asztal végül máshol (a terem oldalában) kapott helyet. Így sokkal jobban
kihasználhatjuk a helyiség adottságait.
Összesen 92 fő részvételével zajlott.
Május 28. kedd 10, 10.45 óra (óvodai csoportok) 14 és 15 órakor (iskolai csoportok)
A levegő védelme, szennyezése
Megbeszélték, hogy az ember a víz hiányát tovább bírja, mint a levegőét. Ezután megtudták a levegő
összetételét, a levegőszennyezés hatásait. Kiderült számukra miért káros a gyárakból kiömlő füst,
hogyan alakul ki a szmog. Megismerték a savas eső, a déli erős napsugárzás, a köd és a füst
kártékonyságát is. Megbeszélték mennyi mindent tehetnek ők a levegő védelme érdekében
(tömegközlekedés, kerékpározás, energiatakarékosság, hőszigetelés).
Az iskolások átvették a levegő fő alkotórészeit, beszéltek a pollenokról, az ózonlyukról,
légszennyezés által okozott gazdasági károkról, a globális hatásokról. Az előadó minden foglalkozás
végén felhívta a gyerekek figyelmét arra, hogy mennyi mindent tehetnek ők a levegő védelme
érdekében, vigyázzanak nagyon a környezetükre!
Összesen 75 fő részvételével zajlott.
Június 4. kedd 10 óra (óvodai csoport) 14 órakor (iskolai csoport)
Az időjárás megfigyelése, klímaváltozás
Egy gleccser fotóján keresztül – ami gyakorlatilag eltűnt – mutatta be milyen változások mentek
végbe 100 év alatt a természetben. Láttak éhínséget, vízhiányt és szegénységet ábrázoló fotókat is.
Ezzel próbálta érzékeltetni számukra mit is jelent a klímaváltozás. Átbeszélték az üvegházhatás
folyamatát is. Megtudták, hogy vannak jó és rossz napsugarak, mi az az ózonréteg és milyen védelmi
szerepet tölt be. Az iskolások ismét több, mélyebb, az ő szintjüknek megfelelő tartalmi információval
gazdagodtak.
Összesen 32 fő részvételével zajlott.
Szeptember 17. kedd 9.10, 9.50, 10.25, 11.00 óra (óvodai csoportok) 14.00 és 15.00 órakor (iskolai
csoportok)
Miért fontos környezetünk tisztasága? (Testi és szellemi egészség fontossága)
Szelektív hulladékgyűjtés szükségessége.
Átvették mi tartozik a környezetünkhöz, milyen egy ideális otthon, miért kell tisztán tartani.
Megtudták a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, kivitelezési módját. Átbeszélték a Föld legégetőbb
problémáit, pl. élelem-víz fontossága, hulladékok újrahasznosítása, pocsékolás stb. Zárásként
játszottak a szelektív hulladékgyűjtő demonstrációs eszközzel és a társasjátékkal. Ebben a tanévben
- a nagy érdeklődésre való tekintettel – 4 óvodai és 2 iskolai csoportnak tartunk foglalkozásokat
alkalmanként.
Összesen 122 fő részvételével zajlott.
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Október 15. kedd 9.10, 10.00, 10.30, 11.15 óra (óvodai csoportok) 14.00 és 15.00 órakor (iskolai
csoportok)
Gaia = Föld anya. Mi a különbség a természetvédelem és a környezetvédelem között?
Átvették az évszakok változásait, körforgását. Megtudták, hogy a természet nagyobb egységet jelent
a környezetnél. Átbeszélték mi tartozik a tágabb környezetünkhöz, érintették a víz, az élelem, a talaj
és a tiszta levegő védelmét. Megismerték a megújuló energiaforrásokat, azok hatékony felhasználási
lehetőségeit. A hallottak alapján számtalan kérdés felmerült a gyerekekben, melyekre készséggel
válaszolt az oktató.
Összesen 116 fő részvételével zajlott.
November 19. (kedd) 9.00, 10.00 óra (óvodai csoportok) 14.00 és 15.00 órakor (iskolai csoportok)
Tudatos vásárlói magatartás
A foglalkozás során megbeszélték egy átlagos család vásárlási szokásait (gyakorisága, bevásárlólista
fontossága, melyik boltba érdemes menni, miben viszik haza a megvett árut,…). Külön kitértek a
hazai termelői piacok előnyeire és külföldről behozott termékek hátrányaira. Felhívta a figyelmet az
idénygyümölcsök fogyasztásának fontosságára. Az előadás végét közös játék zárta. Új témaként
vettük be a vásárlást az előadások sorába, melyet örömmel fogadtak a résztvevők.
Összesen 79 fő részvételével zajlott.
December 10. (kedd) 9.30, 10.30, 11.00 óra (óvodai csoportok) 14.00 és 15.00 órakor (iskolai
csoportok)
Az erdő 1. rész
A gyerekek először megnéztek egy rövid, két perces filmet, mely bevezette őket az erdő világába.
Ezután interaktív módon beszélték meg milyen növényeket, állatokat láttak a kisfilmben. Megtudták
hogyan alkotnak ezek egy életközösséget. Megismertette velük az erdő fohászát, természetesen
játékos formában. Utána átbeszélték a fákon kívül mit kell még megóvni az erdőben, (növények,
gombák, tiszta levegő, vízforrás, pihenőhely) és egyúttal mit adhat nekünk az erdő (a fájából készült
tárgyak a születéstől a halálig elkísérnek bennünket). Felhívta a figyelmüket az erdei viselkedés
alapvető szabályaira, melyeket minden erdőlátogatónak be kell tartania.
Összesen 101 fő részvételével zajlott.
Kalandozás a népi kultúrában
Néprajzi témájú előadássorozat
Január 16. (szerda) 17.00
Magyarország az én hazám...A magyarság szimbólumai
Az új négy részes előadássorozat első estéjén a hallgatóság betekintést nyerhetett a magyarságra
jellemző szimbólumok világába. Kiderült, hogy a falusi ember milyen jelképeket használt
népköltészetében, népdalaiban, rítusaiban, életében. Az előadó bemutatta a színszimbólumokat, a
növény, a gyümölcs és állat jelképeket, és a hozzájuk kötődő szokásokat. Megismerhették és
hallhatták a népköltészet (népdal, népballada, gyerekjátékdal) azon alkotásait, amelyekben
szerepelnek ezek a jelképek.
Összesen 67 fő részvételével zajlott.
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Február 14. (csütörtök) 17.00
Elmúlott a rövid farsang, búsulnak a lányok… Vénlánycsúfolástól a tikverőzésig
Az előadássorozat következő estéjén az érdeklődők megismerhették a farsangi, vízkereszttől
húshagyókeddig tartó időszak népszokásait. (Ágfalva - farsangtemetés, Mihályi - bohócjárás, Moha
– tikverőzés, Mohács – busójárás, Táplánszentkereszt - rönkhúzás, Tejfalu - dőrejárás, Vágfarkasd –
tőkehúzás).
Összesen 59 fő részvételével zajlott.
Március 21. (csütörtök) 17.00
Tündérektől a boszorkányokig - A magyar nép hiedelemvilága
A néprajzkutató bemutatta a magyar nép hiedelemvilágát, hiedelemalakjait, valamint a hozzájuk
fűződő szokásokat, folklóralkotásokat. Ismertette az adott tájegységhez kapcsolódó, ott gyűjtött
hiedelem mondákat. Megtudhatták a világmindenségre vonatkozó hagyományos elképzeléseket (pl.
világfa, égitestek, túlvilág), a természetfeletti képességű emberekről szóló gyűjtéseket (táltos,
gyógyító, javasasszony, tudós pásztor, tudós kocsis, boszorkány).
Összesen 63 fő részvételével zajlott.
(A februári alkalom után kaptunk visszajelzést, hogy nem mindig hallották, értették jól az előadót.
Ezért ebben a hónapban már hangosítással zajlott le az esemény.)

Április 4. (csütörtök) 17.00
Helyi népballadák az igazság tükrében – Gyilkosságból költészet
Az előadó bemutatta számos helyi népballada – többéves saját kutatáson alapuló – valós hátterét. A
résztvevők bepillantást nyerhettek a levéltári dokumentumokba, sajtóforrásokba is.
Megismerkedhettek a kutatások interdiszciplináris (tudományközi) eredményeivel.
Összesen 40 fő részvételével zajlott.
A Veszprém Televízió „Kilátó” című kulturális magazinjához felvette az előadást. A Veszprémi 7
Nap újságírója is részt vett az eseményen, melyről cikk is megjelent.
A sorozat elindításával az volt a célunk, hogy a látogatók színvonalas, információkban gazdag
előadások során nyerjenek betekintést a népi kultúra világába. Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna
kiemelkedő szakmai tudásának, témában való jártasságának és remek előadókészségének
köszönhetően jól sikerült mind a négy rendezvény. Az előadó személyes gyűjtései során készített
fotóival és énekeivel tette még különlegesebbé az egyes alkalmakat.
A résztvevők közül szóban és írásban is jelezték igényüket az esetleges folytatást illetően, melyet
fontolóra vettünk. 2020-ban ismét 4 előadás megtartását tervezzük, kettő tavasszal, kettőt ősszel.
19

Mindentudó Ház
Ismeretterjesztő programunk célja a tudomány különböző területeinek népszerűsítése, tudományosan
megalapozott kutatások és eredmények bemutatása. Az előadások során olyan információkat
igyekszünk átadni, melyek más forrásból nem hozzáférhetők, pl.: nem szerepelnek iskolai
tanagyagban. Fontos számunkra, hogy minden korosztály számára elérhető, hasznos tudást
nyújtsanak programjaink. Az általános műveltségi színvonal emelése érdekében igyekszünk több
terület, témakör kutatási eredményeit bemutatni és átfogó képet adni az adott témáról. Mindentudó
Ház elnevezésű előadás sorozatunkban a felsorolt okok miatt szerepelt már geológus, barlangász,
csillagász, közgazdász, nyelvész, egyiptológus, paleontológus…. stb. Az előadó kiválasztásánál
legfontosabb szempontunk, hogy kiemelkedő szakmai tudással és jó előadói képességekkel
rendelkezzen.
Január 24-én Dr. Raffai Csilla a Pannon Egyetem adjunktusa, a Túrajó veszprémi tematikus séták
szervezője tartott előadást Veszprém város történelméről, nevezetességeiről, látnivalóiról. El nem
mesélt történetek, avagy Veszprém másképp című előadás a város rejtett oldalának bemutatása,
eddig nem ismert történeteinek elmesélése kapcsán ismertette meg a hallgatóággal a megyeszékhely
rejtett, sokak számára ismeretlen oldalát. Raffai Csilla lendületes és humoros előadásmódja
mindvégig lekötötte a közönség figyelmét. A veszprémiek nagy érdeklődéssel hallgatták városuk
kevésbé ismert történeteit, titkait. A helytörténeti előadáson elsősorban középkorú és idősebb
veszprémi lakosok vettek részt, de volt néhány balatonalmádi, kádártai és herendi résztvevő is.
Többen jelezték, hogy a Mindentudó Ház c. sorozat előadásai érdekesek, témái változatosak. A
résztvevők kifejezetten örültek a helytörténeti témának, nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett. A
résztvevők létszáma 48 fő volt.
Február 19-én ismét a világutazó Balaton család tagjai voltak a vendégeink, akik évek óta minden
nyáron vitorlázni indulnak az északi vizekre. Nem a népszerű útvonalakat követik valahol a
mediterrán térségben, hanem a rendkívül veszélyes északi útvonalakon indulnak el. A kalandorok
rendhagyó élménybeszámolót tartottak egy családi utazásról, melyet a valahol Alaszkán túl éltek át
egy kis vitorlás hajójukban. A résztvevők közül sokan voltak a Balaton család tavalyi előadásán is és
kíváncsian hallgatták a vitorlázó Balatonok újabb hajmeresztő történeteit. A közönség nagyon sok
kérdést intézett az előadók felé, láthatóan rendkívüli volt az érdeklődés a nem mindennapi előadás
iránt. A Kalandok a világ végén című előadáson 60 fő vett részt.
Március 28-án Einstein fizikája közérthetően címmel Albert Einstein fizikájáról hallhattunk
előadást. Az előadó Horányi Gábor fizika tanár volt, aki az érdeklődők számára a lehető
legközérthetőbb módon vázolta fel Albert Einstein relativitáselméletének legfontosabb állításait.
Frappáns, szórakoztató és részletes előadást hallhattunk, ami a rendkívül nehéz téma ellenére sem
volt száraz és unalmas. A humoros előadásmód ébren tartotta a hallgatóság figyelmét, az előadó
folyamatosan bevonta a résztvevőket a programba. A kérdőíveken nagyon sok pozitív véleményt
fogalmaztak meg a résztvevők, két résztvevő személyesen is megköszönte, hogy hallhatták ezt az
előadást az Agórában. Az előadáson 70 érdeklődő vett részt.
Április 25-én az Ősi Magyarország című előadásában Grandpierre Attila a természetföldrajz, a
fémművesség története, a genetika, a régészet, a vallástörténet, a népzene- és népmesekutatás
eredményeinek összevetésével egyfajta átfogó képet mutatott be az ősi Magyarországról.
Megismerhettük az előadó legújabb kutatási eredményeit és közben legújabb könyvét is bemutatta
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nekünk. Grandpierre Attila előadása összeszedett, rendkívül részletes és tudományosan megalapozott
volt. Rengeteg meglepő és merész gondolatot hallhattunk, az előadás egészen új nézőpontból vázolta
fel a Kárpát-medencében élő ősi népcsoportok szokásait, kultúráját és történelmét. A programon 104
fő vett részt.
Május 16-án a Legjobb barátunk, a kutya c. előadás során az állat-asszisztált terápia legújabb
eredményeit ismerhettük meg A Gyermekekkel a Kutyákért- Kutyákkal a Gyermekekért Alapítvány
munkáján keresztül. Az alapítvány vezetője, Bara Ivetta előadásában részletesen bemutatta
munkájukat, feladataikat és eredményeiket. Beszélt arról is, hogy milyen kutya lehet terápiás kutya
és milyen vizsgáknak és követelményeknek kell ehhez megfelelni. A programon részt vett még az
alapítvány két munkatársa és három terápiás kutya is. Az elméleti ismertető részeket gyakorlati
bemutatók színesítették, így a program a gyermekek számára is élvezetes és tartalmas kikapcsolódást
jelentett. A programon 41 fő vett részt.

Szeptember 26-án a gravitációs hullámok mibenlétéről és természetéről tartott előadást Horányi
Gábor. Az Einstein fizikája közérthetően c. előadás folytatásaként az általános relativitáselmélet
igazolása volt az előadó célja, a gravitációs hullámok felfedezésének segítségével. A rendkívül
alaposan felépített előadás bemutatta a kortárs fizika egyik legnagyobb fajsúlyú felfedezését és
megkísérelte érzékeltetni a felfedezés óriási hatását az emberiség jövőjét illetően. Horányi Gábor
humoros, logikusan felépített előadása mindvégig lekötötte a hallgatóság figyelmét, egyáltalán nem
volt száraz és mindvégig közérthető tudott maradni. Az előadás végén a közönség számos kérdést
intézett az előadóhoz, a programon részt vett több egyetemista is. A programon 34 érdeklődő volt
jelen.
Október 24-én Hogyan fényképezték le a lefényképezhetetlen fekete lyukat? című előadás az
Einstein fizikája közérthetően és a Gravitációs hullámokról szóló előadások folytatása, és a sorozat
lezárása volt. Többen voltak, akik mindhárom előadásra eljöttek és nagyon pozitívan értékelték az
előadó személyét, humoros előadásmódját és stílusát is. A program végén néhányan személyesen
mondtak köszönetet Horányi Gábornak a színvonalas és minden részletet érintő előadásért. Egy hölgy
nekem köszönte meg, hogy ilyen remek előadást hallgathatott, ami annyira felkeltette érdeklődését,
hogy otthon is folytatni fogja a téma kutatását. A résztvevők között ismét voltak egyetemisták is,
nagyon sok pozitív szóbeli visszajelzés érkezett a résztvevőktől. A programon 31 érdeklődő vett részt.
November 28-án egy nagyon különleges úti beszámoló szerepelt a Mindentudó ház programján,
vendégelőadónk Illés Adorján volt, aki 4 év és 10 nap alatt biciklivel körbeutazta a földet. A
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Kerékpárral beutaztam a világot című előadás arról szólt, hogy Adorján milyen izgalmas és
tanulságos kalandokon esett át több évig tartó utazása során. Kiemelt jó néhány különleges helyszínt,
mesélt segítőkész emberekről, akik a világ különböző pontjain segítették, támogatták célja
elérésében. A közönség érdeklődve hallgatta az előadást, rengeteg kérdés elhangzott, melyekre a
fiatal világutazó nagyon szívesen válaszolt. Többen kértek tőle közös fotót és autogramot, volt, aki a
program plakátját is elkérte és örömmel vitte magával haza emlékbe. A programon 97 résztvevő volt
jelen.
December 12-én a Grafológia a mindennapokban címmel Lehóczki Laura grafológus előadását
hallhattuk. Az előadás olyan kérdésekre keresett és adott választ, amik mindannyiunkban
felmerülhetnek a téma kapcsán: Van-e létjogosultsága a kütyük elterjedése idején a kézírásnak?
Milyen élethelyzetekben érdemes használni ezt a tudományt? Az előadás közben bepillantást
nyerhettünk ennek a különleges tudománynak a módszertanába, és megtudtuk, hogy milyen
területeken ad megbízható információkat és segítséget. A látogatók száma 31 fő volt.
Natura Napok
Fontos számunkra, hogy olyan előadásokat szervezzünk, melyek bizonyos kérdéskörök kapcsán
nehezen hozzáférhető információk átadását, adott téma sokoldalú bemutatását szolgálják. Az
előadások nagy része mentálhigiénés jellegű, mely lehetővé teszi, hogy az érdeklődők mélyebben
megismerkedjenek az egészségesebb, harmonikusabb életvitelhez kapcsolódó elképzelésekkel.
Célunk az ezotéria, spiritualitás iránt érdeklődők számára előadásokon, workshopokon, kezeléseken
való részvétel biztosítása, a szemléletmód tartalmasabb megismerésének lehetővé tétele. Olyan
ismeretterjesztő előadások, zenei produkciók nyújtása, melyek segítik a testi és lelki egészséget,
harmonikus személyiségfejlődést.
A tavaszi Natura nap folyamán „A NŐ ezer arca” szlogenhez és témához kapcsolódó előadások,
kiállítások, jóga, meditációk, állapotfelmérések, valamint egyéb szolgáltatások (masszázsok,
kezelések, életmód tanácsadás) várták a látogatókat. Elsőként Kálazi Ági tradicionális reiki mester,
tanár, a nap háziasszonya köszöntötte a vendégeket, levezette a nyitó meditációt, majd „Létezik-e
hatalmasabb erő, mint az ANYAI szeretet?” címmel előadást tartott. A továbbiakban Pigler Gréti
alternatív terapeuta „A NŐ gyógyulása a világ gyógyulása”, Timár Gézáné tanácsadó „Szexualitás a
NŐ életében”, és Dr. Darnói Tibor holisztikus orvos „A NŐ az őserő” c. előadását hallhatta a
közönség. Végül Szabó Gabriella spirituális terapeuta „A NŐ és a szerelem” – szakrális körtánca
zárta a napot.
A kamaratermi előadások mellett Rábaközi Ilona „A nő tetőtől talpig élet” című kiállítását
tekinthették meg a látogatók. Emellett számos workshopon is részt vehettek.
A rendezvény jó alkalom arra, hogy a résztvevők alaposabban megismerjék a testi és lelki
egészségmegőrzéshez kapcsolódó szemléletmódot, ugyanakkor eltöltsenek egy igazán különleges,
örömteli napot az intézményben. A vendégek elégedettek voltak a rendezvénnyel és jelezték, hogy
szívesen jönnének hasonló jellegű ismeretterjesztő programokra, workshopokra. Ez alkalommal is
számos olyan információ birtokába jutottak, melyet beépíthetnek személyiségükbe. A kezelések
tekintetében leginkább a masszázst és a csontrakást részesítették előnyben. Az előadásokat,
műhelymunkákat rendkívül tartalmasnak gondolták, ugyanakkor többen kifejezték, hogy nehezen
választanak az egy időben megvalósuló részprogramok közül. Emiatt a jövőben érdemes átgondolni
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az eddigi koncepciót. Ha lehet, a műhelymunkák ne azonos időpontban legyenek. Figyelembe véve
a további igényeket, a kézműves vásár mellé kézműves foglalkozásokat is tervezhetnénk.
A programra 114 fő vett jegyet.

Az ősz Natura nap folyamán a - A NŐ a FÉRFI szemén keresztül - „A Férfi a templom, a Nő a
szentély.” szlogenhez és témához kapcsolódó előadások, kiállítás, jóga, meditációk,
állapotfelmérések és egyéb szolgáltatások (masszázsok, kezelések, életmód tanácsadás) várták a
látogatókat. Kálazi Ági tradicionális reiki mester, tanár megtartotta a nyitó meditációt, majd Huszti
Sándor önismereti tanító, párkapcsolati szakember „Valóban készen állsz egy új kapcsolatra?” című
előadása következett. Ezután Horváth Zoltán gyógyító „Érzéseim, kérdéseim – Számíts a
legrosszabbra!” címmel interaktív beszélgetést vezetett. A továbbiakban Enrico lélekzenész „A NŐ
szentélye” című lélekzene koncertjét hallhatta a közönség.
A zenés program után Tuba Gábor Botond természetgyógyász „Éljen a Nő színeváltozása, avagy
szűztől a boszorkányig” és Kovács Zsolt Lemma coach „A teljes élet hat alappillére a párkapcsolatok
tükrében” című előadásaival folytatódott a rendezvény. Emellett Zalavári András Tamás
drámapedagógus, meseterapeuta élő mesemondással örvendeztette meg az érdeklődőket. Részt
vehettek továbbá workshopokon és megtekinthették Takács Mónika „A nő” című kiállítását is.
Az esemény az érdekes téma ellenére kevesebb érdeklődőt vonzott, mint vártuk, de a látogatók most
is hasznos információk birtokába juthattak, melyeket hatékonyan beépíthetnek személyiségükbe. Az
esemény kiváló alkalom arra, hogy a közönség alaposabban megismerje az egészségmegőrzéshez,
illetve a spiritualitáshoz kapcsolódó szemléletmódot, ugyanakkor eltöltsön egy különleges, kellemes
napot az intézményben. A vendégektől szóban és írásban is pozitív visszajelzéseket kaptunk. A
kérdőívek alapján elégedettek voltak a programokkal és szívesen vesznek részt hasonló jellegű
színvonalas ismeretterjesztő előadásokon, workshopokon.
Érdemes lenne országosan ismert, kiemelkedően népszerű előadót, pszichológust,
természetgyógyászt, témához kapcsolódó szakembert hívni a rendezvényre. A programelem a
színházteremben valósulna meg. Lehetne rá külön jegyet vásárolni, illetve árusítanánk kombinált
jegyet is.
A programra 94 fő vett jegyet.
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Egyéb előadások
Januárban első alkalommal terveztünk ismeretterjesztő előadással egybekötött borkóstolót, Boros
legendák- legendás borok címmel. A magas színvonalú előadást 5 soros borkóstoló kísérte, emellett
érdekességek, játékok színesítették az estété. A programon 30 fő vett részt.
Februárban a Házasság hete programsorozathoz kapcsolódva, „A jó házasság tanulható” címmel
Jánosi Valéria előadását hallgathatták meg az érdeklődők. A programon 18 fő vett részt.
Tanfolyamok
2019-ben is színes képet mutatott tanfolyamaink listája.
Kézműves tanfolyamok
A kézműves tanfolyamok célja, hogy a résztvevők az adott témában új ismereteket szerezzenek,
kompetenciákat sajátítsanak el. Az egyes képzések végére bővül a tudásuk, jártasságuk, a megszerzett
tudásanyag birtokában otthon is végezhetik tovább a tevékenységet. A foglalkozások során elméleti
és gyakorlati útmutatásban egyaránt részesülnek. Az oktatók által alkalmazott didaktikai módszerek
(szemléltetés, magyarázat, előadásmód, segítségnyújtás, írott tananyag adása…) tovább segítik az
ismeretanyag hatékony átadását. Az egyes tanfolyamokon a résztvevők létszáma minimalizálva,
illetve maximalizálva van. Az oktató személyére jellemző a magas szintű tudás, gyakorlati és elméleti
jártasság.
Harisnyavirág-készítő tanfolyam
A márciusi foglalkozás során a résztvevők megtanulhatták a harisnyavirág készítésének alaplépéseit,
melynek segítségével egy 2 virágból álló, kaspóba kerülő alkotás készíthettek. Az oktató kitért a
megfelelő alapanyagok, kiegészítők és ezek beszerzési helyeinek ismertetésére is. A foglalkozás jó
hangulatban telt, melynek végére mindenki elkészítette a tervezett kompozíciót. A résztvevők a
megszerzett alapismeretek birtokában már otthon is tudnak virágokat készíteni. A foglalkozásokat
Fülöp Rita vezette és 10 fő részvételével zajlott.
Bútorfestő tanfolyamok
I.
II.
III.

tanfolyam - március 18. és április 8. között, 11 fő részvételével zajlott
tanfolyam - április 30. és május 21. között, 7 fő részvételével zajlott
tanfolyam - november 19. és december 9. között, 7 fő részvételével zajlott

A 4 foglalkozás során mindhárom alkalommal a bútorfestés mesterségével ismerkedhettek meg a
résztvevők. Megtanulhatták a festék helyes felhordását, a különböző díszítő eljárásokat, az antikolást,
a koptatást, a whitewash (fehérre mosott) és a száraz ecset technikákat.
Az első foglalkozás alkalmával az oktató ismertette a bútorfestés történetét, a népi bútorok,
motívumok, színek jelentését. Részletesen bemutatta az alapozó festékeket, a különböző típusokat,
márkákat. Ezután mindenki választott magának egy ajtódíszt és megtervezte rá a mintát. Miután a
kívánt színre alapozták a fatáblájukat, átrajzolták rá a motívumot és díszítőfestéssel (akrilfestékkel)
kifestették. Eközben sok hasznos információt tudtak meg az ecsetfajtákról, a helyes használatukról,
tárolásukról. Az oktató mindenkinek egyesével mutatta be az alapmotívumok elkészítésének lépéseit
és adott hozzá való ecsetet, valamint számtalan, a témát ismertető könyvet, mintafüzetet hozott
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magával, ami segítette a résztvevőket az inspirációban. Végül mindenki kapott egy nyomtatott,
részletes összefoglalót is az alapismeretekről.
A második foglalkozás az előző alkalommal megszerzett ismeretekre épült. A résztvevők bátran
fogtak hozzá a feladathoz, melynek eredményeképpen szép és egyedi alkotások készültek. Új
technikaként ismerték meg a szivacsozást, a márványozást, a stencilezést és a pontozást. Cz. Budai
Katalin minden felmerülő kérdést megválaszolt, mindenkinek segített abban, hogy hol vásárolhatja
meg az adott technikához a legmegfelelőbb alapanyagot. Végül lakkozták, viaszolták, antikolták
és/vagy koptatták az elkészült tárgyakat.
A harmadik foglalkozás a „régiből újat” a bútorfelújításról szólt. Katalin alapos részletességgel
mutatta be a bútorfelújítás folyamatát: a zsírtalanítást, tapaszolást, csiszolást, portalanítást, alapozást
és díszítőfestést. A résztvevők az otthonról hozott fiókelőt, fiókot, dobozt, tálcát, képkeretet, sámlit,
széket stb. varázsolhatták újjá.
Utolsó foglalkozáson a szárazecset technikát sajátíthatták el a tanfolyam résztvevői. A tanfolyamot
összefoglaló zárta, melynek során még egyszer átvették a legfontosabb tudnivalókat.
A foglalkozásokat Cz. Budai Katalin, bútorfestő népi iparművész, a Veszprém Megyei Népművészeti
Egyesület tagja vezette.
Kosárfonó tanfolyam
Kosárfonó tanfolyamot kezdők részére az év során kétszer hirdettünk meg, egyiket január 16-tól
április 4-ig 9 fővel, a másik sorozatot pedig szeptember 18-tól december 11-ig 7 fővel, Kaics Julianna
kosárfonó, népi kismesterségek oktatója vezetésével.
Csipkeverő tanfolyam
Csipkeverő tanfolyamot Szuper Miklósné Judit tartotta, az Alsóörsi Csipkeműhely vezetője. A 36
órás tanfolyam 7 fő részvételével zajlott melynek eredményeképp, megtanulták a csipkeverés
technikáját és ennek köszönhetően önálló csipkeverésre képesek.
Nemezkészítő tanfolyam
Nemezkészítő tanfolyamot is kétszer tartottunk az év során. 2018-ban megtartott tanfolyam
résztvevőinek kezdeményezésére szerveztük meg 2019. februárjában a haladók részére meghirdetett
tanfolyamot, amely 8 alkalomból állt és 6 fő vett részt rajta.
Októberben kezdők részére hirdettük meg a 12 alkalomból álló foglalkozásokat, amelyre szintén 6 fő
jelentkezett.
Alapfokú foltvarró tanfolyam kezdőknek
A novemberi 10 órás tanfolyam 5 fő részvételével zajlott. A képzést Mészáros Ágnes, a Foltvirágok
Patchwork Klub tagja tartotta az érdeklődőknek. A tanfolyamra jelentkezők megtanultak kézzel
varrni, és géppel is összeállítani kisebb-nagyobb méretű munkákat. A tematikában szereplő blokkok:
szélforgó, nyakkendő, részeg ember lépése. A belőlük készült munkák: gyorsháromszög,
könyvborító, asztalterítő.
Kreatív pólófestő foglalkozás
A márciusban megtartott foglalkozáson az érdeklődők megismerhették az újszerű exquizite
képzőművészeti irányzatot és annak alaptechnikáit, formanyelvi kifejezőeszközeit. A foglalkozás
során direkt a technikára fejlesztett professzionális festékekkel dolgozhattak. Szabadon választhattak
mintát, a konstruktív folyamatba belevihették saját egyéniségüket. Ennek köszönhetően a foglalkozás
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végére igazán különleges, egyedi art-shirt-ök születtek. A program művészeti vezetője, Gyulai Attila
festőművész mindvégig szakértő figyelmet, segítséget nyújtott a munkához.
A workshop rendkívül igényes volt, a résztvevők kiélhették kreativitásukat, jelentős sikerélményhez
jutottak, ugyanakkor 5 óra önfeledt szórakozás részesei lehettek. Élvezték, hogy nem előre
meghatározott mintákkal kellett dolgozniuk, hanem bátran megvalósíthatták önálló elképzeléseiket.
A programon 6 fő vett részt.

Paracord műhely
A május 8. és június 5. között megvalósult 5 foglalkozás tematikája a következő volt: anyagismeret,
történet, eredet, felhasználási területek, eljárások, alaptechnikák (fonás, szövés, csomózás),
tárgykészítés. A résztvevők minden alkalommal legalább két tárgyat alkottak (pl.: túlélő karkötő,
kulcstartó, egyéb kiegészítők). Az összejövetelek mindegyikén más-más technikát ismertek meg.
Nagyon élvezték a foglalkozásokat és jelezték, hogy örömmel vennék, ha lenne folytatás.
Elmondásuk szerint annyira megkedvelték a tevékenységet, hogy már nem csupán kellemes
elfoglaltságként tekintenek a paracordozásra, hanem egyfajta életérzésként, életstílusként. A
műhelyvezető első alkalommal foglalkozott felnőttekkel, de a gyerekekhez hasonlóan velük is
kitűnően megtalálta a hangot. A programon 5 fő vett részt.
Alkossunk együtt! kreatív virágkötészet az Agórában
Az október 22. és november 26. között megvalósult 6 foglalkozás tematikája a következő volt:
1.)
Virágkötészeti ismeretek, kör illetve hosszított csokor készítése
2.)
Mindenszenteki koszorú készítés moha, szalma és toboz alapra száraz termésekkel díszítve
3.)
Selyem vagy szárazvirágos kaspós asztaldísz készítése választható stílusban
4.)
Virágtál készítése vágott virágból vizes alapba
5.)
Adventi koszorú vagy asztaldísz készítése
6.)
Ajtókopogtató készítése választható díszekkel és stílusban
Gyakorlatorientált foglalkozások keretében, a jeles napokhoz, ünnepekhez illeszkedő tematika
mentén elméleti és gyakorlati tudást nyújtottunk a kézműves foglalkozások, konkrétan a
virágkötészet iránt érdeklődő résztvevőknek. A program elérte célját, ami egyrészt a képzésvezető
profizmusának, másrészt a lelkes résztvevőknek köszönhető. A látogatók elsajátították a legfőbb
virágkötészeti ismereteket és minden alkalommal más-más különleges, egyedi, minőségi alkotást
hoztak létre. A csokrok, asztaldíszek, virágtálak, koszorúk és ajtókopogtatók készítése jelentős
sikerélményhez juttatta a virágkötőket. Az érdeklődők nagyra értékelték, hogy a tanfolyamvezetőtől
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szakértő figyelmet, segítséget kaptak munkájukhoz. Tetszett nekik, hogy az alkotó folyamatba
belevihették saját egyéniségüket, megvalósíthatták önálló elképzeléseiket, így jócskán kiélhették
kreativitásukat. Az 5 résztvevő mindegyike töltött ki kérdőívet, a foglalkozássorozat maximális
pontszámot kapott az elégedettségmérésen. Jelezték, hogy szeretnék, ha a programnak lenne
folytatása. A programon 5 fő vett részt.

