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BEVEZETŐ 
 

A 2020-as évet márciustól átrajzolta az élet. A világjárvány és az ezzel összefüggésben meghozott 

intézkedések, lelassították néhol le is állították, de mindenképpen újratervezésre kényszerítették a 

világot és benne intézményünket is. Így az Agórának is át kellett gondolnia és ütemeznie a 2020-ra 

tervezett feladatait és elindított folyamatait. Terveket készítettünk a kialakult helyzet okozta 

veszteségek mérséklésére. A teljesen ismeretlen és váratlan szituációt tovább nehezítette, hogy az 

intézkedéseinket úgy kellett megtennünk, hogy egyértelműen nem lehetett tudni, hogy mikorra 

normalizálódik a helyzet. Kezdeti lépéseink - a szemléletünket alapesetben is erősen meghatározó - 

társadalmi felelősségvállalás irányába mutattak és a kulturális szféráról a szociális szféra felé 

mozdultak el. Intézményünk dolgozói maszkot varrtak és csomagoltak, valamint telefonos szolgálatot 

is vállaltak a veszprémi mentőállomáson. Szakmai munkánk egy részét igyekeztünk átmenteni az 

online világba és a kiüresedett közösségi tereink színes forgatagát a virtuális térbe helyezni. Online 

programok és események készítésével, megosztásával próbáltuk partnereinket megtartani, hiszen a 

bevezetett korlátozások alapvetően változtatták meg az emberek hétköznapjait, azok nemcsak 

munkavégzésükre, hanem a társas kapcsolataikra is hatással voltak. A koronavírus által okozott 

világméretű járvány eddig nem tapasztalt nehézségek elé állított szinte mindenkit egyik pillanatról a 

másikra. A mindennapos érintkezések megszűnése a megszokott társadalmi kapcsolatok 

szétzilálódása váratlanul érte az embereket, köztük az Agórában működő közösségeinket is. A 

mindennapi kommunikáció szinte teljes mértékben áttevődött az online térbe, a koronavírus olyan 

szakmai és emberi kihívás elé állított mindnyájunkat, mellyel korábban soha nem találkoztunk. 

A járvány végső soron tanulásra, állandó informálódásra kényszerített minket, ami a kommunikációs 

és szervezetirányítási tevékenységünket is erősen meghatározta és közben rájöttünk, mennyire 

hiányoznak az emberi kapcsolatok, a közösségi együttlétek, a kulturális együttműködések.  

Ebben az időszakban még inkább megmutatkozott, mennyire fontosak az életben az emberi 

kapcsolatok, a valakihez és valamihez, s leginkább a helyi közösséghez tartozás élménye, az egymást 

segítő gesztusok, a közös rituálék, azaz a közösségi létezés.  

AZ AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT 

MINŐSÉGPOLITIKÁJA, KÜLDETÉSNYILATKOZATA  
 

Intézményünk Veszprém város legnagyobb közművelődési intézménye. A lakosság széles körének 

biztosítjuk a törvényben meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat, aktív szerepvállalásunk 

van a város kulturális és közösségi életében. Kölcsönösen előnyös partnerkapcsolatokat alakítunk ki, 

a meglévőket fejlesztjük. Törekszünk arra, hogy az intézményt ismertté/elismertté tegyük minél 

szélesebb körben, valamint a minőségi munka és a kiemelkedő eredmények fenntartására. Célunk a 

folyamatos fejlődés mind a folyamatok, mind a tartalom, mind az emberi erőforrás tekintetében. 

Alapelveink: 

Partnerközpontúság: Működésünk során kínálatunk fejlesztésével a látogatóink számára magas 

színvonalú szolgáltatásokat nyújtunk. Tevékenységünk során a minőségi elvárások és követelmények 

az intézmény minden munkatársára, minden telephelyére vonatkoznak.  

Nyilvánosság: Működésünk átlátható, az intézmény szolgáltatásairól minden információ elérhető 

személyesen és a honlapon, közösségi médiában egyaránt. 

Szabályozottság: A hatályos jogszabályok alapján végezzük tevékenységünket. Az ellenőrzések, a 
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panaszkezelés fontos kritériuma a szabályozott működésnek. A szakmai munka minőségének és 

mennyiségének mérésére teljesítménymutatókat alkalmazunk. 

Gazdaságosság, hatékonyság: a költségvetési források mellett a szolgáltatások fejlesztéséhez külső, 

pályázati és egyéb forrásokat is felkutatunk. Az intézmény költségvetése, gazdálkodása átlátható. 

Tudásátadás: Az intézmény vezetői elkötelezettek a munkatársak képzésének fontossága mellett. 

Formális és informális képzéseket, helyben megrendezett, a tudást, ismereteket átadó előadásokat az 

intézmény támogatja. 

Minőségbiztosítás: A vezetőség elkötelezett abban, hogy munkatársainkkal együtt a 

szolgáltatásainkat folyamatosan értékeljük, a fejlesztéseket összehangoljuk, valamint a színvonal 

emelése érdekében alkalmazzuk az önértékelés és az összehasonlítás (benchmarking) módszereit. 

 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGÜNK 
 

Az Agóra Veszprém 2020-ban is folytatta azt a minőségbiztosítási tevékenységet, amelyet 2018-ban 

elkezdett, és amelynek egyik hozománya a Minősített Közművelődési Intézmény Cím lett, amelyet 

2020. január 22-én a Magyar Kultúra Napján vehettük át Budapesten az Uránia Nemzeti 

Filmszínházban. 

 

 
 

 

Az Agóra alapelvei a minőségbiztosítási folyamatban: 

 

• értékek átadása 

• fenntartható jövő építése 

• szervezeti képességek fejlesztése 

• a kreativitás és az innováció hasznosítása 
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• agilis menedzsment 

• partnerközpontúság 

• folyamatos fejlesztés 

• a kiemelkedő eredmények fenntartása 

 

2020-ban legfőbb céljaink voltak: a minőségirányítási rendszer felülvizsgálata, a tapasztalt hibák 

kiküszöbölése, a tervezéstől a beavatkozásig tartó folyamat beépítése a mindennapi gyakorlatba. A 

pandémia és az ezzel járó rendezvénytilalmak nagyban csökkentették a programok számát, viszont 

több idő jutott az elméleti munkára és a tanulásra. Online programok és események készítésével, 

megosztásával próbáltuk partnereinket megtartani, figyeltük, hogy mely tartalmak kapnak nagyobb 

nézettséget a Facebookon. 

 

2020-ban az intézmény 11 dolgozója vett részt valamilyen szakmai képzésen. 1 fő egyetemi diplomát 

szerzett Kulturális mediáció szakon, 1 fő OKJ-s Közművelődési szakember 1. szakképesítést szerzett, 

8 fő végezte el a Közösségfejlesztés gyakorlata képzést. A továbbképzéseken túl nagy hangsúlyt 

helyezünk a szakmai napokon, konferenciákon, Agóra műhelyekben való részvételre is, ezek nagy 

része idén online formában valósult meg, a személyes találkozókra kevés lehetőség volt. 

 

A közművelődési tevékenységek minőségbiztosításának egyik alapelve és alapvető követelménye a 

partnerközpontúság. Figyelembe vesszük a partnereink igényeit és véleményét, és igyekszünk 

megfelelni az elvárásoknak.  

Az intézmény kommunikációs terve az alábbi módon azonosítja a vele kapcsolatban álló 

személyeket: 

 

Belső partnerek: 

 

• a szervezet vezetése 

• a szervezet alkalmazottai 

 

Külső partnerek: 

 

• a fenntartó: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 

• piaci partnerek: bérlők, szolgáltatók, szponzorok,  

• társadalmi partnerek: önkormányzatok, intézmények, bizottságok 

• szakmai partnerek: NMI, KKOSZ, Magyar Népművelők Egyesülete, kulturális 

intézmények 

• szerződött partnerek: ISZSZ, előadók, fellépők, közreműködők, technikai kiszolgáló 

személyzet 

• média 

• látogatók: közönség, művelődő közösségek 

 

Az Agóra Veszprém és munkatársai elkötelezettek a minőségfejlesztésben, így egyre szélesebb 

körben vizsgáljuk partnereink igényeit. 2019-ben három tevékenységben mértük fel látogatóink 

véleményét, elégedettségét, a hangsúlyt a rendezvények, kiállítások és az ismeretterjesztő programok 

látogatóira helyeztük. A 2019. év lezárása után a felmérés összesítése 2020-ban készült el. 
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A kérdéssor kitöltésére 7079 főnek volt lehetősége, 19%-uk, összesen 1321 ember vállalta a 

véleménynyilvánítást. A kitöltők 78%-a nő volt. 

A legtöbb személyt a rendezvényeken tudtunk megszólítani, viszont a legnagyobb arányban az 

ismeretterjesztő programokon töltötték ki a kérdéssort. Ennek oka, hogy az ismeretterjesztő alkalmak 

nagy része kiscsoportos foglalkozás, tanfolyam, workshop volt, ahol közvetlen kontaktus alakult ki a 

résztvevők és a szervező között. 

 

 

1. A kérdőív kitöltőinek száma a vizsgálatban érintett programokon 

 

 

2. A kérdőívet kitöltők aránya tevékenységenként 

66    
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544    fő Kiállítás
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A véleménynyilvánításban elsősorban három korosztályra számíthattunk, a kérdőívek nagy részét a 

31-50, az 51-65 évesek, valamint a 65 év feletti korosztály töltötte ki. A tapasztalatunk az, hogy 

közművelődési programokon eleve nagyobb arányban van jelen ez a három korcsoport. Ha 

tevékenységek szerint vizsgáljuk a résztvevőket, akkor láthatjuk, hogy a kiállításokon a 65 év felettiek 

aránya nagyon magas, a rendezvények, illetve az ismeretterjesztés esetében a három korosztályból 

egyforma mértékben kerülnek ki az érdeklődők. 

 

3. A válaszadók megoszlása életkor szerint 

 

4. A kitöltők megoszlása életkor szerint a kiállításokon 
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5. A kitöltők megoszlása életkor szerint a rendezvényeken 

 

 

6. A kitöltők megoszlása életkor szerint az ismeretterjesztő programokon 

 

A látogatók lakóhely szerinti megoszlásának a vizsgálata érdekes eredményt hozott. A 

tanfolyamainkon és a táborainkban sok esetben tapasztaltuk, hogy más Veszprém megyei 

településekről, illetve az ország más részeiből is meglepően sok az érdeklődés. A kérdőívek 

összesítésekor viszont kiderült, hogy az Agóra látogatóinak a 70%-a Veszprémben él. 
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7. ábra A látogatók megoszlása lakóhely szerint 

A programok kapcsán arra voltunk kíváncsiak, hogy az ide látogatók honnan értesültek a programról, 

mennyire elégedettek a dolgozókkal és magával az esemény megszervezésével és lebonyolításával, 

valamint vannak-e olyan észrevételeik, amikkel segíteni tudják a minőségi munkát. 

Évek óta feltételezzük, hogy a látogatók nagy része a Facebook-oldalunkról, illetve a honlapról 

értesül a programokról, mert az interneten nyomon tudjuk követni a megtekintések számát, ami 

emelkedő tendenciát mutat. Ezzel szemben kiderült, hogy a látogatók 25%-a barátoktól, ismerősöktől 

értesültek a programokról. Az lenti három kördiagramból az is kiderül, hogy a tevékenységeket 

tekintve nincs érdemi különbség a három tevékenységforma látogatói között. Az ismeretterjesztő 

alkalmak esetében gyakrabban jelenik meg a Facebook-oldal marketing hatása, de mindenhol a 

legerőteljesebb a barátok, ismerősök hatása. 

 

8.  Válaszok a „Honnan értesültek a programról?” kérdésre 
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9. Válaszok a „Honnan értesültek a programról?” kérdésre kiállítások esetében 

 

 

 

10. Válaszok a „Honnan értesültek a programról?” kérdésre rendezvények esetében 
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11. Válaszok a „Honnan értesültek a programról?” kérdésre ismeretterjesztés esetében 

 

A kérdőíves felmérés során kíváncsiak voltunk arra is, hogy a látogatók mennyire elégedettek a 

programokkal és a szervezők munkájával. A válaszadók az 5 pontos skálán a programokat átlagosan 

4,93 a dolgozók munkáját pedig 4,94 pontra értékelték. A lenti diagram azt mutatja, hogy hogyan 

oszlanak meg a számok az egyes tevékenységek között, de ebben számottevő különbség nincs. A 

számok bíztatóan mutatják számunkra azt, hogy az intézmény a partnerek által elvárt magas 

színvonalon végzi a munkáját, a megfelelő szaktudással, kompetenciával és gyakorlattal rendelkező 

humán erőforrás bevonásával. 

 

 

12. A programmal és a dolgozók munkájával kapcsolatos elégedettség, 5 pontos skálán 
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A kérdőíves felmérés értékelése és elemzése közben értékeltük magukat a kérdéseket és az 

embereknek a kitöltésre adott reakcióit. Az elemzés eredményeként 2020-ban új kérdőíveket 

készítettünk, egy általánosat, amely minden programhoz illeszkedik, egyet a képzési 

tevékenységünkhöz és egyet a filmklubhoz. A felmérésbe bekapcsoltuk a művelődő közösségek 

vizsgálatát és a származtatott szolgáltatás tevékenységet is, utóbbi esetében külön kérdőív készült a 

bérlőknek és a bérlésben megvalósuló programok résztvevőinek. A táborok során elkezdtük felmérni 

a gyerekek elégedettségét és igényeit is. Az kérdéssorok nagy része elkészült online kitölthető 

formában, így ezen a módon is el tudjuk juttatni az emberekhez. 

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, amely az idei évben leginkább online 

formában adott lehetőséget az eszmecserére. Fontosnak tartjuk mind az országos, mind a helyi 

szakmai programokon való rendszeres jelenlétet, mert ezek a kapcsolatok folyamatos tanulási és 

összehasonlítási lehetőségeket adnak számunkra. A vezetőség rendszeresen részt vett az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága által szervezett online 

munkaértekezleteken, amelyeken Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár úr heti rendszerességgel 

tájékoztatta a szakmát az aktuális ügyekről.  

 

PARTNERKAPCSOLATOK ÉS ERŐFORRÁSOK 
 

Az elmúlt években tudatosan alakítottuk és terveztük partnerkapcsolatainkat, törekedtünk a meglévő 

kapcsolatok fejlesztésére és új együttműködések kialakítására. Meghatároztuk az intézmény 

szempontjából kulcsfontosságú partnerek körét. Fontosnak tartjuk a partnerek igényeinek, 

elégedettségének mérését, ezek alapján mérlegeljük a változtatási lehetőségeket. Visszajelzéseik 

sokat segítenek abban, hogy a társadalmi folyamatokat, környezeti változásokat időben azonosítani 

tudjuk, így formában és tartalomban egyaránt képesek legyünk a megújulásra. 

Fontosnak tartjuk, hogy az intézmény a pénzügyi erőforrásokat gazdaságosan, a tevékenységek 

végzéséhez megfelelő módon, optimálisan használja fel. A működéshez szükséges eszközök 

beszerzésekor figyelembe vesszük a gazdaságosság, a fenntarthatóság elveit és követjük a 

technológiai fejlődést. 

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK ELEMZÉSE 
 

Az intézmény fenntartó által meghatározott létszáma 2020-ban 24,25 fő. Ebből 2 fő Gyulafirátóton, 

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

a takarítást az SZM-C Kft., a karbantartást a VKSZ Zrt., 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.  
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Az idei év nagy változást hozott a foglalkoztatással kapcsolatosan. 2020. november 1-től kivezetésre 

került a közalkalmazotti státusz és a munka törvénykönyve alapján dolgozunk. Az új feltételek 

melletti tovább foglalkoztatást 1 fő nem fogadta el.  

 

GAZDÁLKODÁSA 2020-BAN 
 

Az Agóra Veszprém Kulturális Központ 2020. évi eredeti előirányzata 302.508e Ft volt, amelyből a 

költségvetési támogatás összege 173.717e Ft. Ez az előző évinél 1.244e Ft-tal alacsonyabb. 

Intézményünk életében a 2020-as év rendhagyó volt az egész világot sújtó koronavírus járvány miatt. 

Átírta a szakmai feladatokat, a gazdálkodást. 2020. év elején a Veszprém Megyei Önkormányzat, 

minden intézményt felkért az éves költségvetés felülvizsgálatára, a várható bevételkiesés felmérésére.  

Az Agóra Veszprém Kulturális Központ 2020. év eredeti bevételi előirányzata 39.412 e Ft volt. A 

kalkulált 15.873 e Ft bevétel kiesés összegével, maradványunk terhére került csökkentésre a bevételi 

előirányzatunk 23.539 e Ft-ra, melyet 1.403 e Ft-tal túlteljesítettünk. 

Az intézmény költségvetését pályázati forrásokból egészítjük ki. 2020-ban 22.663 e Ft pályázati 

kiutalást könyvelhettünk el az alábbi bontásban: 

 

• TOP-6.9.2: 15.185 eFt 

• NKA 205104/02185: 300 eFt 

• NKA 205107/03282: 500 eFt 

• NKA 205222/0004: 715 eFt 

• CSSP-NEPTANC-2020-0225: 2.000 eFt, 

• HUNG-2020: 3.963 eFt 

 

A dologi kiadás eredeti előirányzata 161.439 eFt volt, évközi előirányzat módosításokat követően, 

178.659 e Ft. A maradványunk 39,6%-a a pályázatok dologi kiadásainak maradványa, mely a 2021-

es évi megvalósítás folyamán kerül felhasználásra. 

Az idei évben a járványhelyzet miatt az Agórában működő nyugdíjas klubok, szakkörök, nem kaptak 

támogatást az Önkormányzattól.  

Intézményünk irányítószervi keretből rendezvényekre 140 eFt előirányzat emelésben részesült. Ebből 

az Aradi Vértanúk városi megemlékezés költségeit fedeztük. A támogatásról Intézményünk beadta 

az elszámolást az Önkormányzat felé. 

A 2020. éviben 5.225 eFt értékben valósítottunk meg beruházásokat, saját forrásból. Irányítószervi 

támogatást 2020-ban beruházásra nem kaptunk.  

A 2020. évi maradványunk 68.782 eFt, melyből 30.298 eFt kötelezettséggel terhelt, szabadon 

felhasználható maradvány 38.484 eFt. 

A bevezetett szigorú takarékossági intézkedéseket 2021-ben is folytattuk. 

 

LÉTESÍTMÉNYI, TÁRGYI FELTÉTELEK 
 

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

megfelelő fejlesztésére. 

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

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

anyagi lehetőségeinkhez mérten saját erőből elkezdtük pótolni. 2020. év végére elmondható, hogy 
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intézményünk infrastrukturálisan felszerelt, megfelel a modern kor kihívásainak. Egy nagy volumenű 

eszköz hiánya árnyékolja be működésünket az a DCP rendszer hiánya. Évről évre beépítjük ennek 

árát a költségvetésünkbe, de eddig nem sikerült a közel 40 millió forintos összeget megkapnunk. 

Bízunk benne, hogy 2021-ben az Európa Kulturális Fővárosa program keretein belül lehetőségünk 

nyílik az eszköz megvásárolására. Ez azért szükséges, hogy a Filmklub a legújabb digitalizált filmeket 

is be tudja mutatni. 

 

MŰSZAKI FEJLESZTÉSEK 
 

A 2020-as év ígéretesnek indult. Épületünk jó műszaki adottságait már az előző években sokan 

megismerték, tovább adták, így már az első félévre jelentős számú terembérléses foglalásunk volt. A 

koronavírus járvány első ciklusában, március közepétől - június közepéig 20 színháztermi 

bérbeadásos rendezvény, konferencia, fesztivál maradt el, illetve áttolódott az őszi időszakra. A 

második ciklusban pedig, részben a vészhelyzetre kihirdetett Kormányzati szigorítások hatására, 

részben a vírus terjedése következtében kb. 25 színháztermi bérbeadásos rendezvényünk maradt el. 

A származtatott szolgáltatások területén, a kötelező bezárás miatt a 2019-es évhez képest a partnerek 

száma 60 %-kal csökkent. (2019. első félév 669, második félév 414; 2020. első félév 294, második 

félév 455 ez az emelkedés annak köszönhető, hogy az elmaradt tavaszi foglalkozások egy részét a 

nyári hónapokban pótolták a partnerek) Ez a résztvevők számában 50 %-os csökkenést okozott. (2019 

első félév 19.207 fő, második félév 22.850 fő, 2020 első félév 8.292 fő, második félév 11.166 fő.) 

A bérbeadásból származó bevételeink felére csökkentek. 

 

A műszaki csoport munkáját azonban a karantén nem szüntette meg, csak más irányba fordította. A 

tavaszi leállás alatt elvégeztük a Török Ignác utcai raktár rendezését, takarítását. A feleslegessé vált 

elhasználódott dekorációs elemeket eltávolítottuk. Erre a helyre átköltöztettük a Dózsa György úti 

egykori telephelyünkön addig még használt technikai raktárt, majd azt a nyár folyamán átadtuk a 

VKSZ kezelésébe. Teljes körű karbantartási munkákat végeztünk a színpadi, épületen belüli és 

szabadtéri fény, hang és színpadtechnikai berendezéseinken. Az őszi leállás során az épületben 

található székek, asztalok karbantartását, javítását végeztük el. 

 

Műszaki fejlesztések: 

 

• A 207 és 208-as terem ablakait hővédő fóliával szereltettük fel, javítva a terem nyári 

használatának feltételeit. 

• Mobil színpadunkat bővítettük 16 m2-el, melyet még később szeretnénk 20 m2-el bővíteni. 

• Kihasználatlanná vált IVECO teherautónkat költségtakarékosságból eladtuk. 

 

Személyi változás is történt a csoport életében. Év elején a műszaki ügyintéző kolléganőnk 40 éves 

munkaviszony után nyugdíjba vonult, aki pótlását meg kellett oldanunk. A szép számú jelentkező 

közül sikerült megfelelő embert kiválasztani a pótlására. 

 

Az év karantén mentes idejében természetesen végeztük az intézményi és városi rendezvények 

technikai kiszolgálását. 

Az épület üzemeltetése során előfordultak gépészeti hibák, melyeket az üzemeltető VKSZ ZRT. 

munkatársaival igyekeztünk kijavíttatani.  
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INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK 
 

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

rack rendszerbe való kiépítése  

 

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

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

rendelkezésre állású eszközök használatát 

 

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

megelőző rendszerrel, felhő alapú védelmi rendszerrel 

  

Redundáns szünetmentes áramellátás kiépítése: Aktív hálózati eszközök és kiszolgálók folyamatos 

üzemének biztosítása áram ingadozás és kimaradás esetére 

 

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

hardveresen titkosított, raid rendszerű biztonsági adatmentése 

 

Szerver beszerzés, környezet felügyelet és klienskiszolgálás bevezetése: Jogosultságkezelés, 

monitoring, frissítés kezelés, távoli elérés biztosítása  

 

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

nélküli hálózatmenedzsment összesített felületen keresztül, forgalom szabályozás  

 

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

adatbiztonság növelése, többrétegű komplex hálózatvédelem, behatolás megelőzés 

 

Megvalósításra vár: 

 

Adatnyilvántartó/kezelő szoftver bevezetése – GDPR megfelelés 

Redundáns biztonsági mentés bevezetése, bővítése – GDPR megfelelés 

Számítógéppark korszerűsítés (részben teljesült) 

Csoportmunka szoftver bevezetése – hatékony dokumentumkezelés 

 

REKLÁM – MARKETING 2020-BEN 
 

A pandémiás helyzet a reklám és marketingtevékenységünket is erősen meghatározta. Első lépésben 

át kellet gondolnunk a közönségünkkel, a klubjainkkal és a csoportjainkkal való kapcsolattartást. 

Ebben már az első napokban nagy szerepet kapott honlapunk és FB oldalunk. Itt tájékoztattunk 

mindenkit a megelőző biztonsági intézkedésekről majd a hivatalos bezárásunkról. Az elmaradt 

rendezvények körüli teendőkről, mint például a megvásárolt jegyek visszaváltása. Ez a helyzet nem 

csak a külső kapcsolatainkra volt hatással, hanem a folyamatban lévő munkánkra és „munkatársi” 

kapcsolatainkra is. Ezért a továbbiakban a home office munkavégzéssel kapcsolatos rendszer 

kiépítésére koncentráltunk, amely a kapcsolattartás új formáját követelte meg. A facebookon 

kialakítottunk egy a munkatársakat befogadó Cool-túr Banda csoportot, ami arra hivatott, hogy senki 
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ne maradjon egyedül a félelmeivel, aggodalmával és az információk egyidejű eljutását biztosítja a 

munkatársak számára.  

 

Fontos feladat volt az Agóra és a közönségünk közötti kapcsolat fenntartása, ápolása. Ebben nagyobb 

részt a Facebookot használtuk, itt több mint 8 ezres követővel rendelkezünk, akik számítottak ránk. 

Halász Judit művésznő az elmaradt veszprémi koncertje kapcsán levelet írt a veszprémi közönségnek, 

amelyet a FB oldalunkon keresztül juttatunk el hozzájuk. A polgármester úr oldalán megjelenő 

intelmeket szabályokat buzdító szavakat is mindig megosztottuk így a követőink a mi felületünkről 

is értesülhettek a fontos információkról. Erős hangsúlyt helyeztünk a kulturális tartalmak, interneten 

történő megosztására. Folyamatosan kerestük a fellelhető online programokat. Online mozizás, 

múzeum látogatás, gyermektorna, gyermekkoncert, egyes színházak online is elérhető előadásai, és 

néhány online is igénybe vehető tanfolyam, online könyvtár, messzi és közeli vidékek 

nevezetességeiről szóló filmek kerültek fel a Facebook oldalunkra. A fent említettek mellett saját 

tartalmak kidolgozására is törekedtünk, rajzpályázatot hirdettünk, online kvízzel és kézműves 

foglalkozásokkal igyekeztünk a közönségünk aktivitását fenntartani.   

A Közösségek hetén is különféle online feladatokkal készültünk. Az irodalom kedvelőinek versekkel 

kedveskedtünk a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjainak közreműködésével. Minden héten más 

mondott verset, a nézők számára, amely mára már állandó helyet kapott a honlapunkon. Saját 

készítésű virtuális kiállításokat tettünk közzé a nálunk kiállításra váró művészek alkotásaiból. A FB 

számai szerint sokan örültek ezeknek a tartalmaknak. A megemelkedett érdeklődést az alábbi diagram 

is jól szemlélteti. 

 

 

 
 

Az alábbi diagramon pedig az látszik igen tisztán, hogy a rendezvényeink számának csökkenése 

ellenére az elért emberek számában jelentős növekedés következett be a 2019-es évhez viszonyítva.  
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Szerencsére azonban a 2020-as évben is voltak olyan periódusok, amikor a védelmi intézkedések 

betartása mellett jelenléti programokkal is várhattuk a közönségünket. Ebben az esetben az internetes 

portálon való megjelenéseken túl természetesen nagy szerepet kaptak a nyomtatott reklámhordozóink 

is a programjainkról történő tájékoztatásban. Melyet ebben az évben is 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 

 

 

2020. 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. 
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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 nyitvatartási idejében látogatható. 

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

Természet Világa.) 

Január 21. kedd 9.15, 10.00, 10.30, 11.00 (óvodai csoportok) 14.00 és 15.00 órakor (iskolai csoport) 

Az erdő szerepe életünkben 2. rész 

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

klímakonferenciáról, az ott megvitatásra kerülő témákról. Átbeszélték mi szennyezi az óceánokat 

(ipari hulladék, pet-palack, olaj). Megtudták a gyerekek miért emelkedik az átlaghőmérséklet évről-

évre egyre jobban, milyen hatásai vannak ennek ránk nézve. Ezután történeti sorrendbe állították a 

kapott fotókat, melyből egy falu, egy erdő pusztulását és egyúttal az erdő talajvédő szerepét ismerték 

meg.  Megvitatták, hogy épül fel egy erdő, miért találhatók benne egyszerre fiatal és öreg fák, miért 

kell vigyázni rá. Ismertette az erdő feladatait védelmi, gazdasági és közjóléti szempontból. 

Megbeszélték mi pontosan az erdész feladata, milyen a ruhája stb. Végül kitért Magyarország védett 

területeire, madaraira, beszélt a vadászat fontosságáról. Zárásként virtuális erdei túrán vettek részt, 

melynek során helyes és helytelen tetteket láttak.  

Délután az iskolai csoport témája is ez volt. Ők az említetteken túl több tartalmi információval is 

gazdagodtak. Beszéltek a megújuló energiákról, a tengerek klorofill koncentrációjáról, az erdők 

védelmét szolgáló rendelkezésekről, a hazai erdőtakarók ritkulásának okairól, a véghasználati 

módokról, a fahasználatról az éves növedék arányában és a vadászat törvényeiről. Összesen 126 fő 

részvételével zajlott. 

Február 18. kedd 9.15, 10.00, 11.00 óra (óvodai csoportok) 13.30 és 14.30 órakor (iskolai csoportok) 

A vizek, vizes élőhelyek védelme 

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

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

a gyerekek meddig bírják az emberek az ivóvíz hiányát, miért nem élhetünk tiszta víz nélkül. Kitértek 

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

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

körforgására, a felszín alatti vizekre és a víz halmazállapotának formáira.  Megismerték az óceánok, 

tengerek, tavak élővilágát, sok újonnan felfedezett halfajt is láthattak. Átvették a vízpartok mellett 

élő emberek halfogyasztási szokásait is. Beszéltek továbbá a vízi állatok kommunikációjáról, a 

vadászatukról, a halászatukról és a telepítésükről is. Megtudták honnan ered és hová torkollik a Duna. 
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Magyarországi vonulatát is érintették, mint egyik víznyerési forrásunkat. Végül kitértek a puha fák 

hasznosítási lehetőségeire (sodrófa, fakanál, ládika…), a nádvágásra, a vízpartok nyújtotta sportolási 

és pihenési lehetőségekre. A délutáni iskolai csoport tagjai is ugyanazt az előadást hallották, mint az 

óvodások. Ők több tartalmi információval gazdagodtak, részletesen átbeszélték mire mennyi vizet 

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

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

ának nem lesz elegendő tiszta ivóvize. Összesen 93 fő részvételével zajlott. 

 

 

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a foglalkozásokat márciustól – júniusig, 4 

alkalommal nem tartottuk meg. 

 

Szeptemberben – a koronavírus járvány következtében – 2 iskolai osztálynak és egy óvodai csoportnak 

tartottunk foglalkozásokat, mivel az önkormányzati fenntartású óvodákba járó gyerekek a helyi 

rendelet értelmében nem vehetnek részt semmilyen közösségi eseményen. Az Örömhír Evangélikus 

Keresztyén Óvodából jöhettek csak gyerekek. 

 

Szeptember 15. kedd 9.00 óra (óvodai csoport) 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 48 fő részvételével zajlott. 
 

Októberben és novemberben – a koronavírus járvány következtében – már csak a két 2 iskolai 

osztálynak tartottunk foglalkozásokat. 

 
Október 13. kedd 14.00 és 15.00 órakor (iskolai csoportok) 

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

Szelektív hulladékgyűjtés szükségessége 
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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. Összesen 31 fő 

részvételével zajlott. 

 

A 484/2020-as kormányrendeletben foglaltak szerint az Agóra november 11-én ismét bezárt. A 

Környezeti nevelési foglalkozásokat november és december hónapban a Deák Ferenc Általános 

Iskolában és a Báthory István Általános Iskolában tartotta meg az oktató. Az előadásokkal 

kapcsolatos dokumentációt a pedagógusok végezték helyben. A foglalkozások helyszínén 

kihelyezésre került az Agóra roll-upja, valamint a bemutató kezdőképernyőjén megjelent az esemény 

címe és a logónk. 
 

November 17. (kedd) 14.00, november 18. (szerda) 14.15 órakor 

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. Összesen 37 fő 

részvételével zajlott. 

 

December 8. (kedd) 

Az erdő szerepe az életünkben 1. rész 

A gyerekek először megnéztek egy rövid, két perces filmet, mely bevezette őket az erdő világába. 

Ezután interaktív módon beszélték meg milyen növényeket, állatokat láttak a kisfilmben. Megtudták 

hogyan alkotnak ezek egy életközösséget. Megismertette velük az erdő fohászát, természetesen 

játékos formában. 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 37 fő részvételével 

zajlott. 
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Kalandozás a népi kultúrában  

Néprajzi témájú előadássorozat  

 

Február 13. (csütörtök) 17.00 

Mestereknek mestere mondd meg mi az egy… - Humor a magyar népköltészetben 

Az előadáson a hallgatóság megismerhette a néprajzkutató által gyűjtött tréfás népi műfajokat 

(anekdotákat, igaz történeteket, rátótiádákat, tréfás népdalokat, tréfás feliratokat) valamint szokásaink 

vidám pillanatait (mókaházasság, vénlánycsúfolás, temetés paródia). A megszólaltatott népköltészeti 

alkotások által megtapasztalhatták a humor gyógyító erejét is.  

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató, egyetemi docens kiemelkedő szakmai tudásának, 

témában való jártasságának és remek előadókészségének köszönhetően jól sikerült a rendezvény. A 

Napló című napilapban jelent meg cikk utólag a rendezvényről. 

Összesen 50 fő részvételével zajlott. 

 

Sajnos a vírushelyzet miatt az április 2-ra tervezett következő, - húsvéti ünnepkört és népszokásainkat 

bemutató – alkalmat nem tudtuk megtartani.  

 

A közönségtől kapott pozitív visszajelzések és az előadások magas színvonala miatt ősszel, a sorozat 

ismételt folytatása mellett döntöttünk. 

 

Október 15. (csütörtök) 17.00 

Túlélési stratégiák a népi kultúrában 

Az előadás során a hallgatóság betekintést nyerhetett a magyar paraszti kultúra fizikai és lelki túlélési 

lehetőségeibe, a régi közösségek védő szerepébe. Megismerhették a népköltészet azon alkotásait, 

amelyek átsegíthetnek krízis helyzeteken és lelki traumákon (népdal, keserves, népballada, népmese.) 

Az előadó rávilágított arra is, hogy a népköltészeti alkotások használatával hogyan tudjuk segíteni 

még napjainkban is, a reményvesztett embereket (meseterápia, zeneterápia.) Ismertette azokat a régi 

paraszti kultúrában fellelhető cselekvéseket, szokásokat, technikákat, tabukat, amelyek megóvtak a 

rossz döntésektől (pl. öngyilkosság), deviáns magatartásoktól.  A vehir.hu internetes oldalon jelent 

meg cikk utólag a rendezvényről. Örömünkre szolgált, hogy néptáncot tanuló középiskolás diákok is 

meghallgatták az előadást. 

Összesen 55 fő részvételével zajlott. 
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November 26. (csütörtök) 17.00 

„Menjünk mi is betlehembe, részt venni a nagy örömbe…” 

Karácsonyi ünnepkör szokásai, jelképei – Online előadás 

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató előadásában megelevenedtek az adventi időszak jeles 

napjai, egyházi és világi szokásai (angyali mise, lucázás, kotyolás, karácsonyi köszöntés, mendikálás, 

szentcsaládjárás, szálláskeresés, ostyahordás, betlehemezés, bölcsőcske). Megismerhettük a 

karácsonyi előkészületeket, az ehhez kapcsolódó hiedelmeket. Megtudhattuk, hogy a különböző 

szimbólumok, tárgyak (adventi koszorú, karácsonyi piramis, adventi házikó, karácsonyfa, jászol, 

karácsonyi díszek) mit jelképeznek. A néprajzkutató előadásában megszólaltak a karácsonyi 

ünnepkör dalai is. 

A rendezvényt rendhagyó módon online formában valósítottuk meg. Az előadást felvettük, majd a 

meghirdetett, eredetileg tervezett időpontban az Agóra Veszprém facebook oldalán közzétettünk egy 

linket, mely a honlapunkra felkerült előadáshoz vezetett. 

 

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 30-án Hogyan lesz egy dinoszauruszból kövület? – az ősmaradványok valós természete 

címmel Dr. Főzy István a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Természettudományi 

Múzeum főmuzeológusa tartott nagyon részletes és érdekes előadást. A program célja a résztvevők 

bevezetése a Földtörténet és természettudományok világába, a legérdekesebb külföldi és hazai 

vonatkozású leletek, kövületek bemutatása volt. Szó volt a Föld és az élet kialakulásáról, a hajdan 

volt élet dokumentumairól, az ősmaradványokról. Megtudhattuk, hogy miről is tanúskodnak 

valójában az ősmaradványok. Dr. Főzy István előadása izgalmas és részletgazdag volt, mindvégig 

lekötötte a hallgatóság figyelmét. A résztvevők között több gyerek is volt, akik nagyon érdekesnek 

találták a több millió éves leleteket, melyeket még a kezükbe is vehettek. Volt olyan látogató, aki 

Tapolcáról érkezett az előadásra és nagyon elismerően nyilatkozott Dr. Főzy István tudományos 

kutatásairól. Nagyon sok pozitív szóbeli és írásbeli visszajelzés érkezett a résztvevőktől, többen 

érdeklődtek, hogy lesz-e az előadásnak folytatása. A résztvevők létszáma 48 fő volt. 
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Február 27-én Dr. Főzy István előadás sorozatának következő része, A Föld és az élet története – 

kihalások a múltban és a jelenben az élet kalandos történetét mutatta be a kövületek és egy 46 méter 

hosszú madzag segítségével, amelynek minden centimétere egy millió évet jelképezett. Kicsit 

hosszabb lett a program a tervezettnél, de ez nem okozott gondot a hallgatóságnak, mivel az előadás 

nagyon jól felépített, frappánsan összeállított, az előadásmód pedig dinamikus és humoros volt. 

Többen részt vettek a januári és a februári programon is, és jelezték, hogy márciusban is eljönnek Dr. 

Főzy István soron következő előadására. A látogatók elégedettségét jelzi, hogy az előadás után sokan 

gratuláltak az előadónak és nagyon sok kérdést intéztek hozzá. A kérdőívet kitöltők a programot a 

maximális 5 pontra értékelték. A résztvevők között sok fiatal is volt (kb. 20 fő), az utóbbi időben 

örömmel tapasztaltuk, hogy egyre több fiatal látogatja a Mindentudó Ház előadásait. Az előadáson 

53 fő vett részt.  

Dr. Főzy István előadás sorozatát sajnos nem tudtuk folytatni, mert a március 26-ra, április 23-ra és 

május 15-re tervezett előadások a koronavírus járvány miatti kormányintézkedések következtében 

elmaradtak. 

Az ismeretterjesztő programsorozat szeptemberben könnyedebb témával indított. Szeptember 30-án 

a László Ádámot, a Hübris Sörfőzde alapítóját és tulajdonosát láttuk vendégül, aki Utazás a sörfőzés 

múltjában és jelenében címmel tartott előadást. A rendezvényen 10 fő vett részt. 