Szappankészítő workshop
Május 18-án szappankészítő workshop-ra 9 fő jelentkezett. A foglalkozást Németh Tímea, a Tiszta
Szívvel Műhely vezetője vezette. Az oktató alapos elméleti és gyakorlati képzésben részesítette a
résztvevőket, kellőképpen odafigyelve a biztonságos munkavégzésre. Különböző szappankészítési
technikákat sajátíthattak el a résztvevők, s párosával dolgozva készítettek körömvirágos (főzött),
levendulás (hideg eljárásos), kecsketejes, tojásos sole, borotva- és sószappant. A résztvevők a
workshop folyamán megtanulhatták azt is, hogyan tudnak a saját igényeiknek megfelelő
szappanreceptet összeállítani.
Kencekészítő workshop
Október 19-én, 9 fő részvételével, Németh Tímea vezetésével Kencekészítő workshop-on vehettek
részt az érdeklődők. Alapos elméleti oktatás (natúr- és biokozmetikumok alapanyagai, krémek
előállítása) után a résztvevők párban dolgozva készítettek deo stift dezodort, arc- és kézkrémet,
valamint szulfátmentes sampont.
Alkotóműhely
Az Alkotóműhely 9 éve működik az intézményben. A résztvevők olajfestést, rajzolást tanulnak N.
László Gizella vezetésével. Az Alkotóműhely 2019-ben 19 alkalommal valósult meg, összesen 302
fő részvételével
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Gasztronómiai tanfolyamok
Az Agóra Veszprém Kulturális Központban négy főzőhelyes látványkonyhája jó lehetőséget biztosít
a tanfolyamok szervezéséhez. Az elmúlt négy évben kialakult egy nagy létszámú, egyre bővülő
célközönség, akik szívesen vesznek részt a gasztronómiai tanfolyamokon, követik az intézmény ez
irányú tevékenységét. Mivel jelenleg nagyon népszerű a gasztronómia, és az ezzel kapcsolatos
tevékenységek, a programok sok olyan embert vonzanak az intézménybe, akiket a hagyományos
ismeretterjesztő alkalmakat nem vonzanak. Így a konyhai tanfolyamoknak nagy szerepe van az
intézmény népszerűsítésében és az imázsformálásban. Tanfolyamaink elsősorban a felnőtt
korosztályt célozzák, de egyszerűbb foglalkozásokkal igyekszünk a gyerekeket is bevonni a
tevékenységbe
2019-ben a következő gasztronómiai tanfolyamok valósultak meg: Macaronkészítő tanfolyam,
réteskészítő tanfolyam 2 alkalommal, tortaburkoló tanfolyam, cukorvirágkészítő tanfolyam,
kenyérsütő tanfolyam, Croissant-készítő tanfolyam, mézeskalácsdíszítő tanfolyam és Bonbon
workshop. 2019-ben 9 gasztronómiai tanfolyamot valósítottunk meg, amelyeken összesen 105 fő vett
részt.
Nyelvtanfolyamok
Olasz nyelvtanfolyam haladóknak
A 2. ciklust kezdték az olasz nyelvtanfolyam hallgatói Di Croce Gyöngyi vezetésével.
2019. január 8-tól – május 28-ig heti 3 órában zajlott keddenként a haladó olasz nyelvtanfolyam, az
Agórában. A csoport létszáma 9 főre csökkent, négyen lemorzsolódtak.
Az előző 60 órás tanfolyam végére kb. A2-es szintig jutott el a csoport, a mostani kurzus célja a B1es szint elérése volt, melyet sikeresen teljesítettek. Megismerkedtek a jövő idővel, feltételes móddal,
tegező felszólítással és a tárgyeseti, visszaható és birtokos névmásokkal.
Szeptemberben folytatódott a tanfolyam, 6 fő vállalta a harmadik 60 órás ciklust.
Az előző 60 órás tanfolyam végére kb. A2- B1-es szintig jutottak el, a mostani kurzus célja a B1 B2-es szint elérése volt, melyet sikeresen teljesítettek. Megismerkedtek a kötőmóddal, magázó
felszólítással, kijelentő módban az igeidők egyeztetésével. A témaköröknél megjelent a sport, az
egészséges életmód, vidéken vagy városban jobb-e élni, az ünnepek. Sokat gyakoroltak írásban és
szóban is, fejlesztették a hallás utáni szövegértést.
Angol nyelvtanfolyam kezdőknek
2019 szeptemberében angol nyelvtanfolyamot indítottunk kezdőknek. Az elmúlt négy évben
sikeresen lezajlott spanyol, orosz, német, olasz francia tanfolyam, most az angollal próbálkozott az
intézmény. Az órákat Nádasi Edit, a Vetési Gimnázium tanára tartotta heti 2x3 órában.
Némethné Hock Ildikó tankönyvét használták, mely egy B1 szintű kiadvány. Az első 60 órában a
tankönyv harmadát tanulták meg, így a tankönyv a folytatásban is használható. Mivel a társaság a
folytatás mellett döntött, ezért januártól újabb 60 órás tanfolyamot indítunk a 12 fős csoportnak.
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Számítástechnikai tanfolyamok
Photoshop tanfolyam
A digitális fényképezőgépek, szkennerek, fényképezős telefonok mind szélesebb körű terjedésével a
számítógépes képfeldolgozás ma már nem csupán a grafikai stúdiók misztikus művészete, hanem
mindennapi életünk része.
A tanfolyam fő témája volt: a különböző képkorrekciós és képmanipulációs műveletek, a
kiadványszerkesztéshez és a webes feladatok megoldásához kapcsolódó Photoshop szolgáltatások.
Tematikájában szerepeltek: a képkiválasztás szempontjai, méretezés, eszköztár használata, filterek,
írás, rajzolás Photoshopban, layer, árnyékolás, clone stamp.
A 36 órás Photoshop CS6 tanfolyam heti két alkalommal, kedden és csütörtökön 15.00-tól 17.00-ig
került lebonyolításra. A jelentkezők között korosztályban indíttatásban és előképzettségben is
mutatkoztak különbségek. Ezek ellenére a 8 fős csoport együtt tudott haladni, szükség esetén
lehetőség volt külön konzultációkra - e-mail-en vagy személyesen - illetve a felmerülő kérdések
megbeszélésére mindig adódott lehetőség. Egy-egy felvetett probléma megoldása az egész csoport
számára tanulási, fejlődési lehetőséget nyújtott. A tematikának megfelelően haladva a program
alapjainak kezelését mindenki elsajátította. A foglalkozások során kiemelt hangsúlyt kapott, hogy a
program ennél több lehetőséget tartalmaz, ezek használata - az alapok ismeretében - már a gyakorlás
függvénye.
Egyéb tanfolyamok
Gyermektáncoktatók képzése
A táncképzések az idei évben is sikeresen lezajlottak. Módszertani anyagokkal bővülve a csoport
tagjai nem csak oktatási tematikát, hanem néprajzi ismeretekkel bővített előadássorozatba is
bekapcsolódhattak. Az újév anyaga Veszprém környéki táncok voltak. Így a magyar
tánchagyományok mellett kiemelt figyelmet kapott a sváb nemzetiségű falvak tánckincse. Az
oktatásban Tótvázsony, Hidegkút, és egy-egy bakonyi sváb település táncanyaga szerepelt. A zenei
ismeretek, a fúvós hangszerelésű kísérő muzsika új arculatát mutatta meg nemzetiségi táncainknak.
Az oktatást továbbra is Vastag Richárd a "Népművészet Ifjú Mestere" címes táncpedagógus tartotta.
A néprajzi előadásokban Hámory Balázs néprajzkutató segítkezett.
Elsősegélynyújtó tanfolyam
2019-ben 3 alkalommal, februárban, májusban és októberben szerveztünk elsősegélynyújtó
tanfolyamot. A gyakorlatorientált tanfolyamok során a résztvevők szemléletes, közérthető formában,
interaktív módon sajátíthatták el az általános alapismeretekhez, a sérülések, sebek szakszerű
ellátásához, a vérzéscsillapításhoz, illetve az alapszintű újraélesztés elméleti és gyakorlati
módszereihez kapcsolódó mélyebb ismereteket. A tanfolyamok rendkívül hasznosak voltak, a
képzésvezető célravezetően építette fel a tananyagot. Az elméleti információkat minden esetben
gyakorlati alkalmazás követte, így az új ismeretek hatékonyan beépültek a résztvevők tudatába. Az
érdeklődők az elsajátított tudásanyagnak köszönhetően adott helyzetben ténylegesen életet
menthetnek, megakadályozhatják, hogy egy veszélyes állapot súlyosbodjon, illetve elősegíthetik a
szövődménymentes gyógyulást. A résztvevők kifejtették, hogy igen magas színvonalúnak és
életszerűnek tartották a képzést. Szerintük a tanfolyam jóvoltából szakszerű segítséget tudnának
nyújtani, és határozottabban lépnének fel valódi vészhelyzetben.
A képzés ugyanakkor segítséget nyújt a jogosítvány megszerzéséhez szükséges egészségügyi
vizsgára való felkészülésben is. A programokon összesen 28 fő vett részt.
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Karácsonyi gyógyteakészítő workshop
A decemberi workshop első része egy rövid, ám szakértő és különleges gyógynövényismerettel
kezdődött, bevezetve az érdeklődőket a gyógyteakészítés és fogyasztás világába is. Ezt követően
finom gyógy- és fűszernövényekből készült teákat kóstoltak. A továbbiakban kétféle, téli
problémákra gyógyírt nyújtó gyógynövényes teakeveréket állítottak össze. Az elkészített
teakeverékeket szép üvegekbe töltötték, majd vidám, színes, mintás díszítőanyagok és feliratozható
üdvözlőkártyák felhasználásával még szebbé és személyesebbé varázsolták azokat. Így az
ismeretszerzés mellett kézműves foglalkozás keretében saját készítésű karácsonyi ajándékokat is
gyártottak a teákból. A műhelymunkát Dr. Nagy Alinda és Klatsmányi Péter, a Napsugár Gyógyító
és Oktatási Központ munkatársai vezették. A programon 6 fő vett részt.
Start Pont
A Start Pont foglalkozást Ruppert Petra tanár, mediátor tartja. A foglalkozások célcsoportja a 11-16
év közötti kamaszok és a szüleik, a program a köztük való kapcsolat erősítését, adott esetben
helyreállítását célozta. A Start Pont program 16 alkalommal valósult meg, összesen 32 fő
részvételével.

KIÁLLÍTÁS
A közösségi művelődés/közművelődési tevékenységi forma végzését szabályozó jogszabályok a
kiállítás tekintetében, amelynek alapján és figyelembevételével végezzük a tevékenységet.
Magyarország Alaptörvénye
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról
A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (képző-, ipar- és
fotóművészek szerzői jogainak kollektív kezelésére létrejött szervezet) adott tárgyévre vonatkozó
jogdíj közleménye
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Az Agóra Veszprém Kulturális Központban két nagyobb tér áll rendelkezésre a kiállítási
tevékenységhez, a kiállítóterem és az 1. és 2. emeleti társalgó. Ezen kívül a Bakony Fotóklub
időszakos, tematikus kiállításainak a minigaléria ad helyet.
Az intézmény kiállítási tevékenysége sokrétű, minden évben igyekszünk több korosztályt, és
különböző érdeklődésű embereket megszólítani. Ennek megfelelően a programok célcsoportja is
változatos. A kiállítási tevékenységünk során a kommunikációnkat az adott célcsoport igényei,
elvárásai határozzák meg.
Az intézményben 2019-ben összesen 19 kiállítást rendeztünk, amelyeket kb. 9000 látogató tekintett
meg, a megnyitókon 791 fő vett részt.
A 2019-ben megrendezett kiállítások tematikusan:
Festménykiállítás
A kiállításokon veszprémi vagy Veszprém megyei amatőr alkotók és alkotócsoportok mutatkoztak
be az intézményben. Célunk, hogy lehetőséget adjunk az amatőr alkotóknak saját művészetük
megismertetésére, támogatva ezzel az alkotótevékenységüket, további motivációt nyújtva a
folyamatos önképzésre, fejlődésre. A programok célcsoportja az alkotó családja és baráti köre, így az
intézmény kommunikációja elsősorban rájuk irányult. A kiállításokhoz plakát, nyomtatott és emailezhető meghívó készült, valamint tájékoztatást nyújtottunk a honlapon és a Facebook-oldalon.
Az események nem csupán kulturális programok voltak, hanem baráti találkozók is, amelyek
erősítették a közösségfejlesztő tevékenységünket is, és szélesebb körben ismertté tették az
intézményt. A kiállításokon bemutatkozott: Lukács István, Fábián László, a Honvéd Kulturális
Egyesület Veszprémi Régiójának tagjai, Bolla Erika, Lendvay Katalin, az Agóra Veszprém
Alkotóműhelye, Tóth Mónika és Zsolnay Tímea.
Fotókiállítás
A fotókiállításaink elsősorban a Bakony Fotóklub közreműködésével, és velük való
együttműködésben valósultak meg. Fotókiállításon mutatkozott be Csizmadia Sándor, valamint a
Marx Károly Fotóklub Nagyvárad. Az intézményben rendeztük meg a Magyar Fotográfia Napja
országos ünnepséget és a Pannónia Fotószalon és Diaszalon országos díjátadó rendezvényét.
Harmadik éve mutattuk be a Varázslatos Magyarország pályázatra érkezett alkotásokat az
intézményben, ahol az ország legsikeresebb természetfotósainak a képeit láthatták az érdeklődők.
A Bakony Fotóklub állandó kiállítótere a minigaléria, ahol alkalmanként, kisebb tematikus
kiállításokkal várják a látogatókat. 2019-ben 5 alkalommal rendeztek tárlatot a minigalérián, amelyet
kb. 1400 látogató tekintett meg.
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Ismeretterjesztő kiállítás
Az ismeretterjesztő kiállítások célja valamely új ismeret nyújtása, elmélyítése. A célcsoportunk így
elsősorban a téma iránt érdeklődőkből, vagy az adott témát tanulókból áll össze, a célközönség az
életkor alapján is eltérő. Emiatt a kommunikáció is sokfelé irányul. A felnőtt közönséget a
Facebookon, a honlapon és plakátokon próbáljuk elérni, a gyerekeknek szóló kiállítások kapcsán
elsősorban a gyermekes szülőket és a pedagógusokat célozzuk meg. 2019-ben a gyerekek a Menő
menza interaktív kiállításon és a Vigyázz magadra! bűnmegelőzési kiállításon vehettek részt, a
kismamákat pedig a Babageometria című kiállítás várta. A Csillagközi utazás rendezvény keretében
valósult meg a Star Wars makettkiállítás és az Univerzum fotón és festményen című tárlat.
Kézműves kiállítás
A kézműves kiállításokon amatőr alkotók és alkotócsoportok mutatkoztak be az intézményben, olyan
emberek, akiknek a hobbijuk valamilyen alkotótevékenység, akár a népművészet, iparművészet, akár
a modernebb technikákból merítve az ötleteket.
Célunk, hogy lehetőséget adjunk nekik saját művészetük megismertetésére, támogatva ezzel az
alkotótevékenységüket, további motivációt nyújtva a folyamatos önképzésre, fejlődésre. 2019-ben
ismét megrendeztük a Patchwork Klub hagyományos bemutatkozó kiállítását.
Virtuális kiállítás
A képzőművészet és az önképzés terjesztése, valamint a fiatalabb korosztály megszólítása végett
elindítottuk a honlapunkon a virtuális galériát, ahol az alkotók virtuális kiállításokon mutatkozhatnak
be. 2019-ben G. Héthelyi Gyöngyvér és K. Balogh Ágota kiállítását láthatták az érdeklődők.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁS
A közösségi művelődés/közművelődési tevékenységi forma végzését szabályozó jogszabályok a
közösségi szolgáltatás tekintetében, amelynek alapján és figyelembevételével végezzük a
tevékenységet.
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
Célja a közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan szerveződő, több csatornán történő
tájékoztatása, a közösségi tér használatának biztosítása, a részvétel/látogatás alkalmával a
komfortérzetet növelő szolgáltatások biztosítása. A közösségi szolgáltatások formái: információ
nyújtása (információs tevékenység); informatikai szolgáltatás; játszóház, gyermekfelügyelet.
Olyan, a lakosság számára biztosított tevékenységi formák összessége, amelynek során a
partnereknek lehetőségük van a mindennapi életükhöz szükséges információk összegyűjtésére,
valamint tájékozódásra az intézmény működéséről, tevékenységéről.
A közösségi szolgáltatások hozzájárulnak a látogatók komfortérzetéhez, egyenlő eséllyel vehetők
igénybe. A tevékenység során közösségi kapcsolatépítést kezdeményező programok, akciók is
indíthatók.
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A Területi Közművelődési Iroda 18 környékbeli településsel és az NMI-vel áll kapcsolatban. Ennek
keretében valósítottuk meg a Muzsika hangja a térségben elnevezésű programsorozatunkat, mellyel
célunk az évtizedek óta magas színvonalon működő Gizella Nőikar előadásainak eljuttatása a
Veszprém megyei kistelepülésekre úgy, hogy magas minőségű, komoly vagy éppen vidám
műsorokhoz jussanak díjmentesen. A szűkös költségvetésük ne korlátozza őket abban, hogy méltó
módon megünnepeljenek olyan neves alkalmakat, mint például a Magyar Kultúra Napja. A program
költségeit sikeres NKA pályázat biztosította.
Muzsika hangja a térségben (NKA)
Végtelenségbe ámul a tél
A hajmáskéri Művelődési Házban e zenés irodalmi összeállítás révén a látogatók méltó módon
ünnepelhették a Magyar Kultúra Napját. A Gizella Nőikar előadásában számos zenemű felcsendült,
pl. Karai József: Új regősének és Áldalak búval, vigalommal, Kocsár Miklós: Szerelem emléke és Ó,
havas erdő némasága, Bartók: Csujjogató. A közönség Dominek Anna színésznő tolmácsolásában
részleteket hallhatott Kodály: A magyar népdal művészi jelentősége c. munkájából és Nagy László:
Havon delelő szivárvány c. alkotásából. Elhangzott továbbá Radnóti Miklós: Két karodban, Illyés
Gyula: Bartók, Nagy László: Táncbeli tánc-szók, valamint Reményik Sándor: Ne próbálj!, Kegyelem
és Gyógyíts meg! c. versei. Teleki Gergő zongoraművész Bartók és Liszt darabokat, valamint
Improvizációkat adott elő.
A versek, felcsendülő kórusművek és zongoradarabok igazi esztétikai élményhez juttatták a
vendégeket. A művészeti ágak egymást erősítő hatásának, illetve a művészek profizmusának
köszönhetően rendkívül színvonalas kulturális élményben volt része az érdeklődőknek.
A programmal elsődleges célunk a zenei ismeretterjesztés, a zenei műveltség mélyítése, valamint a
Gizella Nőikar magas színvonalú műsorának kistelepülésen történő bemutatása volt. Az NKA
támogatásával megvalósuló ünnepi műsor óriási sikert aratott a résztvevők körében és teljes
mértékben elérte célját. Az előadást vastapssal jutalmazták és lelkesen gratuláltak a művészeknek.
Kifejezték, mennyire tartalmasnak, hangulatosnak és szórakoztatónak tartották a programot. A
programon 90 fő vett részt.
Világíts belső éjszakánkba
A vendégek a zenés irodalmi összeállítás révén, méltó módon ünnepelhették a Költészet Napját az
ősi Művelődési Házban. Ady Endre, Radnóti Miklós, Reményik Sándor, Illyés Gyula, valamint Nagy
László versei, illetve a költemények által ihletett kórusművek (Karai: Új regősének és Áldalak búval,
vigalommal, Kocsár: Ó, havas erdő némasága, Bartók: Levél az otthoniakhoz) és zongoradarabok
(Liszt VI. Magyar rapszódia, Bartók: Szvit -op 14.) igazi esztétikai élményhez juttatták a közönséget.
A művészeti ágak egymást erősítő hatásának, illetve a művészek - Gizella Nőikar, Dominek Anna
színésznő és Teleki Gergő zongoraművész - profizmusának köszönhetően egyedülálló kulturális
élményben volt része az érdeklődőknek.
Az NKA támogatásával megvalósuló ünnepi műsor nagy tetszést aratott a résztvevők körében. A
közönség vastapssal jutalmazta az előadást. Mind a művészek, mind az Agóra felé sokan kifejezték,
milyen színvonalasnak, sokszínűnek és élvezetesnek tartották a rendezvényt.
A település polgármestere néhány nappal a rendezvény előtt elbizonytalanodott a helyszínt illetően.
Tartott tőle, hogy a művelődési ház épülete nem méltó az előadáshoz. A helyi templomban sem
rendezhettük a programot, mert az Atya a böjtre hivatkozva elzárkózott előle. Emiatt meg kellett
néznünk a művelődési házat, amit alkalmasnak találtunk a rendezvény lebonyolítására. A
kellemetlenségek elkerülése érdekében újabb térségi együttműködés esetén a megállapodás
megkötése előtt ajánlatos ellenőrizni az esemény tervezett helyszínét. A programon 40 fő vett részt.
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Húsvétváró koncert
A műsor igazi lelki utazás volt az ünnepi készülődés jegyében. Hazai és külföldi irodalmi alkotások,
húsvéti himnuszok, bibliai zsoltárok, magyar népénekek, valamint húsvéti népdalok hangzottak el a
kapolcsi Művelődési Házban. Felcsendült többek között Bartók Béla: Levél az otthoniakhoz és
Tavasz, Marc-Antoine Charpentier: Subtuum praesidium, Karai József: Áldalak búval, vigalommal,
Nancy Telfer: Kyrie, Gloria, Sanctus, illetve Agnus Dei című alkotása. A program során
közreműködött a Gizella Nőikar és Dominek Anna színésznő. A koncert nagy sikert aratott a
zeneszerető érdeklődők körében. A közönség vastapssal jutalmazta az előadást. Elmondásuk szerint
rendkívül nívós, szórakoztató műsort láttak, igazán különleges művészeti élményben volt részük. A
Nagyvázsonyba tervezett előadás azért nem az eredeti helyszínen valósult meg, mert a település a
megállapodás ellenére mégsem tudott helyet adni a rendezvénynek. Szerencsére Kapolcson szívesen
fogadták a programot. A tapasztalatok alapján erőteljesebben hangsúlyoznunk kellene a térségi,
különösen a pályázati támogatással megvalósuló programok esetén, hogy csak akkor írják alá a
befogadó nyilatkozatot, ha valóban komolyan gondolják az együttműködést. A programon 10 fő vett
részt.
Zenés irodalmi nyáresti barangolás
A zenés irodalmi összeállítás igazi kirándulás volt a különböző zenei és irodalmi korok, illetve
stílusok között. Az előadás az angol madrigáloktól a romantika korán át a 20. századi
népdalfeldolgozásokig a nyári vidámságot, a feltöltődés időszakát közvetítette a hallgatók felé. A
zongora- és kórusművek továbbvitték, fokozták a megszólaló irodalmi művek hangulatát.
A látogatók a következő műveket hallhatták az eplényi Kultúrházban
- John Hilton: My Mistress frowns
- Bartók Béla: Tavasz és Csujogató
- Robert Schumann: Der Wassermann
- Kocsár Miklós: Nocturne
- Kodály Zoltán: Esti dal
- Karai József: Sárközi karikázó és Estéli nótázás
A program során közreműködött a Gizella Nőikar, Dominek Anna színésznő és Teleki Gergő
zongoraművész.
A résztvevők hálásan köszönték a maradandó kulturális élményt és kifejezték, mennyire
különlegesnek, magával ragadónak tartották a műsort. Szerintük Dominek Anna színésznő és Teleki
Gergő zongoraművész közreműködése erősíti, kiegészíti az egyébként is minőségi kóruszenét.
Kiemelték a nőikar és a művészek profizmusát. Az eplényi művelődési házban nem működnek
állandó csoportok, klubok. A tapasztalatok alapján a kistelepüléseken zajló rendezvények közönségét
leginkább az épületben tevékenykedő közösségek teszik ki. Sajnos ez alkalommal is érződött a
vendégek számán, hogy az intézménynek nincs stabil vendégköre. A programon 20 fő vett részt.
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MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉG
A közösségi művelődés/közművelődési tevékenységi forma végzését szabályozó jogszabályok a
művelődő közösség tekintetében, amelynek alapján és figyelembevételével végezzük a
tevékenységet.
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról
A Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (ARTISJUS) – adott tárgyévre vonatkozó – közleménye
irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében az előadások
szervezői által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb
feltételeiről (Előadások szervezőire vonatkozó jogdíjközlemény)
Az intézmény kiemelten fontosnak tartja az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének elősegítését, támogatását, valamint működésük révén a tehetséggondozást,
tehetségfejlesztést és a hasonló érdeklődésű emberek társas együttlétének, szórakozásának
biztosítását. Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a nálunk működő közösségek munkájának
támogatására. Rendszeresen helyet adunk összejöveteleiknek, próbáiknak, bemutatóiknak. Minden
csoportnak van az Agórán belül „felelőse”, akihez kérdés, probléma esetén fordulhatnak. Az adott
szervező kolléga segíti, adott esetben koordinálja a csoport mindennapjait.
Klubok, szakkörök
Agykontroll Klub
Klubfoglalkozás: minden hónap 2. szerdáján
Az agykontroll iránt érdeklődők számára találkozási helyet biztosítunk, hogy gyakorolhassák a
technikát és mélyíthessék tudásukat.
Létszám: 19 fő/alkalom
Bridzs-Klub
Klubfoglalkozás: minden hétfőn
Az összejöveteleken lehetőség van a kártyajáték folyamatos gyakorlására és a résztvevők számára
tudásuk, technikájuk fejlesztésére.
Létszám: 12 fő/alkalom
Etka Jóga
Klubfoglalkozás: minden hétfőn és csütörtökön
Módot adunk a jógázóknak arra, hogy alkalmanként 1,5 órában feltöltődjenek, testi és lelki
harmóniájukat szolgáló mozgásformákat gyakoroljanak.
Létszám: 20 fő/alkalom
Ezüst Huszár Sakkegyesület
Klubfoglalkozás: minden kedden és csütörtökön
A játékosok számára biztosítjuk a fejlődés- és a mérkőzéseken, bajnokságokon való részvétel
lehetőségét.
Az Egyesület NB II-es Bajnoki Sakkversenyei február 10-én, március 10-én, április 28-án, november
10-én és december 01-jén zajlottak. A Napközis sakktábor 3 turnusban június 24 - június 28-ig, július
01 - július 05-ig és augusztus 05 - augusztus 09-ig valósult meg. Augusztus 17-20-ig megszervezték
a XXV. Veszprémi Nyár FIDE értékszámszerző Nemzetközi Sakkversenyt.
Létszám: 12 fő/alkalom
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A versenyeken átlag 30 fő, a sakkversenyen kb. 60 fő vett részt.
Lung C’uan Tao Kung Fu School
Klubfoglalkozás: minden nap
Támogatjuk az iskola sokrétű tevékenységét (pl. edzések, képzések, masszázsok) és célkitűzéseit
(egészséges életmódra nevelés, ismeretátadás az elsősegélynyújtás, kínai orvoslás, ősi kínai
gyógymódok, gyógynövények, meditáció, anatómia területén).
Létszám: 25 fő/nap
Kosárfonó és Csuhékészítő Műhely
A kosárfonó műhely tagjai (4 fő) otthon áztatják be a vesszőt, s hozzák magukkal az Agórába.
Önállóan dolgoznak, alkotnak, s közben beszélgetnek. 2019-ben a vezető betegsége miatt elmaradtak
a Csuhékészítő Műhely foglalkozásai.
A csoport 2019-ben 13 alkalommal jött össze kéthetente csütörtökönként 15.00 órától 18.00 óráig.
Résztvevők száma: 52 fő.
Natúr Kincsek Klub
Minden hónap második hétfői napján jön össze a 6 fős csoport, 2019-ben 10 alkalommal 17.00
órától 20.00 óráig. Résztvevők száma: 50 fő
Mozgássérültek Aktív Egyesülete
Az egyesület összesen 9 alkalommal találkozott, a találkozókon 42 ember vett részt.
Ringató
A Ringató kisgyermekkori zenei nevelési program (www.ringato.hu) célja, hogy mintát mutasson a
kisgyermekkori zenei nevelés lehetőségeire a szülőknek, valamint a szülő-gyerek kapcsolatot tegye
szorosabbá a közös éneklés, ölbeli játékok, mondókák, lüktető dajkarímek erejével. A foglalkozások
célja továbbá, hogy a kismamák megtanuljanak egy könnyen énekelhető, de a kodályi elvekhez híven:
zeneileg értékes dalanyagot. Minden alkalom 30 perces, szeretetteli légkörben zajlik, semmi kötelező
feladat nincs. A gyerekeket csak körülveszik zenei ingerekkel, élő hangszerekkel, élő énekszóval.
Vezeti: Bruckner Szabolcsné Rábaközi Rita, védjegyes Ringató foglalkozásvezető, ének-zene szakos
tanár. A foglalkozásokra néhány esetben az édesapák is elkísérik a gyerekeket és az anyukákat, így
az eseményeknek családerősítő és összetartó hatása is van.
Résztvevők: jan. 20 fő, febr. 29 fő, márc. 39 fő, ápr. 26 fő, máj. 49 fő, jún. 48 fő, szept. 39 fő, okt. 56
fő, nov. 51 fő, dec. 21 fő, összesen 378 fő.
Foltvirágok Patchwork Klub
Foglalkozásaikat évente 20 alkalommal, kéthetente szerdánként tartják. Egész éves munkájukat
reprezentatív kiállításon mutatták be december 4. és 18. között az Agórában.
Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Veszprém Megyei Szervezete
Fogadóóra jogsegélyszolgálat minden hónap első csütörtökén 9-12 óráig.
Katonák kártyaklubja
Minden hétfő és péntek 13-18 óra között.
Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Egyesülete
Minden hónap első csütörtökén 17-19 óra.
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Veszprémi klubja
Az egyesület 8 alkalommal találkozott és szervezett előadást valamint az év zárásaként karácsonyi
összejövetelt tartottak az Agórában. Az előadásokon túl az egyesület 9 alkalommal szervezett
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kirándulásokat az ország különböző pontjaira ahol értékes kiállításokat és műemlékeket tekintettek
meg. Az előadásokon összesen 392 fő, a kirándulásokon pedig 164 fő vett részt.
Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület
Az egyesület a nyári hónapokat leszámítva minden hónap utolsó csütörtökén találkozott az
Agórában.
Művészeti csoportok
Gizella Nőikar
Csoportfoglalkozás: minden hétfőn
Veszprém kiemelt művészeti együttese számára próba és bemutatkozási lehetőséget biztosítunk.
TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad
Próbáikat minden hétfőn 17 órától tartják, melynek eredményét havi szinten pódium előadások
keretében mutatják be.
Bakony Fotóklub
A fotóklub összesen 35 alkalommal találkozott, a találkozókon 235 ember vett részt.
Acro Dance Rock and Roll SE (heti rendszerességgel próbálnak)
Egyesületvezető: Tromlerné Rusz Rita
Acro Dance SE nyári tábor: 06.17-06.21. és 07. 08 – 12.
Az Acro Dance SE a vakációban két egy hetes nyári edzőtábort szervezett 8:00 – 16:00 óra között
napközis jelleggel. A tábort az egyesület gyakorlott szakedzői vezették. A tánctáborban az
alábbiakkal foglalkoztak: formációs és páros rock and roll, látványtánc, világhírű musicalek dalaira
koreografált táncjátékok készítése. Ebéd után kézműves ügyeskedővel is kiegészült a napi program.
A kemény „munka” mellett fontos szerepet szántak a kötetlen játéknak, szabadtéri vetélkedőknek,
hogy a tábor ne csak a szünidő hasznos eltöltése legyen, hanem felejthetetlen élmény is. A tábor
utolsó napján – az Agóra kamaratermében – a gyerekek bemutatták szüleiknek, ismerőseiknek a héten
tanult legújabb koreográfiájukat.
2019. szeptemberétől a csoport nem próbál az Agórában.
Free Dance Tánccsoport (heti rendszerességgel próbálnak)
Művészeti vezető: Winkler Vanda
2019. szeptemberétől a csoport nem próbál az Agórában.
HEMO Modern Táncműhely (heti rendszerességgel próbálnak) Művészeti vezető: Szita Bernadett
Modern tánc – Graham technika hetente kétszer
Januártól-decemberig
Szita Bernadett, művészeti vezető tartotta az órákat.
Az év során az alábbi technikákat gyakorolták és sajátították el:
1. bounces – strech bounce spirállal, archal, weight shift, tilt
2. breathing gyakorlatok – footwork-kel spirál, karmunkával II. poz-ba nyújtással,
3. contraction release – drop+bounces, sp. release, pitch helyzettel, diamond kar,
4. exercise on six, kicsúszással,
5. II. pózból – Tilt helyzet III. pózban,
6. pleading, spirálok
7. „Z” ülésből – pitch – contraction, sp. lábbal indítva
8. Launch gyakorlatok – IV. pozícióból forgás nélkül, launch
9. skip gyakorlatok diagonálban, sp. ugrások
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10. kombináció,
11. központ tartása ülő helyzetben, új feladat mellkasemeléssel, gyökérkéz helyzete, függőleges
gerinc megtalálása nehéz
12. deep strech over - vállak helyzete, contraction más helyzetekben is
13. testsúlyáthelyezések, haladva is,
14. fókusz
Résztvevők: jan. 21 fő, febr. 42 fő, márc. 50 fő, ápr. 30 fő, máj. 56 fő.
2019. szeptemberétől a Várpalotai Képesség és Tehetségfejlesztő Magániskola művészeti csoportja
nem próbál az Agórában az iskola megszűnése miatt.
Szita Bernadett már csak a saját táncműhelyébe járó tagoknak tart órákat Veszprémi Modern
Táncműhely néven heti kétszer.
Kis-Bakony Táncegyüttes (heti rendszerességgel próbálnak)
Művészeti vezetők: Varga István és Vargáné Földházi Ildikó
Ritmus Művészeti Egyesület
Művészeti vezető: Arany Szilvia
A csoport januárban próbált utoljára.
Veszprém-Bakony Táncegyüttes (heti rendszerességgel próbálnak)
Winners Versenytánc Egyesület (heti rendszerességgel próbálnak)
Egyesületvezető: Vajda Lászlóné
Nyugdíjas klubok
A Veszprémben működő 47 nyugdíjas klubból 19 működik az Agóra Veszprém Kulturális
Központban: 60-as Nyugdíjasok Klubja, Apeh Nyugdíjas Klub, Bakony Művek Nyugdíjas Klub,
Balluff Nyugdíjas Klub, Bárczi Gusztáv Nyugdíjas Klub, Betty és barátai Nyugdíjas Klub, Bónusz
Évek Nyugdíjas Klub, Cserhát Nyugdíjas Klub, Fegyveres Erők Nyugdíjas Klub, Gizella Nyugdíjas
Klub, Laczkó Dezső Nyugdíjas Klub, Munkaügyesek Nyugdíjas Klubja, Pannonkeresek Nyugdíjas
Klubja, Sédvölgy Nyugdíjas Klub, Szenior Tanácsadók Társasága, Szociális Segítők Nyugdíjas
Klubja, Veszprémi Polgárok Nyugdíjas Klubja, Posta-Távközlés Nyugdíjas Klubja, Játsszunk együtt
Nyugdíjas Klub.
A nyugdíjas klubok előre összeállított program alapján működnek és előre meghatározott
időpontokban, rendszeresen tartják összejöveteleiket. Céljuk a nyugdíjasok tájékoztatása az őket
érintő ügyekről, a tagok életminőségének javítása, érdekeik képviselete. Feladataik közé tartozik
kulturális és szabadidős programok, valamint színvonalas és változatos tevékenységek
megszervezése.
Intézményünk fontosnak tartja a nyugdíjas klubok munkájának támogatását, ezért igyekszünk minél
több segítséget nyújtani számukra. Összejöveteleikhez ingyenesen biztosítunk termeket és technikai
eszközöket (pl.: asztalok, székek vagy projektor és vászon filmek vetítéséhez). A havonta egy
alkalommal megrendezésre kerülő Nyugdíjas Klubvezetők Fórumát is nálunk tartják. Ez a program
mindig a hónap első szerdáján 14 órakor kezdődik, a nyugdíjas klubvezetők ekkor egyeztetnek az
aktuális havi teendőkről.
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RENDEZVÉNYEK
A közösségi művelődés/közművelődési tevékenységi forma végzését szabályozó jogszabályok a
rendezvények tekintetében, amelynek alapján és figyelembevételével végezzük a tevékenységet.
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2004. évi II. törvény a mozgóképről
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
2018. évi LV. törvény a gyülekezési jogról
78/2013. (XII. 16.) EMMI rendelet az „art” mozivá minősítés feltételeiről
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá
tételéről
55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról
203/2006. (X. 5.) Korm. rendelet a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének
részletes szabályairól
Az előadások szervezőire vonatkozó ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület vonatkozó
jogdíjközleménye
A települési önkormányzat által – az 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdése alapján hozott
– a közterületek használatáról szóló rendelete
14/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról
A rendezvények megszervezésekor elsődleges célunk a kulturális értékek minél tágabb körben
történő megismertetése. Fontos szempont a látogatók szabadidejének hasznos eltöltése, a felnőttek,
az idősek, a családok és a gyermekek igényes szórakoztatása tartalmas programok biztosításával.
Rendezvényeinkre nemcsak Veszprémből, hanem a környező településekről is sokan látogatnak el.
Ezáltal még szélesebb körben tudjuk terjeszteni a hagyományos és a modern kulturális értékeket.
A Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napján, a kiállítást és közösségi összejövetelt követően került sor Für Anikó és
Karácsony János „Ábrándon túl” című akusztikus koncertjére. Az ismert színésznő és az ikonikus
gitáros, dalszerző, énekes közös műsorában különleges hangszerelésben szólaltak meg James saját
szerzeményei, valamint örökzöld LGT dalok. Für Anikó eddig megjelent albumaiból válogatott és
magyar költők verseiből nyújtott át egy csokornyit rendkívül egyedi előadásmódban. (Ady Endre,
József Attila, Tóth Árpád) Líra és progresszivitás egyszerre volt jelen a duettekben és a szólókban
egyaránt. A két közismert és népszerű művész felfokozott érdeklődést váltott ki, sok kedves, de ritkán
látott vendégünk volt a nézők között. A különleges előadást óriási ovációval és vastapssal jutalmazta
a lelkes közönség. A művészek három ráadással köszönték meg a fogadtatást. A koncert 290 fő
részvételével zajlott.
Családi és gyermekrendezvények
Vuk Nap - komplex gyermekprogram
Az áprilisi rendezvényen 10 és 17 óra között a Budaörsi Animációs Bázis és Kreatív Tér - Játszóház
Karavánja az alábbi foglalkozásokkal várta a gyermekeket.
Optikai játékok – bevezetés a rajzanimációba: két-fázisú animáció, zoetróp és pörgetős füzet rajzolás.
Papírkivágásos tárgyanimáció – gyurmafilm és tárgy- illetve legóanimáció készítés: számítógéppel
összekötött trükkasztalon készült az animáció. Az előre elkészített papírkivágásokat vagy tárgyakat
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kockánként mozgatták a gyerekek. Az előzetesen bemutatott animációs szoftvert maguk használták
a felvételek elkészítéséhez. Türelmesebb gyerekeknek ajánlottuk, illetve azoknak, akik ezúttal nem
szerettek volna rajzolni, mivel a papírkivágások megmozdításához erre nem volt szükség.
Stop-motion pixilláció – a résztvevők magukat mozgatták: semmiféle rajzkészség nem szükséges
hozzá, mivel a gyerekek közvetlenül a kamera előtt színészkedtek. Egyszerre több szereplő is
játszhatott egy filmjelenetben, és az eredmény pár perc múlva láthatóvá vált! A három helyszínen
forgórendszerben zajlott egy-egy foglalkozás.
A részvételt 8 éves kortól ajánlottuk. Minden résztvevő elkészítette a saját rajzanimációját, tárgy- és
élőszerepelős kisfilmjét. Az üres pörgetős füzetet hazavihették a gyerekek, melybe otthon rajzolnak
majd. Családonként kaptak ajándékba egy igényes textiltáskát is. A megadott e-mail címre utólag
mindenkinek elküldték a gyermeke által készített kisfilmet. A szervező munkáját két önkéntes diák
segítette, akik a kérdőívezésben aktívnak, talpraesettnek bizonyultak.
Az eseményt újító céllal szerveztük, túllépve az eddig megszokott játszóházi kézműves
foglakozásokon. Az alapos, időben megtörtént előkészítés és reklámozás ellenére a rendezvény a
vártnál kevesebb érdeklődőt vonzott. A játszóház 35 fő részvételével zajlott.
Ezt követően 17 órától az INVERSEDANCE | Fodor Zoltán Társulat – Vuk című gyermek táncjátékát
tekinthették meg az érdeklődők. A táncbemutató megszervezésével kiemelt célunk továbbra is a
táncművészet gyermekkorban történő megismertetése és megszerettetése. A célok eléréséhez vezető
úton már tett az Agóra fontos lépéseket, hisz tavaly műsorra tűztünk egy szintén magas színvonalú
gyermekszínházi előadást. Tettük mindezt újító szándékkal, a már bejáratott gyermekkoncertjeink
mellett. Az előadásra 250 fő váltott jegyet.