Októbertől egy természettudományos előadás-sorozattal készültünk, melynek sajnos csak az első 

részét sikerült megtartani. Október 28-án Pokoli geo-történetek - Ördög és pokol a Bakony vidékén... 

címmel tartott előadást Futó János geológus. Az eseményen 24 fő vett részt, köztük a sajtó egy 

munkatársa is. 

 

A bezárással sajnos a háromrészes előadás-sorozat egyelőre nem valósulhatott meg, mivel az előadó 

nem vállalta az online előadásokat. 
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„Családbarát Szülő Klub” (CLLD) 

 

A Felelős Szülők Iskolája által alapított Családbarát Szülő Klub címmel 5 részből álló sorozatot 

hirdettünk óvodás és iskoláskorú gyermekek szülei részére, amelyet a CLLD pályázat TOP-7.1.1 

„Élmény, közösség, tudás” családi programok az Agórával keretein belül tudtuk és tudjuk 

megvalósítani. Az előadás-sorozat célja, hogy neves szakmai előadók közreműködésével rávilágítson 

a családi szerepekre, a különböző életszakaszok sajátosságára, az online és offline életmintákra és 

nem mellesleg közös gondolkodásra sarkalljon. „Hogyan neveljünk boldog gyerekeket? – erre 

keressük a választ a sorozatunk során. A járvány miatt az idei évben csak 3 alkalmat sikerült 

szervezni. Minden alkalom hasonló forgatókönyvvel valósult meg, köszöntő után a jubiláló Felelős 

Szülők Iskolájáról készült rövidfilmet lehetett megnézni, ahol bemutatták az alapítókat, 

közreműködőket, s azt, hogy mit jelentett számukra az elmúlt időszak. Ezt 1 órás előadás követte, 

majd 1 órás kerekasztal beszélgetéssel zárták le a témát, amelyen az előadó, a moderátor és az előadó 

vendége vett részt. A találkozó végén lehetőség adódott kérdések feltevésére. Moderátor mindegyik 

alkalommal: Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája alapítója, újságíró. 

Szeptember 22-én Kamaszkori „vasfüggöny” - avagy mi zajlik a lelki falak mögött? 

Előadó: Polus Enikő, a Felelős Szülők Iskolája alapítója 

Vendég: Polus Attila 

Polus Enikő előadása a kamaszok testi és lelki fejlődéséről, a hormonális állapotuk és a hozzá 

kapcsolódó memória összefüggéseiről szólt. Taglalta a serdülőkor kimaradásának későbbi veszélyeit, 

valamint azt, hogy mit tehet a szülő olyankor, amikor a gyermekében tombolnak a hormonok, s 

legszívesebben felpofozná őt. Érintette az online világ veszélyeit, mivel a virtuális lét a gyermekek 

érzelmi hálózatukra is nagy befolyással bír, s ötleteket adott arra vonatkozóan, hogy mivel tudják a 

szülők ezeket a negatív hatásokat mérsékelni. 

A program végén az előadó, a moderátor és vendégük (Polus Attila) részvételével kerekasztal – 

beszélgetést folytattak. Polus Attila árva gyermek, élete első 11 évében sokféle (alkoholista) 
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apamintát látott, sok fájdalmat kellett átélnie, s amikor a szülei meghaltak, akkor Polus Enikő családja 

fogadta örökbe. A moderátor az előadót és a nevelt fiát a családba kerülés körülményeiről, személyes 

élményeikről kérdezte, valamint arról, hogyan élték meg a fiú serdülőkorát. Történetükből minden 

család sok erőt meríthetett. Résztvevők száma: 33 fő 

 

Október 8-án Tanár-diák-szülő, együtt a gyerekért 

Előadó: Balatoni József, történelemtanár, író, influencer 

Vendég: Elek Ányos, színész, Veled Kerek táborvezető 

Második alkalommal Jocó bácsi, egy fiatal történelem tanár szemszögéből nézve ismerhettük meg a 

tanári szerepet, aki nap, mint nap kerül „pótapa” szerepbe. Az előadó súlyos dadogása ellenére abban 

a pillanatban, hogy kiállt a színpadra, folyamatosan beszélt egészen addig, amíg nem jeleztek neki, 

hogy letelt a rá szánt idő. Férfi tanárként, nevelőként dolgozik kiskamaszokkal és nagy kamaszokkal 

is, akiket nem csak az évszámokra tanít. Évek óta népszerű könyve és előadása a Tanulj szabadon, 

taníts, szabadon címet viseli. Ez legalább annyira szól tanároknak, mint szülőknek. Azt a nézetet 

vallja, hogy játékkal, személyre szabott oktatással mindenkit eljuttathatunk a képességei csúcsára, 

megtalálhatja a saját boldogságát. Több témát is érintett. 

Ki nevel és ki tanít? 

Milyen módszerek tudják motiválni a gyerekeket a tanulásra? 

Miért a játék és a humor a legjobb eszköz a tanulásra? 

Életre való nevelés, felkészítés? 

Mi a feladata a szülőnek, mi a feladata a tanárnak? 

Miért fontos az összefogás a gyerek érdekében a tanár és a szülő között? 

Hogyan teremtsük meg az érzelmi és pszichológiai biztonságot, amelyben a gyermek önazonos és 

boldog lehet? 

Vendégünk, Elek Ányos, színész, improvizációs színész, drámapedagógiai módszerekkel tanít, 

táboroztat majd 20 éve diákokat és Ő is sokszor terelgette a gyerekeket szövevényes családi útjaikon. 

Sokszor egy-egy szerepjáték mutatja meg az utat tovább. Résztvevők száma: 59 fő 
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Október 29-én Elengedés online, offline 

Előadó: Tari Annamária, klinikai szakpszichológus 

Vendég: Strommer László, Ironman, EB győztes, edző, testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár 

Harmadik alkalommal Tari Annamária beszélt a generációk különbözőségeiről az online, offline 

térben. Ismertette a központi idegrendszer működését, valamint az érzelmi és kognitív fejlődés 

különbözőségeire mutatott rá a felgyorsult technikai vívmányok tükrében. Hangsúlyozta a szülői 

státusz fontosságát és az önállóság alapjaként a bizalom jelenlétét. Előadásában kitért az online-

offline tér „libikókájára”, az öröm és elismerés keresésének útjaira és ezek eltérő generációs 

megoldásaira. Beszélt a következetes határok meghúzásáról a gyerekek online életét illetően, arról, 

hogy hogyan tud jól elengedni ma egy XXI. századi szülő, illetve a közösségi média identitásformáló 

szerepéről és arról, hogy miért nem tudja az online tér helyettesíteni a valódi közösségi élményeket. 

Az előadást követő kerekasztalbeszélgetésbe bekapcsolódott Strommer László, Ironman, EB győztes, 

edző, testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár, ahol az alábbi kérdések merültek fel: 

Hogyan találjuk meg a saját motivációnkat? 

Hogyan segíthetjük gyermekünket az önmegvalósítás útján? 

Hogyan történik a valós térben és az online térben megélt sikerek, kudarcok kezelése? 

Mire tanít a sport – küzdelem dinamikája a gyerekeknél, felnőtteknél? 

Apa-gyerek, Tanár-diák kapcsolatban mi az apa, a férfi szerepe? 

Miért van szükségünk példaképekre? 

Ki lehet példakép? 

Résztvevők száma: 63 fő 

 

2 előadást el kellett halasztani az újból súlyossá váló járványügyi helyzet miatt (A csendes apa 

forradalom – avagy hajrá Apukák, Anyukák! - Léder László pszichológus és Böjte Csaba ferences 

rendi szerzetes előadása). 

 

„Világraszóló Hungarikumaink a hétköznapokban” (HUNG 2020) 

 

Hungarikum előadássorozat 

 

Október 16. - Értéktárak felállítása, települési értéktár bemutatása  

Gopcsa Katalin bő egy órás, vetített képes bemutatója során megismerték a diákok az értéktárak 

felállításának hivatalos menetét, a hungarikum piramis felépítését. Megtudhatták, milyen hosszú 

folyamat eredményeként kerülhet fel egy érték a piramis csúcsára. Kitért Veszpém megye máig 

egyetlen hungarikumára, a Herendi porcelánra, melyet a tanulók egy önálló előadás keretében fognak 

megismerni. Ezután témánként csoportosítva ismertette a Veszprémi Települési Értéktárba elfogadott 

felterjesztéseket, ami szám szerint 48 db. Külön kiemelte és részletekbe menően elemezte Nagy 

Sándor: Rege a csodaszarvasról című alkotását. A mozaikkép, mely a veszprémi Petőfi Színház külső 

falán található, Hunort és Magort ábrázolja. Gopcsa Katalin tartalmas, információgazdag előadását 

végig érdeklődéssel hallgatták a diákok. A ma már aktív nyugdíjasként élő, egykori pedagógus, a 

művészettörténész szemszögéből mutatta be a gyerekeknek az értékeket. Nevéhez fűződik az István 

és Gizella szobor értéktárba történő felvételének a kidolgozása. Az előadás összesen 69 fő 
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részvételével zajlott, akik az előre leegyeztetettek szerint a „SÉF” Vendéglatóipari és Turisztikai 

Szakgimnázium és Szakközépiskolából érkeztek. 

Ezután kamerával rögzítettük az általános iskolásoknak szóló részt. Az előadás témája ugyanaz volt, 

mint a középiskolásoké, az ő szintjüknek megfelelően átalakítva. A felvett anyagot linken, e-mailben 

juttattuk el a megvalósításba bevont három oktatási intézménybe. Ők valamennyien október 21-én, a 

saját iskolájukban tekintették meg a felvételt. A dokumentációt helyben, a pedagógusok végezték. Az 

előadó minden általános iskolás diáknak készíttetett ajándékba egy színezőt, mely a Rege a 

csodaszarvas említett részletét ábrázolja, és félbehajtva könyvjelzőként funkcionál. A gyerekek és 

tanárok is örömmel fogadták a meglepetést és az előadást egyaránt. Köszönetüket fejezték ki a 

pedagógusok, hogy így linken kaphatták meg a felvételt. 

Az előadó mindkét bemutató végén arra bíztatta a diákokat, hogy személyesen is keressék fel a helyi 

értékeket, melyekről részletesen a veszprem.hu-n is informálódhatnak. Résztvevők: Cholnoky Jenő 

Általános Iskola 4. osztályosok 30 fő, Báthory István Általános Iskola 4. osztályosok 65 fő, Kossuth 

Lajos Általános Iskola 4-5. osztályosok 84 fő. Összesen 248 fő látta az előadásokat. 

A november 11-re és a december 9-re tervezett alkalmakat a koronavírus járvány miatt nem tudtuk 

megtartani. Ezeket egy későbbi időpontban pótoljuk. 

 

Hungarikumok a hétköznapokban – küldd el nekünk saját videódat! 

Az Agóra Veszprém mobilvideó pályázata 

 

Az Agrárminisztérium 2020 márciusában HUNG-2020 kóddal pályázatot írt ki a nemzeti értékek és 

hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 

támogatására, melyre az Agóra Veszprém Kulturális Központ Világraszóló hungarikumaink a 

hétköznapokban címmel adta be pályázatát, aminek részét képezi a diákok számára meghirdetett 

mobilvideó pályázat. Mobiltelefonnal készített 5-8 perces kisfilmeket várunk, arról, hogy a fiatalok 

miként élik meg a hagyományos magyar és helyi értékek jelenlétét a mindennapokban. A célunk az 

volt a pályázat kiírásával, hogy a fiatalok megismerjék, felkutassák és beleássák magukat egy-egy 

témába és hogy tudatosítsák magukban ezeknek a hagyományos magyar értékeknek a fontosságát és 

közkinccsé is tegyék azokat. A mobilvideó pályázat felhívását novemberben tettük közzé, 

meghirdettük a havi programajánlónkban, plakátokon, a honlapunkon és a Facebook oldalunkon. A 

felhívást elküldtük e-mailben az összes veszprémi általános és középiskolának, valamint a Veszprém 

környéki iskoláknak is, ezen kívül telefonon is felkerestük az oktatási intézmények vezetőit. 

Reményeink szerint sok különleges alkotás érkezik majd a pályázatra, melynek beküldési határideje 

2021. január 29. 

Online Hungarikum-kvíz gyerekeknek  

 

A pályázat keretében online kvíz-versenyt indítottunk 7-12 éves gyerekeknek azzal a szándékkal, 

hogy játékos formában ismerkedjenek meg a Hungarikumokkal. A kvízt online felületeinken, a 

honlapon és a Facebook-oldalon juttatjuk el a gyerekeknek, a kitöltés is digitálisan történik, ezzel 

együtt próbáljuk őket arra motiválni, hogy az internetet információszerzésre használják. Az akció 

során 5-féle kvíz készül. A kvízek kitöltői között a legjobbakat egyedi készítésű (hungarikumokkal 

díszített) ajándéktárgyakkal jutalmazzuk. Az akciót 7-12 éves gyerekek számára indítjuk, akik az 
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iskolai tanulmányaik keretében is találkoztak már a Hungarikumokkal, így egy kis kutatómunkával 

meg tudják oldani a feladatokat.  

A program során 5 témakört határozunk meg, amelyek széles körben lefedik a Hungarikumokat, és 

kapcsolódnak más, fontos ismeretekhez. 

2020-ban az alábbi két kvízünk jelent meg. 

1. Főzzünk magyarul! - Hungarikumok és felhasználásuk a magyar konyhaművészetben 

2. Fölszállott a páva - Kodály Zoltán zenei öröksége, Hungarikumok a magyar zenében és 

népművészetben 

Natura Nap  

 

Az április 25-re és október 26-ra tervezett rendezvények a járványügyi helyzet miatt elmaradtak.  

Egyéb előadások  

Energiatakarékossági Fórum 

 

Január 15-én a Csalán Egyesület Energiatakarékossági Fórumot szervezett az Agórában, a résztvevők 

megismerhették a legújabb épületenergetikai megoldásokat, valamint praktikus, a gyakorlatban is 

alkalmazható ismereteket szerezhettek. Résztvevők száma: 15 fő 

Immunerősítő gyógynövények és tavaszi tisztítókúrák 

 

Március 10-én, Immunerősítő gyógynövények és tavaszi tisztítókúrák címmel Polyák Ágnes 

gyógynövény-botanikus által megtartott előadás a tervezettnél jóval hosszabbra sikerült. A 18.00 

órakor kezdődő programot 21.00 órakor tudtuk befejezni. A téma az akkor még közeledő „rémhírek” 

miatt nagyon aktuálissá vált. Résztvevők száma: 48 fő 

A kézmosás fontosságáról 

 

Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia szervezésében megvalósuló október 6-i előadás elsődleges célja 

a rendszeres kézmosás és fertőtlenítés fontosságának hangsúlyozása volt, az ehhez való hozzáállás 

javítása sokoldalú megközelítés révén. A célcsoport a 14 éven felüli kamaszok és a felnőttek voltak. 

Semmelweis munkássága óta ismert, hogy a kórházi eredetű fertőzések megelőzésében a kéz 

megfelelő fertőtlenítésének kiemelkedő szerepe van. Annak ellenére, hogy ez már régóta tankönyvi 

adat, mégis folyamatosan hangsúlyozni kell. Darabjával ezt teszi Scherer Péter rendező is, aki szerette 

volna felhívni a figyelmet a kézmosás fontosságára, a betegségek megelőzésére. Az Egészségügyi 

Világszervezet (WHO) programjában kiemeli, hogy messze nem elég egy útmutató megfogalmazása. 

Az előadás közvetlen hangvétele, a fiatalok világából vett helyzetek, a humor és a zene olyan 

kapcsolódási pontokat teremtettek, melyek izgalmas párbeszédet generáltak az előadás utáni 

feldolgozó beszélgetéshez. A közönség részéről számos pozitív visszajelzés érkezett. Tanulságosnak 

és emlékezetesnek tartották a Nézőművészeti Kft. előadását. Elismerően nyilatkoztak a két 

főszereplőről, Molnár Gusztávról és Katona Lászlóról. A mai rohanó világban egyre többször 

feledkezünk meg a kézmosásról, pedig egy ápolt kéz nemcsak esztétikus, hanem megfelelő és 

rendszeres kézmosással megakadályozhatjuk a fertőzések terjedését is. Az előadásnak köszönhetően 

biztos, hogy a látogatók még inkább figyelnek majd erre. A programon 25 fő vett részt. 
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Kosárfonás-Európai kalandozások - Egy ERASMUS+ felnőttképzési mobilitási projekt tapasztalatai 

 

Október 20-án tudtuk megtartani a járvány miatt tavasszal elmaradt Kosárfonás-Európai 

kalandozások c. előadással egybekötött workshopot. Az európai országokban hagyományos 

kosárfonó technikák megismerése után a résztvevők elsajátították a spirális (burkina) kosárfonási 

technikát. Résztvevők száma: 9 fő 

 

 

7 Nap 

 

November 09-én, hétfőn 13.00 – 15.00-ig a kamarateremben 

Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia szervezésében megvalósuló november 9-i előadás legfőbb célja 

az iskolai zaklatás folyamatára, illetve következményeire való figyelem felkeltése, amelynek 

célcsoportja a középiskolás korosztály volt.  
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A 7 nap című kortárs angol regény alapján készült előadás tűpontosan mutatta be az iskolai zaklatás 

folyamatát, váltogatva a támadó és az áldozat nézőpontját.  A főszerepet Jankovics Anna és Kőszegi 

Mária játszották, akik kitűnően jelenítették meg a zaklató és a zaklatott szerepét. A rendező, Scherer 

Péter rendkívül érzékletesen ábrázolta darabjában a jelenséget, mely sajnos egyre jellemzőbb a 

világban. A Noszlopy Gáspár Gimnáziumból érkező kamaszok teljes mértékben az előadás hatása alá 

kerültek. A műsor után szívesen vettek részt a feldolgozó beszélgetésben, melynek során őszintén 

válaszoltak a kérdésekre, illetve nyíltan kifejtették véleményüket, tapasztalataikat. A programon 35 

fő vett részt. 

 

 
 

TRIANON 100 – Rendkívüli történelemóra középiskolásoknak  

 

A november 25-re tervezett rendezvény a járványügyi helyzet miatt elmaradt.  

 

Tanfolyamok  

 

Az alábbiakban tisztán kirajzolódik, hogy a COVID-19 nagymértékben csökkentette illetve 

átformálta az Agóra ezen tevékenységi területét is. 2020-ra tervezett tanfolyamaink egy részét nem 

tudtuk megvalósítani, más részét pedig több ütemben sikerült befejeznünk. Mindezek ellenére úgy 

gondoljuk, hogy még ebben a helyzetben 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. 
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Selyemfestő tanfolyam 

 

A 2019-ben meghirdetett 6 órás tanfolyamra a jelentkezési határidő lejárta után kezdtek el jelentkezni 

az érdeklődők, így azt az adott évben már nem tudtuk megtartani, így 2020. január 11-én pótoltuk. 

Résztvevők száma: 3 fő. 

 

Szappankészítő tanfolyam 

 

A szappankészítő tanfolyamra nagyon sokan jelentkeztek, a maximalizált 10 fős létszám gyorsan 

betelt, ezért két alkalommal tartottuk meg a kezdők részére meghirdetett 5 órás foglalkozást, február 

15-én és március 7-én. Résztvevők száma összesen: 16 fő 

 

Papírfonás tanfolyam  

 

A március 23-tól április 6-ig tervezett papírfonás tanfolyamot újító szándékkal, első alkalommal 

hirdettük meg. A facebook oldalunkon történő meghirdetés után pillanatok alatt megtelt a tanfolyam. 