Tavaszi szünidei játszóház
A tavaszi szünet csütörtöki napján a nagyobbaknak kézműves foglalkozásokkal (csipeszcsibe, húsvéti
dekoráció, tojásdíszítés) a kicsiknek játszószőnyeggel és mozgásfejlesztő játékokkal készültünk. A
kézműves tevékenységeket az Agóra szervező kollégái tartották. A festéshez 1 db tojást
biztosítottunk. A Csa-ládika „Nyuszi hopp” című játékos vetélkedője várta az óvodás és kisiskolás
gyermekeket. Összesen 81 fő részvételével zajlott.
Halász Judit koncert
A „Csiribiri” koncerten a filmkoncert zenei anyagából hallhattak válogatást, amely csokorba fogja
Halász Judit egyedülálló pályafutásának legnépszerűbb alkotásait. A gyerekek aktív részesei voltak
a koncertnek, végig énekeltek, táncoltak. Az előadás végén lehetett cd-ket, pólókat vásárolni,
valamint a művésznővel dedikáltatni, közös fotót készíteni. A rendezvényre nemcsak a
megyeszékhelyről, hanem a környező településekről, sőt más megyékből is érkeztek látogatók. A
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koncertre 506 fő váltott jegyet. A szóbeli visszajelzések alapján egyre nagyobb szükségét érezzük
annak, hogy interneten is lehessen a nagyobb rendezvényeinkre jegyet vásárolni.
Gyöngyözön Zenekar koncertje
A Veszprémi Vigasságok keretében megszervezett koncert során a vidámságé, a táncé és a játéké volt
a főszerep. A zenészek a résztvevőkkel együtt járták el a méhek táncát szüretkor, meghallgatták a
suhanó árnyák alkonyati motozását. Meglesték a kismacskák éjszakai mulatozását, a Boszorkányok
táncát és megtanultak egy régi játékot: a longamétát. A zalaegerszegi zenekar színvonalas és
szórakoztató előadást nyújtott. Azonban több éves tapasztalatunk, hogy a helyszín a nyári nagy
melegben nem ideális. Az árnyékolást csak a színpad felett tudjuk megoldani így a közönségnek a
forró napon ülve kell, azaz kellene végignéznie a programokat. Tapasztalatunk az, hogy a közönség
a helyszínen lévő minimális árnyékba húzódva hallgatja a koncertet, mely sem a közönségnek, sem
a fellépőknek nem ideális helyzet, melyet a visszajelzések is igazolnak, ezért úgy döntöttünk, hogy
2020-tól nem szervezünk programokat ezen alkalomra.
Őszi szünidei játszóház
Az őszi szünet 3 napján változatos kézműves foglalkozásokkal vártuk a gyermekeket. A harmadik
napon a halloween jelmezben érkezők meglepetést kaptak! Nagy örömünkre 20 fő érkezett
jelmezben. A legkisebbeket mindhárom napon játszószőnyeggel és mozgásfejlesztő játékokkal
vártuk! A kézműves tevékenységeket az Agóra szervező kollégái tartották. A Csa-ládika dolgozói
állították össze és vezették le a több állomásos ügyességi vetélkedőt, naponta más-más témában.
Örömmel láttunk a résztvevők között olyan gyerekeket, családokat, akik már rendszeres látogatóink.
Többen is eljöttek azok közül, akik a nyári táborokon vettek részt.
Hétfőn a Veszprém Tv a „Híradás” című műsorában, kedden pedig az M1 a „Ma délután”-ban
tudósított az eseményről. A játszóház látogatottsága jelentősen megnövekedett. Idáig legfeljebb 6070 fő résztvevőnk volt naponta. Kedden viszont száznál is többen jöttek, amihez valószínűleg a rossz
idő is hozzájárult. Az alapanyagok mennyisége így is bőven elég volt, viszont várniuk kellett az
asztaloknál, hogy sorra kerülhessenek. Ezt többen szóvá is tették. Emiatt szerdán plusz asztalokat és
még egy 4. kézműves foglalkozást is beépítettünk a programba. Terveink szerint legközelebb
növeljük az oktatók létszámát, illetve lehet, hogy nagyobb terembe helyezzük át a rendezvényt.
Örömmel tapasztaltuk, hogy vidékről, a környező településekről (Berhida, Nagyvázsony, Öskü, Litér,
Kislőd) is bejöttek a családok a rendezvényre. Összesen 291 fő vett részt a programon.

Gryllus Vilmos „Nótás Mikulás” című koncertje
Ez az előadás csupa olyasmiről szólt, ami télen történik! Elsősorban persze a Mikulásról – vagy
inkább a Télapóról? – aki mindjárt december elején meglátogatott minket. De aztán sorban jött a többi
41

ünnep, Karácsony, Újév, Farsang. Ezekről énekelt a gyerekekkel – vagyis inkább velük együtt –
Gryllus Vilmos. A műsor után dedikálás is volt, a lemezeket a helyszínen megvásárolhatták az
érdeklődők. A rendezvényre nemcsak a megyeszékhelyről, hanem a környező településekről, sőt más
megyékből is érkeztek látogatók. Örömünkre szolgált, hogy egy helyi iskolából és egy olaszfalusi
óvodából csoport érkezett a 15 órás koncertre, a pedagógusok vezetésével.
Rengeteg csecsemőt, karonülő gyermeket hoztak a koncertekre, akik eléggé nyűgösek, sírósak voltak.
Ők életkorukból adódóan nem élvezték az előadást, viszont zavarólag hatottak az előadóra és a többi
gyermekre is.
Először fordult elő, hogy egy kolléga beöltözött Mikulásnak és szaloncukrot osztogatott az érkező
gyerekeknek. Azt gondoltuk egy ez kedves gesztus, mellyel tovább növelhetjük a rendezvény
színvonalát. A meglepett gyerekek és szüleik nagyon örültek a kezdeményezésnek, mindenki
megköszönte a kis ajándékot. A koncertre 463 fő váltott jegyet.

Ricsi Bácsi játszóháza
Veszprém, havonta jelentkező legnépszerűbb gyermekprogramja a Játszóház. Színvonala és
népszerűsége tovább emelkedett az élő zene bevonásával. A játszóház főként azokat a családokat
célozta meg akik nyitottak és érdeklődőek a magyar népi kultúra,a magyar néphagyományok iránt. A
fő tematikája mind a táncoknak, mind a kézműves foglalkozásoknak az aktuális népi ünnepkörhöz
kapcsolódott. Ennek eredményeként a családi kézműves és játszóház sorozat sikeresen megvalósult.
A rendezvényre látogatók létszáma minden alkalommal meghaladta a 100 főt. A gyermekek ismeretei
a népi hagyományokról bővült és gazdagodott. A kézműves foglalkozásokon pedig a szülőkkel igazi
közösséggé formálódott a játszóházak alkalmával.
Sütigyár és csokigyár
A konyhai foglalkozásokba igyekszünk bevonni a gyerekeket is. A sütigyárak és a csokigyárak
szervezése ezt a célt szolgálja. 2019-ben 4 alkalommal szerveztünk sütigyárat és 5 alkalommal
csokigyárat, a programokon összesen 152 fő vett részt.
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Advent az Agórában
2019-ben is változatos kézműves foglalkozásokkal és értékes gyermekkoncertekkel vártuk a
csalásokat a négy adventi hétvége szombati napjain. Az idei évben kézműves vásárral is színesítettük
programunkat, ahol minőségi kézműves termékek között válogathattak a hozzánk látogatók. Az első
hétvégén a Lóca együttes „Karácsonyra hangoló” koncertjét, a második alkalommal Dervalics Róbert
„Mikulás jelmezes” műsorát, december 14-dikén „Luca, Luca kitty-kotty” címmel ismét a Lóca
együttes hívta táncba a gyermekeket majd zárásként a Bogár Muzsika előadásában Ünnepváró
koncertjét hallgathatták a gyermekek és szüleik illetve nagyszüleik. A rendezvényen 290 fő vett részt.
Pálinkás Roland kezdeményezésére az idén állítottunk először, hagyományteremtő szándékkal,
karácsonyfát az intézmény előtti téren. A közösségi karácsonyfa díszítés rendkívül népszerű volt az
ovisok és iskolások körében szép számmal érkeztek gyerekek, akik elhelyezték saját díszeiket a fán.
A kicsik mellett sok felnőtt is részt vett a programon, mely igazán kellemes karácsonyi hangulatban
telt. A programon kb. 190 fő vett részt.

Kultúrházak Éjjel- Nappal
2019-ben ötödízben csatlakoztunk a Kultúrházak Éjjel - Nappal eseménysorozathoz melynek
kiemelkedő célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a művelődési házakra, illetve az azokban folyó
kulturális tevékenységekre, hangsúlyozva a közösségi művelődési intézmények nyitottságát,
sokszínűségét és a közösségépítésben játszott kiemelkedő szerepét.
Pénteken egy Csillagközi utazás részesei lehettek a hozzánk érkezők. A gyerekeket és családokat
utazó planetárium, kézműves foglalkozás, szabadulós játék, csillagászati bemutató és kiállítások
várták. A rendezvényen összesen 250 fő vett részt.
A szombati napon a Bakony-Balaton régió folklórkincse és népi hagyományai elevenedtek meg,
zenében, dalban, táncban. A programon fellépett a Szentgáli Banda és Pávakör, Szentistván Daloskör,
ösküi Hajnal citeraegyüttes és Forrás népdalkör valamint a Gerence Táncegyüttes. A programot népi
kézműves alkotóház valamint helyi és a környékbeli kistermelők által kézzel készített minőségi
termékek széles választéka színesítette.
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Vasárnap egy közös családi délutánra vártuk az érdeklődőket, mellyen a Csa-ládika „Titkok ládája”
címmel játékos családi vetélkedőt tartott. A szellemi sportok játéktérben az Ezüst Huszár
Sakkegyesület és a Bridzs klub nyitott foglalkozásain vehettek részt az érdeklődők. Vásár és
mesterségbemutatók keretében a kosárfonással, selyemfestéssel, mandala-, ásványékszer- és farsangi
figura készítéssel ismerkedhettek a gyermekek és szüleik illetve nagyszüleik. Emellett diafilmvetítés
várta őket, majd a Gézamalac Együttes koncertje zárta a programot.
Az Agóra nyitottsága, közösségépítő és térségi szerepe jelentősen megmutatkozott a rendezvény
során. Nagy tetszést aratott a játékos családi vetélkedő és a Gézamalac Együttes koncertje. A
diafilmvetítés szintén sok nézőt vonzott. Az érdeklődők örömmel sakkoztak, bridzseztek és szívesen
próbálták ki a sudoku játékot. A vásár és mesterségbemutatók tekintetében leginkább a túlélő
karkötők paracord zsinórból történő készítése vonzotta a résztvevőket. A selyemfestés, a mandalák
és ásványékszerek a felnőttek körében voltak inkább népszerűek. A mesterségbemutatóknál jóval
nagyobb a kézműves foglalkozások iránti érdeklődés, ezért a hasonló jellegű rendezvényekre érdemes
több játszóházzal készülni. A programon 150 fő vett részt.
Nemzetiségi napok
A programok révén támogatni szeretnénk a nemzetiségek közösségi művelődését, közművelődési
tevékenységét, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását. Célkitűzésünk,
hogy megismertessük és elfogadtassuk a kisebbségek kultúráját, hagyományait.
Roma Nemzetiségi Nap - Hagyományaink nyomán
A januári program keretében előadás, koncert, hangszerbemutató és táncház zajlott a roma kultúra
jegyében. Emellett hagyományos roma finomságok (pl. cigánykenyér/punya, sós hagyma),
tradicionális mesterségeket (pl. teknővájó és faeszközkészítő) bemutató tárgyak és cigány viseletek
várták az érdeklődőket.
18.00-kor Vastag Richárd néptáncpedagógus, a Népművészet Ifjú Mestere tartott néprajzi előadást a
cigány kultúráról, majd ezt követően Horváth Richárd és zenekara hangszerbemutatóval egybekötött
koncertet adott. A rendezvényt egy hajnalig tartó táncház zárta, melyhez a zenét A Banda zenekar
biztosította, a táncot Vastag Richárd és Nagy Kinga oktatta. A program társszervezője a Gerence
Táncegyüttes volt.
A látogatók a cigány kultúra több évszázados javaiból kaptak ízelítőt, megismerkedhettek a cigányság
néprajzi és hagyományőrző értékeivel. A rendezvény jó példa arra, hogy a népi kultúra hagyományai
megmaradhatnak és továbbadhatók. Az esemény egyrészt szélesíti a település kulturális
programkínálatát, másrészt elősegíti a kisebbségi kultúra társadalmi befogadását. A résztvevőktől
számos pozitív visszajelzést kaptunk. Lelkesen hallgatták a cigány nemzetiség kultúrájáról,
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hagyományairól szóló érdekességeket. A viseleteknek, tradicionális roma ételeknek, a
cigányzenekarnak és a táncháznak köszönhetően mélyebben megismerték a roma kisebbség kulturális
értékeit. Sokan jelezték, hogy szívesen vennének részt hasonló jellegű hagyományőrző kulturális
programokon, népzenei, néptáncos rendezvényeken. A programon kb. 150 fő vett részt.
Lengyel Nemzetiségi Nap
A márciusi rendezvény során elsőként lengyel rajzfilmeket vetítettünk. A nézőtéren többnyire
felnőttek ültek, akik szívesen nosztalgiáztak. 17.00-kor került sor a Riválisok a pályán, barátok a
mindennapokban című lengyel–magyar sportkapcsolatokról szóló kiállítás megnyitójára. Az anyagot
élvezettel szemlélték a látogatók. A 17.30-kor kezdődő ünnepi műsor folyamán nagy tapssal
jutalmazták Kiss László gitár- és kobozjátékát, valamint Teleki Gergő virtuóz zongorajátékát, mely
Chopin és Liszt barátságának állított emléket. A hagyományos lengyel ételek, ízek is sikert arattak.
A program során köszöntőt mondott Porga Gyula, VMJV polgármestere és Bátori Zsolt, az Országos
Lengyel Önkormányzat elnöke. A rendezvényt a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal
közösen szerveztük. Szóban és írásban (kérdőíveken) egyaránt pozitív visszajelzéseket kaptunk a
résztvevőktől. Örömmel nézték a rajzfilmeket, rendkívül színvonalasnak tartották a kiállítást,
valamint a színháztermi műsort. Említették, mennyire érezhető a két nemzet közötti barátság,
legendásan jó kapcsolat. Többen jelezték, hogy szívesen vesznek részt hasonló jellegű kulturális
programokon, nemzetiségi napokon. Az érdeklődők számos lengyel tradícióval megismerkedhettek.
A programon kb. 140 fő vett részt.
Örmény Nemzetiségi Nap
A független Örmény Köztársaság kikiáltásának alkalmából szervezett rendezvény, Kovács Bea
fotográfus Örményországról szóló kiállításával kezdődött, majd Jaghatspanyan Gayane
zongoraművész és Simonyan Krisztina operaénekes műsora következett. Az előadást követően
hagyományos örmény finomságokat kóstolhattak meg az érdeklődők. A programot a Veszprémi
Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal közösen szerveztük.
Az esemény rendben lezajlott. Az egyetlen problémát az okozta, hogy megjelent egy higiénia, illetve
öltözködés szempontjából kifogásolható úr a rendezvényen. Az illetőt finoman megkértük, hogy
távozzon. Szerencsére nem alakult ki konfliktus, szó nélkül elhagyta a helyszínt. A nemzetiségi
napokon előfordul, hogy bizonyos vendégek kizárólag az ételkóstolóra, gasztronómiai bemutatóra
érkeznek. Őket figyelmeztetni kell, hogy ne csak a fogadáson, hanem a rendezvény többi programján
is vegyenek részt.
Számos pozitív visszajelzést kaptunk. Mind a kiállítást, mind a zenés műsort színvonalasnak tartották
és örömmel kóstolták meg az Örmény Önkormányzat által biztosított finomságokat. A program sikere
bizonyítja, hogy az örmények művészete és kulturális szokásai iránt van érdeklődés, hagyományaik
megmaradhatnak, továbbadhatók. A rendezvény révén a közönség megismerkedhetett az örmény
tradíciókkal. A nemzetiség kulturális értékeinek közvetítése minőségi szórakozás, élményszerzés
keretében valósult meg. A programon 60 fő vett részt.
Ukrán Nemzetiségi Nap
November 9-dikén a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal közös szervezésben
megvalósuló program az „Egy ismeretlen háború Közép-Európában” és a „Bundás” Ezred című
fotókiállítások megnyitójával indult. A kiállítást Nepop Ljubov nagykövet asszony nyitotta meg. Ezt
követően Magyarországi ukrán festők kiállítása és ukrán zenészek koncertje Lembergben címmel
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koncertfilmet vetítettünk a színházteremben. A film után Koloszova Viktória ukrán énekes koncertje
következett. A program végén hagyományos ukrán ételeket kóstolhattak meg az érdeklődők.
A rendezvény annak ellenére rendben lezajlott, hogy két héttel korábban teljesen újjászerveződött a
program. A változtatás oka, hogy a Veszprémi Nemzetiségi Önkormányzat élére új elnököt
választottak, aki módosította az addigi terveket. A kiállítás, a koncert és a gasztronómiai bemutató
megfelelt a nemzetiségi napokon megszokott színvonalnak, ugyanakkor a koncertfilm némileg házi
videó jelleget öltött. Korábban az Ukrán Napok szinte mindegyikén megtelt a színházterem. Ez
alkalommal leginkább a város ukrán lakóiból tevődött össze a közönség, további érdeklődőket nem
igazán vonzott az esemény. A programra valószínűleg több látogató érkezett volna, ha az előző
évekhez hasonlóan híresebb előadók, különlegesebb produkciók kerülnek meghívásra. Ezt szem előtt
kell tartani a jövőben. A kérdőívet kitöltő válaszadók kedvezően értékelték a rendezvényt. Pozitív
visszajelzéseket kaptunk szóban is. A programon 70 fő vett részt.
Irodalmi programok
Versbarátok Találkozója – In memoriam Borbély László
Három évtizede minden év januárjában összegyűlnek a vers- és irodalombarátok, hogy ápolják
egykori társuk – a fiatalon elhunyt - Borbély László emlékét. Az összejövetel nyitásaként archív
videófelvételeket és egykori találkozókon készült csoportképeket is láthattunk. Ez az alkalom egyben
amatőr és civil versmondók találkozója is, ahol a Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjai adnak
szerkesztett műsort különleges, ritkán hallható alkotásokból. A házigazda most is Sz. Csordás Éva
művészeti vezető volt, aki személyes hangú összekötő szöveggel varázsolta meghitt hangulatúvá a
délutánt. A közösségi összetartozás és az irodalom szeretete erős ebben a társaságban. Idén
vendégként szerepelt Csejteiné Ríz Ilona, aki megzenésített verseket énekelt és kísért saját
gitárjátékával. A lelkes fiatal színpad-tagok pedig saját készítésű süteménnyel kínálták a jelenlévőket
a szünetben. A találkozón 67 fő volt jelen.
Pemete, a remete c. előadás
Klasszikusok új köntösben: Karinthy Frigyes, Rejtő Jenő, Emőd Tamás és Tóth Árpád írásainak
felhasználásával irodalmi kabaré-est. A közönségben minden korosztály képviseltette magát: a
nagyszülőktől a középkorúakon át az unokákig. A végén vastapssal köszönték meg az önfeledt
szórakozást. A törzsközönségen kívül több olyan nézőnk is volt, akiket kifejezetten az irodalmi
kabaré vonzott, és nem is csalódtak az est folyamán. A TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad márciusi
előadásán 85 fő vett részt.
Költészet napi rendhagyó irodalomóra felső tagozatosoknak
Az idei költészetnapi programunk „Meglepetés e költemény" címmel - Lohonyai Zoltán dalköltő
illetve Rábai Zsanett és Felföldi Gábor versmondók előadásában valósult meg. A műsor elsősorban
József Attila és Petőfi Sándor munkásságára fókuszált, de játékos formában a magyar költészet több
gyöngyszeme is szerepet kapott. A térítésmentesen igénybe vehető rendhagyó irodalomórára a
Báthory, a Séf, a Padányi és a Rózsa iskola delegált szervezett csoportokat és osztályokat. A diákok
létszáma 247 fő volt.
„Dalban bujdosó versek”
„Dalban bujdosó versek” címmel Lohonyai Zoltán dalai és dalszövegei hangzottak el. A szerző
mellett közreműködött Rábai Zsanett, és a műsort készítő Felföldi Gábor, a TIT Váci Mihály Irodalmi
Színpad tagjai. Az est tematikus felépítése érintette a szerelem, a szülő-gyermek viszony, a diákévek
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és a hazaszeretet gondolatvilágát. A szöveg rendkívül asszociatív ellenpontozással növelte az érzelmi
hatást, mindez az egyedi hangszereléssel együtt komplex élményt adva a hallgatóságnak. Az est
végén Lohonyai Zoltán idén megjelent Dallamtalanul című verseskötetét dedikálta. A TIT Váci
Mihály Irodalmi Színpad Rendhagyó Költészet Napi estje 58 fő vett részt.
„Női sorsok a balladák tükrében” címmel Battyányi-Nagy Annamária önálló estje
Különleges téma, szokatlan helyszínen: a színházterem nagyszínpadján volt a játéktér és a
lépcsőzetesen emelt nézőtér egyaránt. A látványos díszletek három különböző karakterű helyszínt
ábrázoltak, melyek között Battyányi-Nagy Annamária versmondó 14 magyar balladát mutatott be,
melyek kivétel nélkül a női sorsokat ábrázoltak: asszonyok, anyák fájdalmait, tragikus szerelmi
történeteket. (Kőmíves Kelemenné, Ágnes asszony stb.) Az előadó ezzel az önálló esttel ünnepelte
az irodalmi színpadon töltött 10 éves évfordulóját, és megmutatta, hogy fejlődése során felnőtt a
nehéz feladathoz: tiszta és szép beszédű előadóvá érett. Az előadás komoly, drámai, néhol komor
hatását Nagy Gergely gyönyörű, szelíd mandolin játéka tagolta, és végül feloldotta a hangulatot. A
TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad májusi előadásán 54 fő vett részt.
„Ti is emlékké nemesedtek” - Radnóti emlékműsor
Inspiráló előadás, újszerű rendezés, kitűnő zenei közreműködő Hajas Szilárd fuvolaművész
személyében. Méltóságteljes, drámai és hatásos produkció. A TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad
szeptemberi előadásán 75 fő vett részt.
„Vers” címmel Sz. Csordás Éva önálló estje
Az előadóművész a pályáján eltöltött ötven esztendejében elhangzott legkedvesebb verseinek
bemutatása. A magyar líra óriásaitól elhangzott gyöngyszemek hallatán az irodalom- és versbarát
közönség köztük kollégákkal, barátokkal, rokonokkal, lelkes tapssal és virágokkal fejezték ki
tetszésüket a 70 perces előadás végén. Berzevici Zoltán kiváló gitáros, saját szerzeményeivel emelte
a művészi színvonalat. A TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad októberi előadásán 115 fő vett részt.
„A megszentelt pillanat” - Kanyár Erika kötetének bemutatója
Az eseményen közreműködtek a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjai, akik szemelvényeket
mutattak be a szerző eddig megjelent összes művéből, ezzel keresztmetszetet nyújtva egész
munkásságából. Barátok, kollégák virágokkal és személyes anekdotákkal köszöntötték az alkotót, 70edik születésnapja alkalmából. Az október 28-dikai kötetbemutatón 90 fő vett részt.
„Örök pódiumon” 9. országos vers- és prózamondó verseny
A Versmondók Országos Egyesületével közös szervezésben, két évente lebonyolított rendezvény.
Négy életkori kategóriában 51 fő nevezett, azonban a helyszínen „csak” 36 fő jelent meg közülük. Öt
fős zsűri bírálta az elődöntők és a döntő során a produkciókat. Végül kategóriánként 3-3 helyezést,
különdíjat és fődíjat ítélt oda az arra érdemes amatőr előadóknak. A novemberi program sikeres
NKA-s pályázat keretében valósult meg.
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„Új vizeken járok”- Ady Endre költői estje, halálának 100. évfordulóján
Emelkedett hangvételű, méltóságteljes műsort láthattunk. Horváth Judit tanárnő (Vetési Gimnázium)
tartalmas bevezetőjét követően a költő művész és emberi életútját blokkokba rendezett versein
keresztül mutatták be az irodalmi színpad tagjai. A megfelelő átvezetésről Kovács Attila zeneszerző
mélyen átélt zongorajátéka gondoskodott. A TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad novemberi előadásán
72 fő vett részt.
Magas művészeti zenei előadások
Intézményünk törekszik arra, hogy minél több magas színvonalú, minőségi zenei produkciót
mutasson be. Célunk a zenei ismeretterjesztés, a kulturális és zenei műveltség mélyítése.
Gizella Nőikar koncertje
A 2002-ben alakult, Hangversenykórus minősítéssel rendelkező Gizella Nőikar aktív résztvevője
Veszprém és a megye zenei életének. Repertoárja a szakrális és világi művek széles körét öleli fel a
reneszánsztól a 20. századi művekig.
A fellépés során 20. századi zeneszerzők műveit adták elő. Az augusztusi koncerten a következő
alkotások csendültek fel:
- Bartók Béla: Levél az otthoniakhoz
- Bartók Béla: Csujogató
- Bárdos Lajos: Szellő zúg
- Ole Kongsted: Natten er så stillen
- Karai József: Sárközi karikázó
A hangversenyen Borbásné Gazdag Gabriella vezényelt.
Az érdeklődők nagy élvezettel hallgatták a kimagasló zeneszerzői életművel rendelkező alkotók
műveit. A kórustagok között rendkívüli az összhang, kapcsolatuk közvetlen, baráti, amely magas fokú
zeneiséggel párosul. A programon kb. 150 fő vett részt.
A Légierő zenekar karácsonyi koncertje
Az előadás során elsősorban karácsonyi dalok csendültek fel sajátos hangszerelésben. A közönség
hallhatott egyházi népéneket, betlehemes pásztordalt, világi karácsonyi dallamokat, filmzenéket,
valamint trombita-, zongora- és dobszólókat. A közönség körében a komolyabb és könnyedebb
hangvételű amerikai, illetve magyar dallamok is nagy tetszést arattak. A programon kb. 250 fő vett
részt.
Női vonal – színháztermi előadások
A szórakoztató, ugyanakkor elgondolkodtató, tanulságos, mély mondanivalóval rendelkező darabok
bemutatásával igyekszünk közös élményt teremteni.
Hogyan értsük félre a nőket? - Csányi Sándor egyszemélyes vígjátéka
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A színművész egyszemélyes vígjátékában nyolc különböző karaktert jelenített meg. Az előadás az
együtt-élés nehézségeiről, szépségeiről, örömeiről szólt. A szünet nélküli 70 perces műsor óriási
közönségsikert aratott. Az öt telt házas előadáson közel 1500 fő vett részt.
Alma Mater napok
Alma Mater Napok a középiskolások művészeti programja. A program a tehetséggondozás-nevelés
jegyében meghirdetett műsor, amely a különböző művészeti ágaknak ad teret. Ifjú tehetségek
mutatják meg prózai, színjátszó, hangszeres, ének és tánctudásukat, tehetségüket az iskola
valamennyi tanára és diákja előtt. Az előadások természetesen minden alkalommal teltház előtt
zajlottak.
Március 27.- A Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium diákjainak előadása
Április 3.- Lovassy László Gimnázium diákjainak előadása
Április 9. - Vetési Albert Gimnázium diákjainak előadása

Agóra Filmklub
A Filmklub az egyetemes filmművészeti értékek megismertetése és terjesztése céljából alakult meg.
Fontos feladata a filmnyelvet értő és szerető közönség számának növelése, a klasszikus és kortárs,
hazai és nemzetközi filmművészeti alkotások szélesebb körben való megismertetése. A filmklub
céljai közé tartozik a filmművészet iránti érzékenység, a kreatív gondolkodás és problémamegoldás
fejlesztése, a filmeken keresztül eljutni a különböző érdeklődési körű és korosztályú csoportokhoz és
egymáshoz közelíteni őket. A filmklubban lehetőséget biztosítunk a választott filmek közös
megtekintésére és megvitatására. Az Agóra Filmklub olyan alkotások bemutatására törekszik, melyek
együtt gondolkodásra, közös beszélgetésekre és konstruktív vitákra ösztönöznek, melynek
köszönhetően a nézők nemcsak filmértővé, de tájékozottabbá és nyíltabbá is válhatnak. Olyan
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programokat kínálunk, melyek igényes mozi élményt nyújtanak, lehetőséget adnak kapcsolatok
kiépítésére, barátságok megszületésére. Létrejött egy olyan fórum, ahol a filmnézésen kívül lehet
beszélgetni, gondolatokat cserélni és kellemesen szórakozni. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy
időről időre olyan látogatók is megjelenjenek a vetítéseken, akik korábban még sohasem jártak
nálunk. Természetesen van egy állandó nézői kör, a „filmklubosok” akik gyakran megjelennek, és
akikre lehet építeni. A velük való kapcsolattartás miatt működtetünk egy zárt csoportot a Facebookon, ahol jelezhetik igényeiket, kéréseiket és ahol tájékozódhatnak a filmklub programjairól. Ebben az
évben fontos törekvésünk lett, hogy szélesítsük a filmkínálatot, hogy olyan alkotásokat is
bemutassunk, amiket eddig nem láthattak nálunk. Ilyen volt például a FOMO-Megosztod és
uralkodsz című magyar ifjúsági dráma, melynek levetítésével sikerült az egyetemista réteget is a
filmklubba csábítani. Többször tartottunk filmvetítéseket iskolásoknak ingyenesen vagy
kedvezményes belépődíj ellenében, nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani a környékbeli
iskolákkal és középiskolákkal. Egyre inkább sikerül bevonzanunk az Agórába a fiatal korosztály
képviselőit is, sőt már az is jellemző, hogy ők jelentkeznek, hogy szeretnének eljönni hozzánk filmet
nézni. Új műfajként hoztuk be a művészi életrajzi filmeket is, például az Egon Schiele – A halál és a
lányka és a Mary Shelley életéről készült filmet. Az új műfajok bevonzanak új nézőket, akik
reményeink szerint máskor is eljönnek majd hozzánk. A jövőben is tartani fogjuk magukat ahhoz az
irányhoz, hogy a filmművészeti paletta minél szélesebb szeletét mutassuk meg, hogy tartalmi és
művészi szempontból sokrétű legyen filmkínálatunk. A vetítések ünnepnapok kivételével hétfőnként
zajlanak 18 órai kezdettel. Az Agóra Filmklub 2019-es évadában 55 filmet vetítettünk összesen. A
lejátszott filmeket és a nézőszámokat az alábbi táblázatban összesítettük:

Hónap
Január

Február

Március

Április

Május

Nap

Vetített film

Nézőszám

7.

Lucia látomásai

53

14.

Nagyi projekt

74

28.

Styx-hamis szelek

55

4.

Gyújtogatók

69

11.

Szerelembe gurulva

130

18.

Kafarnaum

104

25.

Kezedben a sorsod

114

4.

Bolti tolvajok

79

11.

Guerilla

60

18.

Csodálatos fiú

116

25.

Egon Schiele-A halál és a lányka

110

1.

Férfiak fecskében

74

8.

Foxtrott

75

15.

Életem értelmei

62

29.

Mary Shelley-Frankenstein születése

55

6.

Táncterápia

210

13.

Rossz versek

101
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Szeptember

Október

November

20.

Claire Darling utolsó húzása

91

27.

Tied a világ

103

9.

A szavak ereje

49

16.

Együtt megyünk

81

23.

Szívek királynője

82

30.

A hűséges férfi

95

7.

Megszoksz vagy megszöksz

62

14.

FOMO-Megosztod és uralkodsz

91

21.

Bajnokok

60

28.

Út a királyi operába

75

4.

Akik maradtak

109

11.

25 km/h-Féktelen száguldás

76

18.

Mű szerző nélkül

83

25.

Az amerikai birodalom bukása

68

2.

Vadonvilág-Gróf Széchenyi Zsigmond
nyomában

64

9.

Szerelem második látásra

84

December

Az Agóra filmklub hétfői vetítéseinek átlagos nézőszáma 2019-ben 85 fő/vetítés volt. A filmklubos
programon kívül ebben az évben is csatlakoztunk több országos filmes eseményekhez, és különleges
vetítéseket is szerveztünk.
Február 25-én délelőtt A néma forradalom című filmet mutattuk be veszprémi középiskolásoknak. A
program a Nemzeti Emlékezet Bizottságával együttműködésben valósult meg oktatási célzattal.
Ebben az esetben fontosnak tartottuk, hogy olyan ügy mellé álljunk, ami a fiatalok tudását, látókörét
szélesíti. Az egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük a színvonalas filmművészeti alkotások
megismertetését a fiatal generáció tagjaival. Újdonság, hogy nemcsak a kisgyermeket értjük ez alatt,
akiket a Rajzfilmünnep programjaival eddig is elértünk, hanem az iskolás és középiskolás korosztály
megszólítása is fontos célkitűzés lett. A vetítésen és az azt követő előadáson 293 diák vett részt.
Április 10-én 9 órakor a Csodálatos fiú című amerikai filmet vetítettük drogprevenciós célzattal
középiskolások részére. A részvevők száma 290 fő volt. A filmklubban márciusban már bemutattuk
ezt a filmet, ami szokatlan nézőpontból mutatja be a drogfüggőséget. A megrendítő erejű alkotás
hatására felmerült bennünk a gondolat, hogy minél több fiatalhoz juttassuk el a film üzenetét.
Felkerestük a veszprémi középiskolákat és felajánlottunk egy díjmentes vetítés lehetőségét
iskolaidőben. Az iskolák részéről nagyon pozitív volt a reakció, az intézményvezetők és a tanárok is
nyitottak voltak a lehetőségre. Ezt követően felvettük a kapcsolatot a veszprémi Alkohol - Drogsegély
Ambulancia vezetőjével, Dr. Virányi Anikó Judittal és felkértük egy előadás, illetve beszélgetés
megtartására, melyre szintén pozitív választ kaptunk. A film után a Drogambulancia
közreműködésével közösen dolgoztuk fel a látottakat, egy húsz éves drogfüggő fiú mesélte el saját
történetét, ami kísértetiesen hasonlított a filmben látottakhoz. Mellbevágó őszinteséggel számolt be a
vele történtekről és az útról, ami a gyógyulás felé vezet. A diákok figyelmesen hallgatták kortársuk
történetét, számos kérdést is megfogalmaztak a témával kapcsolatban.
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Magyar Film Napja
Ebben az évben első ízben csatlakozunk a Magyar Film Napja elnevezésű országos
programsorozathoz, ami a Magyar Nemzeti Filmalap (Magyar Nemzeti Filmarchívum)
kezdeményezésére jött létre 2018-ban, amelyhez országszerte több mint 100 szervezet és számos
filmforgalmazó kapcsolódott azzal a szándékkal, hogy szélesebb körben megismertessék a magyar
filmművészet alkotásait. Május 10-én színháztermünkben délelőtt 10 órakor a Vízipók-csodapók
című magyar rajzfilm egész estés változatát vetítettük óvodásoknak. A péntek esti filmmaraton első
filmje Szilágyi Zsófia, Egy nap című első játékfilmes rendezése volt, amely a Filmalap Inkubátor
Programjának támogatásával készült. Premierje a világ legrangosabb filmfesztiválján, Cannes-ban
volt, ahol az alkotás a nemzetközi filmkritikusok FIPRESCI-díját nyerte el. Magával ragadó volt az
az őszinteség, ami pátosz- és sallangmentesen mutatja be a nők, a mai modern családok és egy kicsit
mindannyiunk életét. Az estét Mészáros Márta Aurora Borealis-északi fény című opusza zárta. A film
egy idős asszony és lánya kibeszéletlen, titkokkal terhes történetén keresztül mutatta be a múlt
hatásait életünkre. A fordulatokban gazdag családtörténet érzékenyen beszélt a hazugságok és
elhallgatások leleplezésének felszabadító erejéről. Szeretnénk ezentúl minden évben csatlakozni
ehhez a nagyszerű kezdeményezéshez, és lehetőség szerint minél több értékes magyar filmet
bemutatni az Agóra filmklubban. Az egész napos programon összesen 252 néző vett részt.
Országos Természet- és környezetvédelmi Filmnapok
Május 24-26. között harmadik alkalommal csatlakozunk az Országos Természet- és
Környezetvédelmi Filmnapok programsorozathoz, melynek keretében több helyszínen ingyenesen
vetítünk természetfilmeket. Május 24-én, pénteken a diáknap keretében a kamarateremben vetítettünk
filmeket iskolások részére. Április első felében felkerestük a veszprémi általános iskolákat e-mailben,
melyben tájékoztattuk őket a program részleteiről és kértük, hogy minél előbb jelezzék felénk
részvételi szándékukat. Az első megkeresésre kevés iskola reagált. Ezután telefonon vettük fel a
kapcsolatot az iskolákkal, de sajnos csak néhányan adtak pozitív választ. A legtöbben tanulmányi
versenyek, iskolai kirándulások és egyéb év végi programok miatt nem tudtak részt venni a május
24-i diáknapon. Végül négy általános iskolai csoport jelezte részvételi szándékát, amiből sajnos az
egyik csoportnak mégis le kellett mondania a programot egyéb fontos elfoglaltság miatt. A gyerekek
fegyelmezetten és érdeklődve nézték a Vad Balaton című természetfilmet és a vetítés után többen
elmondták, hogy mennyire tetszett nekik a program. Távozáskor a pedagógusok megköszönték, hogy
itt lehettek a rendezvényen és tetszésüket fejezték ki a filmnapokkal kapcsolatban. A diáknapon 101
fő vett részt.
Május 26-án, vasárnap nyilvános vetítéseket tartottunk az Agóra színháztermében. 16 órától az
Életem a Duna, 17.15 órától a Darumadár fenn az égen, 18 órától pedig a Vad Balaton című filmeket
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játszottuk. Az egyes vetítéseken 45-50 fő vett részt. A nézők között voltak családok kisebb
gyerekekkel, fiatalok és idősek is. Szinte minden korosztály képviseltette magát a programon, a
szünetekben pedig nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a filmekkel kapcsolatban. Többen voltak,
akik megnézték mindhárom filmet.
Filmek a falakon
A Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 programhoz kapcsolódóan ingyenes
filmvetítéseket szerveztünk 2019. szeptember 5., 6., 7-én 20 órai kezdettel a veszprémi Stromfeld
utca 5/D lakóház előtti téren. A vetítéseket a panelház falára terveztük fényfestéssel kiegészítve, a
nézőteret pedig a parkban elhelyezett színes babzsákfotelek, nyugágyak és székek alkották. A
program azzal a céllal valósult meg, hogy közös mozizásra és tartalmas együttlétre hívja össze a
lakótelepen élőket. A közösségteremtés mellett kiemelten fontos volt, hogy kortárs európai filmeket
mutassunk be, ugyanis hisszük, hogy az európai filmeknek fontos szerepe van a világ
filmművészetében. Szerettük volna megmutatni, hogy az európai alkotások amellett, hogy
művészileg magas szintet képviselnek, lehetnek szórakoztatóak is. A Filmek a falakon
programsorozattal sikerült közelebb hoznunk az európai filmeket a lakótelepen élőkhöz. Egy olyan
fórum jött létre, ahol idősek és fiatalok hangulatos környezetben igazán színvonalas filmeket
nézhettek a lakótelep közepén. Szeptember 5-én az Eszeveszett esküvő című francia vígjátékot
mutattuk be, ami lendületes ritmusával és jellegzetesen francia humorával könnyed kikapcsolódást
jelentett az összegyűlt nézőseregnek. Már az előkészületek alatt megjelent néhány érdeklődő, akik a
program felől tudakozódtak, nagy örömmel fogadták a kezdeményezést és családjukkal együtt
visszajöttek a vetítésre. 20 órára megtelt a tér, a babzsákfoteleket gyorsan elfoglalták a szemfüles
gyerekek, a nyugágyakon pedig kényelmesen elhelyezkedtek az idősebbek. Sokan hoztak magukkal
plédet és kispárnát, hogy a fénnyel festett fák tövében még meghittebb legyen a mozizás. Amikor
elkezdődött a film, a fal vetítővászonná változott és a panelházakkal körülvett színes kertet belengte
a pattogatott kukorica illata. A vetítés után több néző jelezte, hogy nagyon tetszett neki a film és
másnap is mindenképpen eljönnek. Pénteken és szombaton a rossz időjárási körülmények miatt az
Agóra színháztermében tartottuk meg a programot, bár az utolsó pillanatig bíztunk a szabadtéri vetítés
lehetőségében. Telefonon és személyesen is sokan érdeklődtek és megköszönték az előző esti moziélményt. 6-án a kétszeres Oscar-díjas rendező Asghar Farhadi Mindenki tudja című alkotását
mutattuk be, a szereposztásban olyan kiváló művészekkel, mint Penelope Cruz és Javier Bardem. 7én pedig a Szerelembe gurulva című romantikus vígjátékot tűztük műsorra. A rendezvénysorozaton
összesen 392 néző vett részt, rengeteg pozitív visszajelzés érkezett és kérések arra vonatkozóan, hogy
jövőre ismételjük meg a programot.

53

9. Mozinet Filmnapok
Az országos rendezvénysorozat keretében négy nap alatt olyan filmművészeti alkotásokat mutattunk
be, melyek Cannes-ban és Berlinben debütáltak. A válogatásba kerülő filmeket hazánkban elsőként
a Mozinet Filmnapok keretében láthatta a közönség, jóval az országos premier előtt. Ebben az évben
a korábbinál több alkotás szerepelt a filmnapok programján, összesen hét filmet mutattunk be az
Agóra színháztermében. A programra idén is biztosítottunk kedvezményes bérletet, így a filmbarátok
nagyon jutányos áron nézhették meg a filmeket. Többen voltak, akik az összes vetítésen részt vettek
és vasárnap is mindhárom filmet megnézték. A rendezvény új látogatókat vonzott az Agórába,
olyanok is részt vettek a programon, akik eddig nem látogatták a filmklubot. Október 17-én az
Élősködők című Arany Pálmát nyert dél-koreai fekete komédia, 18-án Az első áruló, 19-én A hegyek
szigete és a Kontroll nélkül, 20-án pedig Az angyal, A láthatatlanok és a Portré a lángoló fiatal lányról
című filmeket mutattuk be. Hagyományainkhoz híven ebben az évben is Kránicz Bence filmkritikus
nyitotta meg a programot. A rendezvény során, kérdőíveken igyekeztünk felmérni a látogatók
igényeit és elégedettségét, nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett. A szöveges értékelésben többen
megjegyezték, hogy kiváló a filmek színvonala. A négy napos programsorozaton 230 néző vett részt.
Országos Rajzfilmünnep
A KEDD, Magyarország egyik legsikeresebb animációs műhelye 2019-ben hetedszer rendezte meg
az Országos Rajzfilmünnepet november 15-17. között, és mi ebben az évben is csatlakoztunk a
kezdeményezéshez. A stúdió azon dolgozik, hogy az animációs műfaj minél teljesebb
keresztmetszetét mutassa be az érdeklődő közönségnek, és a rendezvényhez csatlakozó helyszínek
segítségével az ország minél több pontjára eljusson. Az Országos Rajzfilmünnep a legkisebb
gyerekektől a legidősebbekig a legkülönbözőbb korosztályok számára kínálja a közösségi filmnézés
élményét, a programsorozat filmvetítései ingyenesek. Pénteken 10 órától Berg Judit József Attiladíjas író meseregényének egészestés folytatását, a Nádtenger és apró hősei őszi és téli életéről szóló
Lengemesék 2 - Tél a nádtengeren című magyar rajzfilmet mutattuk be. Füttyös Vilkó és barátai
kalandjai során olyan komoly kérdésekről is szó esik, mint a becsület, bátorság, a tolerancia vagy az
összefogás ereje, melyből a gyerekek a kikapcsolódás mellett tanulni is tudtak. A rajzfilmet 200 alsó
tagozatos iskolás látta és a vetítés végén hangos tapssal jutalmazták a programot. Vasárnap szintén
10 órától mutattuk be a Cressida Cowell sikerkönyve alapján készült amerikai animációs filmet, az
Így neveld a sárkányodat, melyen 76 néző vett részt.
Filmvetítések iskolásoknak
Decemberben két veszprémi iskolától is megkerestek, hogy szeretnének diákok számára
filmvetítéseket tartani az Agórában. Mi nyitottan fogadtuk a kéréseket és szívesen segítettünk a
programok megszervezésében és lebonyolításában. Az iskolák diákjai részére kedvezményes, 500
forintos belépőjegyet biztosítottunk. A Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakközépiskola
igazgatóhelyettese, Mészáros László kérésére december 6-án 9 órakor a Vadonvilág-Gróf Széchenyi
Zsigmond nyomában című magyar dokumentumfilmet vetítettük le az iskola diákjainak, a filmet 293an látták. December 7-én 9 órakor a Messzi észak című francia-dán családi animációs filmet mutattuk
be a Báthory Iskola alsó tagozatos diákjainak. A rajzfilmet 194 alsós diák látta.
A különleges vetítések során összesen 22 alkotást mutattunk be, melyeket összesen 2470 fő látott.
2019-ben az Agóra Filmklubban minden vetítést figyelembe véve összesen 55 filmet láthatott a
közönség, az összes nézőszám pedig 5284 fő volt. Átlagos nézőszám: 96 fő/vetítés.
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Nyári szabadtéri rendezvényeink
Zenélő Udvar
„Mégis szép” Udvaros Dorottya műsora
A produkció különös, műfajilag meghatározhatatlan: a művésznő pályája során megtörtént
emlékezetes pillanatok, találkozások, barátságok általi érzelmi lenyomatainak füzére – dalba és
prózába öltöztetve. Elhangzott Weill – Brecht: Koldusoperájából két dal, Irving Berlin – Weiner
István korabeli, népszerű kupléja, ám a műsor nagyrészét kortárs magyar zeneszerzők és szövegírók
művei adták. A téma: mi az, amit egy férfi sosem mondana el egy nőnek… Erre „válaszolt” Másik
János, Hrutka Róbert, Cseh Tamás és Bereményi Géza gondolataival – Udvaros Dorottya, a tőle
megszokott szuggesztív előadásmódban. A szokatlanul nagy létszámú közönség legnagyobb
örömére. A programra 190 fő váltott jegyet.

Corazon Flamenco Duó és Bravado Gitár Duó
A táncosnő autentikus spanyol flamenco tánc-füzért mutatott be, hagyományos ibériai gitárkísérettel.
Megelevenedtek a helyi népi motívumokon alapuló tánclépések, a legyezővel való manipuláció
ellenpontozta vagy éppen kiemelte a mozgás dinamikáját. A kasztanyetta használatával ropogós,
tüzes hangulatot sugárzott. A gitár duó kifejezetten ibériai gipsy folkzenét játszott, népszerű
melódiákon alapuló örömzenével mediterrán hangulatot varázsolt a helyszínre. Virtuóz játékukkal
nagy tetszést arattak a közönség azon részében, akik az elmélyült zenét megértették. A programra 54
fő váltott jegyet.
Kéri György skótdudás koncertje
Skócia hangjai, szokásai, ízei, illatai – az első magyar skótdudás jóvoltából. Könnyed nyári
hangulatban, nem nélkülözve a tréfa és a humor műfaját sem. Az élményt kiemelték és gazdagították
a Skót-Brit Hagyományőrzők: dudás, dobos és lövész aktív megnyilvánulása, öltözék és fegyver
bemutatójukkal. Az unikális produkció során - a zene mellett - ismereteket szerezhettünk a skót és a
magyar történelem közös történelmi eseményeiről, összefonódó szálairól. A programra 37 fő váltott
jegyet.
55

Családi napok
A rendezvényekkel szeretnénk a családok minden tagja számára igényes, minőségi szórakozási
lehetőséget biztosítani. Célunk a közösségépítés, illetve a családi kapcsolatok erősítése.
A június végi délutánon, vidám, kreatív, tudást gyarapító játékpark közel 70 játéka, a kézműves
foglalkozások, a színvonalas gyerek- (Kovácsovics Fruzsina „Elfeledett mézescsók”) és
felnőttkoncertek (Szekér Gergő és a The Bluesberry Band) illetve a kiegészítő programok kitűnően
biztosították a szabadidő kulturált eltöltését, céljaink maradéktalan elérését. A programon kb. 500 fő
vett részt.
Az augusztus végi programunkon a Mosolyvár Játszóház ügyességi és logikai játszóházzal,
hagyományőrző népi játékokkal, a Veszprém Megyei Europe Direct iroda az Európa-sátorban
kiadványokkal, tanácsadással, uniós kvízekkel, logikai és ügyességi játékokkal, arc- és testfestéssel,
valamint jótékonysági tókerülő sétával várta az érdeklődőket. A Helen Doron Nyelviskola kézműves
foglalkozásokkal, kvízjátékokkal, angol mesékkel és játszószőnyeggel, a Veszprémi Örmény
Nemzetiségi Önkormányzat kézműves foglalkozással, a Veszprémi Kölyökpark - Bababarát
Játszóház és Fejlesztőközpont mászókákkal, csúszdákkal, 5 év alatti gyerekeknek való
szivacsjátékokkal, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK)
információs és koordinációs pontok működéséről, céljairól szóló tájékoztatással készült. A színpadi
műsorokon belül 15.00-kor az Animal Cannibals lépett fel, 16.30-kor a 100 Folk Celsius
gyerekkoncertje következett, 19.00-kor az M.C.S. Blues Band koncertje zárta a rendezvényt. Emellett
légvár, körhinta és rengeteg finomság színesítette az eseményt. A programon kb. 500 fő vett részt.

Zenés este
A rendezvényt negyedik alkalommal szerveztük meg az Agórában. A program az Eplényi
Önkormányzattal kötött területi együttműködés része. Az este folyamán a Lauder Javne Iskola
tanítványai és zenekarai mutatkoztak be. A rendezvényen 120 fő vett részt.
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Veszprémi Vigasságok
Az egész napos nép- és iparművészeti kirakodóvásárt az alábbi programok kísérték:
10.00 Folklórdélelőtt
Fellépett a Veszprém-Bakony Táncegyüttes, a Veszprémi Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes
és a Szilágyi Táncegyüttes. Az alábbi koreográfiákat láthatta a közönség: Kalotaszegi, Borzavári,
Magyarszováti, Tyukodi, Bakonyi ugrós, Zöldág és csárdás, Bonchidai, Szentgáli, Palatkai és
Vajdaszentiványi. Az együttesek ismét igazi folklórhangulatot varázsoltak a térre. A bemutatót közös
táncház zárta. Az eseményről tudósított az M1, melyben Vastag Richárd és Neveda Amália
nyilatkozott.
16.00 Gyöngyözön Zenekar koncertje
A koncert során a vidámságé, a táncé és a játéké volt a főszerep. A zenészek a résztvevőkkel együtt
járták el a méhek táncát szüretkor, meghallgatták a suhanó árnyák alkonyati motozását. Meglesték a
kismacskák éjszakai mulatozását, a Boszorkányok táncát és megtanultak egy régi játékot: a
longamétát. A zalaegerszegi zenekar színvonalas és szórakoztató előadást nyújtott.
Sajnos több éves tapasztalatunk, hogy a helyszín a nyári nagy melegben nem ideális a közönség
számára. Az árnyékolást csak a színpad felett tudjuk megoldani így a közönségnek a forró napon ülve
kell, azaz kellene végignéznie a programokat. Tapasztalatunk az, hogy a közönség a helyszínen lévő
minimális árnyékba húzódva hallgatja a koncertet, így a fellépőknek úgy tűnik mintha üres nézőtér
előtt játszanának, mely sem a közönségnek, sem a fellépőknek nem ideális helyzet. A hozzánk érkező
visszajelzések is ezt igazolják, ezért úgy döntöttünk, hogy 2020-tól nem szervezünk programokat
ezen alkalomra.
Világjava estek
Bognár Szilvia Sextet
Bognár Szilvia új világzenei formációjának repertoárjában magyar, cigány, bolgár és görög dalok
szólaltak meg egy szokványosnak nem nevezhető felállással, illetve hangszerelésben, hiszen a
műsorban három világ - a népzene, a jazz és az észak-indiai klasszikus zene - találkozott. Az
alapvetően akusztikus hangzásvilágot és a hagyományos előadásmód természetességét megőrizve,
biztonsággal eveztek az eltérő zenei stílusok és a hagyományos dallamok bábelien sokszínű
folyamán.
Szalóki Ági népzenei koncertje – Fújnak a fellegek címmel
A törékeny énekesnő igazi énekvirtuóz, aki a legtehetségesebb falusi nótafák évszázadokon át érlelt
díszítéstechnikáinak birtokosa, mestere. Gondosan válogatott népdalszövegek és versek, lélekig
hatoló előadásmód, könnyed és elegáns zenei kíséret jellemezte koncertjét. A koncertre Szalóki Ágit
ezúttal is elkísérte két táncos.
Herczku Ági és a Banda
Ha világzenéről, illetve folklórról van szó, Herczku Ágnes és Nikola Parov megkerülhetetlen
személyiségei a műfajnak. Műsorukban a magyar és kelet-európai hagyományos népzene a zeneileg
tágabb érdeklődésű közönség számára is hozzáférhetővé vált, korszerű zenei gondolkodásuknak és a
multiinstrumentalista Nikola gazdag hangszereléseinek köszönhetően.
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Folklórestek
A Makrancos hölgy
A Makrancos hölgy című táncjáték Gálber Attila 2004-ben, Székesfehérváron bemutatott darabja,
amely a pécsi Misina Táncszínház karaktereivel kel újra életre. A táncjátékban a társkeresési,
párkapcsolati motivációk kérdőjelekkel teli mai közege is tükröződik. A látványos előadásnak nagy
sikere volt, a nagy létszámú közönség vastapssal köszönte meg.

Dobbantás – folk tánc show
Az Urban Verbunk Táncegyüttes előadásában, magávalragadó ritmusválogatás a magyar és a velünk
élő nemzetiségek hagyományos tánckultúrájából, hazafias őserővel, és magas szintű tánctechnikai
tudással. Hagyományos és a korszerű, múlt és jelen, magyarság és a nemzetiségek békéjére húzott
határok, melyek nem szétválasztanak, hanem összekötnek... táncost, zenészt, és nézőt egyaránt. A
lelkes közönség többször visszatapsolta az együttest.
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Gyere a parkba! nyárbúcsúztató esték
Augusztus 28. 17 órakor kezdődtek a programok Tóth Mónika kiállításának megnyitójával, melynek
helyszíne az Agóra társalgója volt. 17.30-tól a szabadtéri színpadon felléptek az Agóra művészeti
csoportjai (Gizella Nőikar, FootNotes Dance Company, Free Dance Tánccsoport, Zumba Ibivel és
Árpival, Reload HipHop csapat és az Acro Dance Rock and Roll SE), majd a Miskolci ILLÉS
EmlékZenekar koncertje zárta az estét. Ők hazánkban az egyetlenek, akik „Szörényi Levente és
Bródy János ajánlásával” koncertezhetnek. A zenekar kifejezetten örült a felkérésnek, hiszen még
nem léptek fel soha Veszprémben. Kísérőprogramként játszhattak a gyerekek a Kabóca Bábszínház
által biztosított játéktérrel, légvárral és készíttethettek arcfestést. A Csa-ládika több állomásos családi
vetélkedője is színesítette az eseményt.
Augusztus 29. 17 órakor kezdődtek a programok a Lóca együttes „Úgy tetszik, hogy jó helyen
vagyunk itt” című műsorával. 18.30-tól kiváló hangulatú folklórestet adott a Veszprémi Gerence
Hagyományőrző Néptáncegyüttes, a Szilágyi Táncegyüttes és a Veszprém-Bakony Táncegyüttes. A
zenei kíséretet „A Banda” zenekar biztosította. Az est táncházzal zárult. Ezen a napon is lehetett
légvárazni, arcot festetni, a Csa-ládika vetélkedőjén játszani, a Magyar Hagyományőrző Faművesek
faműves bemutatóján, családi kreatív kézműves foglalkozásán, valamint korabeli szerszámkiállításán
részt venni.
Augusztus 30. Az utolsó napot 16.30 órakor a Kabóca Bábszínház bábelőadásával kezdtük. Sajnos a
tavalyihoz hasonlóan a bemutatót ezúttal sem tudták befejezni a színészek a visszatérő szemerkélő
eső miatt. 18 órától fellépett Farkasházi Réka és a Tintanyúl Zenekar. Az estet a Hősök remek
hangulatú koncertje zárta. A kísérőprogramok sorában bemutatkozott – szintén Veszprémben először
– a badacsonyi Donga Játékpark „Bor-Balaton-Játék” - Balatoni tematikájú társasjátékokkal. Az
arcfestésnél, a légvárnál és a Csa-ládika vetélkedőjén szintén sokan voltak.
A rendezvényen naponta kb. 400-450 fő vett részt. Örömünkre szolgált, hogy nemcsak a lakótelepről,
hanem a város minden pontjáról, sőt több vidéki településről is érkeztek látogatók. Első nap – idén
először – kitelepültek a helyi MÉZ Rádió munkatársai, akik interjúkat készítettek és tudósítottak a
helyszínről. Két napon is forgatott a Veszprém Televízió, cikkek jelentek meg a Naplóban, a
Veszprémi 7 Napban és a vehir.hu-n. Az idén bevezett újdonságokat (street food, sörpadok, kéműves
vásár) megtartjuk jövőre is, lehetőség szerint ezeket bővítjük. A kézműves árusoktól - elmondásuk
szerint - kevesebben vásároltak, mint ők azt előre gondolták. Ez betudható annak, hogy első
alkalommal szerveztünk vásárt az ingyenes programok mellé.
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Nyárbúcsúztató koncert a Gizella-díjas Rulett Zenekarral
Az első alkalommal sajnos egy váratlan felhőszakadés elmosta a koncertet, melyet egy héttel később
megismételt a zenekar. Képviselői támogatással valósult meg az esemény.
Egyéb rendezvények
ÉSTE: Süle – Trócsányi: Európa táncol lemezbemutató koncert
Két teljesen különböző, ám nagyon karakteres szerző harmadik közös alkotása ez a lemez, ami 10
szerzeményt tartalmaz és április második felében jelent meg. A harmadik lemez anyagából és a
korábbi dalokból álló koncertet hallhat és láthat a közönség májusban az Agórában. A koncerten 180
fő váltott jegyet.
Vadvirágos Piknik
Szeptember 13-dikán a VKSZ szervezésében megvalósuló piknikre az Agóra is kitelepült. A
rendezvényre érkezőket játszóházzal vártuk, valamint programjainkat népszerűsítettük.

Stumpf András: Szörényi Levente „Rohan az idő” című könyvének zenés bemutatója
A beszélgetéssel, zenei betétekkel és képes vetítéssel egybekötött másfél órás könyvbemutató során
a hallgatóság megismerte Szörényi Levente életpályáját. A beszélgetést Mező István (Miskolci Illés
Klub vezetője) irányította, mely kifejezetten érdekes, információgazdag és élményszerű volt. A
művész több kulisszatitkot, régi történetet is megosztott a hallgatósággal. Közreműködött a Miskolci
Illés EmlékZenekar akusztikus műhelye. A rendezvény könyvárusítással és dedikálással zárult.
Örömmel tapasztaltuk, hogy sokan eljöttek azok közül, akik a „Gyere a parkba!” nyárbúcsúztatón
hallották a zenekart. Érkeztek olyan Illés-rajongók is, akik régi bakelit lemezeket, könyveket és egyéb
relikviákat dedikáltattak az énekessel. A novemberi könyvbemutató 130 fő részvételével zajlott.
Aradi vértanúk megemlékezés a Török Ignác u. emlékműnél
A Magyar Himnusz közös éneklésével kezdődött ez a hagyományos, de ez alkalommal különleges
esemény. Ezt követte az ünnepi műsor: a Petőfi Színház művészei (Oberfrank Pál és Kőrösi Csaba)
drámai erejű előadása, valamint két Komitasz szerzemény Gurgen Ovsepian örmény operaénekes
katartikus interpretálásában. A konferansz köszöntötte a megjelenteket az Aradi Vértanúk
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emléknapján, a 13 aradi vértanú tábornok kivégzésének 170. évfordulóján rendezett városi
megemlékezésen, koszorúzáson és új szobor avatásán. Ashot Baghdasaryan örmény szobrászművész
alkotását Porga Gyula polgármester úr és Akopjan Nikogosz elnök úr leplezte le, majd Gopcsa
Katalin művészettörténész mutatta be. Ezt követően Porga Gyula polgármester mondott rövid
köszöntőt, melyet az előző percekben leleplezett szobor megáldás követett – dr. Takáts István
róm.kat. érseki kancellár, Niederhoffer Zoltán ref. lelkész és Issó Dorottya ev.lelkész
közreműködésével. Avanesian Alex és Akopjan Nikogos az Országos Örmény Nemzetiségi
Önkormányzat és az Örmény Kulturális Központ köszöneteként emlékplakettet adott át Porga Gyula
polgármester és Brányi Mária alpolgármester valamint Wohlmuth Klaudia szerkesztő-rendező
részére. A koszorúzás és az egész rendezvény zenei közreműködője a Veszprémi Ifjúsági
Fúvószenekar volt, Zeitler Dénes karnagy vezetésével. A Magyar Honvédség Díszőrsége jelenlétében
zajlott le a koszorúzás mind az újonnan felavatott szobornál, mind a Megyei Levéltár falára
áthelyezett aradi vértanúk emléktáblájánál. A Szózat hangjaival zártuk rendezvényünket. A
megemlékezésen 150 fő volt jelen.
„Pánsíp és okarina”
Kövi Szabolcs pihenőszékes koncertjei két egymást követő decemberi napon várta a közönséget
adventi hangulatban az Agóra kamaratermében. A koncerteken 150 fő vett részt.
Nyugdíjas rendezvények
Az Agóra civil szervezeteket, közösségeket támogató tevékenységében a nyugdíjas klubok segítése
hangsúlyos feladat. Az intézményünkhöz 19 nyugdíjasklub kötődik szorosan, akik foglalkozásaikat
rendszeresen az épületben tartják. Munkájukhoz szakmai segítséget, technikai támogatást kapnak, s
pénzügyünkön keresztül veszik igénybe az önkormányzati támogatásokat. A Nyugdíjas Klubvezetők
Fóruma havonta tartja összejöveteleit az Agórában, mellyen a városban működő valamennyi klub
jelen van. 2019-ben intézményünk csakúgy, mint a korábbi években, számos nyugdíjas rendezvény
szervezésében és lebonyolításában vett részt.
Nyugdíjas Ki-Mit-Tud
2019. évben már kilencedik alkalommal adott otthont a Hontravel Kft. országos programjának a
Veszprém Agóra. A program a Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete támogatásával
indult el Veszprémben, a nyugdíjasok számára hasznosnak ítélt kulturális programbővítés céljából.
Ábrahám Emilné segítségével valósult meg a rendezvény, amely több állomásból állt, a dunántúli
döntőnek intézményünk adott helyet. Az Agóra közösségi termét zsúfolásig megtöltötte a 200 fős
szereplőgárda és a velük érkező szurkolótábor. A rendezvényen összesen 300 fő vett részt. A program
2019. január 26-án valósult meg 11-15 óra között. A versengésen a helyi közösségeken,
nyugdíjasklubokon kívül a megye kistérségeiből, nagyobb városaiból egyaránt érkeztek résztvevők a
megmérettetésre. Évről évre egyre többen jelentkeznek különböző produkciókkal, többségében
modern-tánc, népi tánc kategóriában, e mellett hangszeres kísérettel énekelő népdalkörök, szavalók,
irodalmi előadók, színjátszók egyaránt fellépnek. A 18 produkcióból 6 kistérségi és 12 veszprémi
előadót értékelt a zsűri. Valamennyi bemutatkozó, fellépő csoport értékes műsorszámmal lepte meg
a közönséget. Az elődöntők során a zsűri által megítélt színpadképes produkciók továbbjutnak
Harkányba az áprilisi középdöntőbe, majd a májusi, szintén ugyanott rendezendő döntőbe, ahol már
szakmai zsűri bírálja el a produkciókat. A helyi vendégfogadó veszprémiek mellett idén
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Balatonfűzfőről, Veszprémfajszról, Úrkútról, Pétfürdőről, Hajmáskérről, Ajka-Bakonygyepesről,
Szentkirályszabadjáról érkeztek a csoportok.
Idősek Olimpiája
2019. május 10-én másodszor került megrendezésre az "Idősek Olimpiai Játékai" sportdélelőtt az
Agóra Veszprém Kulturális Központ közösségi termeiben. A rendezvény a Veszprémi Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Egyesülete szervezésében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata támogatásával jött létre. Az előkészítést és a lebonyolítást a Veszprémi
Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) segítette. A sportnapot Némedi Lajos alpolgármester
nyitotta meg és köszöntötte a résztvevőket. Bemelegítés után a résztvevő 12 csapat (csapatonként 5
fő) kellemes, jó hangulatú versengésében vett részt. Minden sportoló nyert, hiszen mozgással töltötte
az egész délelőttöt. A rendezvényen a rendezőkkel és szurkolókkal együtt több, mint 120 fő vett részt.
Minden résztvevő oklevelet és könyvutalványt, ezen kívül az első három csapat serleget is kapott.
Idősek Világnapja
A telt ház előtt lezajlott esemény ünnepi műsorát a köszöntő beszédek és díjátadás után a Military
Girls adtat, nagy sikerrel
Nyugdíjas Klubok Karácsonya
A telt ház előtt lezajlott esemény ünnepi műsorát a köszöntő beszédek és díjátadás után a Gerence
Táncegyüttes adtat, nagy sikerrel.

Honvédségi rendezvények
Január 23. Rendkívüli állománygyűlés, új parancsnok kinevezése miatt (280 fő)
Február 6. MH. 54 RE Ünnepi állománygyűlés (290 fő)
Február 9. MH. 54 RE Radar-bál (135 fő)
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Február 27. LVIK Csapatünnep (120 fő)
Március 14. LVIK Ünnepi állománygyűlés, Nemzeti ünnepünk tiszteletére (250 fő)
Május 20. MH. 54 RE Ünnepi állománygyűlés, a Magyar Honvédelem Napja (250 fő)
Augusztus 16. MH. 54 RE Ünnepi állománygyűlés (250 fő)
Október 22. LVIK Ünnepi állománygyűlés (290 Fő)
December 5. Honvédségi Mikulás ünnepség (280 fő)
December 12. MH. Légierő Zenekarának karácsonyi koncertje (280 fő)

TÁBOR
A közösségi művelődés/közművelődési tevékenységi forma végzését szabályozó jogszabályok a
táborok tekintetében, amelynek alapján és figyelembevételével végezzük a tevékenységet.
12/1991. (V. 18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről
Az Agóra Veszprém Kulturális Központ nyári táborainak alapvető célja és feladata a pihenés,
kikapcsolódás és új ismeretek szerzése a résztvevők érdeklődésének megfelelően. Ezért a táborokat
tematikusan, élményszerűen, játékosan bonyolítjuk le.
Drámajáték és versmondó tábor
A tábor szervezésével az a célunk, hogy az iskolások kommunikációja, egyéni megnyilatkozása,
társas érintkezése, önbizalma fejlődjön. Mindezeket játékos módon, interaktív foglalkozások révén
kívánjuk elérni.
Az alsó tagozatos diákok részvételével megvalósuló tábor csapatépítő tréninggel indult, melynek
során a gyerekek játékos gyakorlatokon keresztül ismerkedtek egymással. Különösen tetszett nekik,
hogy eljátszhatták kedvenc meséiket. A továbbiakban kézműveskedtek, beszédtechnikai és
szövegértési gyakorlatokat végeztek, drámapedagógiai foglalkozásokon és kommunikációs
játékokon vettek részt. Az utolsó napon műhelymunka keretében készültek a délutáni nyílt órára. A
záróprogram során a szülők, nagyszülők örömére verseket és két prózai műsort adtak elő. A tábor
vezetője Felföldi Gábor drámatanár volt.
A vidám, könnyed készségfejlesztő gyakorlatok segítették a személyiségfejlődést, a szocializációt és
a kreativitást. A versek, a költői gondolatok erősítették az önkifejezést és az önmegismerést. Nagyban
megkönnyítette a szakemberek munkáját, hogy a táborozók alapvetően szeretik az irodalmat, a
költészetet és a színjátszást. A résztvevők egy élményekkel teli hetet tölthettek az Agórában. A
programon 9 fő vett részt.
Harcművészeti és önvédelmi tábor
A tábor szervezésével elsődleges célunk a résztvevők erősítése, mozgáskoordinációjának,
rugalmasságának, gyorsaságának, konfliktuskezelő magatartásának fejlesztése, önbizalmának
növelése volt.
A táborozók a profi edzők, harcművészek által tartott foglalkozásokon hatékony önvédelmi
fogásokat, alapszabályokat és túlélési technikákat sajátítottak el, ügyességi játékokon,
bátorságpróbákon, szituációs gyakorlatokon, illetve erőnléti felkészítő programokon vettek részt.
Megismerkedtek támadási pontokkal, esés és szabadulótechnikákkal, a katonai közelharccal,
valamint a Kung Fu Iskola szabályrendszerével. A kommandósok, valamint a különleges műveleti
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erőktől érkező katona vezetésével fegyvereket, a Rendőrségnek köszönhetően rendőrautót, protektort,
illetve ujj- és tenyérlenyomat vételt próbálhattak ki. A Bike Safe program keretében regisztrálták
kerékpárjaikat. A mozgásos feladatok mellett számos beszélgetés alakult ki. A gyerekek különösen
élvezték a nyár veszélyeiről szóló filmvetítéssel egybekötött társalgást. Mindig nagy figyelemmel
hallgatták a foglalkozásvezetők érdekes és tanulságos történeteit. A tábor vezetője Tőkés Renáta
Fitness edző, női önvédelmi oktató, Taekwondo 2. dan mester volt. Közreműködtek továbbá a
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és a Magyar Honvédség veszprémi alakulatainak
munkatársai, valamint a Lung Chuan Tao Kung Fu School tagjai.
A programra olyan 8-14 éves gyerekeket vártunk, akik szeretnek sportolni, játszani, szívesen
próbálnak ki különböző mozgásformákat és érdeklődnek a harcművészet, valamint az önvédelem
iránt. A foglalkozásoknak köszönhetően rengeteget mozogtak, erősödtek, új barátságokat kötöttek és
számos hasznos információ birtokába jutottak. A szóbeli visszajelzések és a kitöltött kérdőívek
alapján egyértelmű, hogy a gyerekek jól érezték magukat a táborban, örömmel vennének részt
hasonló jellegű eseményeken és adott helyzetben eredményesen lépnének fel egy esetleges támadó
ellen. A programon 20 fő vett részt.

Kézműves alkotótábor I., II.
Az általános iskolás gyermekek részére meghirdetett kézműves alkotótáborban többféle technikát
(agyagozás, bábkészítés, nemezelés, üvegfestés, pontfestés, bőrözés, kosárfonás, virágkötészet)
sajátíthattak el a táborozók. Szerdai napon Bándra mentünk kirándulni a Fiastyúk Fazekas Műhelybe.
Itt Szabó Adrienne fazekas az agyagedény készítését mutatta meg a gyerekeknek. Hagyományos
módszerrel, kézzel és korongon is alkothattak, amelyet mindegyik gyerek kipróbálhatott. Az
elkészített tárgyakat Adrianne kiégette, s augusztus végén kapták meg a tulajdonosok. Örömünkre
szolgált, hogy a végén több szülő is elismerését fejezte ki a tábor minőségével és színvonalával
kapcsolatban, illetve jelezték, hogy gyermeküket már most írjuk be a jövő évi táborba. Mindkét
táborban 16-16 fő vett részt.
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Fotós tábor
A Fotós tábort 12 és 15 év közötti diákok részére indítottuk el. A táborvezető Mátyus Károly, a
Bakony fotóklub vezetője volt. Hétfőn a táborozók ismerkedtek a gépekkel és a beállításokkal.
Kedden délelőtt egy városi túra keretében rengeteg képet készítettek, közben gyakorolták a
fényképezés alapjait. Szerdán tárgyfotózás zajlott, a fiatalok az egyik munkatársunk által készített
kézműves lekvárokból és gyümölcsökből álló összeállításokat fotóztak és elkezdődött a képek
feldolgozása, válogatása a kiállításhoz. A városi televízió munkatársai ezen a napon egy riportot
készítettek a táborról, ami este látható volt a Veszprém TV műsorán. Csütörtökön a képszerkesztést
gyakorolták és elkészítették a video anyagot a pénteki kiállításhoz. Pénteken átismételték a tanultakat
és délután megtartottuk a kiállítást, amit a táborozók képeiből válogattunk össze. A kiállításra minden
meghívott szülő és családtag eljött és nagy sikert aratott. Több résztvevő jelezte, hogy jövőre is
szeretne részt venni a táborban. Idén több időt töltöttünk a szabadban, mint tavaly. Az elméleti oktatás
szüneteiben több alkalommal sétáltunk a környező parkokban, ahol számos nagyszerű fotó készült.
Nagyon jó kis csapat jött össze a táborban, igazi barátságok szövődtek. A tavalyi táborban két lány
olyan szoros barátságot kötött, hogy idén már együtt jelentkeztek hozzánk. Az egyik résztvevő fiú
Tiszaújváros mellett lakik és úgy került a táborunkba, hogy a Veszprémben tanuló nővérénél töltötte
a nyár egy részét. A táborban 17 fő vett részt.
Kattints rá! tábor
A tábor 10 éve működik az intézményben, ebben az évben a megszokottnál kisebb érdeklődés
mutatkozott iránta. A táborban a 7-12 év közötti korosztálynak nyújtunk alapvető informatikai
ismereteket.