Végül akkora érdeklődés mutatkozott iránta, hogy a jelentkezési határidőig közel plusz 20 fő szeretett 

volna még részt venni a kurzuson, amelynek maximum létszáma 8 főben lett meghatározva. Azonban, 

sajnos a vírus első hulláma miatti intézménybezárás következtében, nem tudtuk megtartani az 

eseményt. Végül, az Agóra újra nyitása után augusztus 17 és augusztus 31 között hétfőnként tudtuk 

megtartani a tanfolyamot. A 3 alkalom során a résztvevők megtanulhatták a papírfonás technikájának 

alaplépéseit. Megismerhették a tökéletes papírpálca elkészítésének titkát, a különböző fonásmódokat 

és mintákat (kétszálas, fordított, sövény, díszítők), a fültípusokat, a lezárásmódokat és az 

utómunkálatokat. Vezette: Albert Hedvig (Hedda). Az előadó tudásának, a papírfonásban való 

többéves jártasságának és remek oktatói készségének köszönhetően a végére mindenki elkészítette a 

tervezett munkadarabokat. Örömünkre szolgált, hogy 5 vidéki résztvevő is járt a tanfolyamra, ebből 

3 fő Pápa vonzáskörzetéből. Összesen 8 fő részvételével zajlott. 

 

Papírfonás tanfolyam 2. 

 

Október 19 és november 2 között hétfőnként tartottuk a pótfoglalkozásokat, azoknak, akik az első 

tanfolyamról lemaradtak. Ezt nyilvánosan nem hirdettük, a résztvevőket a szervező értesítette a 

lehetőségről. Mivel az első tanfolyam során soknak bizonyult az ismeretanyag, az oktató átgondolta 

és átalakította a tematikát. A tananyag mennyiségének változtatásával még gördülékenyebben és 

hatékonyabban valósult meg az esemény. A tanfolyam összesen 8 fő részvételével zajlott. 
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Tiffany workshop   

 

Március 28-ra vártuk azokat, akik szerették volna megismerni, kipróbálni és elsajátítani a különleges 

tiffany technikát. Oktatónak Farkas Andrea, tiffany üvegművészt kértük fel. Az Agóra bezárásáig 8 

fő jelezte részvételi szándékát, viszont a koronavírus járvány miatt az első alkalommal, szintén 

újításként meghirdetett esemény elmaradt. 

 

Tiffany-Andival           

 

A márciusban elmaradt tanfolyamot november 14-én szerettük volna bepótolni. A szervező értesítette 

a tavasszal jelentkezetteket, azonban az Agóra november 11-én ismét bezárt, így a foglalkozások 

sajnos másodszor is elmaradtak. 

 

Alkossunk együtt! – kreatív virágkötő foglalkozások 

 

Az áprilisra tervezett 6 alkalmas virágkötő tanfolyamot a COVID-19 miatt sajnos nem tudtuk 

megvalósítani.   

 

Kosárfonó tanfolyam haladó és középhaladó 

 

Mindkét tanfolyamra az előző években megtartott tanfolyami csoportokból jelentkeztek a résztvevők. 

2020. január 15-én kezdődő, heti egy alkalommal megrendezésre kerülő, 12 alkalomból (36 óra) álló 

tanfolyamot a COVID-19 miatt a 9. alkalom után kénytelenek voltunk megszakítani. Az elmaradt 3 

alkalmat 2020. június 29-én, 30-án és július 1-jén pótoltuk. Résztvevők száma: 6 fő volt. 

A csapat nagy része ősszel újabb 36 órás tanfolyamba kezdett, sajnos most is hasonlóképpen jártak, 

mint tavasszal. A szeptember 23-án kezdődő tanfolyamot a járvány miatt novemberben ismét le kellett 

állítanunk, bízunk benne, hogy a vészhelyzet feloldása után lehetősége lesz mindenkinek befejezni a 

kosárfonást. Résztvevők száma: 5 fő. 

 

Fessünk természetesen festőnövényekkel 

 

A szeptember 16-án induló tanfolyam résztvevői, a négy alkalom során megtanulhatták mely 

növényekkel lehet a legszebben természetes eredetű textíliákat, fonalakat festeni. Kipróbálhatták 

hogyan lesz a bogyókból, virágokból, kérgekből, levelekből jó festékanyag. Gyapjú színmintákat 

készítettek és egy-egy gyönyörű selyemkendőt. Résztvevők száma: 8 fő. 
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Csipkeverő-, Gyöngyfűző-, Nemezkészítő tanfolyamainkat nem tudtunk elindítani megfelelő 

létszámú jelentkező hiányában.    

 

Alkotóműhely  

 

Az Alkotóműhely 9 éve működik az intézményben. A műhely vezetője, N. László Gizella betegsége 

miatt a tevékenységet át kellett szervezni. Az állandó tagok döntése alapján az Alkotóműhely 2020 

szeptemberétől klubként folytatja a tevékenységét. A közösség 2020-ban 9 alkalommal találkozott, a 

koronavírus járvány miatt elmaradt 10 foglalkozás. 

 

Gasztronómiai tanfolyamok 

 

Az Agóra Veszprém Kulturális Központban négy főzőhelyes látványkonyhája jó lehetőséget biztosít 

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

célközönségünk, akik szívesen vesznek részt a gasztronómiai tanfolyamokon, követik az intézmény 

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

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

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

intézmény népszerűsítésében és az imázsformálásban. Tanfolyamaink elsősorban a felnőtt 

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

tevékenységbe 

2020-ban 4 gasztronómiai tanfolyamot valósítottunk meg (Croissant-készítő tanfolyamot 2 

alkalommal, Hidegtálkészítő- és Réteskészítő tanfolyamot pedig 1-1 alkalommal, amelyeken 

összesen 39 fő vett részt. A koronavírus járvány miatt elmaradt a tervezett Cukorvirágkészítő, 

Tortaburkoló, Kenyérsütő, Bonbonkészítő, Mézeskalácsdíszítő tanfolyamok, valamint a Gourmet est 

a szarvasgomba vonzásában című főzőkurzus. Szintén nem tudtuk elindítani a HUNG-2020 nyertes 

pályázatban tervezett Hungarikumok a modern konyhában című progamsorozatot, amelynek az első 

két részét terveztük a 2020-as évre. 

 

 
 



38 
 

Nyelvtanfolyamok  

 

Angol nyelvtanfolyam kezdőknek 

 

2020 január 6-án induló tanfolyamot március 9-ig tudtuk megtartani, így a tanfolyam 30 óránál 

félbeszakadt. Szeptember 10-én, 8 fővel, szigorú óvintézkedések mellett folytatni tudtuk az órákat, 

ám a második hullám miatti ismételt intézménybezárás következtében az utolsó két alkalom már 

online változatban valósult meg. 

 

 
 

Olasz nyelvtanfolyam kezdőknek 

 

Harmadszor indított kezdő olasz nyelvtanfolyamot az Agóra. A korábbi évekhez hasonlóan ez is 

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

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

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

első múlt időt (passato prossimo). Szívesen dolgoztak csoportmunkában, párban, gyakran hallgattak 

zenét, az anyaghoz kapcsolódó videókat néztek és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat oldottak meg. 

Sajnos 40 óránál ismét bezárt az Agóra, így az utolsó 6 alkalom online oktatásban zajlott. 

 

Számítástechnikai tanfolyamok  

 

Számítástechnikai tanfolyam haladóknak 

 

A legtöbb embert a haladó változat érdekli, vonatkozik ez elsősorban az irodai munkát végző 

dolgozókra, akiknek segíti munkáját, de otthoni használatra is alkalmas. A 36 órás haladó tanfolyam 

keretében a résztvevők az alábbi témakörökkel ismerkednek meg: 

Szövegszerkesztés: 14 tanóra (Alapvető formázások, tabulálás, margók, táblázatok, szegélyezések, 

kép és szöveg viszonya, hasábok, helyesírás és javítási lehetőségek) 

Táblázatkezelés: 14 tanóra (Alapvető műveletek, számítások, rendezések, kimutatások, függvények 

(szum, átlag, max, min, darab, darabteli, ha, szumha) diagrammok készítése) 
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Online megoldások: 6 tanóra (Irodai programok az interneten, költséghatékony megoldások, google 

dokumentumok) 

Felhőszolgáltatások: 2 tanóra (drive-ok előnyei és összehasonlításuk) 

 

A tanfolyam megúszta a járványt, egy héttel korábban befejeződött. 

 

 
 

Egyéb tanfolyamok 

 

Alapfokú grafológia tanfolyam 

 

A januárban induló tanfolyamon a 6 alkalom során a résztvevők megismerhették a kézírás 

tudományának történeti hátterét, az íráselemzés alapjait, fázisait. Azokat vártuk, akik munkájuk során 

gyakran találkoznak kézírással, önismereti úton haladnak és mindenkit, akit érdekel az emberi 

természet, a jellem és a személyiség.  

Tematika: 

1. Az oktató rövid bemutatkozás után elsőként könyveket, folyóiratokat ajánlott, melyek a tanfolyam 

közben és utána is használhatók. Ismertette a szükséges eszközöket (vonalzó, nagyító). Ezután beszélt 

a grafológia történetéről, alkalmazási területeiről, a térszimbolikáról és a zónaelméletről. 

Mindenkivel íratott pár sort, melyet minden alkalommal, az aktuálisan tanult szempontok alapján 

elemeztek. 

2. Ductus (vonalvezetés) fajtái, típusai és azok jellemzői, 

3. Az írástömb elhelyezkedése, elmozdulásai, a margók elemzése 

4. Sorok formája, iránya, írás mérete, kötöttsége, sortávolság, szóköz,  

5. Kezdő és végvonalak,  

6. Aláírás, a számok, a dátumok írásának elemzése. 

Voltak, akik könnyebbnek, lényegesen egyszerűbbnek gondolták az íráselemzést. Az oktató azonban 

óráról-órára bebizonyította, hogy nem hiába elismert tudományág a grafológia. A hallgatók minden 

alkalommal kaptak „házi feladatot”, gyakorlást, melyet a következő órán átbeszéltek, együtt 

elemeztek. Örömmel láttuk, hogy a nyugdíjas korúak ugyanolyan aktívak voltak, mint a fiatalabbak 

Vezette: Lehóczki Laura grafológus. A tanfolyam 10 fő részvételével zajlott. 
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Gyermektáncoktatók képzése  

 

A gyermektánc képzésre is rányomta bélyegét a járvány és az azt követő intézménybezárás. Az idei 

év anyaga Veszprém környéki táncok voltak, melyeknek csak egy részét tudták megvalósítani. A 

tananyag zöme áttolódott 2021-re. 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. 

 

Stresszkezelés tréning  

 

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

helyzeteket, miként élvezzük az életet bármilyen körülmények között, hogyan tegyük élvezetessé 

mindennapjainkat, milyen módon fejleszthetjük a stressztűrő képességünket és fordíthatjuk 

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

megtartásához, illetve megtanultak számos, egy-szerűen elsajátítható feszültségcsökkentő és 

problémamegoldó technikát. A 20 módszer mindegyike tudományosan abszolút megalapozott. Az 

oktatók merítettek többek között a modern pszichológia, a kineziológia és a fitoterápia ágazataiból. 

Az egyszerű gyakorlatoktól (pl. légzés, relaxáció) haladtak a bonyolultabbak felé (pl. megküzdési 

stratégiák fejlesztése, gondolkodás átalakítása, a problémák okának feltárása). Mivel a tartósan 

fennálló feszültség jelentősen ronthat életminőségünkön és egészségünk rovására is mehet, fontos 

tudni, miképpen lehet a stressz kialakulását megelőzni, vagy ha már megjelent, feloldani. A tréning 

során mindehhez nagy segítséget nyújtottak a tréningvezetők, Dr. Nagy Alinda és Klatsmányi Péter, 

a Napsugár Központ munkatársai. A látogatók hatékony problémamegoldó módszereket, eszközöket 

sajátítottak el, melyeknek köszönhetően stressztűrő képességük erősödött. A program maradéktalanul 

elérte célját, hiszen a hallott információkat nagymértékben kamatoztathatják mindennapjaik során. A 
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mentális, érzelmi és mozgásos gyakorlatoknak köszönhetően az érdeklődők kiegyensúlyozottabb, 

boldogabb életet élhetnek. A kitöltött kérdőívek és a szóbeli visszajelzések alapján az érdeklődők 

elégedettek voltak, hasznosnak és minőséginek tartották a tréninget. A tréningen 8 fő vett részt. 

 

 
 

 

Elsősegélynyújtó tanfolyam  

 

A tavalyi évben több alkalommal sikeresen lebonyolított és nagy érdeklődésre számot tartott 

elsősegélynyújtó tanfolyamokat a járványügyi helyzet miatt az idei évben sajnos nem tudtuk 

megvalósítani.  

 

Karácsonyi gyógyteakészítő workshop 

 

Sajnos, a szokásos decemberi workshopunkat sem tudtuk az idei évben megvalósítani.    

 

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 program 9 alkalommal valósult meg, összesen 16 fő részvételével, a 

koronavírus járvány miatt elmaradt 9 foglalkozás. 

 

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 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.356005
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41066.362499
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29866.342575
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• A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (képző-, ipar- és 

fotóművészek szerzői jogainak kollektív kezelésére létrejött szervezet) adott tárgyévre 

vonatkozó jogdíj közleménye 

 

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. 

 

A 2020-ban megrendezett kiállítások tematikusan: 

 

Festménykiállítás 

 

A kiállításokon veszprémi vagy Veszprém megyei amatőr alkotók és alkotócsoportok mutatkoztak 

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

megismertetésére, támogatva ezzel az alkotótevékenységüket, további motivációt nyújtva a 

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

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

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

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

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

intézményt. 2020-ban 6 alkalommal rendeztünk festménykiállítást, amelyek megnyitóján 284 fő vett 

részt. A koronavírus járvány miatt elmaradt 8 kiállítás. 

 

Fotókiállítás 

 

A fotókiállításaink elsősorban a Bakony Fotóklub közreműködésével, és velük való 

együttműködésben valósulnak meg. 2020-ban két alkalommal volt lehetőségünk fotókiállítást 

szervezni, augusztusban, a Magyar Fotográfia Napja alkalmából. 

A fotókiállítások célja és célcsoportja megegyezik a festménykiállítások esetében meghatározott 

elképzelésekkel. A cél, hogy lehetőséget adjunk az amatőr alkotóknak saját művészetük 

megismertetésére, támogatva ezzel az alkotótevékenységüket, további motivációt nyújtva a 

folyamatos önképzésre, fejlődésre. 2020-ban 2 alkalommal rendeztünk fotókiállítást, amelyek 

megnyitóján 122 fő vett részt. A koronavírus járvány miatt elmaradt 3 fotókiállítás. 

 

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.  

http://www.hungart.org/
http://www.hungart.org/
http://www.hungart.org/
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Februárban nagy sikerrel szerveztük meg a Retro kiállítást, amely egy a megyénkben élő retro-

rajongó gyűjteményéből jött létre. A kiállításon régi használati tárgyakat, bútorokat, játékokat, 

számítógépeket, stb. láthattak az érdeklődők, a szervezők régi reklámokat vetítettek, a ház előtti téren 

pedig oldtimer autókat mutattak be. 

Szintén februárban rendeztük meg a Magyarország gyíkjai című vándorkiállítást, amelyet a Magyar 

Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya hozott létre. A 

kiállítást elsődleges célja a diákok tantermen kívüli oktatásának a segítése. 

A Serényi István hagyatékából készült kiállítást a Laczkó Dezső Múzeummal és Veszprém Megyei 

Jogú Város Önkormányzatával közös szervezésben valósítottuk meg. A megnyitóra a Megyei 

sportnapon került sor. 

2020-ban összesen 3 ismeretterjesztő kiállítást szerveztünk, amelyen 960 fő vett részt. 

A koronavírus járvány miatt elmaradt öt ismeretterjesztő kiállítás, A Rejtő Jenő tárlat, a Magyarok az 

újkori Olimpiák történetében, valamint A Magyar Tűzoltóság 150 éve és az Óktóberi tűzvirágok című 

kiállítás. 

 

 
 

Kézműves kiállítás 

 

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

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

a modernebb technikákból merítve az ötleteket. Célunk, hogy lehetőséget adjunk nekik saját 

művészetük megismertetésére, támogatva ezzel az alkotótevékenységüket, további motivációt 

nyújtva a folyamatos önképzésre, fejlődésre. A programok célcsoportja a festmény- és 

fotókiállításokhoz hasonlóan az alkotó családja és baráti köre, így az intézmény kommunikációja 
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elsősorban rájuk irányult. 2020-ban 1 alkalommal rendeztünk kézműves kiállítást, a megnyitón 44 fő 

vett részt. A koronavírus járvány miatt elmaradt a Patchwork Klub hagyományos bemutatkozó 

kiállítása. 

 

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 indítottuk el a kezdeményezést, és 2020-ban nagyon jól tudtuk hasznosítani a 

tudásunkat, mivel a pandémia miatt előtérbe kerültek az online programok. A tavaszi időszakban 6 

virtuális kiállítást készítettünk, amelyet 9 300 ember tekintett meg a Facebookon. 

 

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 - 

A veszélyhelyzet ideje alatt eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni. 179/2020. (V. 4.) Korm. 

rendelet, 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet. 

• 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.  

 

Az Agóra program keretében működő Területi Közművelődési Irodánk 18 környékbeli településsel 

és az NMI-vel áll kapcsolatban, amelyek a tájékozódási és tájékoztatási folyamatok még fontosabb 

csatornáivá váltak a vészhelyzetben. Hiszen a koronavírus által okozott világméretű járvány eddig 

nem tapasztalt nehézségek elé állította szinte egyik pillanatról a másikra a szakmát. A koronavírus 

olyan szakmai és emberi kihívások elé állított mindnyájunkat, mellyel korábban nem igazán 

találkoztunk. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.362143
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41066.362499
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34254.361134
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34254.361134
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34254.361134
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A közönségünk és közösségeink komfortérzetét növelő szolgáltatásainkat igyekeztünk az online 

térben megvalósítani.   

 

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. Ennek a személyes 

kapcsolatnak a jelentősége a vészhelyzetben még inkább megmutatta fontosságát, hiszen a 

mindennapos érintkezések megszűnése a megszokott társadalmi kapcsolatok szétzilálódása 

megviselte a közösségeinket is.  

 

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 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41066.362499
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159979.330755
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159979.330755
http://www.artisjus.hu/
http://www.artisjus.hu/
http://www.artisjus.hu/
http://www.artisjus.hu/
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Módot adunk a jógázóknak arra, hogy alkalmanként 1,5 órában feltöltődjenek, testi és lelki 

harmóniájukat szolgáló mozgásformákat gyakoroljanak. 

Létszám: 25 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 Sakkversenyeinek nagy része a járványügyi helyzet miatt elmaradt, 

két alkalommal, március 08-án és szeptember 13-án tudták megszervezni az eseményt. 

A Napközis sakktábor 2 turnusban június 29 - július 03-ig és augusztus 03 - augusztus 07-ig valósult 

meg. 

Augusztus 20-23-ig megrendezték a XXVI. Veszprémi Nyár FIDE Értékszámszerző Nemzetközi 

Sakkversenyt. 

Létszám: 10 fő/alkalom 

A bajnoki sakkmérkőzéseken átlag 30 fő, a nyári sakkversenyen kb. 50 fő, a sakktáborokban 25 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 csoport 2020-ban 7 alkalommal jött össze. Az év elején az Agóra bezárásáig kéthetente, 

szeptembertől pedig havonta egy alkalommal tervezték a foglalkozásokat, sajnos a vírus újbóli 

terjedése miatt csak 2 alkalommal tudtak összejönni. 