Kis cukrász tábor I., II.
A tábor 2019-ben második alkalommal valósult meg, Az előző év tapasztalata alapján idén két tábort
terveztünk 16-16 fő részvételével. Az érdeklődés ennél jóval nagyobb volt, így sok érdeklődőt kellett
elutasítanunk. A gyerekek édes és sós süteményeket, bonbonokat készítettek, és a munka során
kamatoztathatták a kreativitásukat.
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Önismereti tábor
A tábor 2019-ben második alkalommal valósult meg. A táborba 12-16 év közötti gyermekeket
vártunk, a résztvevők elsősorban az általános iskolás korosztályból kerültek ki. A tábort Ruppert
Petra (tanár, kamasz coach, mediátor) vezette. A közös játékokban szerepet kapott az önismeret, a
kommunikációs készségek fejlesztése, a kamaszkori problémák és a pályaválasztás.
Let’s play tábor
A tábort idén első alkalommal valósítottuk meg. A gyerekek szerepjátékban és mozgásos játékokban
vehettek részt, volt íjászat, soft csúzli és virtuális játékok.

SZÁRMAZTATOTT SZOLGÁLTATÁS
A közösségi művelődés/közművelődési tevékenységi forma végzését szabályozó jogszabályok a
származtatott szolgáltatások tekintetében, amelynek alapján és figyelembevételével végezzük a
tevékenységet.
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól
2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, melynek alapján a
települési önkormányzat rendeletet alkot a közterületek használatáról
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
2018. évi LV. törvény a gyülekezési jogról
254/2007.(X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról
A Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (ARTISJUS) közleményét az adott tárgyévre
vonatkozóan (Előadások szervezőire vonatkozó jogdíjközlemény)
14/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról
Célja az intézményi szolgáltatások kiterjesztése a szabad kapacitás terhére (pl.: terem bérbeadása,
rendezvényszervezés), a részvétel/látogatás alkalmával a komfortérzetet növelő szolgáltatások
biztosítása. A szolgáltatások köre elkülönül az alapján, hogy azt az intézmény nyújtja-e vagy egy
vállalkozó/vállalkozás.
Intézményi szolgáltatások köre: bérelhető eszközök, helyiségek (terem, technika, eszköz bérbeadás);
rendezvényszervezés.
Vállalkozó, vállalkozás által biztosított szolgáltatások köre: kultúrcikk árusítás, büfé üzemeltetése az
épületben; ital automata működtetése. A származtatott szolgáltatások az intézmény által végzett olyan
szolgáltatások, amelyek alapszolgáltatást jelenthetnek a közművelődési tevékenységet/szolgáltatást
igénybe nem vevők számára is. Az intézmény a közművelődési tevékenysége mellett, hasznosíthatja
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tereit, eszközeit, szakmai tudását, humánerőforrását. Befogadhat más szolgáltatók által működtetett
tevékenységeket, amelyek a használók komfort érzetét növelhetik.
2019-ben 28 alkalommal fogadtunk be, bérleti formában színháztermi rendezvényt, melynek össz
látogatója 7722 fő volt. Bérleti formában 12 hosszabb és több eseti tanfolyam illetve képzés valósult
meg az Agórában, melynek köszönhetően az épület egyébként is növekvő délelőtti kihasználtsága
még lüktetőbbé vált. Szabadtéri színpadunkat és nézőtéri székeinket 22 alkalommal adtuk bérbe a
2019-es év folyamán.

AGÓRA SZAKMAI PROGRAM MUTATÓI
2018. szeptember 1. – 2019. augusztus 31.
1. Közösségi internet használata

42 fő
wifi használat egy évre levetítve kb.
21.450 fő

2. Időszakos kiállítás a Bakony és
Hemo fotóklubbal
3. Interaktív kiállítások

5 alk./ 4500 fő

A közösségi funkció szolgáltatásai:

(330 nap x 65 fő)

1 kiállítás/ 598 fő

4. Alma Mater Napok

3 alk./ 1097 fő

5. Bakony és HEMO fotóklub

40 alk./ 252 fő

6. Fotólabor
7. Fotós tábor
8. Foglalkozások az interaktív
kiállításhoz kötődően
9. Bábos torna – babatorna
RINGATÓ
10. Pilates technika

fotóklubi foglalkozások keretében
1 hetes tábor / 17 fő
6 alk./ 119 fő
34 alk. /353 fő

NINCS

11. Környezeti nevelési oktatóterem

42 alk./ 805 fő

12. Modern tánc, Graham-technika

52 alk./ 348 fő

13. Kismesterségek alkotóműhely –
csipkeverés

1 tanf./12 alk./ 86 fő

14. Kismesterségek alkotóműhely –
kosárfonás

2 tanf./24 alk./ 171 fő

15. Kismesterségek alkotóműhely –
nemezelés

2 tanf./20 alk./ 135 fő
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16. Öko-kézműves foglalkozások
KDOP PROGRAMALAP

17. Klubrendezvények
18. Társadalmi szervezetek részére
iroda
19. Egészségnevelési és életviteli
foglalkozások
20.
Életvezetési
és
tanulásmódszertani foglalkozások
fiataloknak
KDOP
21. Ifjúsági információs szolgáltató
pont kialakítása
22. Munkaügyi információs és
tanácsadó pont
23. Közszolgáltató információs pont

A közösségi funkció szolgáltatásai:

24.
Irodalmi
ismeretterjesztő
előadások, pódium előadások
25. Long C’uan Tao Kung-fu iskola
NINCS ILYEN KDOP-S PROGRAM
természetgyógyászati
képzés
és
sportbemutatók
ez a KDOP-s program címe
26. Természetgyógyászati képzés
KDOP
27. Jógaoktatás
NINCS ILYEN KDOP-S PROGRAM
28. Mesterkedő – hagyományőrző
gyermekfoglalkozások
KDOP
29. Táncegyüttesek által rendezett
programok
KDOP
30. Apáról fiúra népi hagyományok
bemutatása a lakótelepen élők részére
KDOP
31.
Rendszeres
közösségi
rendezvények a táncos és zenei
néphagyomány körében
KDOP
32 – 33. KABÓCA

KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002
pályázat keretében
150 alk./ 3.212 fő
rendszeresen
kb. 1000 fő
46 alk. / 966 fő
KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002
pályázat keretében

rendszeresen
kb. 1000 fő

rendszeresen
kb. 1500 fő
9 alk./ 1013 fő

KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002
pályázat keretében
KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002
pályázat keretében
KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002
pályázat keretében
KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002
pályázat keretében
KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002
pályázat keretében

445 alk./ 38.664 fő

A képzési
funkció
szolgáltatásai:

34. Photoshop tanfolyam
35. Nyelvi labor, nyelvi képzések

36. Nyelvi tábor
37. Felnőtt oktatás képzés

1 tanf./ 6 fő
18 alk./36 órában/ 100 fő
2 tanf./ 30 fő
40 alk./120 órában/ 383 fő
30 tanf./153 alk./436 óra/1729 fő
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38.
Mindentudó
ház
ismeretterjesztő előadások

–

9 alk./ 445 fő

39. Tudni illik, hogy mi illik előadások
és vetélkedők KDOP

A szórakozási és élmény funkció
szolgáltatásai

33 tanf./220 alk./ 592 ó/ 2.657 fő

40. Csendes ülő koncertek
41. Kiállítások
42.
Környezeti
neveléssel
kapcsolatos
forrásközpont
létrehozása
43. Magas Művészeti Előadások
44. Magas művészeti előadások,
gálaműsorok, színházi előadások
45.
Gyermekkoncertek
a
színházteremben
46. Táncművészeti előadás
47. Olvasóterem

2 alk/ 158 fő
15 alk./ 6081 fő
805 fő
2alk./ 540 fő
7 alk./ 1985 fő
7 alk./ 1266 fő
1 alk./ 200 fő
223 fő

A Területi közművelődési tanácsadó szolgáltató
funkció szolgáltatásai

34 alk./ 11.258 fő

48. Lengyel Nemzetiségi Nap

1 alk./ 140 fő

49. Örmény Nemzetiségi Nap

1 alk./ 100 fő

50. Roma Nemzetiségi Nap
51. Ukrán Nemzetiségi Nap

1 alk./ 150 fő
1 alk./ 100 fő

52. Térségi/települési feladatok –
„Örök pódium” és Regősek húrján
versmondóversenyek
53.
Civil
társadalom
helyi
formációinak befogadása, nyugdíjas
közössége
54. Területi Közművelődési Iroda
működtetése
55. Területi Szervező Iroda és
Tárgyaló

Regösök Húrján – jelentkezők
hiányában elmaradt
„Örök pódium”- 2 évente kerül
megrendezésre
265 alk./10050 fő
(Rendezvények és klubfoglalkozások)

880 fő
az adott programoknál már
feltüntetve
269 alk./ 11.420 fő

1

Szünidei játszóház

4 alk./262 fő
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Komplex gyermekprogram
Néprajzi előadássorozat
Filmklub
Mozinet Filmnapok
Országos Rajzfilmünnep
Országos
Természetés
Környezetvédelmi Filmnapok
Magyar Film Napja
Kultúrházak éjjel nappal
Natura Nap
Sakkegyesület klubfoglalkozás
Bajnoki sakkmérkőzés
Sakk tábor
Sakk verseny
Lung C’uan Tao Kung Fu school
Gizella Nőikar
Etka Jóga
Bridzs Klub
Agykontroll Klub
Acro Dance Rock and Roll SE –
táncpróbák + 2 tánctábor
Free
Dance
Tánccsoport
táncpróbák
Szita Bernadett táncpróbák
Ritmus Művészeti Egyesület táncpróbák
Veszprém-Bakony Táncegyüttes táncpróbák
Kis-Bakony
Táncegyüttes
táncpróbák
Winners Versenytánc Egyesület táncpróbák
Táborok (1 hetes napközis)
Családi Nap

3 alk./1107 fő
4 alk. 229 fő
34 alk./3204 fő
4 alk./344 fő
2 alk./350 fő
2 alk./250 fő
1 alk./252 fő
2 alk./ 400 fő
2 alk./217 fő
79 alk./948 fő
4 alk./120 fő
3 alk. /30 fő
1 alk./60 fő
260 alk./6500 fő
50 alk./1200 fő
68 alk./1496 fő
38 alk./456 fő
10 alk./190 fő
33 alk./709 fő
2 tábor/ 100 fő
68 alk./672 fő
28 alk./227 fő
15 alk./123 fő
70 alk./1594 fő
57 alk./2085 fő
75 alk./1413 fő
9 alk./ 133 fő
2 alk./ 1000 fő
930 alk./ 25.671fő

A közösségi funkció szolgáltatásai: 445 alk./ 38.664 fő
A képzési funkció szolgáltatásai: 33 tanf./ 220 alk./ 592 ó/ 2.657 fő
A szórakozási és élmény funkció szolgáltatásai: 34 alk./ 11.258 fő
A Területi közművelődési tanácsadó szolgáltató funkció szolgáltatásai: 269 alk./ 11.420 fő
Összesen: 968 alk. / 63.999 fő
+ Egyéb: 930 alk./ 25.671 fő
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EKMK DÓZSAVÁROSI KÖNYVTÁRBAN FOLYÓ KÖZMŰVELŐDÉS
Rendezvények
A Dózsavárosban 2 nagyrendezvényt, a Nyárbúcsúztatót (szeptember 7.) és a Dózsavárosi
Karácsonyt (december 18.) a Dózsavárosban működő civil szervezetekkel (Dózsavárosi Baráti Kör,
Dózsavárosi Polgárőr Egyesület, Dózsa-, Csikász-, Őszidő Nyugdíjas Klub) és intézményekkel
(EKMK Dózsavárosi Könyvtár, Dózsa György Általános Iskola, Napsugár Bőlcsöde, Vadvirág
Körzeti Óvoda) közösen szervezzük. A közösen vállalt és kivitelezett feladatok nagyon nagy
közösségépítő erővel bírnak, a helyi közösségek identitásának megerősödését szolgálja.
Dózsavárosi nyárbúcsúztatót
A Dózsavárosi nyárbúcsúztatót a Martinovics téren tartottuk meg. Délutánra (14.00 órától 20.00
óráig) igyekeztünk tartalmas elfoglaltságot, időtöltést kínálni minden korosztály számára. A
bográcsgulyás főző versenyre 5 csapat jelentkezett. Főzés közben bőven jutott idő az ismerősökkel
beszélgetni, régi kapcsolatok elevenedtek fel újra.
Délutánra (15.00 órától 20.00 óráig) igyekeztünk tartalmas elfoglaltságot, időtöltést kínálni minden
korosztály számára, a középkor jegyében szerveztük a színpadi és a kísérő programokat egyaránt.
Résztvevők száma 420 fő volt.

Dózsavárosi Karácsony
A Dózsavárosi Karácsonyra a fenyőfát helyi lakos ajánlotta fel, amelyet a Dózsavárosi Baráti Kör a
Dózsavárosi Polgárőr Egyesület tagjainak közreműködésével a Dózsa téren állított fel. A díszítésben
a VKSZ Zrt. munkatársa fényfüzérrel, a nyugdíjas klubok tagjai az általuk előre becsomagolt
dobozokkal vett részt.
A műsort a Dózsa György Általános Iskola diákjai biztosították a dózsavárosi civilek, helyi lakosok
és a Vadvirág Körzeti Óvoda óvónőinek részvételével.
Az ünnepség alatt a nyugdíjas klub tagjai forró teát osztogattak a jelenlévőknek. A teát az iskola
konyháján készítik el. Dózsavárosi Baráti Kör által adományokból építtetett Betlehemet délelőtt
felállították és közösen berendeztük a téren, amely 2020. január 6-ig a helyszínen marad.
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Az ünnepséget követően az EKMK Dózsavárosi Könyvtárban baráti beszélgetésre hívtuk össze a
szervezetek képviselőit, illetve azokat, akik sokat tettek a Dózsavárosért és a könyvtárért. Az ünnepi
beszélgetésen Porga Gyula polgármester úr, Polgármesteri elismerő oklevelet adott át Kellner
Istvánnénak, aki 20 éve magas színvonalon vezeti az Őszidő Nyugdíjas Klubot. Résztvevők száma
200 fő volt.
Családi és gyermekprogramok
Kézműves foglalkozások
Az április 18-ra meghirdetett szünidei játszóházon sajnos csak 2 fő vett részt. A városban gazdag
programkínálat volt, így átgondolandó, hogy érdemes e a Dózsavárosban is foglalkozást szervezni
ezen időszakban. Május 3-án az anyák napi játszóházon 9 fő vett részt.
Kutyabarát játszóház
Kutyafóbiában szenvedő és állatokat szerető gyermekek részére meghirdetett programra a
tervezettnél nagyobb volt az érdeklődés, így érdemes ilyen jellegű foglalkozásokat a későbbiekben is
tervezni. Mivel a kutyák 1,5 óránál többet nem tudnak „dolgozni”, így a karonülő babákat és
kisgyermekeket (2,5 éves korig) a szüleikkel együtt külön csoportba osztottuk, s ők simogathatták 30
percen keresztül a kutyákat, a szülők kérdéseire pedig az állatgondozók adtak választ. 30 perc után
ők lemehettek a babajátszónak kialakított terembe játszani, ill. színezhettek a kis asztalnál. A második
csoportba a 3 éves, ill. idősebb gyerekeket osztottuk. A nagy létszám miatt a foglalkozást vezető
kutyagondozó nagy tömegeket megmozgató feladatokat állított össze. Ők is terveztek kézműves
foglalkozást, amelyet a kutyák iránti nagy érdeklődésre való tekintettel töröltünk a programból, s
inkább a kutyákkal asszisztált aktivitás programot választottuk. Résztvevők száma: 135 fő
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Játszóházak
Havonta egyszer (kivéve a nyári szünetet) családi játszóházakat, kézműves foglalkozásokat
szerveztünk az EKMK Dózsavárosi Könyvtárral közösen. Ezek az alkalmak lehetőséget biztosítanak
a családoknak a közös együttlétekre, közös tevékenységekre, a gyerekek kreativitása, kézügyessége
egyaránt fejlődik, valamint az egymással történő játékok során a szociális kompetenciájuk is. A
foglalkozások pénteki és szombati napokon 15.00 órakor kezdődtek.
Minden alkalommal tudnak a kisebb gyerekek az alkalomhoz illő színezőt színezni, ill. mozgásos
koordinációt fejlesztő játékokkal játszani (tölcsér, hinta). Decemberben már nagyon elfoglaltak a
családok hétvégenként, ezért a komplex hétvégi programok helyett két hétfői napon szerveztünk
ajándékkészítő foglalkozást 16.30 órától.
Február 2. - Mackónap
Többféle macis kézműves tevékenység közül választhattak az érdeklődők, Tunner Krisztina óvónő
vezetésével pedig játékos foglalkozásokon vehettek részt a hozzánk érkező gyermekek. Résztvevők
száma: 60 fő
Április 13. - Nyusziváró húsvéti játszóház
A kézműves foglalkozások mellett nagy sikere volt az állatsimogatónak (nyuszi, tyúkanyó csibéivel),
valamint Dékmárné Forgács Zsuzsanna énekes, mesés, táncos ismertetőjének, ahol a húsvéti
népszokásokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. Résztvevők száma: 28 fő
November 23. - Ünnepváró alkotó- és játszóház
A komplex programoknak mindig nagy sikere van, így most is a kézműves foglalkozások mellett 7
állomásból álló aranydiókeresést szerveztünk, valamint Farkasréti-Dominek Anna adott Mesevonat
címmel színvonalas műsort. Résztvevők száma: 70 fő

Művelődő közösségek
Nyugdíjas Klubok
Az EKMK Dózsavárosi Könyvtárban működő nyugdíjas klubok (Dózsa-, Csikász- és Őszidő
Nyugdíjas Klub) munkáját is segítjük, tanácsokkal, levelek gépelésével, fénymásolással, csoport
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utazásának megszervezésével, előadásaikhoz a technikai feltételeket, illetve sokszor azok kezelését a
műsor alatt biztosítjuk, valamint a könyvtár nyitva tartási idején túl programjaik idejére felügyeletet
biztosítunk.
A nyári szünetet kivéve kéthetente tartanak klubnapot, ezen kívül egyéb nyugdíjasoknak kínált
programokra is eljárnak (pl. Agórában keddenként és csütörtökönként népek tánca). Az Őszidő
Nyugdíjas Klubon belül alakult néptánccsoport rendszeresen lép fel a környékbeli településeken
rendezett programokon. A nagyon gazdag klubélet mellett a nagyobb évfordulós ünnepeknél
összefognak és közösen szerkesztik meg a műsort, és adják elő. Verseket szavalnak, színdarabot
adnak elő, néptáncbemutatót tartanak, valamint hívnak vendégelőadókat (népdalénekest, másik
városrész nyugdíjas klubjaiból előadókat), s a program színvonalának emeléséhez az Agóra is
hozzájárul 1-1 program szervezésével, finanszírozásával.
2019. január 18-án a Magyar Kultúra Napját ünnepelték közösen, április 15-án a Költészet Napját,
október 18-án pedig az Idősek Napját. Mindegyik rendezvény telt házas volt, alkalmanként kb. 80 fő
vett részt rajta.
A 40 fős Csikász Nyugdíjas Klub 2019-ben 20 alkalommal jött össze, alkalmanként 2 -3 órára.
A 30 fős Dózsa György Nyugdíjas Klub 2019-ben 27 alkalommal jött össze, alkalmanként 2 -3 órára.
A 45 fős Őszidő Nyugdíjas Klub 2019-ben 29 alkalommal jött össze, alkalmanként 2 -3 órára.
Ulti Klub
4 fő minden kedden, összejön beszélgetni és játszani. 2019-ben összesen 46 alkalommal.
Etka Jóga
Minden kedden 8.30 órától 10.30 óráig tartanak testet, lelket felfrissítő foglalkozást, összesen 37
alkalommal. Résztvevők száma: 296 fő
Sportgalambász Egyesület
Az egyesületi tagok (28 fő) az EKMK Dózsavárosi Könyvtár udvarán 2-3 órára heti 2 alkalommal
(csütörtök, szombat este) jönnek össze. Januártól április közepéig, július közepétől augusztus
közepéig, valamint október 1-től december 31-ig szünetet tartanak, de télen 3 alkalommal
összejönnek egyesületi gyűlésekre, amely 1,5 órát vett igénybe. 2019-ben 38 alkalommal gyűltek
össze.
Séd-party Zenekar
A zenekar tagjai (9 fő) minden kedden 18.00 órától próbálnak a könyvtár emeleti termében 21.00
óráig, 2019-ban 48 alkalommal. Az ország minden részéről kapnak felkérést.
Dózsavárosi Baráti Kör
A Baráti Kör vezetősége (18 fő) 18 alkalommal jött össze a könyvtárban megbeszélésre. Az év
közben szervezett programokon (9 alkalom) kb. 35 fő vett részt, kivéve a nyilvánosra meghirdetett
farsangi bált, amelyen 230 fő volt jelen.
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GYULAFIRÁTÓTI MŰVELŐDÉSI HÁZ 2019. ÉVI SZAKMAI
BESZÁMOLÓJA
Rendezvények
Verses-zenés irodalmi előadás, író-olvasó találkozó, könyvbemutató:
1.A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan Nagy Csaba lantművész műsora 2019. 01. 17.
résztvevők száma: 40 fő

2.Kanyár Erika költő - Benyovszky Pál Márton előadó irodalmi műsora. 2019. 03. 21. Résztvevők
száma: 20 fő
3. Költészet Napi program: Battyányi-Nagy Annamária verses-énekes előadása 2019. 04. 11.
résztvevők száma: 25 fő
Népzenei rendezvény
1.Népdalkörök Találkozója 2019. 04. 27. résztvevők száma: 70 fő
2.Német Nemzetiségi Kórustalálkozó (Német Nemz.Kult.Egy.) 2019. 05. 04. résztvevők száma: 80
fő
3.Rátót Községek XIII. Baráti Találkozója 2019. 06. 29. résztvevők száma: 260 fő

75

4.Német Nemzetiségi Nap (közös program a Német Nemz.Kult..Egy.) 2019. 09. 28. résztvevők
száma: 105 fő
5. A Bakonyerdő Pávakör 45 éves évfordulója és Hagyományőrző találkozó a Vágkirályfai
Hagyományőrző Csoporttal 2019. 10. 05. résztvevők száma: 120 fő
6. Német Nemzetiségi Tánccsoport 20 éves évfordulója (Német Nemz.Kult Egy.) 2019. 11. 30.
résztvevők száma: 120 fő
Komplex hagyományőrző rendezvény
1.Szüreti Vigasság 2019. 09. 21. Kézműves foglalkozás, népi játék, folklórműsor, szőlődarálás-,
préselés, mustkóstolás. Résztvevők száma: 200 fő

2.Márton Napi Vigasság 2019. 11. 09. Kézműves foglalkozás, népi játék, lámpás felvonulás, táncház.
Résztvevők száma: 100 fő
Gyermekszínházi előadás
1.
2.

Pegazus Színház bérletes előadása 2019. 02. 20. résztvevők száma: 150 fő
Pegazus Színház bérletes előadása 2019. 05. 15. résztvevők száma: 150 fő

Kézműves foglalkozás
1.
2.
3.

Húsvéti kézműves foglalkozás 2019. 04. 12. résztvevők száma: 22 fő
Anyák-napi kézműves foglalkozás 2019. 04. 30. résztvevők száma: 10 fő
Karácsonyváró kézműves foglalkozás 2019. 12. 03. résztvevők száma 26 fő
(egyéb kézműves foglalkozások a komplex rendezvényeknél)

Kiemelt komplex rendezvény
1. XXVIII. Rátóti Napok: a két napos rendezvény olyan komplex program, amelyben megtalálható:
kiállítás, hagyományőrző program, főzőverseny, modern, szórakoztató műsorok, gyermekműsorok,
kézműves foglalkozás, népi játékok, koncertek, tűzijáték, utcabál, stb. Nem csak helyiek, hanem
környékbeli gyermekek, fiatalok, felnőttek számára egyaránt kedvelt esemény. 2019. 06. 21-22.
Látogatószám kb.: 1.500 fő. A szombati rendezvényeket 18.00 órától sajnos le kellett mondanunk, a
viharos időjárás, özönvízszerű esőzés miatt.
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Nemzeti ünnepek, megemlékezések
1. 70 éve kitelepített magyarországi németekre emlékezés 2019. 02. 13. résztvevők száma: 110 fő
2.1848-49-es forradalom és szabadságharc fáklyás felvonulás és megemlékezés. 2019. 03. 14.
résztvevők száma: 350 fő
3. Hősök Napja – gyulafirátóti hősökre emlékezés 2019. 05.29. Résztvevők száma:70 fő
4. Aradi Vértanúk emlékezete 2019. 10. 04. Résztvevők száma: 70 fő
5. 1956-os forradalom és szabadságharc emlékezete, Megemlékezés, koszorúzás az Alsó temetőben.
2019. 10. 23. Résztvevők száma: 45 fő
Műsoros délután, est, közös programok helyi civil szervezetekkel
1.Sváb est a Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kulturális Egyesülettel. 2019. 01. 12. résztvevők
száma: 70 fő
2.Dorottya napi est – Ne felejts Közhasznú Alapítvány 2019. 02. 09. résztv.100 fő
3. Családi farsang. Előadás, játék, vidámság. A gyulafirátóti Karitasz, a Római Katolikus
Egyházközség szervezésében 2019. 02. 23. résztvevők száma: 140 fő
4. Nőnapi nosztalgia parádé 2019. 03. 09. résztvevők száma: 60 fő.
5. Rozmaring Nyugdíjasklub 10 éves évfordulója 2019. 03. 23. résztvevők száma: 65 fő
6. Tavaszhívogató Néptánctalálkozó – Ablak a múltra Egyesülettel. 2019. 03. 30. résztvevők száma:
250 fő
7. Tavaszi fesztivál-családi majális Élhetőbb Rátótért Egyesület 2019. 05. 05. résztvevők száma: 500
fő
8.Rátóti Civil Nap (Közös program a helyi civil szervezetekkel) 2019.05. 25. résztvevők száma: 250
fő
9. Családi Nap – műsor, vetélkedők. Róm. Kat.Egyházközség. 2019. 09. 14. résztvevők száma: 100
fő
10.Márton Napi est Gyulaffy László Alapítvány 2019. 11.16. Résztvevők száma: 100 fő
11. Mikulás Nap (Baba-mama klubbal) 2019. 12. 04. résztvevők száma: 50 fő
12. Rátóti Advent és Kék madár Gyermekszínjátszó Csoport előadása 2019. 12. 13-14-15.. résztvevők
száma: 1500 fő (Élhetőbb Rátótért Egyesület)
13. Hagyományos karácsonyváró betlehemes műsor (közös program a Gyulafirátótért Közhasznú
Egy.) 2019. 12. 21. résztvevők száma: 200 fő
Zenés-táncos est (bérlés)
1. Retro Disco 2019. 03. 23. résztvevők száma: 100 fő
Sportprogram
Asztalitenisz edzések és bajnokság
alkalmak száma összesen: heti 2alk/ összesen: 70 alkalom/2óra/10-15fő 140óra, 700 fő helyigény:
nagyterem
Ismeretterjesztés
Helytörténeti előadássorozat 4alk/ 2019. 02. 05.; 02. 26.; 03. 26.; 04. 09. + 1alk. helytörténeti séta
résztvevők száma: 389 fő
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Kulturális Örökség Napja – Hangodi László történész előadása. Gyulafirátótért Közhasznú Egy.
2019. 09. 22. résztvevők száma: 35 fő
Ismeretterjesztő, érdekvédelmi, egyéb témájú előadások: 4 alkalom, résztvevők száma.: 80 fő
Kiállítás
1. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan: Lipovszky-Drescher Mária iparművész kerámia,
grafika kiállítása 2019. 01. 17. résztvevők száma: 40 fő. 2019. 01. 17 – 02. 15-ig, 22nap,
látogatószám: 300 fő
2. Gyurom János fotóművész asztro- tájfotó kiállítása 2019.02.28-03.28-ig 22 nap, látogatószám: 300
fő
3. „Lelkem rezdülései” Józsvainé Kislőrincz Edit akvarell kiállítása 2019. 04. 11- 05. 16.
26 nap, látogatószám: 400 fő.
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4. „40 év párhuzamban – Trombitás Zsófia és Trombitás Veronika festménykiállítása a Rátóti Napok
programjában. 2019. 06. 21- 07. 07. 14 nap, látogatószám: 100fő
5. „Virágosat álmodtam” Veszprémi Folttolók Foltvarró Csoport kiállítása 2019. 09. 12.-10. 10. 24
nap, látogatószám: 350 fő
6. „Színek sokasága” – Zsargó Gyuláné festménykiállítása 2019. 11. 07.-11.28. 18.nap, látogatószám:
350 fő
7. „Hadnagy László munkássága” 4 tablóból álló írásos-képes állandó kiállítás
8. „40 év dióhéjban” tablókon – a Művelődési Ház 40 éves évfordulója alkalmából rendezett írásosképes állandó kiállítás
Művelődő közösségek
Művészeti együttesek, klubok, civil szervezetek
Bakonyerdő Pávakör és Nyugdíjasklub, helyigény: klubterem, havonta:4-5 alk./2óra/20-25fő, össz.:
38alk./76óra/508fő, fellépés:10
Rátót Mátyás Nyugdíjasklub és Hagyományőrző Csoportja, helyigény: klubterem, nagyterem
havonta:4-5 alk./2óra/25fő, össz.: 16alk./32óra/241fő, fellépés: 5
Német Nemz. Kulturális Egyesület helyigény: klubterem, havonta 2alk./2óra/60 fő, össz.: 24
alk./48óra/1440fő
Német Nemzetiségi Dalkör, helyigény: klubterem, havonta 4-5 alkalom/1,5óra/22 fő össz.: 42
alk/924 fő fellépés: 17
Német Nemzetiségi Tánccsoport
össz:38alk/38óra/583 fő fellépés: 15

helyigény:

Nagyterem,

havonta

4-5

alk/1óra/20

fő

Rozmaring Nyugdíjasklub, helyigény: klubterem, havonta: 1 alk/2 óra/60 fő össz.: 10alk/20óra/600
fő
Baba-mama klub, helyigény: nagyterem, 1 alk/2óra/50fő (a vezető családi elfoglaltsága miatt)
Jóga, hely: nagyterem, havonta:3-5alk/1óra/5-10fő, összesen: 37alk/30óra/246fő
Aerobic, hely:nagyterem, havonta:5-8alk/1óra/7-12fő összesen: 73alk/73óra/522fő
Zumba, hely:nagyterem, havonta:3-4alk/1óra/8-12fő összesen: 29alk/29óra/190fő
Tikhegyi Gyöngycsibék Gyermek néptánc, hely:nagyterem, havonta:4-5alk/3óra/20fő összesen:
35alk/105óra/752fő
Tikhegyi Gyöngytyúkok Néptánccsoport, hely: nagyterem, havonta: 4-5alk/1óra/15fő, összesen: 37
alk/37 óra/559 fő
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Kanga (Baba-mama torna) hely: nagyterem, havonta: 3-4alk./1óra/8-12fő összesen: 20alk/20óra/
62fő
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 / 3alk/2óra/20 fő Össz.: 6óra/60 fő
Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület: Művészeti csoportjai: Német Nemzetiségi Dalkör és
Tánccsoport
Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület 5alk/2óra/20fő össz.: 10óra/100fő
Tikhegyi Baráti Kör Egyesület / 4alk./2óra/20fő Össz.: 8óra/80 fő
Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület (Helytörténeti Gyűjteméy, Pásztor u. 26.) 5alk/2óra/20fő össz:
10óra/100fő
Közösségi szolgáltatás
Könyvtári adatok - Az EKMK Gyulafirátóti Könyvtárának statisztikai jelentésében található.
Ingyenes internethasználók száma: 5 alkalom/5fő, 1fő/30perc
Családi, baráti rendezvény: 14 alk./ 830 fő
Lakossági fórumok: 2 alk./ 120 fő
Véradás: 2 alk/ 40 fő
Származtatott szolgáltatás
Vásár: 28 alk./ 1828 fő

KÁDÁRTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ 2019. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA
Kiállítások
„Helyi érték” kiállítás a Magyar Kultúra Napja alkalmából – január 23.
A már hagyománnyá vált „Helyi érték” kiállítást a korábbi évektől kicsit eltérően, nem a novemberidecemberi időszakban, hanem januárban nyitottuk meg, a Magyar Kultúra Napja programjaként. A
kiállítás ismét lehetőséget adott a helyi alkotóknak, hogy bemutathassák munkáikat. A szervezésben,
a kiállítási anyag gyűjtésében segítségemre volt N. László Gizella.
A kiállítás február 15-ig volt megtekinthető, látogatók száma kb. 50 fő.
Ismeretterjesztés
Sütisütő verseny – március 8.
Nőnap alkalmából Sütisütő versenyt szerveztünk, melynek céljaként – amellett, hogy megtaláljuk
Kádárta süteményét – még azt is kitűztük, hogy a résztvevők között egyfajta recept csere-bere
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alakuljon ki, megosszák egymással a készített sütemények titkait, fortélyait, mely sikerült is.
Résztvevők száma: 16 fő.
„Magyarok Hollywoodban” című előadás (Eötvös Károly Megyei Könyvtárral közös szervezésben)
– november 14.
Az előadásból megtudhattuk, hogyan működtek közre a magyarok az álomgyár létrejöttében.
Az előadó Palkóné Jády Melitta, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár munkatárs volt. Résztvevők
száma: 12 fő.
Irodalmi programok
Magyar Költészet Napja – április 10.
A Magyar Költészet Napja alkalmából a Pannon Várszínház növendékei előadásában hallgathattunk
verseket. Közreműködtek: Balázs Petra, Hercsik Rebeka és Lakatos Anita. Résztvevők száma: 25 fő.
Kézműves foglalkozások, játszóházak, gyermekprogramok
A kézműves foglalkozások, gyermekprogramok egy részét a Ficánka Tagóvodával közös
szervezésben valósítjuk meg, melyeknek helyszíne az óvoda. A Csigaház Családi Bölcsőde is szervez
évente két játszóházat a Közösségi Házban, a farsangi, illetve az adventi időszakban, melyek nyitottak
mindenki számára. A Református Egyházközséggel közösen szervezett, már hagyománnyá vált
karácsonyfa állítás és adventi játszóház idén is megrendezésre került a református parókián. Új
programként említhetem a Közösségi Házban tartott adventi kézműves foglalkozást, melyet az
Eötvös Károly Megyei Könyvtárral és a Közösség Kádártáért Egyesülettel közösen valósítottunk
meg.
Farsangi játszóház – február 16. Résztvevők száma: 15 fő.
Farsangi játszóház (Csigaház Családi Bölcsőde szervezésében) – március 1.
Mihály-napi vásár (Ficánka Tagóvodával közös szervezésben) – szeptember 27. Résztvevők száma:
60 fő.
Márton-napi lámpás felvonulás (Ficánka Tagóvodával közös szervezésben) – november 8.
Résztvevők száma: 60 fő.
Karácsonyfa állítás és adventi játszóház (Kádártai Református Egyházközséggel közös szervezésben)
– november 30. Résztvevők száma: 40 fő.
Adventi kézműves foglalkozás (Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Közösség Kádártáért
Egyesülettel közös szervezésben) – december 5. Résztvevők száma: 30 fő.
Mézeskalács díszítés (Csigaház Családi Bölcsőde szervezésében) – december 13.
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Külön szeretném említeni, a városrész legnagyobb gyermekprogramját, a Kádártai Gyereknapot,
mely a Közösség Kádártáért Egyesület szervezésében, idén a XI. alkalommal valósult meg. A
Közösségi Ház kisebb anyagi támogatással járult hozzá a rendezvényhez, melyet szeretnék a jövőben
is fent tartani. Résztvevők száma: 600 fő.
Kádártai Gyereknap (Közösség Kádártáért Egyesülettel közös szervezésében) – május 18.
Prevenciós, egészségmegőrző programok
Véradás (Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat szervezésében) – június 5.
Résztvevők száma: 20 fő.
Komplex rendezvények
Kádártai Vigasságok – június 8.
A városrész legnagyobb és legkiemelkedőbb programja a Kádártai Vigasságok, melyet idén június 8án tartottunk. A rendezvény szervezésekor figyelembe lett véve, hogy minden korosztály
megtalálhassa a számára ideális programot. Idén változás is történt a rendezvény kapcsán, az utcabált
nem a Közösségi Ház nagytermében, hanem a rendezvény helyszínén, a Gelemér utcai Forrásparkban tartottuk meg. 2019-ben először bővítettünk a rendezvényen, szerettünk volna
sportprogramot is tenni az eseménybe. Így a rendezvény kísérőprogramja lett a Labdarúgó torna,
melyet a Közösségi Ház melletti műfüves pályán tartottunk meg a délelőtti óráktól. Résztvevők
száma: 1000 fő.