Résztvevők száma: 42 fő. 

 

Natúr Kincsek Klub 

A havonta egy alkalommal találkozó 6 fős csoport azzal a céllal jött létre, hogy a bennünket körülvevő 

világban rátaláljanak, megőrizzék, s fenntartsák azokat a számunkra is értékes „natúr” kincseket, 

melyekkel megőrizhetjük egészségünket, hagyományainkat, natúr értékeinket. Céljuk továbbá az, 

hogy megismerkedjenek a lelket építő, szépítő kézműves mesterségekkel. 

2020-ban sajnos csak 4 alkalommal tudtak összejönni. 

 

Mozgássérültek Aktív Egyesülete 

Az egyesület összesen 3 alkalommal találkozott, a találkozókon 31 ember vett részt. A koronavírus 

járvány miatt elmaradt 5 foglalkozás. 

 

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 
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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. 

Január 12-én jó hangulatú, sikeres, ingyenes Ovimuzsika foglalkozást tartott a vezető két 

balatonfüredi zenésztársával 100 fő részvételével. 

Résztvevők: jan. 59 fő, febr.-márc 56 fő, nyár 151 fő, szept. 52 fő, okt.-nov. 34 fő. 

 

Foltvirágok Patchwork Klub  

Rendes körülmények között, évente 20 alkalommal, kéthetente szerdánként találkoznak a csoport 

tagjai. 2020-ban a COVID-19 járvány miatt, összejöveteleik szüneteltek március 1 és szeptember 1 

között.  Ezután is csak szabadtéren, az Agóra előtti parkban tartottak megbeszélést a tagok 

szeptember 9-én és 23-án; valamint október 7-én és 21-én. Utána ismét szüneteltek a 

klubfoglalkozások év végéig. A rendezvénytartási tilalom miatt a tervezett reprezentatív kiállításuk 

is elmarad decemberben. 

 

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 2020-ban tervezett programjának csak töredékét tudta megvalósítani, ez érintette az 

Agórában szervezett előadásokat, amelyből a tervezett 9 helyett csak 3 valósult meg illetve a csoport 

által szervezett utazásokat/ kirándulásokat is.    

 

Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület 

Az egyesület 2020-ban a havi rendszeresség helyett csupán 2 alkalommal tudott találkozni 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.  
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Bakony Fotóklub 

A fotóklub összesen 10 alkalommal találkozott, a találkozókon 82 ember vett részt, a koronavírus 

járvány miatt elmaradt 26 foglalkozás. 

 

Free Dance Tánccsoport (heti rendszerességgel próbálnak)  

Művészeti vezető: Winkler Vanda 

Július, augusztus hónapban kéthetente egyszer, szeptembertől a ház ismételt bezárásáig hetente 

egyszer próbáltak az Agórában. 

 

Veszprémi Modern Táncműhely  

Művészeti vezető: Szita Bernadett 

Heti rendszerességgel próbáltak az Agóra nyitvatartási idejében. 

 

Modern tánc – Graham technika hetente kétszer 

Szita Bernadett, művészeti vezető tartotta az órákat. 

Az év során az alábbi technikákat gyakorolták és sajátították el: 

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

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

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

4. exercise on six, kicsúszással, 

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

6. pleading, spirálok 

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

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

9. skip gyakorlatok diagonálban, sp. ugrások 

10. kombináció, 

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

gerinc megtalálása nehéz 

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

13. testsúlyáthelyezések, haladva is, 

14. fókusz 

Résztvevők: jan. 42 fő, febr. 42 fő, márc. 21 fő, szept. 15 fő, okt. 27 fő. 

 

Kis-Bakony Táncegyüttes  

Művészeti vezetők: Varga István és Vargáné Földházi Ildikó 

Heti rendszerességgel próbáltak az Agóra nyitvatartási idejében. 

 

Veszprém-Bakony Táncegyüttes  

Művészeti vezető: Kádár Ignác és Nagypál Anett 

Heti rendszerességgel próbáltak az Agóra nyitvatartási idejében. 

Március 13-án és szeptember 25-én kézműves foglalkozást és táncházat tartottak a kisebb 

gyerekeknek, azt követően zajlott a felnőtt táncház.  

 

Winners Versenytánc Egyesület  

Egyesületvezető: Vajda Lászlóné 
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Heti rendszerességgel próbáltak az Agóra nyitvatartási idejében. 

 

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. 

 

Nyugdíjasklub vezetők fóruma 

 

2020. január 8-án: újévi köszöntők, a második félévi tervek ismertetése, küldöttek választása a 

Nyugdíjas Parlamentbe, valamint a pót-szilveszteri összejövetelek lehetősége. 

Február 5-én: farsangi mulatságok tartásáról volt szó, ezt követően Vajthó Zoltán a Gyopár Utazási 

Iroda által kínált tavaszi kirándulásait ismertette. 

Március 4-én: Óvádi Péter országgyűlési képviselő 1-1 szál virággal kedveskedett a hölgyeknek 

Ápr-máj.-ban az összejövetelek a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet okán elmaradtak. 

Június 24-én: díszvendégek voltak: Hegedüs Barbara alpolgármester, Jelinkó Mónika az EKF 

képviseletében, Neveda Amália az Agora igazgatója. Mindannyian vázolták - a saját területükön - az 

idősebb korosztály részvételi lehetőségeit – a város kulturális életében.  

Szept.2-án nagy örömmel és szép reményekkel jöttek össze, bár a vírus miatt óvatosak voltak. 

Okt. 7-én kevesebben voltak jelen és az egyre komolyabbá váló közegészségügyi helyzet volt a téma. 

Nov. 4-én szigorú távolságtartó intézkedések közepette tartották meg kb. a fele tagság jelenlétében 

az őszi szezon utolsó összejövetelét, melyen megemlékeztek Szente Jóskáról, valamint a karantén 

alatti kapcsolattartás módjait dolgozták ki. 

 

60-asok Nyugdíjas Klub 

2020 január 8-án találkoztak először a klubtagok. Évnyitó foglalkozásukon együtt köszöntötték az 

újévet. Értékelték az előző évet, pénzügyi beszámoló hangzott el. Január 21-én pedig részt vettek az 

Agóra Kultúra Napi rendezvényein. 
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Február 4-én cserebere akciót tartottak, 18-án pedig farsangi mulatság volt sütemény-versennyel. 

Március 4-én nőnapi ünnepséget tartottak. 

Ezt követően szüneteltek az összejövetelek a COVID-19 vírus miatt. 

Az őszi idényben szeptember 8-án és 22-én, október 6-án, és 20-án voltak klubfoglalkozásaik. 

Ezt követően ismét szüneteltek az összejövetelek a COVID-19 vírus miatt. 

 

APEH-NAV Nyugdíjasklub (NAV-NYOSZ) 

2020 január 9-én az újesztendő köszöntése, az előző évről szóló beszámoló előterjesztése, elfogadása, 

és a 2020. évi programok megbeszélése.  

Február 6-án születés és névnaposok köszöntése.  

Március 5-én nőnapi köszöntés, tortaverseny. 

A további klubnapok elmaradtak a COVID-19 vírus miatt. 

Az őszi idényben október 1-jén és november 5-én tartottak klubfoglalkozást. 

Ezt követően ismét szüneteltek az összejövetelek a COVID -19 vírus miatt. 

 

Bakony Művek 

Január 21-én pót-szilvesztert szerveztek az Agórában. 

Február 4-én 14 órakor születés- és névnaposokat köszöntöttek. 

Február 19-én kirándulás szerveztek Várpalotára a Thury várba, a szabadtéri program nagy örömöt 

okozott a tagoknak. 

A Nőnapot március 4-én tartották egy kis süteményezés, borozás mellett. A további tervezett 

események elmaradtak a COVID-19 vírus okozta helyzet miatt. 

Az őszi idényben szeptember 14-én, 28-án klubfoglalkozás, október 13-án kirándulást tettek 

Balatonfüredre, október26-án klubfoglalkozást tartottak. 

Ezt követően ismét szüneteltek az összejövetelek a COVID -19 vírus miatt. 

 

Bónusz Évek Nyugdíjas Klub 

A klub vezetője Bodnár András Istvánné (Zsóka). A tagok hetente három alkalommal találkoznak az 

Agóra 11-es termében, amit ők táncteremként használnak. Minden kedden 10 órától Népek tánca 

néven Tímár Lajos vezetésével, különböző kultúrák és nemzetek táncait tanulják és gyakorolják. 

Szerdánként 10 órától a klasszikus szalontáncokat sajátítanak el, csütörtökönként pedig latin- és parti 

táncok próbái zajlanak a teremben. 

A Bónusz Évek Nyugdíjas Klub számos alkalommal eleget tesz különböző felkéréseknek: nyugdíjas 

találkozókon és más jellegű eseményeken.  

A rendkívüli módon inspirált társaság próbái csak hivatalos munkaszüneti napok miatt maradnak el. 

Márciustól sajnos ezt a lelkesedést megtörte, és az együttlétet megakadályozta a COVID -19 vírus 

miatt kialakult veszélyhelyzet. 

Az őszi idényben szeptember 8-ától november 5-ig heti rendszerességgel, de jelentősen 

megfogyatkozott létszámmal folytak a táncfoglalkozások. Sőt a szalontáncok már október 30-ától 

megszakadtak a résztvevők egészsége védelmében. 

November 10-től pedig ismét szüneteltek az összejövetelek a COVID -19 vírus miatt. 

 

Cserhát Nyugdíjas Klub 

2020. január 16-án előző évi beszámoló és újév köszöntés. Január 30-án pénzügyi beszámolók, éves 

tervek és diavetítés.  
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Február 13-án farsangi előkészületek; 27-én farsangi teadélután. 

Márciustól szüneteltek a foglalkozások a COVID -19 vírus miatt. 

Az őszi idényben be sem indult a klubélet a tagok egészségvédelme érdekében. 

Gyakorlatilag szeptembertől szüneteltek az összejövetelek a COVID -19 vírus miatt. 

 

Fegyveres Erők Veszprémi Körzeti Nyugállományúak Klubja 

2020. január 6-án vezetőségi ülést tartottak, 13-án klubnapot, 21-én részt vettek az Agóra Kultúra 

Napi rendezvényén. Január 27-én klubnap.  

Február 3-án Klub elnökségi ülés, 10-én farsangi összejövetel. 17-én közgyűlés, 24-én klubnap. 

Február 27-én részvétel a Légi Vezetési és Irányítási Központ csapatünnepén.  

Március 2-án vezetőségi ülés, 9-én nőnapi ünnepség. 

A további összejövetelek a COVID -19 miatt elmaradtak. 

Az őszi idényben klubnapot tartottak szeptember 7-én, 14-én, 21-én, 28-án és október 5-én, 12-én, 

19-én, 26-án és november 2-án. Kirándultak október 15-én Balatonkenesére, október 29-én 

Szigligetre. Ezt követően ismét szüneteltek az összejövetelek a COVID -19 vírus miatt. 

 

Gizella Nyugdíjas Klub 

2020-ben először január 15-én találkoztak és beszámoltak az év végi családi programokról, egyúttal 

pót-szilvesztert is tartottak. 

Január 29-én ismeretterjesztő előadást hallgattak meg a téli betegségek megelőzéséről és az 

egészséges életmódról. 

Február 12-én terefere volt a program, amely alkalommal a régi és az új klubtagok sütemények, bor 

és zene mellett jól érezték magukat. 26-án farsangi buli volt zenével, tombolával és tánccal. 

Sajnos a március 11-i nőnapi összejövetelt már nem tartották meg a COVID -19 vírus miatt. 

Az őszi idényben klubnapot tartottak szeptember 16-án, ahol elhatározták, hogy a biztonságuk 

érdekében szüneteltetik az összejöveteleket a COVID -19 vírus miatt. 

 

Játsszunk együtt! Nyugdíjas Klub 

2020. január 6-án újév köszöntő kanaszta – partit tartottak.  

Január 21-én részt vettek az Agórában a Kultúra Napi ünnepi eseményeken.  

Folyamatos kártya- és fejtörő bajnokságok: január 27-én, valamint február 10-én és 24-én.  

A további klubfoglalkozások elmaradtak a COVID -19 vírus miatt. 

Az őszi idényben klubnapot tartottak szeptember 7-én, ahol elhatározták, hogy a biztonságuk 

érdekében szüneteltetik az összejöveteleket a COVID -19 vírus miatt. 

 

Laczkó Dezső Pedagógus Nyugdíjas Klub 

2020. január 21-én részt vettek a Kultúra Napi eseményeken. Februárban a farsangot ünnepelték meg 

az Agórában. A programjaik egy részét az EKMK-ban tartották meg, amit rendszeresen közzétettek 

a Veszprémi 7 Nap hetente megjelenő helyi újság hasábjain. 

Márciustól mindkét helyszínen szüneteltek összejöveteleik a COVID -19 vírus miatt. 

Az őszi idényben az EKMK-ban megtartott események: szeptember 8-án megemlékezés Trianonról, 

15-én klubnap, 29-én Törő Balázs muzeológus előadása a dörgicsei présház titkairól, október 6-án 

Mécs László költészete, október 13-án Sófalviné Tamás Márta előadása egy bakonyi juhászcsalád 

történetéről, 27-én Hegedűs Barbara alpolgármester tájékoztatója Veszprém kulturális életéről, 
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november 3-án vetített-képes úti beszámoló Jeruzsálemről. Külső helyszíni programok: szeptember 

22-én és október 20-án múzeum látogatások Veszprémben. 

Ezt követően ismét szüneteltek az összejövetelek a COVID -19 vírus miatt.  

 

Munkaügyesek Nyugdíjas Klubja 

2020. január 28-án újévköszönő. Február 25-én farsangi ünneplés és nőnapi előretekintés. 

Márciustól az összejövetelek szüneteltek a COVID -19 vírus miatt. 

Az őszi idényben klubnapot tartottak szeptember 29-én, ahol elhatározták, hogy a biztonságuk 

érdekében szüneteltetik az összejöveteleket a COVID -19 vírus miatt. 

 

Pannonker Nyugdíjas Klub 

2020. január 6-án újévköszöntés, 20-án a féléves tervek megbeszélése. Március 3-án nőnapi 

köszöntés. A március 17-e utáni összejövetelek elmaradtak a COVID -19 vírus miatt. 

Az őszi idényben klubnapot tartottak szeptember 7-én, 21-én, október 5-én, 19-én és november 2-án. 

Kirándultak szeptember 16-án Mencshelyre, szeptember 30-án Budapestre. 

Ezt követően ismét szüneteltek az összejövetelek a COVID -19 vírus miatt.  

 

Sédvölgy Nyugdíjas Klub 

2020. január 13-án pót-szilveszter, január 27-én gyógytorna. Február 10-én Kőrösi Csaba színművész 

vidám előadása. Február 24-én farsangi forralt bor, sütemény. Március 9-én nőnap. 

A további klubnapok elmaradtak a COVID -19 vírus miatt. 

Az őszi idényt szeptember 7-8-9-én csapatépítő tréninggel kezdték Kőszegen. Szeptember 21-én 

klubnap, október 5-én vonatozás a Bakonyban. Az október 19-ére meghirdetett 5. jubileumi ünnep 

elmaradt. November 2-án kirándulás Pápára. 

Ezt követően már szüneteltek az összejövetelek a COVID -19 vírus miatt.  

 

Szenior Tanácsadók Társasága 

2020. január 8-án pezsgővel köszöntötték az új évet, megbeszélték a következő félév tennivalóit. 

Január 21-én részt vettek a Kultúra Napi rendezvényeken. Február 12-én kézműves foglalkozás, 

valamint 26-án farsangi összejövetel. Márciustól az összejövetelek szüneteltek a COVID -19 vírus 

miatt. 

Az őszi idényben klubnapot tartottak szeptember 9-én, 23-án, október 14-én és 28-án. 

Ezt követően szüneteltek az összejövetelek a COVID -19 vírus miatt.  

 

Szociális Segítők 

2020. január 6-án újév köszöntő koccintás, az első félév programjainak tervezése. Január 20-án 

klubnap. Február 3-án farsangi előkészületek, 17-én fánk-szépségverseny. Március 2-án nőnapi 

köszöntés. A további klubfoglalkozások elmaradtak a COVID -19 vírus miatt. 

Az őszi idényben klubnapot tartottak szeptember 7-én, 21-én, október 5-én, 19-én. 

Ezt követően szüneteltek az összejövetelek a COVID -19 vírus miatt.  

 

Veszprémi Polgárok 

2020. január 6-án közgyűlés, féléves program kitűzése, újévi tombola. Január 21-én részvétel a 

Magyar Kultúra Napi eseményeken. Február 5-én filmvetítés a busójárásról, 19-én farsangi 

összejövetel, társasjátékozás, csapatverseny. Március 4-én nőnapi köszöntés és ünneplés. 
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A további összejövetelek elmaradtak a COVID -19 vírus miatt. 

Az őszi idényben klubnapot tartottak szeptember 9-én, október 7-én vendégük volt Pálinkás Roland 

képviselő, október 21-én klubnap. Kirándultak szeptember 23-án Siklósra, Ozorára, valamint a 

Laczkó Dezső Múzeumot látogatták meg november 4-én. 

Ezt követően szüneteltek az összejövetelek a COVID -19 vírus miatt.  

 

RENDEZVÉNYEK 
 

A közösségi művelődés/közművelődési tevékenységi forma végzését szabályozó jogszabályok a 

rendezvények tekintetében, amelynek alapján és figyelembevételével végezzük a tevékenységet. 

 

• 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról  

• 2004. évi II. törvény a mozgóképről  

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

• 2018. évi LV. törvény a gyülekezési jogról 

• 203/2006. (X. 5.) Korm. rendelet a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének 

részletes szabályairól hatályok kívül helyezte a 350/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 

• 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról 

• 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

• 78/2013. (XII. 16.) EMMI rendelet az „art” mozivá minősítés feltételeiről 

• 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 

• A települési önkormányzat rendelete a vásárokról és a piacokról 

• 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről 

• A kihirdetett veszélyhelyzethez kapcsolódóan megjelent kormányrendeletek. 

 

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 

 

„Opera – pátosz és mikrofon nélkül” a Hábetler András vezette FareMido Operatársulat rendhagyó 

előadása. A Magyar Kultúra Napján, a kiállítást és közösségi összejövetelt követően került sor a sok 

humorral fűszerezett produkcióra. A szereplők díszletek és kosztümök nélkül - egyszerű fekete 

ruhában részleteket adtak elő Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Bizet, Delibes és Puccini operáiból, 

miközben vidám, sztorizó összekötő szöveggel segítették a megértést. Szándékaink szerint klasszikus 

művészeti értékek népszerűsítése és átadása valósult meg. A koncert 250 fő részvételével zajlott.  
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Családi és gyermekrendezvények  

 

Gryllus Vilmos „Maszkabál” című koncertje 

 

Február 8-án teltházas közönség előtt egy farsangi jelmezbál elevenedett meg Gryllus Vilmos 

műsorában. A nyitány után sorban jöttek és bemutatkoznak a „jelmezbe öltözött” dalok: a varázsló és 

a banya, az ősember és a bohóc, a kéményseprő, a szerecsen, a páncélos lovag és a hétfejű sárkány. 

Vilmos talán legvidámabb lemezének, a Maszkabálnak dalait hallgathatták-énekelhették az egy órás 

műsorban a gyerekek, és persze a felnőttek is. A műsor után dedikálás is volt, a lemezt, a dalos-

jelmezes füzetet és a rajzfilmes DVD-t a helyszínen megvásárolhatták az érdeklődők, Vilmos többi 

lemezével együtt. Örömünkre szolgált, hogy sok gyermek és néhány szülő jelmezben érkezett. A 

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

jöttek látogatók.  

 

Tavaszi szünidei játszóház 

 

A rendezvény a koronavírus járvány miatt elmaradt. 

Halász Judit koncert 

 

Az április 11-re tervezett rendezvény a koronavírus járvány miatt elmaradt.  

A művésznő menedzserén keresztül személyes hangvételű levelet küldött az Agóra 

művelődésszervezőjének, melyet változtatás nélkül, a csatolt fotó kíséretében tettünk közzé az Agóra 

facebook oldalán. A családoknak ajánlottuk a Csiribiri című koncertfilm megtekintését is. 

Az előadásra megvásárolt jegyeket az Agóra júniusi nyitása után visszaváltottuk.  

 

ÜZENET VESZPRÉMBE 

 

Drága Gyerekek, Anyukák, Apukák, Nagymamák, Nagypapák! 

Hosszú-hosszú ideje minden évben egyszer, vagy kétszer ellátogatok hozzátok Veszprémbe. Nekem 

mindig öröm sok nevető, mosolygósarcú, felnőttel és gyerekkel találkoznom, akik együtt énekelnek 

velem. Mindig jókedvem támad tőle!  

Arra nem gondoltam, hogy jöhet egy gonosz, ismeretlen betegség, amely mindannyiunkat arra 

kényszerít, hogy maradjunk otthon, ne találkozzunk egymással. 

De tudjátok, a mesében is a JÓ mindig legyőzi a GONOSZT! Eljön majd a nap, és reméljük nem túl 

soká, amikor újra együtt lehetünk, és nem kell félnünk a betegségtől.  

Én már csomagolom a dalaimat, természetesen magammal viszem Micimackót, Bóbitát, meg a 

többieket. Hogy gyorsabban odaérjek, szervízbe viszem a Helikofferemet is. Ti addig, ha láttok egy 

szitakötőt, ne felejtsétek el megnézni, hogy milyen gyönyörűen táncol! 

Addig olvassatok sok jó történetet, tanuljatok szép verseket, és játszatok minél többet! 

Kívánok Nektek szép, napfényes, nyuszis, illatos Húsvéti Ünnepeket 

A viszontlátásig sok szeretettel 

HALÁSZ JUDIT 
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Apáról fiúra családi hagyományőrző délutánok (CLLD) 

 

A 9 alkalomból álló rendezvénysorozatot szeptember 5-én indítottuk útjára. A délután folyamán 

elsőként három különböző kézműves foglalkozás várta a látogatókat. Festhettek őszi és állatos témájú 

gipszfigurákat, melyeket a játszóházvezető kolléga öntött ki előzetesen. A formákat színes 

akrilfestékekkel díszítették ki a résztvevők. Fűzhettek memóriadrótra kásagyöngyöt, melyből 

szebbnél-szebb gyöngykarkötők születtek. A harmadik helyszínen dekorgumiból készíthettek szőlős 

hűtőmágnest. A foglalkozásokat az Agóra játszóházvezetésben jártas munkatársai vezették. A 

gyerekek és szüleik örömmel vettek részt a játszóházban. Jó volt látni, hogy a különböző generációk 

tagjai a közös kézműves tevékenységek során hatékonyan és boldogan alkottak együtt.  

Ezután az „Elmúlt a nyár, itt az ősz, szőlőt őriz már a csősz” című gyermekkoncertet hallhatták az 

érdeklődő családok. Az interaktív előadás ismert gyermekdalokra, népdalokra, mondókákra, 

játékokra épült. A Lóca Együttes műsora a várakozásunknak megfelelően minőségi, színvonalas volt. 

Tökéletesen illeszkedett témájában és tartalmában is a kézműves tevékenységekhez. A délután 

összességében kreatívan, jó hangulatban telt. 

A koncert végén az együttesvezető invitálta a családokat a következő, október 3-i alkalomra. Kifelé 

menet a szervező kollégának több család is jelezte, hogy nagyon jól érezték magukat és terveik szerint 

legközelebb is eljönnek. 

A rendezvény sajnos a vártnál kevesebb látogatót vonzott, 21 fő vett részt rajta. Szeptember első 

hetében ismét országosan növekvő tendenciát mutatott a pozitív koronavírusos megbetegedések 

száma. Valószínűleg egyrészt ennek, másrészt a nyárias melegnek is betudható a szerényebb 

látogatottság. Legközelebb még nagyobb körben, új reklámeszközök bevonásával is népszerűsítjük 

majd a rendezvényt. 

 

Október 3.-án a délután folyamán ezúttal is három kézműves foglalkozás várta a látogatókat. 

Készítettek őszi, házikóformájú ablakdíszt, melynek különlegessége a 3D-s technikában rejlett. A 

gyerekek számára a legizgalmasabb a tökmagokkal díszített süni megalkotása volt. A harmadik 

helyszínen papírtányérból napraforgómag és gyűrt papír felhasználásával napraforgódíszek 

készültek. A foglalkozásokat ezúttal is az Agóra játszóházvezetésben jártas munkatársai vezették. 

Gyerekek és szüleik ismét boldogan és közösen alkotva vettek részt a játszóházban. A legkisebbek 

ezalatt felhőtlenül játszottak a mozgásfejlesztő játékokkal. Örömmel láttuk, hogy két család 

kifejezetten erre a rendezvényre beszélt meg találkozót, így a gyerekek együtt tudtak kézműveskedni, 

játszani. A gyermekműsor előtt az Agóra művelődésszervezője tájékoztatta a résztvevőket az 

eseménysorozat részleteiről, tervezett tematikájáról. Elmondta pontosan milyen nyertes pályázatnak 

köszönhetően valósul az meg. Felhívta a figyelmet a soron következő időpontra, melyre egyúttal 

invitálta is a látogatókat. Ezután következett „A tökfilkó szolgáló” című gyermekműsor. Az együttes 

ezúttal rendhagyó felállásban érkezett hozzánk, hiszen a harmadik tag Székely Zoltán, az Alma 

együttes egykori muzsikusa volt. A profi zenész több éve tartó barátságban és munkakapcsolatban áll 

a Lóca együttessel. Személyének és az általa megszólaltatott fúvós hangszereknek köszönhetően 

ismét remek előadást hallhatott a közönség. A műsorban felcsendült dalok ezúttal is illeszkedtek a 

kézműves tevékenységekhez. Az előadás végén az együttesvezető is hívta a családokat a következő 

alkalomra. 

A rendezvény sajnos a vártnál ismét kevesebb látogatót vonzott, 26 fő vett részt rajta. A koronavírus 

helyzet továbbra sem javul, ráadásul ismét remek, szinte nyárias időjárás volt. 
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Új reklámeszközként lefotóztuk és a facebookon előzetesen bemutattuk a játszóházban elkészíthető 

őszi díszeket. A zenekar is megosztotta ezt a bejegyzésünket, illetve magát az eseményt is. 

 

A november 7-re és a december 5-re tervezett alkalmakat a koronavírus járvány miatt nem tudtuk 

megtartani. Ezeket egy későbbi időpontban pótoljuk. 

 

Őszi szünidei játszóház 

 

Az őszi szünet 3 napján változatos kézműves foglalkozásokkal vártuk a gyermekeket. 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. Kedden a Veszprém 

Tv a „Híradás” című műsorában tudósított az eseményről. A játszóház látogatottsága a tavalyi évihez 

képest – a koronavírus járvány miatt – csökkent. Örömmel tapasztaltuk viszont azt, hogy sok új 

látogató vett részt az eseményen. A résztvevők pozitívan nyilatkoztak a rendezvényről, melyet jól 

szervezettnek, érdekesnek tartottak. Külön kiemelték a foglalkozásvezetőket, akiket segítőkésznek, 

kreatívnak neveztek. A tavalyihoz hasonlóan idén is több család érkezett a környező vidéki 

településekről. Összesen 88 fő vett részt a programon.  

 

 
 

Ricsi Bácsi játszóháza 

 

A tervezett kilenc alkalomból négy alkalom nem valósult meg a COVID-19 miatti intézménybezárás 

következtében.   

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 
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foglalkozásoknak az aktuális népi ünnepkörhöz kapcsolódott. A tavaszi rendezvényekre látogatók 

létszáma meghaladta a 100 főt, a járvány alatt felére csökkent. A gyermekek ismeretei a népi 

hagyományokról bővült és gazdagodott. A kézműves foglalkozásokon pedig a szülőkkel igazi 

közösséggé formálódott a játszóházak alkalmával. 

Az utolsó két alkalmat sikerült élő zenével lebonyolítani, sokat lendített a hangulaton. 

 

 
 

Sütigyár, csokigyár és nyalókagyár 

 

A konyhai foglalkozásokba igyekszünk bevonni a gyerekeket is. A sütigyárak és a csokigyárak 

szervezése ezt a célt szolgálja. 2020-ban 1 alkalommal szerveztünk sütigyárat 1 alkalommal 

csokigyárat, és 1 alkalommal nyalókagyárat, amelyek összesen 36 fő vett részt. 

A koronavírus járvány miatt csak az őszi szünidőre tervezett foglalkozásainkat tudtuk megtartani, az 

év során elmaradt 4 foglalkozás. 

Advent az Agórában 

 

Az adventi időszakra tervezett „Advent az Agórában” nevet viselő programunk a járvány miatt 

elmaradt. Online kézműves bemutatókat tartottunk, melyeket előre felvettünk és közzétettünk a 

honlapunkon és a facebook oldalunkon. Fontos szempont volt a foglalkozások összeállításakor, hogy 

otthon is fellelhető alapanyagokból elkészíthető tárgyakat, díszeket mutassunk be. 

Kultúrházak Éjjel- Nappal 

 

Hosszú évek óta 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.  
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Pénteken egy népzenei kurzus, daltanítás és táncház részesei lehettek a hozzánk érkezők, amely az 

Agóra és a VBTE közös szervezésében valósult meg. Témája a Gömöri népzene és néptánc volt. 16-

19 óra között népzeneoktatás, 19-20-ig daltanítás, majd táncház várta az érdeklődőket. Tanított 

Kacsó-Hanga Borbála (ének), Dulai Zoltán és a Zagyva Banda. Résztvevők száma: népzenei kurzus 

20 fő, daltanítás 50 fő, táncház 100 fő. 

 

A szombati napon Folklórkincsek az Agórában címmel, népi hagyományok elevenedtek meg, 

zenében, dalban, táncban. A programon fellépett a Kőris zenekar és Kruppa-Jakab Éva népdalénekes, 

a Szentgáli Pávakör, Szentkirályszabadjáról a Szent István Népdalkör és Veszprémből a Gerence 

Táncegyüttes. Mindegyik csoport a saját lakóhelyén ápolt hagyományokat mutatta be, csokorba 

szedve.  A műsor végén a különböző településekről érkezett szereplők ismerkedtek, barátkoztak, 

hangulatos beszélgetés alakult ki közöttük. A programot népi kézműves alkotóház, valamint helyi és 

a környékbeli kistermelők által kézzel készített minőségi termékek széles választéka színesítette.  

 

 
 

A folklór műsor után, Tündérkuckó címmel Dominek Anna várta egy vidám, énekes műsorral a 

gyerekeket, melyben erdők-mezők dalai csendültek fel. Majd ezt követően a Kutyákkal a 

Gyermekekért Alapítvány munkatársainak vezetésével lehetett terápiás kutyákkal játszani. A 

Családika „Az állatok világa” címmel családi vetélkedőre invitálta a résztvevőket.  

 

Vasárnap egy prevenciós családi nappal (CLLD) vártuk az érdeklődőket. A rendezvénnyel elsődleges 

célunk volt a prevenció, bizonyos betegségek, balesetek, veszélyek megelőzése és az 

ismeretterjesztés. A program keretében kisfilmek, előadások, beszélgetések, szituációs- és 

szerepjátékok, demonstrációs eszközök, önvédelmi bemutató, kézműves foglalkozások, egyedi 

kézműves termékek és finomságok várták az érdeklődőket. Lehetőség volt továbbá tűzoltó- és 

rendőrautó kipróbálására is. 

Az eseményen az alábbi szervezetek közreműködtek: 

 

• Veszprémi Rendőrkapitányság 

• Alkohol- Drogsegély Ambulancia 

• Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

• Baranta Csapat 
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• Balatoni Vízirendészet 

• Csermák József mentésvezető az Országos Mentőszolgálat képviseletében  

 

A közreműködő szervezetek rendkívül színes programmal készültek. Az előadások színvonalasak és 

hasznosak voltak, az intézmények képviselői igazodtak a közönség összetételéhez. A gyerekek 

örömmel próbálták ki a különböző eszközöket, lelkesen fogadták az ajándéktárgyakat, 

készségfejlesztő játékokat. A Baranta csapat önvédelmi bemutatója minden korosztály körében nagy 

tetszést aratott. A rendezvény hozzájárult az érdeklődők tudatosságának fokozásához, szemléletének 

formálásához. A résztvevőktől összességében pozitív visszajelzéseket kaptunk, többen jelezték, hogy 

szívesen vennének részt hasonló jellegű tudományos, prevenciós előadásokon, szakemberekkel 

történő beszélgetéseken. A programon 200 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 január 25-én megtartott programmal elsődleges célunk volt a hagyományőrzés, a roma kultúra 

megismertetése és elfogadtatása, a cigány kulturális értékek közvetítése minőségi szórakozás, illetve 

élményszerzés keretében. A rendezvényre korosztálytól, nemtől függetlenül mindazokat vártuk, akik 

érdeklődnek a roma nemzetiség kultúrája és a népművészet, néptánc iránt. 

Az esemény keretében előadás, koncert, hangszerbemutató és táncház zajlott a roma kultúra jegyében. 

Hámori Ferenc Balázs etnográfus tartott néprajzi előadást a cigány kultúráról, a nagyvázsonyi 

Horváth Richárd és zenekara hangszerbemutatóval egybekötött koncertet adott, majd ezt követően 

hajnalig táncház várta a látogatókat. A zenét Csernók Klára és zenekara biztosította, a táncot Vastag 

Richárd néptáncpedagógus, a Népművészet Ifjú Mestere és Nagy Kinga oktatta. Emellett 

hagyományos roma finomságokkal (pl. cigánykenyér/punya/bodag/vakaró, sós hagyma), 

tradicionális mesterségeket (pl. teknővájó és faeszközkészítő) bemutató tárgyakkal és cigány 

viseletekkel örvendeztettük meg a közönséget. A program társszervezője a Gerence Táncegyüttes 
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volt. Az érdeklődők 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 

szóban és írásban (kérdőíveken) egyaránt pozitív visszajelzést kaptunk. Lelkesen hallgatták a cigány 

nemzetiség kultúrájáról, 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, az ország számos pontjáról érkeztek táncosok. 

 

 
 

Ukrán gasztroszínház  
 

A februári eseménnyel elsődleges célunk az ukrán böjt (koljadij) hagyományainak felidézése volt. A 

Dnipro Országos Ukrán Kulturális Egyesület szervezésében megvalósuló rendezvényre az ukrán 

kultúra és hagyományok iránt érdeklődők körét vártuk. A program keretében a PTAH Színház „Kijevi 

pillanatok” című premier előadását hagyományos ukrán böjtiételek készítése és kóstolása követte. Az 

érdeklődők a kulináris és színházi élmények társítása révén igazán különleges közösségi élmény 

részesei lehettek. A programon 40 fő vett részt. 
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Lengyel Nemzetiségi Nap 

 

Március 29-re, a Magyar-Lengyel Barátság Napja alkalmából tervezett rendezvény a járványügyi 

helyzet miatt elmaradt.   

Örmény Nemzetiségi Nap 

 

Az októberi eseménnyel célunk volt a hagyományőrzés, az örmény tradíciók megismertetése, a 

nemzetiség kulturális értékeinek közvetítése minőségi szórakozás, illetve élményszerzés keretében. 

Az örmény kultúra iránt érdeklődőket vártuk a programra. 

A független Örmény Köztársaság kikiáltásának alkalmából megvalósuló rendezvény Gopcsa Paula 

festőművész kiállításának megnyitójával kezdődött, majd az Alma Latina Együttes műsora 

következett. A zenekar családi formáció, tagok: Labant Ada Rózsa, venezuelai származású fuvolamű-

vész, művésztanár, férje Labant Csaba, énekes-gitáros dalszerző, előadóművész, valamint 

gyermekük, a 10 esztendős Labant Lehel, aki dobon és citerán játszik. Az együttes a világ számos 

országában vendégszerepelt már, leginkább a latin-amerikai slágerekből összeállított műsorukkal. Ez 

alkalommal örmény zenei összeállítást hallhattunk tőlük. A szokásos gasztronómiai bemutató a 

járványügyi helyzet miatt elmaradt, az eddigiektől eltérően a vendégeknek nem volt lehetőségük 

hagyományos tradicionális örmény finomságokat kóstolni. 

Bár a tematika ezúttal eltért a hagyományostól, az esemény így is sikeres volt. Ez is bizonyítja, hogy 

az örmények művészete és kulturális szokásai iránt van érdeklődés. A programnak köszönhetően a 

vendégek különleges ízelítőt kaptak a színes örmény kultúrából. A programon 45 fő vett részt. 

 

 
 

Olesz Volja „Hóvihar” című könyvének bemutatója  

 

A november 8-i rendezvénnyel elsődleges célunk az Ukrán Kulturális Egyesület létrejöttének ötödik 

évfordulójára megjelent kötet bemutatása volt, emlékezés a Holodomornak nevezett, 1932/33-ban 

lezajlott ukrán éhínségre, népirtásra. Az ukrán kultúra és történelem, valamint az irodalom iránt 

érdeklődők körét vártuk a programra. 

A könyv az irodalom eszközeivel, egy édesapa és a kisfia szemszögéből mutatja be a szomorú 

történelmi eseményt. A közreműködőknek köszönhetően színvonalas és megindító módon 
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emlékeztek az olvasmányban megjelent történésekre. Hartyányi-Olasz Nikolett, a könyv fordítója és 

Hartyányi Jaroszlava a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület, valamint a Budapesti Ukrán 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megrendülve idézte fel a sokáig titkolt tragédiát. Oxana Meh 

zongoraművész és Rudnyik Viktória operaénekes műsorukkal nagyban hozzájárultak a bemutató 

sikeréhez. 

A látogatók rendkívül pozitívan értékelték a Dnipro Országos Ukrán Kulturális Egyesület 

szervezésében megvalósuló rendezvényt. Szívesen vettek részt a mintegy tízmillió áldozat emléke 

előtt tisztelgő programon. A megrázó visszaemlékezéseket és a gyertyagyújtást szívszorítónak 

találták és nagyon örültek a fordító által dedikált könyveknek. A programon 20 fő vett részt. 

 

 
 

Ukrán Nemzetiségi Nap 

 

A november 14-re tervezett rendezvényt a november 11-i újbóli intézménybezárás miatt online 

valósítottuk meg. 