Zenés-táncos est, bál, koncert
Pótszilveszteri bál (Nosztalgia Klub szervezésében) – január 12.
Jótékonysági Óvodabál (Ficánka alapítvány szervezésében) – február 23.
Húsvéti Locsolóbál (Közösség Kádártáért Egyesület szervezésében) – április 20.
Szüreti bál (Közösség Kádártáért Egyesület szervezésében) – szeptember 14.
Idősek Világnapja – október 9.
Az Idősek Világnapja alkalmából idén irodalmi kabaré előadást szerveztünk. A TIT Váci Mihály
Irodalmi Színpad előadásában a „Globális huncutságok” irodalmi kabarét láthattuk, mely az 1940-es,
50-es, 60-as évek vidám verseiből és humoros jeleneteiből állt. Résztvevők száma: 50 fő.
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Falukarácsony (a Közösség Kádártáért Egyesülettel közös szervezésben) – december 18.
Idén a karácsonyi műsorban már a Ficánka Tagóvoda Lurkó csoportja, illetve az Öröm-Forrás
Nyugdíjas Klub is közreműködött. Az előző évhez hasonlóan a Gyulaffy László Általános Iskola
diákjainak műsorát is láthattuk, valamint egy karácsonyi novellát és áldást mondott Nagytiszteletű
Wessetzky Szabolcs lelkész. Közreműködött még Hercsik Rebeka és Lakatos Anita, a Pannon
Várszínház növendékei is. Az estét Dervalics Róbert és Pingiczer Szilárd karácsonyi koncertje zárta.
Résztvevők száma: 120 fő.

Nemzeti ünnepek, megemlékezések
Az évben két megemlékezést tartottunk. Március 14-én az 1848-49-es forradalom és
szabadságharcról emlékeztünk meg a református templom kertjében található emlékműnél,
közreműködött a Ficánka Tagóvoda egyik csoportja, valamint Szénási Bálint. Október 4-én az Aradi
Vértanúk tiszteletére tartottunk ünnepi megemlékezést a temetőben, a 13 ismeretlen katona sírjánál,
ugyancsak Szénási Bálint és a Kocsis család közreműködésében.
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Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról – március 14. (résztvevők
száma: 30 fő)
Ünnepi megemlékezés az Aradi Vértanúk tiszteletére – október 4. (résztvevők száma: 20 fő)
Komplex hagyományőrző rendezvények
Szüreti Vigasságok – szeptember 14.
2018-ban több évtized után Kádártán újra szüreti felvonulást és bált szerveztünk, melynek
hagyománya lett, a 2019-es évben is sikerült megvalósítanunk a Közösség Kádártáért Egyesülettel
közösen. A tavalyihoz hasonlóan lovasok, lovas kocsik, illetve több platós autó is kísérte a menetet,
de idén már kisvonattal is bővültünk. A résztvevők száma a duplájára nőtt, csaknem 100 ember kísérte
a szüreti menetet.

Civil szervezetek, klubok, művészeti csoportok
Öröm-Forrás Nyugdíjas Klub
minden héten szerdán, klubterem, 30 fő/alkalom
Nosztalgia Klub
minden hónap első péntekén, klubterem, 25 fő/alkalom
Közösség Kádártáért Egyesület
kéthavonta egyszer, előre egyeztetett időpontban, nagyterem, 30 fő/alkalom
Zumba
szeptembertől minden héten hétfőn, nagyterem, 18 fő/alkalom

AZ AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT 2020. ÉVI SZAKMAI
MUNKATERVE
Az Agóra Veszprém Kulturális Központ szakmai feladatainak jelentős részét az az alábbi főbb célok
és előírások határozzák meg:
Törvényben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások melyek a következők:
 művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése,
a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
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a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
a tehetséggondozás- és - fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0001 azonosítószámú AGÓRA VESZPRÉM pályázat keretében vállalt
szakmai feladatok és szolgáltatások, melyek a következők:
Közösségi funkció
A közösségi funkciók lehetőséget nyújtanak a város és vonzáskörzetében élő, és művelődni akaró
közösségek működésére, fejlődésére, továbbképzésére és a szabadidejük aktív eltöltésére.
Feladataink közé tartozik többek között az is, hogy a mai modern rohanó életünkben egymástól
távolodó embereket, családokat, közösségeket közelebb hozzunk egymáshoz.
A közösségi funkcióban kapnak helyet:












Egészségnevelési és életviteli előadások
Mindentudó Ház- ismeretterjesztő előadások
Kisebbségi önkormányzatok bemutatkozó előadásai
Környezeti nevelési oktatóterem
Mozgásművészeti gyakorlóterem
Csoportos mozgásfoglalkoztatások
Kismesterségek alkotóműhely
Időszakos és interaktív kiállítások
Photoshop tanfolyam
Nyugdíjas közösségek segítése
Irodalmi ismeretterjesztő előadások és pódium előadások

Szórakozási és élményfunkció
A szórakozási és élményfunkciók lehetőséget nyújtanak a látogatók számára, hogy bepillantást
nyerhessenek a reprezentatív és magas színvonalú kulturális események, előadások, koncertek,
hagyománytisztelő fellépések, kiállítások, vásárok és bemutatók világába. Megfelelő szórakozási
lehetőséget és társas együttlétet biztosítanak a széleskörű közönség számára, kielégítve a városban és
vonzáskörzetében élő emberek kulturális igényeit, ezzel biztosítva a kellemes szórakozást,
kikapcsolódást.
Szórakozási és élményfunkció keretein belül kapnak helyet:






Magas művészeti zenei előadások
Alma Mater napok
Országosan ismert és elismert gyermek előadók fellépései
Országosan ismert és elismert táncegyüttesek fellépései
Táncházak szervezése
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Mozgásművészeti- népi hagyományok bemutatása
Néptánc együttesek fellépései
Magyar Kultúra Napja előadásai
Tánc Világnapjának előadásai

TOP 6.9.2. pályázatban megfogalmazott feladatok, melyek a következők:
A projekt átfogó célja városunk kijelölt célterületein élő lakosok közösségének, közösségi
kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalásuk erősítése, ami a
társadalmi felzárkózás elérésének is különösen fontos eszköze. Célunk, hogy a közösségi
munka/akciók hatására az érintett lakosokkal szorosan együttműködve oldjuk meg a problémákat.
Konkrét céljaink között szerepelnek:





A célterületeken élő lakosok bekapcsolódásának elősegítése a közösségi programokba,
részvételük erősítése a helyi társadalmi életében.
Nagyon fontosnak tartjuk a bevont személyek motiváltságának folyamatos fenntartását,
növelését.
A projektben megvalósuló legsikeresebb programelemek továbbvitele, életben tartása a
projektet követően, nem csak a fenntartási időszakban, hanem azt követően is.
A helyi, a közvetlen környezetben lévő (szomszédsági) kapcsolatok, a természetes támaszok
megerősítése, a meglévő kapcsolati háló feltérképezése és kibővítése.

TOP-7.1.1-16-H-073-9-01 „Élmény, közösség, tudás” családi programok az Agórával című
projekt
(a pályázatot az elsőkörös elbíráláson támogatásra javasolták, azonban a második körös bírálatnak
még nincs eredménye, így a pályázatban megfogalmazott programokat csak a támogatási szerződés
megkötését követően tudjuk megvalósítani.)
Az „Élmény, közösség, tudás” családi programok az Agórával című projektben a fókuszpontot a
családokra helyezzük, olyan színes és sokrétű programkínálatot biztosítva számukra mely minőségi
fejlődést eredményezhet a társadalom legkisebb egysége számára. Ezáltal biztosítva olyan komplex
programokat számukra, - összességében és egyénre szabottan is -, amely biztosítja az aktív,
innovatívan együttműködő és befogadó közösségekből álló helyi társadalom, valamint a közösségi
szemléletformálás révén környezet-és egészségtudatossá váló helyi társadalom megteremtését.
A pályázatban az alábbi programok szerepelnek:
Önvédelmi tréning, melynek célja a résztvevők erősítése, mozgáskoordinációjának,
rugalmasságának, gyorsaságának, konfliktuskezelő magatartásának fejlesztése, önbizalmának
növelése kiscsoportos foglalkozások keretében.
Nyelvvizsgára felkészítő intenzív nyelvtanfolyamok, melynek célja, hogy a résztvevő diákok
közelebb kerüljenek egy sikeres nyelvvizsga megszerzéséhez.
„Családbarát Szülő Klub” előadássorozat, melynek tematikája a következő:
1. előadás - Böjte Csaba: Merjünk az asztalfőre ülni! – az apák szerepe a családban
2. előadás - Tari Annamária: Elengedés online, offline
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3. előadás - Balatoni József, „Jocó bácsi”: Tanár-diák-szülő – Együtt, a gyerekért!
4. előadás - Polus Enikő: Kamaszkori „vasfüggöny” – avagy mi zajlik a lelki falak mögött?
5. előadás - Léder László: A csendes apa forradalom – avagy hajrá Apukák, Anyukák!
Kis cukrász napközi, melynek célja, hogy a gyermekeknek tartalmas szórakozási és tanulási
lehetőséget biztosítsunk az oktatási intézmény keretein kívül.
Egészségmegőrzés a családban, a gyulafirátóti előadássorozatunk célja az egészségmegőrzés,
betegség megelőzés, harmonikus egyensúly megteremtése.
Prevenciós családi nap, célja az elsődleges, másodlagos, harmadlagos prevenció, bizonyos
betegségek, balesetek, veszélyek megelőzése, ismeretterjesztés, helyi közösségszervezés.
Tervezett partnereink: Veszprémi Rendőrkapitányság, Országos Mentőszolgálat, Veszprém Megyei
Katasztrófavédelem, Alkohol-és Drogsegély Ambulancia, Balatoni Vízirendészet.
Mozogj a parkban!, rendezvényünkkel a célunk egészséges életmódra nevelés, valamint a család,
mint közösség erősítése.
„Család az első” rendezvénysorozat, mellyel célunk a gyermek-szülő kapcsolat erősítése, más
gyermekekkel és családokkal való megismerkedés, amelynek igen fontos szerepe lehet a Kádártai
közösségépítésben.
„Apáról fiúra – Hagyományőrző családi délután”, mellyel célunk a jeles napok népszokásainak
felelevenítése és továbbadása a mai kor gyermekei számára.

A Minősített Közművelődési Intézmény Cím elnyerését követően, 2020-ban is kiemelkedően
fontos számunkra, hogy a minőségbiztosítási és fejlesztési szempontok álljanak a mindennapi
munkánk fókuszában.

ISMERETTERJESZTÉS
Továbbra is célunk a tudományok népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek
terjesztése, az általános műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése, állampolgári
ismeretek nyújtása, és a művészi befogadás folyamatának segítése. Ennek érdekében az idei évben is
több alkalommal szervezünk ismeretterjesztő programokat.
Továbbra is folytatni szeretnénk a környezetnevelési programunkat melynek fő célja, hogy a
gyerekekben kialakuljon és egész életen át fennmaradjon a környezettudatos magatartás, a
környezetért felelős életvitel. A Mindentudó Ház sorozatunkban idén is számos érdekes előadással
várjuk a tudományok iránt érdeklődőket. A nagy sikernek köszönhetően 2020-ban, újabb
előadásokkal folytatjuk a „Kalandozás a népi kultúrában” címet viselő sorozatunkat, de természetesen
a testi és lelki egészséget, harmonikus személyiségfejlődést segítő előadásaink sem maradnak ki az
idei kínálatunkból, ahogy a széles spektrumot felölelő tanfolyamainkat is megszervezzük idén is.
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Ismeretterjesztési terv
Ismeretterjesztés
Környezeti nevelési
oktatóterem

Néprajzi előadássorozat

Mindentudó Ház
(ismeretterjesztő
előadások)
CLLD – Prevenciós
Nap (csak nyertes
pályázat esetén)

CLLD – Önvédelmi
tréning (csak nyertes
pályázat esetén)

Natura Nap

Felnőttképzési
tanfolyam (pl.
stresszkezelési tréning,
virágkötő, értelem és

Az ismeretterjesztés célja
a gyerekekben kialakuljon
és egész életen át
fennmaradjon a
környezettudatos
magatartás, a környezetért
felelős életvitel
A résztvevők meglévő
ismeretanyagának
kiegészítése, az adott
témában történő új
információk szerzése.
Ismeretterjesztés, a
tudomány különböző
területeinek bemutatása.
Elsődleges, másodlagos,
harmadlagos prevenció,
bizonyos betegségek,
balesetek, veszélyek
megelőzése,
ismeretterjesztés,
ugyanakkor
közösségépítés és az
intézményünkben folyó
sokrétű tevékenység
környékbeli lakossággal
történő megismertetése.
A résztvevők erősítése,
mozgáskoordinációjának,
rugalmasságának,
gyorsaságának,
konfliktuskezelő
Magatartásának
fejlesztése,
önbizalmának növelése
kiscsoportos
foglalkozások keretében.
A testi és lelki egészséget,
harmonikus
személyiségfejlődést
segítő ismeretterjesztő
előadások, zenei
produkciók nyújtása.
A tematikus képzések
terén minél színesebb
kínálat biztosítása,
hozzájárulva az

Időpontja
havonta 1 alkalom
a nyár kivételével

Felelős
Jancsekné Zsebe
Katalin

2 alkalom
tavasszal, 2
alkalom ősszel

Jancsekné Zsebe
Katalin

havonta 1 alkalom
a nyár kivételével

Fenyvesi Krisztina

2020. február 16.

Ambrus Anett

évi 2 alkalom
2020. április 18.
2020. október 17.

Ambrus Anett

2020. április 25.
2020. október 10.

Ambrus Anett

évi 6 alkalom
2020. február
2020. március
2020. május

Ambrus Anett
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intuíció, lakberendező,
textiljáték/gyermekjáték
készítő,
gyógyteakészítő)
Egészségnevelési és
életviteli program

Kézműves tanfolyamok
(különböző
tematikában)

Nemezelő tanfolyam
Kosárfonó tanfolyam
Csipkeverő tanfolyam
Felnőttképzés –
Szappankészítő
workshop, Kosárfonó
workshop, Selyemfestő
tanfolyam
Festő növények
tanfolyam

Gyógynövény ismereti
tanfolyam

CLLD - Családbarát
Szülő Klub (csak
nyertes pályázat esetén)
CLLD - Nyelvvizsgára
felkészítő intenzív
nyelvtanfolyamok

érdeklődők élethosszig
tartó tanulásához,
munkaerőpiaci
helyzetének javulásához,
kompetencia-és
készségfejlesztéséhez.
A résztvevők egészséges
életre való nevelése, lelki
és testi harmóniájának,
személyiségfejlődésének
segítése.
alapismeretek
megszerzése, melyek után
a munka otthon is
végezhető, folytatható,
egyénileg
továbbfejleszthető
Hagyományos technikák
megismerése, átadása,
továbbvitele
Hagyományos technikák
megismerése, átadása,
továbbvitele
Hagyományos technikák
megismerése, átadása,
továbbvitele
Új kézműves technikák
megismerése, kreativitás
fejlesztése, szabadidő
hasznos eltöltése,
egészséges életmódra
nevelés
Új kézműves technikák
megismerése, kreativitás
fejlesztése, szabadidő
hasznos eltöltése,
ismeretterjesztés
Új kézműves technikák
megismerése, kreativitás
fejlesztése, szabadidő
hasznos eltöltése,
ismeretterjesztés
Ismeretterjesztés

2020. szeptember
2020. október
2020. december

célunk, hogy a résztvevő
diákok közelebb
kerüljenek egy sikeres

heti 1 alkalom
2020. január december

Ambrus Anett

évente 8 tanfolyam

Jancsekné Zsebe
Katalin

évente 1 tanfolyam

Antal Katalin

évente 1 tanfolyam

Antal Katalin

évente 1 tanfolyam

Antal Katalin

Januárban,
Antal Katalin
februárban és
májusban szombati
napon
Szeptemberben és
októberben 2-2
alkalom

Antal Katalin

Szeptember 16-tól
8 alkalommal
minden szerdán

Antal Katalin

Szeptemberben 1
alkalom,
októberben és
novemberben 2-2
alkalom

Antal Katalin

2020. júniusában – 2
tanfolyam

Kovács József
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(nyertes pályázat
esetén)
Gyermektáncoktatók
továbbképzése
Angol nyelvtanfolyam

nyelvvizsga
megszerzéséhez
Szakmai fejlesztés

Photoshop tanfolyam

Szakmai fejlesztés

Számítástechnikai
alapismeretek
Nordic Walking képzés
(TOP)

Szakmai fejlesztés

CLLD - Kis cukrász
napközi (nyertes
pályázat esetén)

a gyermekeknek tartalmas
szórakozási és tanulási
lehetőség biztosítása az
oktatási intézmény
keretein kívül
A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása
a gyakorlatban.
A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása
a gyakorlatban.
A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása
a gyakorlatban.
A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása
a gyakorlatban.
A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása
a gyakorlatban.
A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása
a gyakorlatban.
Ismerkedés a konyhával,
egyszerű sütemények
készítése
A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása
a gyakorlatban.
A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása
a gyakorlatban.
A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása
a gyakorlatban.
A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása
a gyakorlatban.

Croissant-sütő
tanfolyam
Mindenmentes konyha
tanfolyam
Réteskészítő tanfolyam
Ország tortája
tanfolyam
Cukorvirágkészítő
tanfolyam
Tortaburkoló tanfolyam
Szünidei sütigyár
Kenyérsütő tanfolyam
Sajtkészítő tanfolyam

Hidegtálkészítő
tanfolyam
Francia cukrász
tanfolyam

Idegen nyelv tanulása

Új ismeretek nyújtása a
témában

2 x 60 óra - heti
két alkalom
60 óra - heti két
alkalom
36 óra - heti két
alkalom
36 óra - heti két
alkalom
2020. januárdecemberig 3
alkalom
2020. április –
december között
20 foglalkozás

Kovács József

2020. január és
október

Fazekas Orsolya

2020. január

Fazekas Orsolya

2020. február és
október

Fazekas Orsolya

2020. február

Fazekas Orsolya

2020. március és
november

Fazekas Orsolya

2020. március

Fazekas Orsolya

2020. március és
október

Fazekas Orsolya

2020. április

Fazekas Orsolya

2020. április

Fazekas Orsolya

2020. május és
november

Fazekas Orsolya

2020. május

Fazekas Orsolya

Kovács József
Kovács József
Kovács József
Fazekas Orsolya

Fazekas Orsolya
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Bonbonkészítő
tanfolyam
Mézeskalácsdíszítő
tanfolyam
Karácsonyi sütigyár és
csokigyár
Start Pont – Workshop
Alkotóműhely
Foltvarró tanfolyam

A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása
a gyakorlatban.
A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása
a gyakorlatban.
Ismerkedés a konyhával,
készülődés az ünnepekre
Tanácsadás szülőknek,
tréning kamaszoknak
Olajfestés és rajzolás
kezdőknek és haladóknak
Kompetencia fejlesztés

2020. november

Fazekas Orsolya

2020. december

Fazekas Orsolya

2020. december

Fazekas Orsolya

2020. januárdecember
2020. januárdecember
havonta 2 alkalom
évente 1 alkalom

Fazekas Orsolya
Fazekas Orsolya

Regenyei
Zsuzsanna

KÉPZÉSEK
Az intézményben zajló képzések terembérletes formában valósulnak meg, az általunk szervezett
tanfolyamokat az ismeretterjesztés kategóriájába soroljuk.

KIÁLLÍTÁSOK
2020-ban is több fotó-, amatőr alkotó és képzőművészeti kiállítás szerepel rendezvénytervünkben.
Minden évben így idén is gondolunk a gyermek- és fiatal korcsoportra is, akiknek látványos interaktív
kiállítást biztosítunk.

Kiállítási terv
Kiállítás
Jáger István
kiállítása
Szomjas Borbála
kiállítása
Gadaneczné Józsa
Aranka kiállítása
Molnár Ákos
kiállítása
Markó Borbála
kiállítása
Korbucz Zsuzsanna
kiállítása

A kiállítás célja
Kiállításrendezés,
egy amatőr alkotó
bemutatkozása
Kiállításrendezés,
egy amatőr alkotó
bemutatkozása
Kiállításrendezés,
egy amatőr alkotó
bemutatkozása
Kiállításrendezés,
egy amatőr alkotó
bemutatkozása
Kiállításrendezés,
egy amatőr alkotó
bemutatkozása
Kiállításrendezés,
egy amatőr alkotó
bemutatkozása

Időpontja
2020. január

Felelős
Fazekas Orsolya

2020. január

Fazekas Orsolya

2020. február

Fazekas Orsolya

2020. február

Fazekas Orsolya

2020. március

Fazekas Orsolya

2020. március

Fazekas Orsolya
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Az Alkotóműhely
kiállítása
Héthelyi Gyöngyvér
kiállítása

Csoportos kiállítás
amatőr alkotóknak
Kiállításrendezés,
egy amatőr alkotó
bemutatkozása
Festménykiállítás
Csoportos kiállítás
amatőr alkotóknak
Rejtő Jenő kiállítás
Kiállításrendezés,
egy amatőr alkotó
bemutatkozása
Olimpiatörténeti
A magyar sportolók
kiállítás
olimpiai
részvételének
bemutatása
Varázslatos
Az országos pályázat
Magyarország című nyertes képeinek
fotókiállítás
bemutatása
A Magyar Fotográfia Csoportos kiállítás
Napja, a Bakony
amatőr alkotóknak
Fotóklub kiállítása
K. Balogh Ágota
Kiállításrendezés,
kiállítása
egy amatőr alkotó
bemutatkozása
Csizmadia Krisztina Kiállításrendezés,
kiállítása
egy amatőr alkotó
bemutatkozása
Endresz Laura
Kiállításrendezés,
kiállítása
egy amatőr alkotó
bemutatkozása
Interaktív kiállítás
Ismeretterjesztés az
iskolai tananyaghoz
kapcsolódóan
Kiállítás az októberi Új ismeretek
forradalomról
nyújtása a témában
A Bakony Fotóklub Csoportos kiállítás
kiállítása
amatőr alkotóknak
Csoportos kiállítás
Csoportos kiállítás
az Alkotóműhely
amatőr alkotóknak
tagjainak
Patchwork-kiállítás
A Fotvarróklub éves
bemutatkozása
Kiállítások a
Amatőr alkotók
minigalériában
egyéni vagy
csoportos
bemutatkozása

2020. április

Fazekas Orsolya

2020. április

Fazekas Orsolya

2020. április

Fazekas Orsolya

2020. május

Fazekas Orsolya

2020. június

Fazekas Orsolya

2020. júniusaugusztus

Fazekas Orsolya

2020. augusztus

Fazekas Orsolya

2020. augusztus

Fazekas Orsolya

2020. szeptember

Fazekas Orsolya

2020. szeptember

Fazekas Orsolya

2020. október

Fazekas Orsolya

2020. október

Fazekas Orsolya

2020. november

Fazekas Orsolya

2020. november

Fazekas Orsolya

2020. december

Fazekas Orsolya

2020. januárdecember
havonta egy alkalom

Fazekas Orsolya

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁS
Munka egyik alapja, hogy az információt kellő módon és mennyiségben jutassuk el a közönség felé
a lehető legtöbb csatornán. Ennek érdekében www.agoraveszprem.hu domain név alatt új honlapot
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készíttettünk, mely egy modern minden igényt kielégítő fontos információs pontja a közönség
tájékoztatásának. E mellet természetesen a facebook oldalunkat is folyamatosan fejlesztjük.
2020-ban is hétfőnként várja látogatóit a Könyvtárpontunk, melyet az Eötvös Károly Megyei
Könyvtárral együttműködésben üzemeltetünk.
Közösségi szolgáltatás terve
Az Agóra Veszprém Kulturális Központ sikeres működésében nagy szerepet játszik a közönség
tájékoztatása, igényeinek felmérése és nyomon követése. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk a közösségi
szolgáltatás sokoldalú megszervezésére a bevált módszerek megtartására, tovább fejlesztésére és új
lehetőségek felkutatására, bevezetésére. Az Agóra Veszprém által nyújtott közösségi szolgáltatásnak,
több igénynek is meg kell felelnie. A legfontosabb feladat a lakosság tájékoztatása programjainkról,
foglalkozásainkról, klubjaink működéseiről. Igény esetén tájékoztatás a különböző csoportok
működéshez szükséges közösségi tereink adottságairól, használatának lehetőségeiről, és a hozzá
tartozó komfortérzetet növelő szolgáltatásokról.
Az Agóra lehetőséget nyújt továbbá a lakosságnak egyéb információk beszerzéséhez, akár a
Veszprémben működő más kulturális intézmények eseményeiről, vagy a városban történő
programokról, aktualitásokról. Segítünk más területen is, legyen ez a gyalogos eligazodás vagy helyi
közlekedéssel kapcsolatos kérdés, vagy egyes állami intézmények, hivatalok nyitva tartásaival
kapcsolatos érdeklődés. Ha szükség van, rá kollégáink készséggel segítenek az interneten vagy
telefonon begyűjteni a kért információkat. Ingyenes számítógép használati szolgáltatást is elérhetővé
tettünk a lakosság számára, az emeleti „Könyvtár Pont” számítógépeit minden regisztrált látogatónk
ingyenesen használhatja.
„Közösségi szolgáltatás
Olyan, a lakosság számára biztosított tevékenységi formák összessége, amelynek során a
partnereknek lehetőségük van a mindennapi életükhöz szükséges információk összegyűjtésére,
valamint tájékozódásra az intézmény működéséről, tevékenységéről”
(NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft)
Az Agóra működésének szempontjából nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az aktuális
programjainkról, foglalkozásainkról szolgáltatásainkról kellő tájékoztatást tudjunk adni elsősorban a
lakosságnak és a média képviselőinek. Erre a legmegfelelőbb eszközöket használjuk akár nyomtatott
akár elektronikus reklámhordózókról legyen szó. Hosszú évek tapasztalatai alapján alakítottuk ki a
mai kulturális információ szolgáltatási rendszerünket, mellyel kellő tájékoztatást tudunk nyújtani
leendő vendégeink partnerein számára.
A közművelődési információhordozók is szép számmal segítik munkánkat. Havonta mindig új
programajánló füzetet adunk ki, melyet a város különböző pontjain helyezünk el, és természetesen az
Agórában is elérhető az érdeklődők számára. A kiadvány a programok mellett hasznos
kapcsolattartási információkat is tartalmaz az Agóráról. Ezen felül plakátokat és szórólapokat is
készítünk az aktuális rendezvényünkről, amiket szintén a város több pontján helyezünk el, továbbá a
két városrészben (Gyulafirátót és Kádárta) működő kulturális intézményünkben is kihelyezésre
kerülnek. A Veszprémi 7Nap című városi újság minden héten beszámol több eseményünkről is, ami
az intézmény sokoldalúságát viszi hírül. Ebben a lapban kerülnek meghirdetésre a kiemelt
előadásaink, valamint az ingyenes programajánló rovatnak köszönhetően az Agóra összes
eseményéről olvashat a lakosság. Az az újság ingyenes a város lakói számára, és elvileg minden
háztartásba kerül egy példány. Azonban ezt érdemes figyelemmel kísérni, mert alkalmanként kapunk
visszajelzést vendégeinktől hogy nem kapnak az újságból. Ilyenkor a terjesztők felé kell jelezni a
reklamációt. A kulturális információszolgáltatást városunkban dinamikusan szolgálja a Veszprém Tv
és a Méz Rádió, melyekkel mi is szoros kapcsolatot ápolunk. Feladatuk a helyi hírek, események,
programok közlése.
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A közművelődési információhordozók nyomtatott formáin kívül számos elektronikus felületet
vonunk be az információs hálózatunkba. Rendelkezünk saját honlappal, mely tartalmaz, esemény
naptárt, gyorskeresési funkciót, vendégkönyvet, hírlevél igénylési lehetőséget, partner linkeket,
banner elhelyezési lehetőséget, térképes keresőt a Google Maps segítségével. Az oldalról kapcsolati
linkek segítségével lehet a kollégákkal levelezni.
Vendégkönyv beírási lehetőséggel ahol a már lefutott eseményekre várjuk a reagálásokat. Hírlevél
küldési lehetőséggel, ami rendszeres figyelemfelkeltő tájékoztatást nyújt a regisztrált vendégeknek.
Kérdőíveket, amelyek kitöltésével látogatóink olyan hasznos információkat szolgáltatnak felénk,
amely további fejlődésünkhöz nélkülözhetetlen.
Másik nagy elektronikus közművelődési információhordozó felületünk az Agóra Facebook oldala. A
mai elektronikus világ információáradatának egyik vezető szerepét tölti be a Facebook, mint
közösségi oldal. Itt nincsenek határok, távolságok, nemzetek és a nemekbeli különbségek. Bárki és
bármikor használhatja, ha betartja a FB által felállított szabályokat. Népszerűsége töretlen, mert
gyors, pontos, látványos és könnyen kezelhető. Itt több mint 7500 követőnk van, akik friss
információkhoz juthatnak. Képeket videókat lehet elhelyezni, közzétehetjük a szórólapjainkat,
plakátjainkat is ezen a felületen. Fontos hogy rövid tömör és látványos legyen a bejegyzésünk, hiszen
2-3 másodpercet foglalkoznak vele az emberek általában és továbbpörgetnek. Ennek az időnek elég
kell, hogy legyen, hogy valamivel megfogjuk az érdeklődésüket. A Facebook működési mechanikája
lehetővé teszi számunkra, hogy különböző előzetes vagy utólagos statisztikai méréseket
végezhessünk az érdeklődők körében és az események függvényében.
A Facebook mellett jelen vagyunk az Instagrammon is. Ezt a fiatalok nagy része szeretettel használja.
Rengeteg kép és videó kerül megosztásra kevés szöveggel. Ez egy új terület, amit még tanulnunk és
fejlesztenünk kell.
A fentieken kívül az elektronikus információközlésre bőséges lehetőségeket kínálnak a kultúrával is
foglalkozó internetes hírportálok. Városunkban is sok ilyen honlap működik, ami, a helyi híreken
kívül különböző eseményekről is nyújt felvilágosítás. Ezekhez a hírportálokhoz is mindig eljuttatjuk
a műsorfüzetünket és az eseményeink szóróanyagát. Vannak olyanok, ahol a teljes programot lehet
feltölteni, az Agórának fenntartott felületre, vannak olyanok, amik csak egy pár mondat erejéig
közölnek eseményeket.
Ha a fentieket végigolvassuk, láthatjuk mennyi lehetőség van már a kezünkben az Agóra közösségi
szolgáltatásainak használatával kapcsolatban. Rendszeres mérés, ellenőrzés, az új ötletek bevonása,
tesztelése, a technikai modernizáció nyomon követése, folyamatos feladatokat állít elénk, melyek
mellett nem szabad figyelmetlenül elmennünk, alkalmazni kell őket, nem szabad lemaradni a
versenypartnereinktől. Figyelni, tanulmányozni kell a minket körülvevő kulturális környezetet, az
általuk is használt hagyományos lehetőségeket, és az állandóan fejlődő technikai eszközöket. Ha
megfelelőnek véljük az újításokat bátran ültessük át az Agóra rendszerébe folyamatosan megújítva
azt.

MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉG
Kiemelkedően fontos a 2020-as évben is a művelődő közösségeink tevékenységeinek támogatása,
valamint lehetőségeinkhez mérten új közösségek létrejöttének segítése. Ennek érdekében 2019-ben
Együttműködési megállapodást kötöttünk a nálunk működő és tevékenykedő csoportokkal, melyben
rögzítésre kerülnek az Agóra és a művelődő közösségek vállalásai.
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Művelődő közösségek tevékenységének terve
Művelődő
közösség
Agykontroll klub

Bridzs klub

Etka Jóga

Ezüst Huszár
Sakkegyesület

Lung Chuan
Kung Fu School

Gizella Nőikar

Kosárfonó és
Csuhékészítő
Műhely
Natúr Kincsek
Klub
Alkotóműhely
Mozgássérültek
Egyesülete

A tevékenység célja

Időpontja

Az agykontroll iránt
érdeklődők számára
találkozási hely
biztosítása, a technika
gyakorlása,
A tudás mélyítése.
A kártyajáték folyamatos
gyakorlása és a résztvevők
számára tudásuk,
technikájuk fejlesztésének
biztosítása.
Lehetőséget adni a
jógázóknak, hogy
alkalmanként 1,5 órában
feltöltődjenek, testi és
lelki harmóniájukat
szolgáló mozgásformákat
gyakoroljanak.
A játékosok számára a
fejlődés-és mérkőzéseken,
bajnokságokon való
részvétel lehetőségének
biztosítása.
Az Iskola sokrétű
tevékenységének,
célkitűzéseinek
támogatása, a
közösséghez való tartozás
érzésének erősítése.
Veszprém kiemelt
művészeti együttese
számára próba- és
bemutatkozási lehetőség
biztosítása.
A tárgyalkotó közösség
műhelymunkáinak hely
biztosítása
A tárgyalkotó közösség
műhelymunkáinak és
előadásainak helyszín
biztosítása
Olajfestés és rajzolás
kezdőknek és haladóknak
Közösségépítés,
mindennapi problémák
megoldása, ünnepségek

havi 1 alkalom

Felelős
kapcsolattartó
Ambrus Anett

heti 1 alkalom

Ambrus Anett

heti 2 alkalom

Ambrus Anett

heti 2 alkalom

Ambrus Anett

minden nap

Ambrus Anett

heti 1 alkalom

Ambrus Anett

kéthetente
csütörtökön

Antal Katalin

minden hónap
második hétfője

Antal Katalin

havi 2 alkalom

Fazekas Orsolya

havi 1 alkalom

Fazekas Orsolya
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Bakony Fotóklub

Gerence Zsurmóka
csoportja
Gerence felnőtt
csoportja
Winners VTE
Kis-Bakony
Táncegyüttes
Veszprém-Bakony
Táncegyüttes
Veszprémi Modern
Táncműhely
Gerence
Táncegyüttes
Hadirokkantak,
Hadiözvegyek és
Hadiárvák
Országos
Szövetségének
Veszprém Megyei
Szervezte
Magyar
Tartalékosok
Szövetsége
Veszprém Megyei
Szervezete
Veterán Repülők és
Ejtőernyősök
Veszprém Megyei
Szövetsége
Katonák
Kártyaklubja
TIT Váci Mihály
Irodalmi Színpad
működtetése
Foltvirágok
Patchwork Klub
Nyugdíjas
Klubvezetők
Fóruma

A fotózás technikai
elemeinek elsajátítása,
tapasztalatcsere,
kiállításrendezés
Néptánc tanítás
gyerekeknek,
hagyományőrzés
Néptánc tanítás
gyerekeknek,
hagyományőrzés
versenytánc próba

2 hetente/ 1 alk.

Fazekas Orsolya

heti 1 alkalom

Fazekas Orsolya

2 hetente/ 1 alk.

Fazekas Orsolya

heti 2 alkalom

néptánc próba

heti 2 alkalom

néptánc próba

heti 2 alkalom

modern-balett tánc próba

heti 2 alkalom

néptánc próba

heti 2 alkalom

Jancsekné Zsebe
Katalin
Jancsekné Zsebe
Katalin
Jancsekné Zsebe
Katalin
Jancsekné Zsebe
Katalin
Kovács József

A szövetség ügyeinek
intézése

minden hónap első
csütörtöke

Kovács József

A szövetség ügyeinek
intézése

minden hónap első
csütörtöke

Kovács József

A szövetség ügyeinek
intézése

minden szerda

Kovács József

A klubtagok
életminőségének javítása,
beszélgetés, játék.
A 60 éve működő
irodalombarát közösség
próbahelyének biztosítása
A tárgyalkotó közösség
műhelymunkáinak hely
biztosítása, produktumaik
évi egy kiállítása
A nyugdíjas klubok
összefogása, információk
átadása, érdekképviselet.

minden hétfőn és
pénteken

Kovács József

heti 1 alkalom

Regenyei
Zsuzsanna

2 hetente/ 1 alk.