Betartva a járványügyi helyzet kapcsán hozott kormányrendeletet, a rendezvényt közönség nélkül 

valósítottuk meg. Az egyes programelemeket a meghirdetett időpontokban közzétettük a facebook 

oldalunkon és a honlapunkon. Borscs Ljubomér és Nájgyenov Vladiszláv festményeiből 10 perces 

összeállítást készítettünk, mely zenei aláfestéssel került az internetre. A zeneműveket Mykola 

Lysenko, az ukrán zene atyja szerezte. A Magyarországi Ukrán Nagykövetség által - Ukrajna 

Függetlenségi Napja alkalmából - készített rövidfilmet a kiállítási anyaghoz hasonlóan online 

tekinthették meg az érdeklődők. Az Ünnepi koncertet a tervezett közreműködőkkel felvettük a 

színházteremben, majd megjelentettük az oldalainkon. Bernáth Ferenc gitárművész és Bernáth 

Viktória énekes műsora rendkívül színvonalas volt, Nincz Erzsébet és Borscs Ljubomér 

zongoraművészek szintén minőségi műsort adtak. A gasztronómiai bemutató ezúttal elmaradt. 

Az eseményeket rengetegen megtekintették, ami bizonyítja, hogy sokan érdeklődnek a nemzetiség 

művészete, illetve kulturális szokásai iránt. A körülményekhez gyorsan alkalmazkodtunk, aminek 

köszönhetően nem maradt el az élmény, melyet a nemzetiségi nap nyújt. A közönség számos ukrán 

nemzetiségi sajátossággal találkozhatott, így a program maradéktalanul elérte célját. Az online 

megtekintés folyamatos. 
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Irodalmi programok  

 

Versbarátok Találkozója – In memoriam Borbély László 

 

Idén 31-ik alkalommal került megrendezésre az amatőr versmondók találkozója. Minden év 

januárjában összegyűlnek a vers- és irodalombarátok, hogy ápolják egykori társuk, a fiatalon elhunyt 

Borbély László emlékét. A találkozó egyben egy hagyományőrző esemény is, amelyen a jelen 

lévőknek lehetőségük nyílik kedvenc verseiket saját interpretációban a többiekkel megismertetni, és 

egyben emlékezni a többük által is személyesen ismert versmondó társukra. Az esemény házigazdája 

a Váci Mihály Irodalmi Színpad. A találkozón 54 fő volt jelen. 

 

 „Szülőföldemen” Barangolás Magyarország tájain, a költészet nyomán 

 

Hazánk különböző tájaihoz kötődő költőink verseire alapuló, blokkokba rendezett versek hangzottak 

el. Az egyes blokkok címei: Tisza, Duna, Balaton, Bakony és Veszprém. Az elhangzott költemények 

kifejezték az alkotók kötődését, rajongását az adott természeti képződményhez és tájhoz, 

kidomborítva ezzel a hazaszeretetüket. A Váci Mihály Irodalmi Színpad előadásában halhattunk 

többek közt Radnóti Miklós, Juhász Gyula, Petőfi Sándor, Váci Mihály Endrődi Sándor, Tungli M. 

Klára és Fenyvesi Ottó verseket is. Az egyes blokkokat az adott tájat ábrázoló fotók és népzenei 

aláfestés választotta el. Zárásként Erdély hangja is megszólalt Vass Albert egyik alkotása révén. A 

közönség vastapssal jutalmazta a kiválóan szerkesztett, szívet-lelket melengető, igényes előadást. A 

TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad februári előadásán 71 fő vett részt. 

Domján Gábor kötetének bemutatója 

 

A március 25-re tervezett bemutató a COVID-19 miatt elmaradt! 
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Költészet napi rendhagyó irodalomóra  

 

Az iskolásoknak szóló idei költészetnapi programunk a COVID-19 miatt elmaradt! 

 

Búzás Huba könyv-trilógiájának bemutatója 

 

Az április 15-re tervezett bemutató a COVID-19 miatt elmaradt! 

 

Rábai Zsanett önálló estje 

 

A május 6-ra tervezett, Tungli M. Klára verses köteteiből összeállított est a COVID-19 miatt 

elmaradt! 

 

„Regösök húrján” dunántúli regionális vers-és prózamondó verseny 

 

A május 9-re tervezett vers-és prózamondó verseny a COVID-19 miatt elmaradt! 

 „Tányérmély távlatok” Domján Gábor költői estje      

 

Az eredetileg március 25-ére kitűzött előadás szeptember 23-án tudtuk megvalósítani.  

A költő életét és érzéseit, gondolatait, hármas tagolású szerkesztett műsorban mutatta be a Váci 

Mihály Irodalmi Színpad. Az első részben a család történetét illusztráló versek és korabeli levelekből 

való idézetek alapján ábrázolták. A második rész bemutatta a fiához fűződő bonyolult viszonyát, és 

annak tragikus halálát. A harmadik részből megismerhette a közönség a polgári foglalkozása (postás) 

során kialakult emberi kapcsolatait. Az időutazást és a hangulatváltásokat remekül illusztrálta Nagy 

Gergely érzékeny gitárjátéka.  

Az előadást a szokásos kamaratermi helyszínről a járvány miatt átvittük a színházterembe, ahol a 

tágas nézőtéren az előírt biztonsági távolságot kényelmesen betarthatták a nézők. Az esten 21 néző 

volt jelen. 

 

 
 

„Tengernyi idő múltán itt bolyongok újra” Endrődi Sándor emlékest     

 

Endrődi Sándor költő születésének 170. és halálának 100. évfordulója alkalmából a TIT Váci Mihály 

Irodalmi Színpad tartott irodalmi estet. Először Sz. Csordás Éva ismertette a költő életútját, veszprémi 
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kötődését. Ezt követően az Irodalmi Színpad tagjainak előadásában a költő életének jelentősebb 

állomásait jelenítették meg verseinek avatott bemutatásával. A program végén – mintegy a hangulat 

feloldásaként - humoros jelenettel emlékeztek meg Endrődi Sándor írói nagyságáról. A műsorban 

közreműködött Hajas Szilárd fuvolaművész, aki érzékeny játékával nagyszerűen hangsúlyozta vagy 

ellenpontozta a lírai hangulatot. 

A COVID-19 járvány miatt az előadást a színházteremben rendeztük, hogy a közönséget biztonságos 

távolságban tudjuk leültetni. Az esten 30 néző volt jelen. 

 

Ady/Petőfi 

 

Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia szervezésében megvalósuló október 5-i előadás célja közelebb 

hozni az érdeklődőkhöz a tankönyvekben szereplő költőket. A célcsoport a 14 éven felüli kamaszok és 

a felnőttek voltak. 

Sokan azt gondolják, hogy a költők távoli, morálisan vitathatatlan erényeket felmutató héroszok 

lehettek, s el sem tudják képzelni, milyen problémákkal, emberi gyarlóságokkal, hétköznapi 

drámákkal volt teli az ő életük is. Ahhoz, hogy egy irodalmi mű, vers, regény igazán meg tudja 

érinteni az olvasót, le kell bontani ezt a falat múlt és jelen között. A darab rendezőjének, Scherer 

Péternek mindez kitűnően sikerült. Előadásával - korabeli dokumentumokat, naplókat és leveleket 

felhasználva - összetettebb képet alakított ki a látogatókban. A főszereplők, Katona László és Kovács 

Krisztián igazán hitelesen formálták meg a magyar irodalom nagyságait. 

A közönség részéről számos pozitív visszajelzés érkezett. Rendkívül tanulságosnak és érdekesnek 

tartották a Nézőművészeti Kft. és Manna közös előadását. Azáltal, hogy mélyebben megismerték 

Petőfi vágyait, szerelmi csalódásait, Ady betegségeit és pénzügyi gondjait, személyesebb lett a 

hozzájuk fűződő viszonyuk. A továbbiakban biztosan másképp tekintenek majd a költők műveire. A 

programon 15 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. 
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Kocsár Miklós emlékest 

 

A februári esemény szervezésével elsődleges célunk az volt, hogy emlékezzünk a 2019-ben elhunyt 

Kossuth-díjas zeneszerző, munkásságára. Mindazokat vártuk a koncertre, akik érdeklődnek a 

minőségi zenei produkciók iránt. 

A rendezvény Veszprém kórusainak összefogásával valósult meg. Az alkotó népszerű művei négy 

veszprémi kórus - a Gizella Nőikar, az Opus Énekegyüttes, a Simonyi Iskola Kicsinyek Kórusa és 

Veszprém Város Vegyeskara - tolmácsolásában hangzottak el. Az énekesek kifejezték tiszteletüket 

és megbecsülésüket a szerző kórusművészeti tevékenysége iránt. Az est házigazdája Lukács Elek 

zenetanár, karnagy volt. 

A hangverseny nagy sikert aratott, a látogatók vastapssal jutalmazták az előadást és lelkesen 

gratuláltak a kórustagoknak. Kifejezték, milyen tartalmasnak és színvonalasnak tartották a műsort. A 

különleges zenei produkció révén a zeneszerető közönség méltó módon emlékezhetett a világhírű 

komponistára.  A szuggesztív, sajátos hangzásvilágú kompozíciók nagymértékben hozzájárultak a 

zenei műveltség mélyítéséhez, a zenei ismeretterjesztéshez. A programon kb. 200 fő vett részt. 

Női vonal – színháztermi előadások  

 

A szórakoztató, ugyanakkor elgondolkodtató, tanulságos, mély mondanivalóval rendelkező darabok 

bemutatásával igyekszünk közös élményt teremteni. 

Valami csajok 

 

Célunk az volt, hogy humoros, de komoly mondanivalót feldolgozó darabot mutassunk be a 

közönségnek. Az eseményre a színházi előadások iránt érdeklődő 16 éven felülieket vártuk. 

A Házasság Hete kapcsán bemutatásra kerülő vígjáték különlegessége az volt, hogy a négy különbö-

ző női karaktert ugyanaz a színésznő játszotta. Neil Labute 2005-ben írt Valami csajok című 

komédiáját még abban az évben bemutatták Londonban, 2013-ban pedig film készült belőle. A darab 

története szerint egy középkorú férfi nősülni készül és elhatározza, végigjárja élete nagy szerelmeit. 

Valamennyiükkel hasonló szállodai szobában találkozik, más-más városokban. Az első a szerelem, a 

második az érzéki, a harmadik a különleges, a negyedik az igazi, de nem lel megnyugvást, a nők 

sokkal többet értek-érnek nála. A főhősnek egy elrontott, gyáva élettel kell szembenéznie. 

A Németh Kristóf által rendezett komédia a két főszereplő, Pokorny Lia és Őze Áron 

karakterábrázolásának köszönhetően igazán kellemes estét nyújtott a látogatóknak. A résztvevők 

szellemesnek és tanulságosnak találták az előadást, a darabbal sikerült maradandó élményt 

nyújtanunk. Az előadáson 292 fő vett részt. 
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Alma Mater napok 

 

2020-ban a középiskolások művészeti programja a COVID-19 miatt elmaradt! 

 

Agóra Filmklub 

 

Az Agóra Filmklub olyan alkotások bemutatására törekszik, melyek együtt gondolkodásra, közös 

beszélgetésekre és konstruktív vitákra ösztönöznek, melynek köszönhetően a nézők nemcsak 

filmértővé, de tájékozottabbá is válhatnak. 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 filmek 

szeretetén alapuló közösséget építünk. A filmklubban lehetőséget biztosítunk a választott filmek 

közös megtekintésére és megvitatására. Olyan programokat kínálunk, melyek igényes mozi élményt 

nyújtanak, lehetőséget adnak kapcsolatok kiépítésére, barátságok megszületésére. Az évek során 

kialakult egy állandó nézői kör, a „filmklubosok” akik gyakran vesznek részt a vetítéseken. A velük 

való kapcsolattartás miatt működtetünk egy zárt csoportot a Facebook-on, ahol jelezhetik igényeiket, 

kéréseiket és ahol tájékozódhatnak a filmklub programjairól. A rendszeresen visszatérő látogatók 

mellett azt is fontosnak tartjuk, hogy időről időre olyanok is megjelenjenek a vetítéseken, akik 

korábban még sohasem jártak nálunk. Ebben az évben is fontos törekvésünk volt, hogy bővítsük a 

filmkínálatot, hogy olyan alkotásokat is bemutassunk, amiket eddig nem láthattak nálunk. Ilyen volt 

például a Palm Springs című amerikai vígjáték, ami a Sundance Filmfesztiválon debütált, majd az 

amerikai bemutatásának pillanatában kultuszfilmmé vált. Ez a film meglepő fordulatokkal teli, 

teljesen kiszámíthatatlan romantikus és vicces történet, ami vagányságával és újszerű látásmódjával 

lebilincselően hatott a nézőkre. Említést érdemel a Különleges életek című francia dráma, melynek 

hősei egy különleges feladatnak szentelik életüket. Olyan hátrányos helyzetű fiataloknak igyekeznek 

segítséget nyújtani, akik autizmussal élnek. A film több ponton kapcsolódott valós eseményekhez. A 

Boldog idők című francia alkotás egy idősödő francia házaspár párkapcsolati válságán keresztül 

mutatta be, hogy kaphat-e második esélyt egy kihűlt párkapcsolat. A film után nagyon sok pozitív 

visszajelzést kaptunk a nézőktől, többen megköszönték a különleges filmélményt. Januárban az 

Agóra filmklub látogatottsága kiemelkedően magas volt, olyanok is látogatták a vetítéseket, akik 

korábban még nem jártak a filmklubban. A közönség összetétele vegyes volt, fiatalabbak és idősek 

egyaránt eljöttek a programokra. A kiemelkedően magas nézőszám az év elején összességében 

jellemző volt, azonban ezt az emelkedő tendenciát a koronavírus járvány sajnos félbe szakította. A 

március 16-ra tervezett vetítést a ránk vonatkozó kormányrendelet miatt már nem tudtuk megtartani 

és a filmklub tavaszi programjai elmaradtak. Szeptembertől ismét lehetőségünk volt vetíteni, de a 

sajnos a nézőszám tekintetében érezhető volt a világjárvány negatív hatása. Az Agóra filmklub 

programjai ősztől az előírások betartásával zajlottak, a színházteremben kötelező volt a 

maszkhasználat és a másfél méteres távolság betartása. A korábbiakhoz képest jelentősen kevesebben 

jöttek el a filmekre, pedig olyan nagyszerű alkotások kerültek bemutatásra, mint a Corpus Christi 

című lengyel dráma, vagy a Van Gogh - Az örökkévalóság kapujában című svájci–amerikai–francia 

életrajzi film. 

Az országos filmfesztiválokra is rányomta a bélyegét a járványhelyzet, a tavaszi fesztiválok vagy 

elmaradtak, vagy online valósultak meg. Az Országos Természet- és Környezetvédelmi Filmnapok 

tavaszi programjának időpontját többször módosították a szervezők, a bizonytalan helyzet miatt 

filmklubunk idén nem csatlakozott a rendezvényhez. A tavaly nagy sikert aratott Magyar Film Napja 



68 
 

idén online valósult meg, a Nemzeti Filmintézet jóvoltából húsz magyar vígjátékot nézhettek meg 

ingyenesen a filmbarátok április 30-án a filmintézet videómegosztó oldalán.  

Október 22– 25. között került megrendezésre a 10. Mozinet Filmnapok az Agóra színháztermében. 

A programsorozat kapcsán ismét a művészfilmeket ünnepeltük, az országos rendezvénysorozat 

keretében a világ legrangosabb filmes mustráin bemutatott műveket láthattak a nézők. Négy nap alatt 

olyan filmművészeti alkotásokat mutattunk be, amik a Cannes-i Filmfesztiválon, a Berlini 

Nemzetközi Filmfesztiválon vagy a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon debütáltak. A rendezvény 

új látogatókat vonzott az Agórába, olyanok is részt vettek a programon, akik eddig nem látogatták a 

filmklubot. Négy nap alatt öt alkotás került bemutatásra: október 22-én az Amíg tart a nyár című 

ausztrál filmdráma, 23-án a Berlin, Alexanderplatz, 24-én a Sarlatán című cseh dráma, 25-én pedig a 

Sweat című lengyel dráma és A beszéd című francia vígjáték. Szombaton a filmvetítés után egy 

csésze forró teával láttuk vendégül látogatóinkat, és beszélgetés közben dolgoztuk fel a vásznon 

látottakat. Hagyományainkhoz híven ebben az évben is Kránicz Bence filmkritikus nyitotta meg a 

rendezvényt, aki előadásában bemutatta a fesztiválokon bemutatott legjobb alkotásokat és a 

filmművészet új irányait és törekvéseit is ismertette. 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. Egy néző írta, hogy hálás a 

szervezőknek és nagyon igényes a program. Három látogató megköszönte, hogy részt vehet a Mozinet 

filmnapokon, egy résztvevő pedig azt írta, hogy nagyon tetszett neki Kránicz Bence filmkritikus 

bevezetője. A négy napos programsorozaton 182 néző vett részt. 

Az Országos Rajzfilmünnep november 13–15. között nyolcadszor került megrendezésre, és mi ebben 

az évben is csatlakoztunk a kezdeményezéshez. Az idei év különlegessége az volt, hogy online 

szerveztük meg a Rajzfilmünnepet, a programok az Agóra Veszprém saját Youtube csatornáján 

voltak láthatóak, melyet a honlapunkon és Facebook oldalunkon találtak meg az érdeklődők. A 

rajzfilmeket az előre megadott időpontokban lehetett megtekinteni. Az Országos Rajzfilmünnep a 

legkisebb gyerekektől a legidősebbekig a legkülönbözőbb korosztályok számára kínálja a közösségi 

filmnézés élményét, a programsorozat filmvetítései ingyenesek. Szombaton 10 órától a 

legkisebbeknek vetítettünk egy összeállítást a Négyszögletű kerek erdő epizódjaiból, majd a Bartos 

Erika sikertörténete alapján készült Bogyó és Babóca 3 – Játszótársak következett, végül a legújabb 

magyar rajzfilmeket mutattuk be 4-6 éveseknek. Az összeállításban hét rövid mesefilmet láthattak a 

gyerekek, amelyben a legkisebbek kedves történeteken keresztül ismerkedhettek meg az élet és a 

környezetük fontos kérdéseivel. Vasárnap szintén 10 órától kezdtük az online vetítéseket, először 

Rófusz Ferenc animációs filmjét, az Egy év Hoppifalván című kedves történetet tűztük műsorra, majd 

az Egy kupac kufli és a Mi újság, kuflik? című magyar animációs filmek következtek. A hol 

humorosan különös, hol pedig különösen humoros történetek a kisebbeknek, a nagyobbaknak, sőt a 

legnagyobbaknak is nagyszerű szórakozási lehetőséget jelentettek. 