Regenyei
Zsuzsanna

minden hónap első
szerdája, kivéve
nyáron

Regenyei
Zsuzsanna
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60-as Nyugdíjasok
klubja
Apeh Nyugdíjasok
klubja
Bakony Művek
Nyugdíjas Klub
Balluf Nyugdíjas
Klub
Bárczi Gusztáv
Nyugdíjas Klub
Bónusz Évek
Nyugdíjas Klub
Cserhát Nyugdíjas
Klub
Diabétesz
Nyugdíjas Klub
Fegyveres Erők
Nyugdíjas Klub
Gizella Nyugdíjas
Klub
Laczkó Dezső
Pedagógus
Nyugdíjas Klub
Munkaügyesek
Nyugdíjas klubja
Pannonker
Nyugdíjas Klub
Sédvölgy
Nyugdíjas Klub
Szenior
Tanácsadók
Társasága
Szociális Segítők
Nyugdíjas Klub
Veszprémi
Polgárok
Nyugdíjas Klub

A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.
A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.
A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.
A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.
A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.
A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.
A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.
A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.
A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.
A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.
A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.
A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.
A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.
A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.
A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.
A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.
A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.

minden páratlan
hét keddjén

Regenyei
Zsuzsanna

minden hónap első
csütörtökén

Regenyei
Zsuzsanna

minden páros hét
hétfőjén

Regenyei
Zsuzsanna

minden hónap
második keddjén

Regenyei
Zsuzsanna

minden hónap
harmadik keddjén

Regenyei
Zsuzsanna

minden kedd és
csütörtök

Regenyei
Zsuzsanna

minden páratlan
hét csütörtökén

Regenyei
Zsuzsanna

minden hónap
Regenyei
harmadik csütörtök Zsuzsanna
minden hétfőn

Regenyei
Zsuzsanna

kéthetente szerda

Regenyei
Zsuzsanna

minden kedden

Regenyei
Zsuzsanna

minden hónap
utolsó keddjén

Regenyei
Zsuzsanna

minden páratlan
hét hétfőjén

Regenyei
Zsuzsanna

kéthetente hétfő

Regenyei
Zsuzsanna

kéthetente szerdán

Regenyei
Zsuzsanna

minden hónap 1.
és 3. hétfője

Regenyei
Zsuzsanna

kéthetente szerdán

Regenyei
Zsuzsanna
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Betty és barátai
nyugdíjas klub
Játszunk Együtt
Nyugdíjas Klub
Tájak-KorokMúzeumok
Egyesülete Veszprémi Klubja
Veszprémi Nők
Kerekasztala
Egyesület

A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.
A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.
természeti, kulturális és
épített örökségünk
megismerése

minden hétfőn

Regenyei
Zsuzsanna

minden páratlan
hét hétfőjén

Regenyei
Zsuzsanna

A nők
esélyegyenlőségének,
társadalmi
elfogadottságának
elősegítése

havi 1 alkalom

Rébay Anett
havi 1 alkalom
Rébay Anett

RENDEZVÉNYEK
Éves rendezvénynaptárunk összeállításakor minden évben törekszünk a kulturális értékek minél
szélesebb körben történő megismertetésre, valamint a hely igényekhez való alkalmazkodásra. Fontos,
hogy minden generációt megszólítsunk rendezvényeinkkel. Az ünnepek kultúrájának gondozása, a
hagyományőrzés, az ismeretterjesztés, a komplex családi és a közösségi programok továbbra is
hangsúlyosan szerepelnek kínálatunkban.
Minden évben számtalan országos rendezvényhez is csatlakozik intézményünk, melyet természetesen
2020-ban is folytatni kívánunk. Ezen események a teljesség igénye nélkül a következők: Kultúrházak
éjjel-nappal, Házasság hete, Országos Természet- és Környezetvédelmi Filmnapok, Mozinet Filmnapok,
Rajzfilmünnep stb.
A nyári rendezvényeink minden évben nagy sikernek örvendenek, ezért az idei programkínálatunkból
sem hiányozhatnak a Családi napok, a Zenélő udvar, a Világjava estek, a Folklór programok és
természetesen a Gyere a parkba! nyárbúcsúztató estéi sem.
Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Filmklubunk hiánypótló Veszprém kulturális életében,
ezért természetesen idén sem maradhat ki kínálatából a hétfő esti „mozizás”.
Rendezvényterv
Rendezvény
Roma Nemzetiségi
Nap
Hagyományaink
nyomán
Női vonal - Neil
Labute: Valami
csaj(ok) vígjáték

A rendezvény célja
A roma kultúra
megismertetése,
elfogadtatása és a
kisebbség közművelődési
tevékenységének
támogatása.
Szórakoztató, ugyanakkor
elgondolkodtató,
tanulságos, mély
mondanivalóval
rendelkező darabok

Időpontja
2020. január 25.

Felelős
Ambrus Anett

2020. február 12.

Ambrus Anett
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Kultúrházak éjjelnappal

Kocsári Miklós
emlékest

Lengyel
Nemzetiségi Nap

Családi Nap

Örmény
Nemzetiségi Nap

Ukrán Nemzetiségi
Nap

A Magyar Kultúra
Napja (DVK)
Költészet Napja
(DVK)
Nyárbúcsúztató
(DVK)

bemutatásával közös
élményt teremteni.
Közösségépítés és az
intézményünkben folyó
sokrétű tevékenység
környékbeli lakossággal
történő megismertetése.
Magas színvonalú,
minőségi produkciók
bemutatása, zenei
ismeretterjesztés, a
kulturális és zenei
műveltség mélyítése.
A lengyel hagyományok,
kulturális szokások
megismertetése és a
kisebbség közművelődési
tevékenységének
támogatása.
Közösségépítés, családi
kapcsolatok erősítése, a
család minden tagja
számára igényes,
minőségi szórakozási
lehetőség biztosítása.
Az örmények
művészetének,
kultúrájának bemutatása
és közművelődési
tevékenységének
támogatása.
Az ukrán hagyományok,
szokások megismertetése
és a nemzetiség
közművelődési
tevékenységének
támogatása.
Bemutatkozási lehetőség
biztosítása az amatőr
fellépőknek, nyugdíjas
közösségek erősítése
Bemutatkozási lehetőség
biztosítása az amatőr
fellépőknek, nyugdíjas
közösségek erősítése
Helyi civil szervezetek
bevonása a közösségi
program létrehozásánál,
közösség erősítése

2020.
február 14-15-16.

2020. február 16.

Ambrus Anett,
Antal Katalin,
Jancsekné Zsebe
Katalin, Fazekas
Orsolya, Regenyei
Zsuzsanna
Ambrus Anett

2020. március 29.

Ambrus Anett

2020. június 27.
2020. augusztus
30.

Ambrus Anett

2020. szeptember
19.

Ambrus Anett

2020. november
14.

Ambrus Anett

2020. január 24.

Antal Katalin

2020. április

Antal Katalin

2020. szeptember
12.

Antal Katalin
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Idősek Napja (DVK) Bemutatkozási lehetőség
biztosítása az amatőr
fellépőknek, nyugdíjas
közösségek erősítése
CLLD - Mozogj a
Komplex rendezvény
parkban! (csak
nyertes pályázat
esetén)
Szólj bele! (TOP)
Komplex rendezvény
civilek bevonásával
Zenés este
A lakótelepen élők
szórakoztatása,
közösségépítés, térségi
együttműködés
Szomszédolás a
Komplex rendezvény
veszprémi Fúvós
civilek bevonásával
zenekarral (TOP)
Kavicsfogú álteknős
projekt (TOP)
Hagyományok
Hagyományőrzés, helyi
népszokások (TOP) együttesek bemutatkozása
Érzékenyítő
programsorozat
(TOP)
Az osztály mint
közösség (TOP)

Érzékenyítés, empátia
kialakítása a fogyatékkal
élő emberek felé
Közösségfejlesztés,
személyiségfejlesztés

Filmklub

Kortárs filmművészeti
alkotások bemutatása

A Magyar Film
Napja

Kiemelkedő magyar
filmművészeti alkotások
bemutatása.
Elsősorban hazánk
természeti értékeit
bemutató természetfilmek
vetítése.
Kortárs filmművészeti
alkotások bemutatása.
Klasszikus és kortárs
animációs alkotások
bemutatása.
Kiemelkedő kortárs
dokumentumfilmek
bemutatása.
kézműves foglalkozások,
játékos vetélkedők
biztosítása a gyerekeknek,

Országos
Természetfilm
Fesztivál
Mozinet Filmnapok
Országos
Rajzfilmünnep
KineDok Filmnapok
Szünidei
játszóházak

2020. október

Antal Katalin

2020. május

Fazekas Orsolya

2020. június

Fazekas Orsolya

2020. július

Fazekas Orsolya

2020. augusztus

Fazekas Orsolya

2020. november

Fazekas Orsolya

2020. januárdecemberig 3
alkalom
2020. januárdecemberig 3
alkalom
2020. szeptemberdecemberig 4
alkalom
2020. jan.-dec.
minden hétfő a
nyár kivételével

Fazekas Orsolya

2020. április 30.

Fenyvesi Krisztina

2019. május 23.,
24.

Fenyvesi Krisztina

2020. október 2225.
2020. október

Fenyvesi Krisztina

2020. november

Fenyvesi Krisztina

2020. április 9.
2020. október 2628.

Jancsekné Zsebe
Katalin

Fazekas Orsolya

Fazekas Orsolya

Fenyvesi Krisztina

Fenyvesi Krisztina
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Halász Judit koncert

Gyere a parkba!

CLLD-Apáról-fiúra
hagyományőrző
családi délutánok
(nyertes pályázat
esetén)
Gyermekkoncertek
(Farkasházi Réka és
a Tintanyúl zenekar
koncert)

Gyermek színházi
előadás (Vackor
karáccsonya)

Folklórestek
A Magyar Kultúra
Napja
Versbarátok
Találkozója

családoknak a tavaszi és
az őszi szünidőben
1. A családok, gyermekek
igényes zenei
szórakoztatása,
szabadidejük hasznos és
kulturált eltöltése.
2. A művészet és a
kultúra gyermekkorban
történő megismerése és
megszerettetése.
színvonalas, tartalmas,
minőségi gyermek-és
felnőtt programokat
felsorakoztató
nyárbúcsúztató esemény
nyújtása
kézműves foglakozások
és az adott havi
tematikához szervesen
kapcsolódó
gyermekkoncert
szervezése
1. A családok, gyermekek
igényes zenei
szórakoztatása,
szabadidejük hasznos és
kulturált eltöltése.
2. A művészet és a
kultúra gyermekkorban
történő megismerése és
megszerettetése.
1. A családok, gyermekek
igényes színházi
szórakoztatása,
szabadidejük hasznos és
kulturált eltöltése.
2. A művészet és a
kultúra gyermekkorban
történő megismerése és
megszerettetése.
Látványos felvezető
program az augusztus
20.-i főműsor előtt
A helyi és hazai kulturális
értékek bemutatása,
ízlésformálás
Vers- és prózamondó
hagyományok őrzése,
közösségi élet fejlesztése

2020. április 11.
(két koncert egy
napon)

Jancsekné Zsebe
Katalin

2020. augusztus
26-28.

Jancsekné Zsebe
Katalin

2020. szeptember,
október,
november,
december

Jancsekné Zsebe
Katalin

2020. ősz

Jancsekné Zsebe
Katalin

2020. december

Jancsekné Zsebe
Katalin

2020. augusztus
18., 19.

Kovács József

2020. január 21.

Regenyei
Zsuzsanna

2020. január 25.

Regenyei
Zsuzsanna
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TIT Váci Mihály
Irodalmi Színpad
előadások

Patinás művelődési
közösség működésének
támogatása, előadásainak
helyszín biztosítása
Költészet Napja
Rendhagyó irodalomóra
diákoknak
Regösök húrján
A dunántúli régióban élő,
regionális vers- és
tehetséges vers- és
prózamondó verseny prózamondó diákok
bemutatkozási fóruma
Zenélő udvar
Komoly-és könnyűzenei
élmények biztosítása, a
zenei kultúra fejlesztése
Idősek Világnapja
Szórakoztató műsor
nyugdíjasoknak az Idősek
Világnapja alkalmából.
Aradi Vértanúk
Együttműködés a városi
Emléknapja
önkormányzattal
Advent az Agorában Ünnepre hangoló,
ünnepváró családi délután
Nyugdíjas
Szórakoztató műsor
Karácsony
nyugdíjasoknak
Karácsony alkalmából.
Kövi Szabolcs
Relaxáció, vetítéssel és
relaxációs koncertjei élőzenei aláfestéssel
Alma Mater Nap Tehetséggondozás- és
Táncsics Mihály
fejlesztés
Szakközépiskola,
Szakiskola és
Kollégium
Alma Mater Nap Tehetséggondozás- és
Veszprémi
fejlesztés
Szakképzési
Centrum Ipari
Szakgimnáziuma
Alma Mater Nap Tehetséggondozás- és
Lovassy László
fejlesztés
Gimnázium
Alma Mater Nap Tehetséggondozás- és
Vetési Albert
fejlesztés
Gimnázium
Világjava estek
zenei ízlésformálás a
műfaj és az élőzene
népszerűsítése

Évente 8 alkalom

Regenyei
Zsuzsanna

2020. április 7.
2020. május 9.

Regenyei
Zsuzsanna
Regenyei
Zsuzsanna

2020. június 2426.

Regenyei
Zsuzsanna

2020. október

Regenyei
Zsuzsanna

2020. október

Regenyei
Zsuzsanna
Regenyei
Zsuzsanna
Regenyei
Zsuzsanna

2020. december
2020. december

2020. december
2020. március 25.
és április 1.

Regenyei
Zsuzsanna
Rébay Anett

2020. március 26.

Rébay Anett

2020. április 1.

Rébay Anett

2020. április 21.

Rébay Anett

2020. augusztus
15., 16., 17.

Rébay Anett

TÁBOR
A tavalyi év sikerein felbuzdulva idén is nagyon változatos és értékes táborkínálattal készülünk a
szünidőre, olyan minőségi időtöltést kínálva a leginkább általános iskolás korosztálynak, amely
meghatározóvá válhat a későbbi hobbi vagy akár pályaválasztás során. Terveink között idén is
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szerepel színjátszó tábor, fotós, számítógépes, cukrász, kézműves, önvédelmi valamint önismereti
tábor is.
Táborozási terv
Tábor
Színjátszó tábor

Önvédelmi tábor
(harcművészeti
oktatással)
Fotós tábor
Kézműves
alkotótábor
Kiscukrász tábor
Kattints rá! tábor
Önismereti tábor

A tábor célja
Az iskolások
kommunikációjának,
egyéni
megnyilatkozásának,társas
érintkezésének,
önbizalmának fejlesztése
játékos módon, interaktív
foglalkozásokkal.
Az iskolások testi és lelki
erejének fejlesztése,
biztonságérzetének
növelése, egészségesebb
élet felé terelése.
Nyári tematikus tábor
lebonyolítása
a nyári szünidőben
hasznos, tartalmas, kreatív
táborlehetőség alsó
tagozatosoknak
Nyári tematikus tábor
lebonyolítása
Nyári tematikus tábor
lebonyolítása
Nyári tematikus tábor
lebonyolítása

Időpontja
2020. július 13-17.

Felelős
Ambrus Anett

2020. július 27-31.

Ambrus Anett

2020. július

Fenyvesi Krisztina

2020. július
(2 tábor)

Antal Katalin,
Jancsekné Zsebe
Katalin

2020. június 22 -26.
2020. július 13-17.
2020. július

Fazekas Orsolya

2020. július

Fazekas Orsolya

Fazekas Orsolya

SZÁRMAZTATOTT SZOLGÁLTATÁS
2020-ban továbbra is célunk az intézményi szolgáltatások kiterjesztése, szabad kapacitásunk terhére.
Termeink bérbeadásával olyan szolgáltatások eléretővé tétele a látogatóink számára, amelyek nem
tartoznak az Agóra profiljába vagy egyéb okok miatt hiányzik a kínálatunkból vagy egyszerűen csak
színesíti a választékot. Természetesen a minőségi szempontrendszert ez esetben is maximálisan szem
előtt tartva.
Intézményünk közösségi tereit nyitvatartási időben a Házirend betartása mellett bárki használhatja,
beszélgethetnek, ingyenesen használhatják wifi hálózatunkat. A Könyvtár Pont nyitvatartási idejében,
kölcsönözhetnek a helyi könyvállományból vagy igénybe vehetik a könyvtárközi kölcsönzés
lehetőségeit is, emellett folyóiratokat olvashatnak, vagy számítógépezhetnek.
Elégedettség és igényfelmérő kérdőíveink értékelésével folyamatosan figyeljük azokat az
észrevételeket, amelyekkel a látogatóink komfortérzetét növelhetjük.
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Származtatott szolgáltatási tevékenység terve
Az Agóra Veszprém Kulturális Központ a származtatott szolgáltatási tevékenységét az intézményi
stratégiához illeszkedve, tervezetten és gazdaságosan végzi, figyelembe véve a közösségi igényeket
és a minőségbiztosítási szempontokat is. 2020-ban is igyekszünk a szolgáltatásokat igénybevevők
igényeinek mind teljesebb körű kielégítésére. Ehhez figyelembe kell vennünk az intézmény saját
programjait és a művelődő közösségek tevékenységét is.
Célja az intézményi szolgáltatások kiterjesztése a szabad kapacitás terhére. Intézményi szolgáltatások
köre:
 bérelhető eszközök, (hang- és fénytechnika, mobil színpad, nézőtéri székek
bérbeadása)
 helyiségek bérbeadása
A származatott szolgáltatások területén a termek bérbeadása három fő területen oszlik el:




gyermek- és ifjúsági mozgásművészeti csoportok
továbbképzések, konferenciák, természettudományos és egészségmegőrző előadások
színháztermi rendezvények

A gyermek és ifjúsági mozgásművészeti csoportok érintik, a népi és a moderntánc ágait. A néptánc
rendezvények a színpadi bemutatók során kerülnek lebonyolításra, városon belüli és kívüli csoportok
részvételével. Moderntáncban 11 csoport bérel heti rendszerességgel, 4 felnőtt amatőr tánccsoport
biztosít lehetőséget a felnőttek mozgásigényének kielégítésére.
Az egészséges életmód gyakorlására, jóga csoportok (3 csoportban), zumba, salsa, meditációs
tréning, agykontroll tanfolyam, szülésfelkészítő tanfolyam részére igényelnek termet.
A származtatott szolgáltatás tevékenység koordinálása az intézményben a műszaki csoport feladata,
akik a szakmai dolgozókkal folyamatosan egyeztetnek, hogy a saját programok és a terembérletes
események is zökkenőmentesen valósuljanak meg.
A klubfoglalkozások, technikai igényeinek kiszolgálásánál ma már elengedhetetlen követelmény a jó
minőségű vetítő technika illetve a megfelelő minőségű számítástechnikai háttér. Ezen terület
folyamatos fejlesztést igényel az intézményben. Szükséges az elöregedett projektorokat, laptopokat
lecserélni, modernebb, nagyobb teljesítményű berendezésekre. Ezek beszerzésére a költségvetésben
tervezünk forrást biztosítani. 2019-ben a központi épületben 2 terem kiépített vetítéstechnikai
szerelését végeztük el, valamint a konferenciák, előadások tartásához szükséges előadói pulpitust és
szerelt előadói mikrofonokat s szereztünk be.
Az Agóra Veszprém Kulturális Központ 2020-es szolgáltatási tervét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Veszprém, 2020. február 4.

Neveda Amália
igazgató
Agóra Veszprém
Kulturális Központ
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1. sz. melléklet
SZOLGÁLTATÁSI TERV 2020.
AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT

Közösségi tevékenység
megnevezése

Közösségi tevékenység
célja

Közművelődési
alapszolgáltatás

Rendszeresség/
időpont

Tervezett
létszám

Helyi közösségek
bevonásának módja

„Szívvel-kézzel” – kreatív
alkotók munkáinak
kiállítása

Kiállításrendezés, egy
amatőr alkotó
bemutatkozása

5. Amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység

2020. január 3.

40 fő

Egyeztetés a helyi
alkotócsoportokkal

Kiállításrendezés, egy
amatőr alkotó
bemutatkozása

5. Amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység

2020. január 17.

40 fő

Egyeztetés a helyi
alkotócsoportokkal

Hidegtálkészítő tanfolyam

A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása a
gyakorlatban.

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. január 18.

10 fő

Jáger István kiállítása

Kiállításrendezés, egy
amatőr alkotó
bemutatkozása

5. Amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység

2020. január 21.

40 fő

Egyeztetés a helyi
alkotócsoportokkal

A Magyar Kultúra Napja

A helyi és hazai kulturális
értékek bemutatása,
ízlésformálás

A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

2020. január 21.

190 fő

Egyeztetés a csoporttal
és vezetőjükkel;
közösségi szolgálat

Kultúra Napja
(DVK)

Bemutatkozási lehetőség
biztosítása az amatőr

1. Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

2020. január 24.

80 fő

Egyeztetés a csoporttal

Silye Juli kiállítása

1

Helyi szakemberek
bevonása

fellépőknek, nyugdíjas
közösségek erősítése

Versbarátok Találkozója

Roma Nemzetiségi Nap
Hagyományaink nyomán

Vers- és prózamondó
hagyományok őrzése,
közösségi élet fejlesztése

Hagyományos kulturális
értékek

A roma kultúra
megismertetése,
elfogadtatása és a kisebbség 4. Hagyományos közösségi
közművelődési
kulturális értékek
tevékenységének
támogatása.

2020. január 25.

40 fő

Egyeztetés a csoporttal
és vezetőjükkel

2020. január 25.

200 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Szomjas Borbála kiállítása

Kiállításrendezés, egy
amatőr alkotó
bemutatkozása

5. Amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység

2020. január

40 fő

Egyeztetés a helyi
alkotócsoportokkal

Croissant-sütő tanfolyam

A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása a
gyakorlatban.

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. január

10 fő

Helyi szakemberek
bevonása

A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása a
gyakorlatban.

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. január

10 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Gizella Női Kar projekt
indítása

Közösségfejlesztés

5. Amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység

2020. január

250 fő

Oktatási intézmények
bevonása

Szappankészítő workshop

Új kézműves technikák
megismerése, kreativitás
fejlesztése, szabadidő
hasznos eltöltése,

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. február 15.

8 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Mindenmentes konyha
tanfolyam

2

egészséges életmódra
nevelés

Croissant-sütő tanfolyam

Kultúrházak éjjel-nappal

Prevenciós Családi Nap

Magas művészeti zenei
előadás
1. alkalom:
Kocsári Miklós emlékest

A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása a
gyakorlatban.
Közösségépítés és az
intézményünkben folyó
sokrétű tevékenység
környékbeli lakossággal
történő megismertetése.
Elsődleges, másodlagos,
harmadlagos prevenció,
bizonyos betegségek,
balesetek, veszélyek
megelőzése,
ismeretterjesztés.

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. február 15.

10 fő

Helyi szakemberek
bevonása

2. A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

2020.
február 14-15-16.

200 fő

Helyi közösség
bevonása a közösségi
oldalon

100 fő

Helyi közösség
bevonása a közösségi
oldalon

200 fő

Helyi közösség
bevonása a közösségi
oldalon

2. A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

2020. február 16.

Magas színvonalú, minőségi
produkciók bemutatása,
zenei ismeretterjesztés, a
kulturális és zenei
műveltség mélyítése,
2. A közösségi és társadalmi
ugyanakkor
részvétel fejlesztése
Közösségépítés és az
intézményünkben folyó
sokrétű tevékenység
környékbeli lakossággal
történő megismertetése.

évi 2 alkalom
2020. február 16.
2020. november
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Markó Borbála kiállítása

Stresszkezelés tréning

Kiállításrendezés, egy
amatőr alkotó
bemutatkozása

5. Amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység

A tematikus képzések terén
minél színesebb kínálat
biztosítása, hozzájárulva az
3. Az egész életre kiterjedő
érdeklődők élethosszig tartó
tanulás feltételeinek
tanulásához, munkaerőpiaci
biztosítása
helyzetének javulásához,
kompetencia-és
készségfejlesztéséhez.

2020. február 28.

2020. február 29.

40 fő

Egyeztetés a helyi
alkotócsoportokkal

10 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Egyeztetés a helyi
alkotócsoportokkal

Gadaneczné Józsa Aranka
kiállítása

Kiállításrendezés, egy
amatőr alkotó
bemutatkozása

5. Amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység

2020. február

60 fő

Molnár Ákos kiállítása

Kiállításrendezés, egy
amatőr alkotó
bemutatkozása

5. Amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység

2020. február

60 fő

Egyeztetés a helyi
alkotócsoportokkal

Réteskészítő tanfolyam

A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása a
gyakorlatban.

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. február

10 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Ország tortája tanfolyam

A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása a
gyakorlatban.

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. február

10 fő

Helyi szakemberek
bevonása

ALMA MATER NAP Táncsics Mihály
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium

Tehetséggondozás- és
fejlesztés

Tehetséggondozás- és
fejlesztés

2020. március 25. és
április 1.

300 fő
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Oktatási intézmények
bevonása

Lengyel Nemzetiségi Nap

Korbucz Zsuzsanna
kiállítása

A lengyel hagyományok,
kulturális szokások
megismertetése és a
kisebbség közművelődési
tevékenységének
támogatása.
Kiállításrendezés, egy
amatőr alkotó
bemutatkozása

Helyi közösség
bevonása
a közösségi oldalon

4. Hagyományos közösségi
kulturális értékek

évi 1 alkalom
2020. március 29.

200 fő

5. Amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység

2020. március

40 fő

Egyeztetés a helyi
alkotócsoportokkal

Cukorvirágkészítő
tanfolyam

A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása a
gyakorlatban.

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. március

10 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Tortaburkoló tanfolyam

A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása a
gyakorlatban.

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. március

10 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Szünidei sütigyár

Ismerkedés a konyhával,
egyszerű sütemények
készítése

2020. március

16 fő

Folyamatos
igényfelmérés
és elégedettségmérés

évi 5 alkalom
2020. március
2020. május
2020. szeptember
2020. október
2020. december

50 fő

Helyi szakemberek
bevonása

2020. április 1.

300 fő

Oktatási intézmények
bevonása

Felnőttképzési tanfolyam
(pl. virágkötő, értelem és
intuíció, lakberendező,
textiljáték/gyermekjáték
készítő, gyógyteakészítő)

ALMA MATER NAP Lovassy László
Gimnázium

2. A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

A tematikus képzések terén
minél színesebb kínálat
biztosítása, hozzájárulva az
3. Az egész életre kiterjedő
érdeklődők élethosszig tartó
tanulás feltételeinek
tanulásához, munkaerőpiaci
biztosítása
helyzetének javulásához,
kompetencia-és
készségfejlesztéséhez.
Tehetséggondozás- és
fejlesztés

Tehetséggondozás- és
fejlesztés
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Rendhagyó irodalomóra
diákoknak

Közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése.

2020. április 7.

290 fő

Oktatási intézmények
bevonása

1. A családok, gyermekek
igényes zenei
szórakoztatása,
szabadidejük hasznos és
kulturált eltöltése.
2. A művészet és a kultúra
gyermekkorban történő
megismerése és
megszerettetése.

2. A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

2020. április 11.

550 fő

Helyi közösség
bevonása
a közösségi oldalon

Önvédelmi tréning
(CLLD)
(csak nyertes pályázat
esetén)

A résztvevők erősítése,
mozgáskoordinációjának,
rugalmasságának,
gyorsaságának,
konfliktuskezelő
Magatartásának
fejlesztése,
önbizalmának növelése
kiscsoportos
foglalkozások keretében.

2. A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

évi 2 alkalom
2020. április 18.
2020. október 17.

20 fő/alkalom

Helyi közösség
bevonása a közösségi
oldalon

ALMA MATER NAP Vetési Albert Gimnázium

Tehetséggondozás- és
fejlesztés

Tehetséggondozás- és
fejlesztés

2020. április 21.

300 fő

Oktatási intézmények
bevonása

évi 2 alkalom
2020. április 25.
2020. október 10.

200 fő

Helyi közösség
bevonása a közösségi
oldalon

Költészet Napja

Gyermekkoncert
(Halász Judit)

Natura Nap

A testi és lelki egészséget,
harmonikus
2. A közösségi és társadalmi
személyiségfejlődést segítő
részvétel fejlesztése
ismeretterjesztő előadások,
zenei produkciók nyújtása.
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Kiemelkedő magyar
filmművészeti alkotások
bemutatása.

4. Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2020. április 30.

200 fő

Helyi közösség
bevonása a közösségi
oldalon

Bemutatkozási lehetőség
biztosítása az amatőr
fellépőknek, nyugdíjas
közösségek erősítése

1. Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

2020. április

80 fő

Egyeztetés a csoporttal

Csoportos kiállítás amatőr
alkotóknak

5. Amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység

2020. április

80 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Héthelyi Gyöngyvér
kiállítása

Kiállításrendezés, egy
amatőr alkotó
bemutatkozása

5. Amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység

2020. április

40 fő

Egyeztetés a helyi
alkotócsoportokkal

Kenyérsütő tanfolyam

A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása a
gyakorlatban.

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. április

10 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Sajtkészítő tanfolyam

A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása a
gyakorlatban.

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. április

10 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Elsősorban hazánk
3. Az egész életre kiterjedő
természeti értékeit bemutató
tanulás feltételeinek
természetfilmek vetítése.
biztosítása

2020. május

250 fő

2020. május

100 fő

A Magyar Film Napja

Költészet Napja
(DVK)
Az Alkotóműhely
kiállítása

Országos Természetfilm
Fesztivál
Festménykiállítás

Csoportos kiállítás amatőr
alkotóknak

5. Amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység
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Oktatási intézmények
bevonása

Egyeztetés a helyi
alkotócsoportokkal

Rejtő Jenő kiállítás

Kiállításrendezés, egy
amatőr alkotó
bemutatkozása

5. Amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység

Mozogj a parkban!
(CLLD)
(csak nyertes pályázat
esetén)

Komplex rendezvény

2. A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

Hidegtálkészítő tanfolyam

A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása a
gyakorlatban.

Francia cukrász
tanfolyam

Zenélő Udvar

Családi Nap

Szólj bele!
(TOP)

2020. május

100 fő

Helyi szakemberek
bevonása

2020. május

200 fő

Helyi szakemberek
bevonása

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. május

10 fő

Helyi szakemberek
bevonása

A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása a
gyakorlatban.

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. május

10 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Komoly-és könnyűzenei
élmények biztosítása, a
zenei kultúra fejlesztése

Közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése.

2020. június
24.,25.,26.

250 fő

Helyi közösség
bevonása a közösségi
oldalon

Közösségépítés, családi
kapcsolatok erősítése, a
család minden tagja
számára igényes, minőségi
szórakozási lehetőség
biztosítása.

2. A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

évi 2 alkalom
2020. június 27.
2020. augusztus 30.

1000 fő

Helyi közösség
bevonása a közösségi
oldalon

Komplex rendezvény
civilek bevonásával

2. A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

2020. június

200 fő

Önkéntesek bevonása

6. Tehetséggondozás- és
fejlesztés

2020. július 13-17.

15 fő

Oktatási intézmények
bevonása

Drámajáték és versmondó
Az iskolások
tábor
kommunikációjának, egyéni
megnyilatkozásának,társas
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érintkezésének,
önbizalmának fejlesztése
játékos módon, interaktív
foglalkozásokkal.
Az iskolások testi és lelki
erejének fejlesztése,
biztonságérzetének
növelése, egészségesebb
élet felé terelése.

6. Tehetséggondozás- és
fejlesztés

Zenés este

A lakótelepen élők
szórakoztatása,
közösségépítés

2. A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

Kiscukrász tábor

Nyári tematikus tábor
lebonyolítása

6. Tehetséggondozás- és
fejlesztés

Online tábor

Nyári tematikus tábor
lebonyolítása

6. Tehetséggondozás- és
fejlesztés

Offline tábor

Nyári tematikus tábor
lebonyolítása

Önismereti tábor

Fotós tábor

Harcművészeti és
önvédelmi tábor

15 fő

Oktatási intézmények
bevonása

2020. július

100 fő

Részvétel erősítése

2020. július

32 fő

Folyamatos
igényfelmérés
és elégedettségmérés

2020. július

16 fő

Folyamatos
igényfelmérés
és elégedettségmérés

6. Tehetséggondozás- és
fejlesztés

2020. július

16 fő

Folyamatos
igényfelmérés
és elégedettségmérés

Nyári tematikus tábor
lebonyolítása

6. Tehetséggondozás- és
fejlesztés

2020. július

14 fő

Folyamatos
igényfelmérés
és elégedettségmérés

Nyári tematikus tábor
lebonyolítása

6. Tehetséggondozás- és
fejlesztés

16 fő

Folyamatos
igényfelmérés
és elégedettségmérés
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2020. július 27-31.

2020. július

Világjava estek

zenei ízlésformálás a műfaj
és az élőzene népszerűsítése

Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2020. augusztus 15.,
16., 17.

800 fő

online és offline
marketing

Folklórestek

Látványos felvezető
program az augusztus 20.-i
főműsor előtt

4. Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2020. aug. 18-19.

600 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

A Magyar Fotográfia
Napja, a Bakony Fotóklub
kiállítása

Csoportos kiállítás amatőr
alkotóknak

5. Amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység

2020. augusztus

40 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

K. Balogh Ágota kiállítása

Kiállításrendezés, egy
amatőr alkotó
bemutatkozása

5. Amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység

2020. augusztus

40 fő

Egyeztetés a helyi
alkotócsoportokkal

Szomszédolás a veszprémi
Fúvós zenekarral
(TOP)

Kiállításrendezés, egy
amatőr alkotó
bemutatkozása

5. Amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység

2020. augusztus

100 fő

Önkéntesek bevonása

2020. augusztus

1000 fő

Folyamatos
igényfelmérés
és elégedettségmérés,

Gyere a parkba!

Filmek a falakon
(csak nyertes pályázat
esetén)
Nyárbúcsúztató
(DVK)

színvonalas, tartalmas,
minőségi gyermek-és felnőtt
2. A közösségi és társadalmi
programokat felsorakoztató
részvétel fejlesztése,
nyárbúcsúztató esemény
nyújtása
Kortárs filmművészeti
alkotások bemutatása.

2. A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

2020. szeptember 35.

400 fő

Folyamatos
igényfelmérés
és elégedettségmérés

Helyi civil szervezetek
bevonása a közösségi
program létrehozásánál,
közösség erősítése

2. A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

2020. szeptember 7.

400 fő

Egyeztetés a
Civil szervezetekkel
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Örmény Nemzetiségi Nap

Az örmények
művészetének, kultúrájának
bemutatása és
közművelődési
tevékenységének
támogatása.

4. Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2020. szeptember 19.

100 fő

Helyi közösség
bevonása
a közösségi oldalon

Csizmadia Krisztina
kiállítása

Kiállításrendezés, egy
amatőr alkotó
bemutatkozása

5. Amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység

2020. szeptember

60 fő

Egyeztetés a helyi
alkotócsoportokkal

Endresz Laura kiállítása

Kiállításrendezés, egy
amatőr alkotó
bemutatkozása

5. Amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység

2020. szeptember

40 fő

Egyeztetés a helyi
alkotócsoportokkal

Ismeretterjesztés

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. szeptember
(1ea.) 2020. október
(2ea.) 2020.
november (2ea.)

60 fő

Helyi közösség
bevonása
a közösségi oldalon

Kortárs filmművészeti
alkotások bemutatása.

4. Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2020. október 22-25.

300 fő

Helyi közösség
bevonása a közösségi
oldalon

Országos Rajzfilmünnep

Klasszikus és kortárs
animációs alkotások
bemutatása.

4. Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2020. október

300 fő

Oktatási intézmények
bevonása

Idősek Világnapja

Szórakoztató műsor
nyugdíjasoknak az Idősek
Világnapja alkalmából.

Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2020. október

600 fő

Egyeztetés a nyugdíjas
klubokkal

Családbarát Szülő Klub
(CLLD)
(csak nyertes pályázat
esetén)

Mozinet Filmnapok
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Idősek Napja
(DVK)

Bemutatkozási lehetőség
biztosítása az amatőr
fellépőknek, nyugdíjas
közösségek erősítése

1. Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

2020. október

80 fő

Egyeztetés a csoporttal

Interaktív kiállítás

Ismeretterjesztés az iskolai
tananyaghoz kapcsolódóan

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. október

1200 fő

Oktatási intézmények
bevonása

Kiállítás az októberi
forradalomról

Új ismeretek nyújtása a
témában

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. október

400 fő

Oktatási intézmények
bevonása

Réteskészítő tanfolyam

A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása a
gyakorlatban.

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. október

10 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Croissant-sütő tanfolyam

A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása a
gyakorlatban.

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. október

10 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Szünidei sütigyár

Ismerkedés a konyhával,
egyszerű sütemények
készítése

2. A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

2020. október

16 fő

Folyamatos
igényfelmérés
és elégedettségmérés

Az ukrán hagyományok,
szokások megismertetése és
a nemzetiség
közművelődési
tevékenységének
támogatása.

4. Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2020. november 14.

200 fő

Helyi közösség
bevonása
a közösségi oldalon

Ukrán Nemzetiségi Nap
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Kiemelkedő kortárs
dokumentumfilmek
bemutatása.

4. Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2020. november

100 fő

Helyi szakemberek
bevonása

A Bakony Fotóklub
kiállítása

Csoportos kiállítás amatőr
alkotóknak

5. Amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység

2020. november

40 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Csoportos kiállítás az
Alkotóműhely tagjainak

Csoportos kiállítás amatőr
alkotóknak

6. Amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység

2020. november

60 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Cukorvirágkészítő
tanfolyam

A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása a
gyakorlatban.

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. november

10 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Hidegtálkészítő tanfolyam

A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása a
gyakorlatban.

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. november

10 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Bonbonkészítő tanfolyam

A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása a
gyakorlatban.

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. november

10 fő

Helyi szakemberek
bevonása

A témához kapcsolódó
2. A közösségi és társadalmi
alapismeretek elsajátítása a
részvétel fejlesztése
gyakorlatban.

2020. november

200 fő

Helyi szakemberek
bevonása

200 fő

Folyamatos
igényfelmérés
és elégedettségmérés

KineDok Filmnapok

Kavicsfogú álteknős
projekt
(TOP)

Gyermek színházi előadás
(Vackor karácsonya)

1. A családok, gyermekek
igényes színházi
szórakoztatása,
szabadidejük hasznos és
kulturált eltöltése.
2. A művészet és a kultúra
gyermekkorban történő

2. A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése
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2020. december

megismerése és
megszerettetése.

Advent az Agorában

Ünnepre hangoló,
ünnepváró családi délután

Hagyományos kulturális
értékek, közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

Nyugdíjas Karácsony

Szórakoztató műsor
nyugdíjasoknak Karácsony
alkalmából.

Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2020. december

600 fő

Egyeztetés a nyugdíjas
klubokkal

Dózsavárosi Karácsony
(DVK)

Helyi civil szervezetek
bevonása a közösségi
program létrehozásánál,
közösség erősítése

4. Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2020. december

300 fő

Egyzetetés a
Civil szervezetekkel

Patchwork-kiállítás

A Fotvarróklub éves
bemutatkozása

4. Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2020. december

400 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Mézeskalácsdíszítő
tanfolyam

A témához kapcsolódó
alapismeretek elsajátítása a
gyakorlatban.

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. december

10 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Karácsonyi sütigyár

Ismerkedés a konyhával,
készülődés az ünnepekre

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. december

16 fő

Folyamatos
igényfelmérés
és elégedettségmérés

Karácsonyi csokigyár

Ismerkedés a konyhával,
készülődés az ünnepekre

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. december

15 fő

Folyamatos
igényfelmérés
és elégedettségmérés
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2020. december

400 fő

Közösségi szolgálat

Családi és
gyerekrendezvények

Hozzájárulni a gyerekek és
családok aktív, minőségi
2. A közösségi és társadalmi
kikapcsolódásához,
részvétel fejlesztése
személyiségfejlődéséhez,
egészségesebbé válásához.

évi 3 alkalom

300 fő

Helyi közösség
bevonása
a közösségi oldalon

Játszóházak
(DVK)

Hagyományos technikák
megismerése, átadása,
továbbvitele

6. Tehetséggondozás- és
fejlesztés

havi 1 alkalom

24 fő

Önkéntesek bevonása

Nemezelő tanfolyam

Hagyományos technikák
megismerése, átadása,
továbbvitele

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

évi 2 alkalom

10 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Kosárfonó tanfolyam

Hagyományos technikák
megismerése, átadása,
továbbvitele

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

évi 2 alkalom

8 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Csipkeverő tanfolyam

Hagyományos technikák
megismerése, átadása,
továbbvitele

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

évi 1 alkalom

8 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Felnőttképzés –
Kosárfonó workshop,
Selyemfestő tanfolyam

Új kézműves technikák
megismerése, kreativitás
fejlesztése, szabadidő
hasznos eltöltése,
egészséges életmódra
nevelés

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

évi 2 alkalom

20 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Felnőttképzés – Festő
növények tanfolyam

Új kézműves technikák
megismerése, kreativitás
fejlesztése, szabadidő
hasznos eltöltése,
ismeretterjesztés

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

évi 2 alkalom

15 fő

Helyi szakemberek
bevonása
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Felnőttképzés –
Gyógynövény ismereti
tanfolyam

Ismeretterjesztés

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

évi 1 alkalom

25 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Mindentudó Ház
(ismeretterjesztő
előadások)

Ismeretterjesztés, a
tudomány különböző
területeinek bemutatása.

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. jan.-dec.
Havonta 1 alkalom a
nyár kivételével.

340 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Filmklub

Kortárs filmművészeti
alkotások bemutatása

4. Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2020. jan.-dec.
Hetente 1 alkalom a
nyár kivételével

2000 fő

Helyi közösség
bevonása a közösségi
oldalon

Nyugdíjas Utazók Klubja
(TOP)

A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.

1. Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

2020. máj.-dec.
Havonta egy alkalom.

12 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

a könyvtár nyitva
tartási idejében, ill. a
környezeti
foglalkozások
alkalmával
látogatható

600 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

havonta egyszer

600 fő

oktatási intézmények
bevonása

6. Tehetséggondozás- és
fejlesztés

hetente kétszer

4-5 fő /alk.

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Forrásközpont a
könyvtárban

Környezeti nevelési
oktatóterem

Modern – Tánc – Graham
technika

a környezeti neveléssel
kapcsolatos kiadványok,
sajtóorgánumok biztosítása

a gyerekekben kialakuljon
és egész életen át
fennmaradjon a
környezettudatos
magatartás, a környezetért
felelős életvitel
a Graham technikával
(önálló mozdulatkinccsel,
táncnyelvvel rendelkező
moderntánc rendszer) való
ismerkedés
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Pilates torna

A Pilates tornával (az egész
2. A közösségi és társadalmi
testet átmozgató komplex
részvétel fejlesztése
edzés) való ismerkedés

alkalmanként az
előzetes igények
függvényében

50 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Babatorna – Ringató

1. A kisgyermekes
szülőkkel megismertessük a
zenei nevelés lehetőségeit. 2. A közösségi és társadalmi
2. A szülők és a gyerekek
részvétel fejlesztése
együtt éljék át a közös
éneklés és játék élményét

hetente egyszer

10-15 fő /alk.

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Foglalkozások az
interaktív kiállításhoz
kapcsolódva

olyan kézműves
foglalkozások tartása,
2. A közösségi és társadalmi
melyek szervesen kötődnek
részvétel fejlesztése
az adott kiállítás témájához

évente egyszeri
kiállításkor (min. 3.
vagy igény szerint
több alkalommal)

60 fő

Oktatási intézmények
bevonása

évente kétszer

500 fő

Helyi közösség
bevonása
a közösségi oldalon,

200 fő

Folyamatos
igényfelmérés
és elégedettségmérés,
Helyi közösség
bevonása
a közösségi oldalon

egyéb gyermekkoncertek

1. A családok, gyermekek
igényes zenei
szórakoztatása,
szabadidejük hasznos és
kulturált eltöltése.
2. A művészet és a kultúra
gyermekkorban történő
megismerése és
megszerettetése.

Néprajzi előadássorozat

A résztvevők meglévő
ismeretanyagának
kiegészítése, az adott
témában történő új
információk szerzése.

2. A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

2. A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése
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kétszer tavasszal,
kétszer ősszel

Tanfolyamok

alapismeretek megszerzése,
melyek után a munka, az
elsajátított tevékenység
otthon is végezhető,
folytatható, egyénileg
továbbfejleszthető

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

Kézműves alkotótábor

a nyári szünidőben hasznos,
tartalmas, kreatív
táborlehetőség alsó
tagozatosoknak

6. Tehetséggondozás- és
fejlesztés

Szünidei játszóházak

kézműves foglalkozások,
játékos vetélkedők
2. A közösségi és társadalmi
biztosítása a gyerekeknek,
részvétel fejlesztése
családoknak a tavaszi és az
őszi szünidőben

80 fő

Folyamatos
igényfelmérés
és elégedettségmérés,

évente egyszer

20 fő

Helyi közösség
bevonása
a közösségi oldalon

évente kétszer

150 fő

Folyamatos
igényfelmérés
és elégedettségmérés

évente 8 tanfolyam

Apáról-fiúra
hagyományőrző családi
délutánok
(CLLD)
(csak nyertes pályázat
esetén)

kézműves foglakozások és
az adott havi tematikához
szervesen kapcsolódó
gyermekkoncert szervezése

2. A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

havonta egyszer
szeptembertől

TIT Váci Mihály Irodalmi
Színpad előadások

Patinás művelődési
közösség működésének
támogatása, előadásainak
helyszín biztosítása

Művelődési közösség
létrejöttének elősegítése,
működésének támogatása

Évente 8 alkalom

800 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Regösök húrján regionális
vers- és prózamondó
verseny

A dunántúli régióban élő,
tehetséges vers- és
prózamondó diákok
bemutatkozási fóruma

Tehetséggondozás és
fejlesztés

Évente egy alkalom

25 fő

Oktatási intézmények
bevonása
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Önkéntesek bevonása

Együttműködés a városi
önkormányzattal

Közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése.

Évente egy alkalom

80 fő

Közösségi szolgálat

Relaxáció, vetítéssel és
élőzenei aláfestéssel

Közösségi részvétel
fejlesztése, egész életre
kiterjedő tanulás
feltételeinek biztosítása

Évente négy alkalom

200 fő

Közösségi szolgálat

Foltvarró tanfolyam

Kompetencia fejlesztés

Tehetséggondozás és
fejlesztés

Érdeklődés
függvényében

10 fő

Folyamatos
igényfelmérés, helyi
szakemberek bevonása

Angol haladó
nyelvtanfolyam

Korábban megszerzett
nyelvtudás felelevenítése,
fejlesztése

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

120 óra heti 1
alkalom

16 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Játszóház

Óvodás korú gyerekek
ritmikai és kézműves
fejlesztése

4. Hagyományos közösségi
kulturális értékek

évi 8 alkalom

120 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Számítástechnikai képzés
gyakorló számítógép
használóknak

Irodai munkakörhöz
továbbképzés

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

36 óra hétfő-szerda

12 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Photoshop tanfolyam

Kiadványszerkesztés
elsajátítása, mely a
munkahelyen hasznosítható

5. Amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység

36 óra kedd-csütörtök

8 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Területi Közművelődési
Iroda

Kapcsolattartás,
információáramlás
biztosítása a
partnertelepülésekkel

A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

Folyamatos

18 település és az
NMI

Közösségi szolgálat

Aradi Vértanúk
Emléknapja

Kövi Szabolcs relaxációs
koncertjei
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A résztvevők egészséges
életre való nevelése, lelki és
testi harmóniájának,
személyiségfejlődésének
segítése.

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

heti 1 alkalom
2020. januárdecember

20 fő/alkalom

Helyi szakemberek
bevonása

Start Pont – Workshop

Ttanácsadás szülőknek,
tréning kamaszoknak

2. A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

2020. januárdecember

20 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Alkotóműhely

Olajfestés és rajzolás
kezdőknek és haladóknak

5. Amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység

2020. januárdecember
Havonta 2 alkalom

220 fő

Helyi szakemberek
bevonása

Kiállítások a
minigalériában

Amatőr alkotók egyéni vagy
csoportos bemutatkozása

5. Amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység

2020. januárdecember
Havonta egy alkalom

5000 fő

Egyeztetés az intézmény
fotóklubjaival

30 fő

Oktatási intézmények
bevonása

Egészségnevelési és
életviteli program

Kis cukrász napközi
(CLLD)
(csak nyertes pályázat
esetén)

Egyszerű édességek
2020. április –
készítése szervezett iskolai 2. A közösségi és társadalmi december között 20
részvétel fejlesztése
csoportoknak a napközi
foglalkozás
idejében

Hagyományok
népszokások
(TOP)

Hagyományőrzés, helyi
együttesek bemutatkozása

2. A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

2020. januárdecemberig 3
alkalom

100 fő

Önkéntesek bevonása

Nordic Walking képzés
(TOP)

Új ismeretek nyújtása a
témában

3. Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. januárdecemberig 3
alkalom

30 fő

Önkéntesek bevonása

Érzékenyítés, empátia
2. A közösségi és társadalmi
kialakítása a fogyatékkal élő
részvétel fejlesztése
emberek felé

2020. januárdecemberig 3
alkalom

60 fő

Oktatási intézmények
bevonása

Érzékenyítő
programsorozat
(TOP)
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Nyugdíjas utazók klubja
(TOP)

Az utazni vágyó és szerető
nyugdíjasok közösségének
kiépítése

1. Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

2020. januárdecemberig 5
alkalom

60 fő

Önkéntesek bevonása

Az osztály, mint közösség
(TOP)

Közösségfejlesztés,
személyiségfejlesztés

2. A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

2020. szeptemberdecemberig 4
alkalom

80 fő

Oktatási intézmények
bevonása

Agykontroll klub

Az agykontroll iránt
érdeklődők számára
találkozási hely biztosítása,
a technika gyakorlása,
A tudás mélyítése.

1. Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

havi 1 alkalom

15 fő/alkalom

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Bridzs klub

A kártyajáték folyamatos
gyakorlása és a résztvevők
számára tudásuk,
technikájuk fejlesztésének
biztosítása.

1. Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

heti 1 alkalom

10 fő/alkalom

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Etka Jóga

Lehetőséget adni a
jógázóknak, hogy
alkalmanként 1,5 órában
feltöltődjenek, testi és lelki
harmóniájukat szolgáló
mozgásformákat
gyakoroljanak.

1. Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

heti 2 alkalom

20 fő/alkalom

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Ezüst Huszár
Sakkegyesület

A játékosok számára a
fejlődés-és mérkőzéseken,
bajnokságokon való
részvétel lehetőségének
biztosítása.

6. Tehetséggondozás- és
fejlesztés

heti 2 alkalom

10 fő/alkalom
40fő/bajnokság

Egyeztetés a csoport
vezetőjével
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Lung Chuan
Kung Fu School

Az Iskola sokrétű
tevékenységének,
célkitűzéseinek támogatása,
a közösséghez való tartozás
érzésének erősítése.

1. Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

minden nap

40 fő/nap

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Gizella Nőikar

Veszprém kiemelt
művészeti együttese
számára próba-és
bemutatkozási lehetőség
biztosítása.

1. Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

heti 1 alkalom

20 fő/alkalom

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Bakony Fotóklub

A fotózás technikai elemeinek elsajátítása, tapasztalatcsere, kiállítás-rendezés

1. Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

2020. januárdecember
Hetente 1 alkalom

15 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Tájak-Korok-Múzeumok
Egyesülete - Veszprémi
Klubja

természeti, kulturális és
épített örökségünk
megismerése

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

2020. januárdecember
havonta 1 alkalom

50 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Veszprémi Nők
Kerekasztala Egyesület
Gerence Zsurmóka
csoportja

Gerence felnőtt csoportja

A nők esélyegyenlőségének,
társadalmi
elfogadottságának
elősegítése
Néptánc tanítás
gyerekeknek,
hagyományőrzés

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

2020. januárdecember
havonta 1 alkalom

20 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

1. Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

2020. januárdecember
Hetente 1 alkalom

20 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Néptánc tanítás
gyerekeknek,
hagyományőrzés

1. Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

2020. februárdecember
2 hetente

20 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével
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Winners VTE

versenytánc próba

6. Tehetséggondozás- és
fejlesztés

hetente kétszer

10-12 fő /alk

Egyeztetés a csoport
Vezetőjével,

Kis-Bakony Táncegyüttes

néptánc próba

6. Tehetséggondozás- és
fejlesztés

hetente kétszer

25-30 fő /alk

Egyeztetés a csoport
vezetőjével,

Veszprém-Bakony
Táncegyüttes

néptánc próba

6. Tehetséggondozás- és
fejlesztés

hetente kétszer

25-30 fő /alk

Egyeztetés a csoport
vezetőjével,

Veszprémi Modern
Táncműhely

modern-balett tánc próba

6. Tehetséggondozás- és
fejlesztés

hetente kétszer

4 fő /alk

Egyeztetés a csoport
vezetőjével,

TIT Váci Mihály Irodalmi
Színpad működtetése

A 61 éve működő
irodalombarát közösség
próbahelyének biztosítása

Művelődő közösségek
működésének támogatása,
amatőr előadó-művészeti
tevékenység támogatása

Hetente egy alkalom

20 fő

Egyeztetés a csoporttal
és annak vezetőjével

Foltvirágok Patchwork
Klub

A tárgyalkotó közösség
műhelymunkáinak hely
biztosítása, produktumaik
évi egy kiállítása

Egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása, amatőr alkotó
tevékenység támogatása

Klubnap: kéthetente
egy alkalommal, ill.
évente egy kiállítás

28 fő

Egyeztetés a helyi
alkotócsoporttal és
annak vezetőjével

Nyugdíjas Klubvezetők
Fóruma

A nyugdíjas klubok
összefogása, információk
átadása, érdekképviselet.

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

Minden hónap első
szerdáján, kivéve a
nyári szünetben

450 fő

Egyeztetés a nyugdíjas
klubokkal

60-as Nyugdíjasok klubja

A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

Egész évben, páratlan
hetek keddjén 15
órakor

42 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével
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Apeh Nyugdíjasok klubja

A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

Egész évben, minden
hónap első csütörtök,
14 órakor

39 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Bakony Művek Nyugdíjas
Klub

A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

Egész évben, páros
hetek hétfőjén, 14
órakor

30 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Balluf Nyugdíjas Klub

A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

Egész évben, minden
hónap második kedd,
16 óra

65 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Bárczi Gusztáv Nyugdíjas
Klub

A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

Egész évben, minden
hónap harmadik kedd

29 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Bónusz Évek Nyugdíjas
Klub

A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

Egész évben, minden
kedd, csütörtök,
péntek

140 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Cserhát Nyugdíjas Klub

A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

Egész évben, páratlan
hetek csütörtök, 14
órakor

32 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Diabétesz Nyugdíjas Klub

A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

Egész évben, minden
hónap harmadik
csütörtök

60 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Fegyveres Erők Nyugdíjas
Klub

A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

Egész évben, minden
hétfőn 14 órakor

195 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével
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Gizella Nyugdíjas Klub

A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

Egész évben,
kéthetente szerda, 15
órakor

49 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Laczkó Dezső Pedagógus
Nyugdíjas Klub

A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

Egész évben, minden
kedden, 14 órakor

55 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Munkaügyesek Nyugdíjas
klubja

A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

Egész évben, minden
hónap utolsó kedd,
14 órakor

16 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Pannonker Nyugdíjas
Klub

A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

Egész évben, páratlan
hetek hétfőjén, 14
órakor

41 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Sédvölgy Nyugdíjas Klub

A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

Egész évben,
kéthetente hétfő, 15
órakor

34 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Szenior Tanácsadók
Társasága

A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

Egész évben,
kéthetente szerdán,
10 órakor

25 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Szociális Segítők
Nyugdíjas Klub

A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

Egész évben, minden
hónap 1. és 3. hétfő

64 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Veszprémi Polgárok
Nyugdíjas Klub

A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

Egész évben,
kéthetente szerdán,
15 órakor

50 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

25

Betty és barátai nyugdíjas
klub

A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

Egész évben, minden
hétfőn 16 órakor

20 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

Játsszunk együtt!
Nyugdíjas Klub

A klubtagok
életminőségének javítása,
kapcsolatok kialakítása.

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

Egész évben, páratlan
hétfő, 15 órakor

20-25 fő

Egyeztetés a csoport
vezetőjével

SZOLGÁLTATÁSI TERV 2020.
GYULAFIRÁTÓTI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Közösségi tevékenység
megnevezése

Közösségi tevékenység célja

Közművelődési
alapszolgáltatás

Rendszeresség/
időpont

Tervezett
létszám

Helyi közösségek
bevonásának módja

Magyar Kultúra Napja:
Battyányi-Nagy
Annamária irodalmi
előadása és N. László
Gizella festménykiállítása

művészeti ismeretterjesztés

Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2020. 01. 23. - 02.
20.

300 fő

Helyi közösségek,
lakosság tájékoztatása

Csalán Egyesület
Energetikai előadás

ismeretterjesztés,
fenntarthatóság

Kulturális alapú
gazdaságfejlesztés

2020. 01. 17.

20 fő

Helyi közösségek,
lakosság tájékoztatása

A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

2020. 02. 01.
2020. 02. 08.
2020. 02. 15.
2020. 04. 25.
2020. 05. 02.

100 fő/rendezvény

Egyeztetés a szervező
civil szervezetekkel

Helyi egyesületi,
Közösségfejlesztés, Közösségi,
alapítványi jótékonysági-,
jótékonysági rendezvények
családi rendezvények
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2020. 09. 12.
2020. 11. 21.
2020. 12. 11-12-13.
Fórumok
(TOP)

Lakosság tájékoztatása

A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

évi 4 alk./2020.
02.05.; 04.21.; 09.
09., 12. 15.

10-30 fő/alk.

Helyi közösségek,
lakosság tájékoztatása

Össz.: 700 fő

Oktatási intézmények,
civil szervezetek
bevonása

Megemlékezések, nemzeti
ünnepek

történelmi emlékezet

A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

2020. 02. 19.
2020. 03. 13.
2020. 05. 28.
2020. 07. 12.
2020. 10. 06.
2020. 10. 23.

Farsangi hagyományok

Hagyományápolás

Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2020. 02. 22.

100 fő

Oktatási intézmények,
civil szervezetek
bevonása

150 fő

Helyi közösségek,
lakosság tájékoztatása

Egészségmegőrzés a
családban
(CLLD)
(csak nyertes pályázat
esetén)

Ismeretterjesztés,
egészségmegőrzés

A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

évi 7
alk.2020.02.25.;
03.24.; 04.14.;
05.26.; 09.22.;
10.27.; 11. 24.

Kultúrházak éjjel-nappal
Sváb est

német nemzetiségi
hagyományok ápolása

Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2020. 02. 15.

80 fő

Helyi
közösségek,oktatási
intézmények bevonása

Magyar Lászlóné fonott
papír dísz-és használati
tárgyak kiállítása

tárgyalkotó ismeretterjesztés

Amatőr alkotó- és
előadóművészeti
tevékenység

2020.03.05. - 03. 26.

300 fő

Oktatási intézmények,
civil szervezetek
bevonása

II. Tikhegyi
Néptánctalálkozó

néptánc hagyományok ápolása

Amatőr alkotó- és
előadóművészeti
tevékenység

2020. 03. 28-29.

200 fő

Helyi közösségek,
lakosság tájékoztatása
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Közösségi akciók
(TOP)

Közösségfejlesztés, helyi
értékek megismerése

Hagyományos közösségi
kulturális értékek

4alk./2020. 03. 31.;
05. 28.; 08. 19.; 11.
14.

100 fő/alk.

Helyi közösségek,
lakosság bevonása

Nyugdíjas megyei
versmondó Gála

magyar irodalom terjesztése

Amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenység

2020.04.03.

80 fő

Helyi közösségek
bevonása a közösségi
oldalon

Költészet Napja - Simon
család textilszobor,
festmény, síküveg
kiállítása és verses-zenés
előadás

művészeti ismeretterjesztés

Amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenység

2020. 04. 07.

50 fő

Helyi közösségek,
lakosság tájékoztatása

Anyák napi kézműves
foglalkozás

kézügyesség, kreativitás
fejlesztése

Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2020. 04. 28.

20 fő

Oktatási intézmények,
lakosság tájékoztatása

Tamaskovics György
faintarzia kiállítása

művészeti ismeretterjesztés

Amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenység

2020. 05. 05. - 06.
05.

300 fő

Helyi közösségek,
lakosság tájékoztatása

Helyi értékek feltárása
projekt indul
dísznövények kiadvány
(TOP)

A természeti környezet
megismerése

Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2020. 05. hó

100 fő

Helyi közösségek
bevonása a közösségi
oldalon

Jeles Napok
Gasztronómiája
(TOP)

Közösségfejlesztés, helyi
értékek megismerése

Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2 alk/ 2020. 05. 20.,
2020. 11. 11.

120 fő

Helyi közösségek
bevonása a közösségi
oldalon

Élő néphagyomány
(TOP)

Közösségfejlesztés, helyi
értékek megismerése

Hagyományos közösségi
kulturális értékek

3alk/ 2020. 05. 23.;
06. 27.; 09. 26.

100 fő/alk.

Helyi közösségek
bevonása a közösségi
oldalon
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III. Rátóti Civil Nap

Közösségi tevékenység
fejlesztése

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

2020.05.30

200 fő

A kerekasztal
összehívása, egyeztetés
a civil szervezetekkel

Ökológiai kertművelés
projekt indulása
(TOP)

Közösségi tevékenység
fejlesztése, fenntarthatóság

Kulturális alapú
gazdaságfejlesztés

2020.06.02

100 fő

Helyi közösségek
bevonása a közösségi
oldalon

Rátóti Napok - kiállítás,
hagyományőrző- és
családi programok

Helyi értékközvetítés,
közösségépítés, szórakoztatás

Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2020. 06. 19-20.

2000 fő

A kerekasztal
összehívása, egyeztetés
a civil szervezetekkel

Ablak a múltra - közös
alkotás
(TOP)

Helyi értékek megismerése

Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2020. 07. hó

50 fő

Helyi közösségek
bevonása a közösségi
oldalon

Bakony Fotóklub - Őszi
tárlat

fotóművészeti ismeretek

Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2020.09. 10. - 10. 01.

300 fő

Egyeztetés a helyi
alkotócsoportokkal,
lakosság tájékoztatása

Alkoss hulladékból
kreatív alkotóműhely
(TOP)

Közösségi tevékenység
fejlesztése, újrahasznosítás,
fenntarthatóság

Kulturális alapú
gazdaságfejlesztés

2020.09.16

50 fő

Oktatási intézmények,
civil szervezetek
bevonása

Kulturális Örökség
Napja

nemzeti értékeink védelme

Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2020. 09. 19.

70 fő

Oktatási intézmények,
civil szervezetek
bevonása

Német Nemzetiségi Nap

Német nemzetiségi
hagyományok ápolása

Amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenység

2020. 10. 03.

120 fő

Helyi közösségek
bevonása a közösségi
oldalon
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művészeti ismeretterjesztés

Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2020. 10. 15.

50 fő

Egyeztetés a helyi
alkotócsoportokkal,
lakosság tájékoztatása

Karácsonyváró kézműves
foglalkozás

kézügyesség, kreativitás
fejlesztése

Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2020. 12. 01.

30 fő

Oktatási intézmények,
lakosság tájékoztatása

Kék madár
Gyermekszínjátszó
Csoport előadása

színjátszó közösségi
tevékenység fejlesztése

Tehetséggondozás- és
fejlesztés

2020. 12. 12-13.

150 fő

Egyeztetés a csoporttal

Betlehemezés

hagyományőrzés, népi értékeink
ápolása

Hagyományos közösségi
kulturális értékek

2020. 12. 19.

250 fő

Oktatási intézmények,
civil szervezetek,
lakosság bevonása

Bakonyerdő Pávakör

Népdal hagyományok őrzése

Művelődő Közösség
működésének támogatása

Hetente hétfő

20 fő

Egyeztetés a csoporttal

Bakonyerdő
Nyugdíjasklub

időskori közösségi tevékenység
fejlesztése

A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

Havonta 1 alkalom

25 fő

Egyeztetés a
klubvezetővel

Rátót Mátyás
Nyugdíjasklub és
Hagyományőrző
Csoportja

időskori közösségi tevékenység
fejlesztése

A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

Havonta csütörtök

25 fő

Egyeztetés a
klubvezetővel

Rozmaring
Nyugdíjasklub

időskori közösségi tevékenység
fejlesztése

A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

Havonta 1 alkalom
szerda

60 fő

Egyeztetés a
klubvezetővel

Holányi Julianna
festménykiállítása
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Baba-mama klub

gyermekgondozás segítése

Művelődő Közösség
működésének támogatása

Havonta 1 alkalom
hétfő

20 fő

Egyeztetés a
klubvezetővel

Kövirózsa Alapítvány

Helyi kulturális rendezvények,
művészeti csoportok támogatása

A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

évente 3 alkalom

35 fő

Egyeztetés a vezetővel,
önkéntesek bevonása

Német Nemz. Kult. Egy.
Dalköre és Tánccsoportja

Német nemzetiségi
hagyományok ápolása

Művelődő Közösség
működésének támogatása

havonta szerdánként
és keddenként

60 fő

Egyeztetés a
csoportvezetőkkel

Tikhegyi Baráti Kör

szőlészet hagyományainak
ápolása

Művelődő Közösség
működésének támogatása

évente 3 alkalom

40 fő

Egyeztetés a vezetővel

Gyulafirátótért
Közhasznú Egyesület

Helyi közösségi, kulturális élet
támogatása

A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

évente 5 alkalom

25 fő

Egyeztetés a vezetővel,
önkéntesek bevonása

Tikhegyi Gyöngycsibék
Gyermek Néptánccsoport

néptánc hagyományok ápolása

Művelődő Közösség
működésének támogatása

péntekenként

20 fő

Egyeztetés a vezetővel

Tikhegyi Gyöngytyúkok
Néptánccsoport

néptánc hagyományok ápolása

Művelődő Közösség
működésének támogatása

péntekenként

15 fő

Egyeztetés a
csoportvezetővel

Sédmenti Vadász
Társaság

vadász hagyományok ápolása

Művelődő Közösség
működésének támogatása

évi néhány alkalom

30 fő

Egyeztetés a vezetővel
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EKMK Gyulafirátóti
Fiókkönyvtára

olvasás fejlesztés

A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

keddenként és
csütörtökönként

300 fő

Egyeztetés a vezetővel

Aerobic

mozgáskultúra fejlesztése,
egészséges életmód

Származtatott szolgáltatás

hétfőnként,
szerdánként

15 fő

Egyeztetés az oktatóval

Asztalitenisz

mozgáskultúra fejlesztése,
egészséges életmód

A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

hétfőn és pénteken

20 fő

Egyeztetés az oktatóval

Alapozó terápia

készségfejlesztés

Származtatott szolgáltatás

hétfőn és szerdán

5-6 fő

Egyeztetés az oktatóval

zumba

mozgáskultúra fejlesztése,
egészséges életmód

Származtatott szolgáltatás

csütörtökönként

15 fő

Egyeztetés az oktatóval

Jóga

mozgáskultúra fejlesztése,
egészséges életmód

Származtatott szolgáltatás

csütörtökönként

12 fő

Egyeztetés az oktatóval

véradás

életmentés segítése

A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

évi 2-3 alkalom

40 fő

Egyeztetés a
Vöröskereszttel

lakossági fórum

lakossági tájékoztatás, település
gondok megbeszélése

A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

évi néhány alkalom

50 fő

Egyeztetés a helyi
Részönkormányzattal
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lakófórum

lakóközösségek
tevékenységének támogatása

A közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

évi néhány alkalom

30 fő

Egyeztetés a helyi
Részönkormányzattal

Vásárok

lakossági szolgáltatás bővítése

Származtatott szolgáltatás

évi 20-30 alkalom

70 fő

Egyeztetés a
vállalkozással

Családi- baráti
összejövetelek

lakossági szolgáltatás bővítése

Származtatott szolgáltatás

évi 5-10 alkalom

50-100 fő

Egyeztetés az
igénylővel

SZOLGÁLTATÁSI TERV 2020.
KÁDÁRTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Közösségi tevékenység
megnevezése

Magyar Kultúra Napja "Helyi érték kiállítás"

Közösségi tevékenység célja

Közművelődési
alapszolgáltatás

Rendszeresség/
időpont

Tervezett
létszám

Helyi közösségek
bevonásának módja

művelődő közösségek
támogatása

4. Hagyományos
közösségi kulturális
értékek, 5. Amatőr
alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység

2020. január

50 fő

egyeztetés az
alkotókkal
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"Család az első"
rendezvénysorozat
(CLLD)
(csak nyertes pályázat
esetén)

az adott ünnep, jeles nap
kultúrájának gondozása,
gyermekek művelődését segítő
program szervezése

Nőnapi sütisütő verseny

ismeretterjesztés

Víz Világnapja vagy
Madarak és fák napja

ismeretterjesztés,
természetvédelem
fontosságának hangsúlyozása

3. Az egész életre
kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása
3. Az egész életre
kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása
3. Az egész életre
kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

8 alkalommal

50 fő /alkalom

egyeztetés az óvodával,
helyi csoportokkal

2020. március

40 fő

egyeztetés a helyi
közösségekkel

2020. március vagy
május

80 fő

egyeztetés az óvodával

nemzeti értékek megismerése

4. Hagyományos
közösségi kulturális
értékek

2020. március 13.,
október 6.

30 fő/alkalom

egyeztetés az óvodával,
helyi művészekkel,
csoportokkal

Bábelőadások
óvodásoknak (2)

gyeremekek számára
művelődést segítő program
szervezése

2. A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

2020. március,
november

80 fő/alkalom

egyeztetés az óvodával

Költészet napja

művelődő közösségek
támogatása

4. Hagyományos
közösségi kulturális
értékek

2020. április

40 fő

egyeztetés a helyi
közösségekkel

Egészségnap

prevenciós programok
szervezése, véradás

2. A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

2020. május vagy
június

40 fő

egyeztetés a helyi
csoportokkal

Kádártai Vigasságok

a helyiek szórakozási
lehetőségének biztosítása,
közösségi élet fejlesztése

5. Amatőr alkotó- és
előadó-művészeti
tevékenység és 2. A
közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

1000 fő

egyeztetés a helyi
ifjúsággal, civil
szervezetekkel,
önkéntesek bevonása

Ünnepi megemlékezések
(2)
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2020. június

Államalapítás ünnepe
Hagyományok,
népszokások
(TOP)

nemzeti értékek megismerése,
gondozása

4. Hagyományos
közösségi kulturális
értékek

2020. augusztus

50 fő

egyeztetés az óvodával,
helyi csoportokkal,
művészekkel

Alkoss hulladékból,
kreatív alkotóműhely
(TOP)

ismeretterjesztés,
természetvédelem, szelektív
hulladékgyűjtés fontosságának
hangsúlyozása

3. Az egész életre
kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

2020. szeptember

50 fő

egyeztetés az óvodával,
helyi közösségekkel

Mihály-napi vásár

hagyományok megismerése

4. Hagyományos
közösségi
kulturális értékek

2020. szeptember

50 fő

egyeztetés az óvodával

Szüreti Vigasságok

a település közösségi életének
fejlesztése

2. A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

2020.
szeptember/október

80 fő

egyeztetés a helyi civil
szervezettel

Idősek Világnapja

az idősek művelődését segítő
program szervezése

2. A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

2020. október

60 fő

egyeztetés a helyi
nyugdíjas klubbal

Márton-nap

hagyományok megismerése

4. Hagyományos
közösségi
kulturális értékek

2020. november

50 fő

egyeztetés az óvodával

2020. november,
december

40 fő/alkalom

egyeztetés a helyi
csoportokkal

2020. december

100 fő

egyeztetés a helyi civil
szervezetekkel,
művészekkel

Adventi programok (2)

az ünnep kultúrájának
gondozása

Falukarácsony

az ünnep kultúrájának
gondozása

4. Hagyományos
közösségi
kulturális értékek, 2. A
közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése
2. A közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése, 4.
Hagyományos közösségi
kulturális értékek, 5.
Amatőr alkotó- és
35

előadó-művészeti
tevékenység

Előadások

ismeretterjesztés

3. Az egész életre
kiterjedő
tanulás feltételeinek
biztosítása

Kiállítások (3)

a település szellemi, művészeti
értékeinek gondozása

4. Hagyományos
közösségi kulturális
értékek

negyedévente

40 fő/alkalom

egyeztetés a helyi
alkotókkal,
alkotócsoportokkal

Öröm-Forrás Nyugdíjas
Klub találkozói

helyszín biztosítása

1. Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

hetente egyszer

20 fő/alkalom

egyeztetés az érintett
csoporttal

Nosztalgia Klub találkozói

helyszín biztosítása

1. Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

havonta egyszer

25 fő/alkalom

egyeztetés az érintett
csoporttal

helyszín biztosítása

1. Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása

negyedévente

40 fő/alkalom

egyeztetés az érintett
csoporttal

Közösség Kádártáért
Egyesület találkozói

36

negyedévente

50 fő/alkalom

helyi előadóművészek
bevonása