 

Az Agóra Filmklub 2020-as hétfői vetítéseit és nézőszámait az alábbi táblázatban összesítettük:  

Hónap Nap Vetített film Nézőszám 

Január 

13. Cseng mester konyhája 119 

20. Különleges életek 171 

27. Boldog idők 142 

Február 3. Valan-Az angyalok völgye 94 



69 
 

10. A feltaláló 132 

17. Lola és a fiúk 91 

24. A rendszer 71 

Március 

2. Yao utazása 103 

9. Orcád verítékével 81 

16. elmaradt  

23. elmaradt  

30. elmaradt  

Április 

6. elmaradt  

20. elmaradt  

27. elmaradt  

Május 

4. elmaradt  

11. elmaradt  

18. elmaradt  

25. elmaradt  

Szeptember 

14. Hogyan legyél jó feleség 49 

21. A búcsú 36 

29. Oldboy 31 

Október 

5. Titkok és igazságok 47 

12. Inkább lennék özvegy 34 

19. Corpus Christi 39 

26. Remény 37 

November 

2. Palm Springs 33 

9. Van Gogh-Az örökkévalóság kapujában 41 

16. elmaradt  

23. elmaradt  

30. elmaradt  

December 
7. elmaradt  

14. elmaradt  

 

Az összesítésből kiderül, hogy a 2020-as évre tervezett 33 hétfői alkalomból 18 vetítés valósult meg, 

15 pedig elmaradt a koronavírus járvány miatti kormányintézkedések következtében. Ilyen 

betervezett és elmaradt film volt például a Monos című kolumbiai dráma, ami számos nemzetközi 

díjat nyert, többek között a 2019-es Cinefest fődíját is elnyerte. Mosonyi Szabolcs legújabb 

természetfilmje a Vad erdők, vad bércek - A fantom nyomában, ami az Északi-középhegység 

élővilágát mutatja be. A Kosok rendezőjének új filmje, a Tejháború, vagy az Egy nő láthatatlan élete 

című brazil filmdráma. Az Agóra filmklub hétfői vetítéseinek átlagos nézőszáma 2020-ban 75 

fő/vetítés volt. 
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Filmklub januárban és novemberben 

 

Filmek a falakon 

 

Tavaly hagyományteremtő szándékkal indítottuk el a rendezvényt a Veszprém-Balaton Európa 

Kulturális Fővárosa 2023 támogatásával. A program pozitív fogadtatása megerősített minket a 

folytatásban, így idén is szerveztünk ingyenes filmvetítéseket, augusztus 30-án és 31-én a Stromfeld 

utca 5/D lakóház előtti téren. Egyeztettünk a lakóház közös képviselőjével, aki engedélyezte 

számunkra, hogy vetítsünk a ház falára és egyúttal megköszönte, hogy a lakótelepen élők számára 

szervezünk ingyenes szórakoztató programot. Augusztus 30-án vasárnap az Egy burka, egy nadrág 

című francia vígjátékot mutattuk be. Hétfőn a rossz időjárási körülmények miatt az Agóra 

színháztermében tartottuk meg a programot.  
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Nyári szabadtéri rendezvényeink 

 

Zenélő Udvar 

 

A program a COVID-19 miatt elmaradt! 

 

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 rendezvény a COVID-19 miatt elmaradt! 

 

Az augusztus végi programunkat idén első alkalommal a Kálvin János parkban tartottuk meg. A 

rendezvénnyel célunk, hogy unokáktól a nagyszülőkig mindenki jól érezze magát és a családtagok 

számára biztosítsuk a tartalmas szórakozás, illetve a szabadidő kulturált eltöltésének lehetőségét. 

Célközönségünk a kulturális programok iránt érdeklődők köre, elsősorban családok. Az érdeklődőket 

játékpark, légvár, logikai és ügyességi játszóházak, kézműves foglalkozások, színvonalas gyerek- és 

felnőtt koncertek, színpadi műsorok és egyéb családi programok várták a délután folyamán. Az idei 

új helyszín maximálisan bevált, így a továbbiakban is a Kálvin János parkba tervezzük a rendezvényt. 

A programon kb. 450 fő vett részt. 
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Zenés este 

 

A koronavírus miatt elmaradt a hagyományos, a Lauder Javne Zeneiskolával együttműködésben 

éveken keresztül megszervezett Zenés este. 

 

Világjava estek 

 

Bár az 500 fő alatti szabadtéri rendezvényeket a szabályozások engedték, azonban a sok elmaradt 

városi rendezvény pótlásának ütemezése komoly koordinációt igényelt. Így az intézményünkkel 

egyeztetve átengedtük a Világjava estek idősávját a Rozé, Rizling és Jazz Napoknak.  

 

Folklórestek  

 

A fenti okok miatt a rendezvény szintén elmaradt.  

 

Gyere a parkba! nyárbúcsúztató esték  

 

A hosszú karantén után ez volt az első rendezvényünk augusztus 24-én és 25-én, és nagyon hálás volt 

érte a közönségünk. 

A programok a Tarsoly együttes „Amerikás dalok” című koncertjével kezdődtek, majd 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 rendhagyó módon a táncház helyett egy közös énekléssel zárult. Idén először kitelepültek a 

helyi NMI Iroda munkatársai, akiknél hungarikumokkal kapcsolatos játékokat lehetett kipróbálni. 

Idén is lehetőségük volt a gyerekeknek mindkét napon légvárazni, arcot festetni, a Csa-ládika 

vetélkedőjén játszani és kézműves foglalkozásokon részt venni. A második nap színpadi műsorának 

gerincét a Pegazus Színház és a The Bits Beatles emlékzenekar adta.   

A rendezvényen naponta kb. 400-400 fő vett részt, az előírt járványügyi szabályok szigorú betartása 

mellett. Örömünkre szolgált, hogy nemcsak a lakótelepről, hanem a város minden pontjáról, sőt több 

vidéki településről is érkeztek látogatók.  

 

Egyéb rendezvények 

TRIANON 100 

Megemlékezés a Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesületével közös szervezésben 

 

Célunk volt, hogy megemlékezzünk Magyarország egyik legmeghatározóbb történelmi eseményéről. 

Az eseményre a történelem iránt érdeklődő középiskolásokat és felnőtteket vártuk. 

A műsor rendkívül jól szerkesztett volt, melynek köszönhetően sikerült méltóképpen megemlékezni 

Trianon 100. évfordulójáról. Minden egyes közreműködő - Soós Lajos nyá. alezredes, Starkné Nagy 

Jusztina versmondó, dr. Nagy Szabolcs egyetemi oktató, valamint a Military Girls - különleges és 

értékes előadással járult hozzá a program színvonalához. Oláh Emil ezredes kiemelt vezető tábori 

lelkész Imája színesítette a rendezvényt. 

A hasonló jellegű ünnepi megemlékezések általában több nézőt vonzanak az intézménybe. Ez 

alkalommal valószínűleg a vírushelyzet miatt nem érkezett annyi érdeklődő. A látogatók minden 

programelemet dicsértek. Sok visszajelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy dr. Nagy Szabolcs a 
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Veszprém Megyei Levéltár igazgatóhelyettese, a MTA Lendület Trianon 100 Kutatócsoport tagja 

mennyire jó előadó. A közönség nagyon várta a Légierő Zenekar műsorát, de mivel az egyik zenekari 

tagnál felmerült a koronavírus fertőzöttség gyanúja, az együttes lemondta a fellépést. Emiatt többen 

csalódottak voltak, de a sokszínű előadás kárpótolta őket. A programon 30 fő vett részt. 

Vadvirágos Piknik  

 

Idén másodízben, szeptember 18-án a VKSZ szervezésében megvalósuló piknikre az Agóra is 

kitelepült. A rendezvényre érkezőket játszóházzal vártuk, valamint programjainkat népszerűsítettük.   

Aradi vértanúk megemlékezés a Török Ignác u. emlékműnél  

 

Az ünnepség kezdetén a Magyar Himnusz közös éneklésével fejezték ki a mártírok iránti tiszteletüket 

a résztvevők. Ezt követően a konferansz köszöntötte a megjelenteket az Aradi Vértanúk emléknapján, 

a 13 vértanú tábornok kivégzésének 171. évfordulóján rendezett városi megemlékezésen, és 

koszorúzáson. Az ünnepi beszédet Hegedűs Barbara alpolgármester asszony tartotta. 

A megemlékező műsorban népdal feldolgozások hangzottak el Hajas Szilárd fuvolaművész 

interpretálásában, valamint Juhász Gyula: Vértanúk című verse, Szeles József színművész 

tolmácsolásában. Ezt követően a Magyar Honvédség Díszőrsége jelenlétében zajlott le a koszorúzás, 

a Légierő Zenekar közreműködésével. A Szózat és a Magyar Takarodó elhangzása után a 

közönségnek lehetősége volt a Megyei Levéltár falán lévő emléktáblánál elhelyezni a kegyelet 

virágait – Hegedűs Barbara alpolgármester, és Fodorné Jobbágy Éva, a Veszprémi Örmény 

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese társaságában. A koszorúzás és az egész rendezvény 

zenei közreműködője az MH Légierő Fúvószenekara volt, Katona János karnagy vezetésével. A 

megemlékezésen 150 fő volt jelen.  

 

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. 2020-ban a korábbi években megszokott, nyugdíjas rendezvényeket sajnos nem tudtuk 

megtartani, így többek között elmaradt az Idősek Világnapja és a Nyugdíjas Klubok Karácsonya is.     

Honvédségi rendezvények 

 

A 2020-ban, az Agórába tervezet programjai töredékét tudta csak megtartani a Honvédség, melyek 

az alábbiak:  

 

Február 6. MH. 54 RE Ünnepi állománygyűlés (285 fő) 

Február 8. MH. 54 RE Radar-bál (100 fő) 

Augusztus 19. MH. 54 RE Ünnepi állománygyűlés (150 fő) 

 

A többi programjuk a COVID-19 járvány miatt elmaradt. 
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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. 

 

Sporttábor  

 

A tábor szervezésével elsődleges célunk a résztvevők erősítése, mozgáskoordinációjának, 

rugalmasságának, gyorsaságának, konfliktuskezelő magatartásának fejlesztése, önbizalmának 

növelése volt. A táborba 8-14 éves gyerekeket vártunk, akik szeretnek sportolni, játszani, szívesen 

próbálnak ki különböző mozgás-formákat és érdeklődnek a harcművészet, valamint az önvédelem 

iránt. 

 

A táborozók játékos formában ismerkedtek a sportokkal, valamint profi edzők, harcművészek által 

tartott foglalkozásokon hatékony önvédelmi fogásokat, alapszabályokat, túlélési technikákat 

sajátítottak el, forma- és tornagyakorlatokat végeztek. Emellett ügyességi feladatok, bátorságpróbák, 

társasjátékok, szituációs gyakorlatok és versenyek vártak a gyerekekre. A délutáni táborvezető Tőkés 

Renáta Fitness edző, női önvédelmi oktató, Taekwondo 2. dan mester volt. Az általa vezetett 

edzéseken túl minden nap más-más szervezettől érkeztek vendégek, így a gyerkőcök nemcsak 

rengeteget mozogtak és erősödtek, hanem számos hasznos információ birtokába is jutottak. 

Közreműködő partnerek: a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, a Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat és a Magyar Honvédség veszprémi alakulatának 

munkatársai, valamint a Lung Chuan Tao Kung Fu School tagjai. 

A szóbeli visszajelzések és a kitöltött kérdőívek alapján a gyerekek jól érezték magukat és jövőre is 

örömmel vennének részt a táborban. Élvezték a katonai közelharccal és az elsősegélynyújtással 

kapcsolatos gyakorlatokat. Tetszett nekik a kung fusok fegyverbemutatója, örültek, hogy a 

Rendőrségnek köszönhetően rendőrautót, pajzsot és protektort, a tűzoltók révén pedig egyéb 

felszereléseket próbálhattak ki, illetve megismerkedhettek a tűzoltó fecskendő működésével. 

Szívesen vettek részt a sorversenyeken, kedvelték az ügyességi feladatokat, a társasjátékokat és a 

kvízeket. A mozgásos tevékenységek mellett számos beszélgetés alakult ki, melyben lelkesen 

közreműködtek. Mindig nagy figyelemmel hallgatták a foglalkozásvezetők érdekes és tanulságos 

történeteit. A program maradéktalanul elérte célját.  

A táborban 16 fő vett részt. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15099.345210
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15099.345210
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Kézműves alkotótábor I., II. 

 

Az kézműves alkotótábort általános iskolás gyermekek részére hirdetettük. A foglalkozásokon 

igyekeztünk nem csak esztétikus tárgyakat készíteni, hanem olyan dolgokat is, amelyeket használni 

is tudnak a gyerekek a mindennapok során. Minden nap új kézműves technikát sajátíthattak el a 

táborozók. Megtanulták, hogyan kell jegyzettömböt díszítő kötésbe csomagolni, üvegpoharat 

festhettek, fából ajtótáblát készíthettek, mindenki megfesthette saját pólóját, s megtanultak 

párnahuzatot batikolni. A gyerekeknek a batikolás és a pólófestés tetszett a legjobban. A 

járványhelyzet miatt idén vidéki kézműves műhely meglátogatása nem szerepelt a programban. 

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. 

 

Kis cukrász tábor I., II., III. 

 

A Kis cukrász tábor 2020-ban harmadik alkalommal valósult meg. Az előző két év tapasztalata 

alapján idén már három tábort terveztünk 16-18 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. A táborokban 52 fő vett részt. 

 

Offline tábor – Utazás Európában 

 

A táborok elsődleges célja 2020-ban az volt, hogy minél több gyereket befogadhassunk a nyáron, 

tehermentesítve a szülőket a több hónapos digitális oktatás után, természetesen betartva a járványügyi 

előírásokat. Ezért találtuk ki az Offline tábort, amelyben több munkatárs dolgozott együtt, így a tábor 

szerevezésével kapcsolatos terheket is meg tudtuk osztani. A foglalkozásokon Európa néhány 
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országát ismerték meg a gyerekek, egyrészt a kézművesség, másrészt a gasztronómia vonalán. A 

táborban 16 fő vett részt. 

 

Tudományos tábor 

 

A tábor alatt a résztvevők megismerkedhettek néhány aktuális és számukra érdekes tudományos 

területtel, minden nap más-más téma állt a középpontban, melyeket játékos formában, izgalmas 

kísérletek és kvíz játékok segítségével dolgoztak fel. A tábor fő témái: a környezetvédelem, a 

csillagászat, kémiai kísérletek, az egészségvédelem (koronavírus) és a mindennapi biológia volt. A 

tábor szakmai vezetője Héthelyi Máté, a Szegedi Tudományegyetem hallgatója volt. Szerdán négy 

szülő jelezte, hogy gyermeke túl soknak találta az elméleti anyagot, kevesebb előadást és több 

kísérletet, illetve játékot szeretnének. Csütörtökön és pénteken nagyobb hangsúlyt fektettünk a 

gyakorlati részekre, kvízjátékokra. Pénteken az NMI-vel együttműködésben robotika bemutatót 

tartottunk, Alfi robot hamar a gyerekek kedvence lett, saját maguk programozhatták okostelefonjuk 

segítségével. A jövőben is oda kell figyelni az elméleti és gyakorlati részek megfelelő arányára.  

Terveink szerint még több kísérlet, még több játék lesz majd a tudományos táborban, igyekszünk 

minél több időt tölteni a szabadban és kirándulni a környező parkokban. A szóbeli visszajelzések és 

a kitöltött kérdőívek alapján a gyerekek jól érezték magukat a táborban, nagyon jónak ítélték a 

táborvezetők munkáját. A vulkánkészítés, a mikroszkópozás és a robotika bemutató tetszett nekik a 

legjobban a programok közül. A táborban 12 fő vett részt. 

 

SZÁRMAZTATOTT SZOLGÁLTATÁS 
 

A közösségi művelődés/közművelődési tevékenységi forma végzését szabályozó jogszabályok a 

származtatott szolgáltatások tekintetében, amelynek alapján és figyelembevételével végezzük a 

tevékenységet. 

• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, melynek alapján 

a települési önkormányzat rendeletet alkot a közterületek használatáról  

• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

• 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 

• 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról 

• 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól 

• 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

• 2018. évi LV. törvény a gyülekezési jogról 

• 254/2007.(X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról 

• 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 

• 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 
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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 

tereit, eszközeit, szakmai tudását, humánerőforrását. Befogadhat más szolgáltatók által működtetett 

tevékenységeket, amelyek a használók komfort érzetét növelhetik. 

A 2020-as év ígéretesnek indult. Épületünk jó műszaki adottságait már az előző években sokan 

megismerték, tovább adták, így már az első félévre jelentős számú terembérléses foglalásunk volt. A 

koronavírus járvány első ciklusában, március közepétől - június közepéig 20 színháztermi 

bérbeadásos rendezvény, konferencia, fesztivál maradt el, illetve áttolódott az őszi időszakra. A 

második ciklusban pedig, részben a vészhelyzetre kihirdetett Kormányzati szigorítások hatására, 

részben a vírus terjedése következtében kb. 25 színháztermi bérbeadásos rendezvényünk maradt el. 

A származtatott szolgáltatások területén, a kötelező bezárás miatt a 2019-es évhez képest a partnerek 

száma 60 %-kal csökkent. (2019. első félév 669, második félév 414; 2020. első félév 294, második 

félév 455 ez az emelkedés annak köszönhető, hogy az elmaradt tavaszi foglalkozások egy részét a 

nyári hónapokban pótolták a partnerek) Ez a résztvevők számában 50 %-os csökkenést okozott. (2019 

első félév 19.207 fő, második félév 22.850 fő, 2020 első félév 8.292 fő, második félév 11.166 fő.) 

A bérbeadásból származó bevételeink felére csökkentek. 

AGÓRA SZAKMAI PROGRAM MUTATÓI 
 

2019. szeptember 1. – 2020. augusztus 31.  
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1. Közösségi internet használata 33 fő 

wifi használat egy évre levetítve kb. 

16.900 fő 
(260 nap x 65 fő) 

2. Időszakos kiállítás a Bakony és 

Hemo fotóklubbal 

3 alk./ 1311 fő  

3. Interaktív kiállítások 

 

1 kiállítás/ 135 fő 

4. Alma Mater Napok 

 
ELMARADT – COVID19 

5. Bakony és HEMO fotóklub 

 

24 alk./ 61 fő 

6. Fotólabor 

 

fotóklubi foglalkozások keretében  

7. Fotós tábor 

 
ELMARADT 
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8. Foglalkozások az interaktív 

kiállításhoz kötődően 

3 alk./ 60 fő 

9. Bábos torna – babatorna 

RINGATÓ 

 

23 alk. /382 fő 

10. Pilates technika 

 

NINCS 

 

11. Környezeti nevelési oktatóterem 

 

32 alk./ 637 fő 

12. Modern tánc, Graham-technika 

 

36 alk./ 252 fő 

 

13. Kismesterségek alkotóműhely – 

csipkeverés 

 

jelentkezés hiányában elmaradt 
 

14. Kismesterségek alkotóműhely – 

kosárfonás 

 

2 tanf./24 alk./ 146 fő 
 

15. Kismesterségek alkotóműhely – 

nemezelés 

 

  1 tanf./12 alk./ 58 fő 

16. Öko-kézműves foglalkozások 
 
KDOP PROGRAMALAP 

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

keretében 

17. Klubrendezvények 

 

64 alk./ 1415 fő  

18. Társadalmi szervezetek részére 

iroda 

rendszeresen 

kb. 1000 fő 

19. Egészségnevelési és életviteli 

foglalkozások 

38 alk. / 798 fő             

20. Életvezetési és 

tanulásmódszertani foglalkozások 

fiataloknak 

KDOP 

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

keretében 

21. Ifjúsági információs szolgáltató 

pont kialakítása 

rendszeresen 

kb. 1000 fő 

22. Munkaügyi információs és 

tanácsadó pont 

 

23. Közszolgáltató információs pont rendszeresen 

kb. 1500 fő 

24. Irodalmi ismeretterjesztő 

előadások, pódium előadások 

7 alk./ 538 fő 
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25. Long C’uan Tao Kung-fu iskola 
NINCS ILYEN KDOP-S PROGRAM 
természetgyógyászati képzés és 
sportbemutatók 
ez a KDOP-s program címe 

 

26. Természetgyógyászati képzés 

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

keretében 
27. Jógaoktatás 
NINCS ILYEN KDOP-S PROGRAM 

 

28. Mesterkedő – hagyományőrző 
gyermekfoglalkozások 
KDOP 

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

keretében 
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29. Táncegyüttesek által rendezett 
programok 
KDOP  

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

keretében 

30. Apáról fiúra népi hagyományok 
bemutatása a lakótelepen élők részére 

KDOP 

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

keretében 

31. Rendszeres közösségi 
rendezvények a táncos és zenei 
néphagyomány körében 
KDOP 

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

keretében 

 32 – 33. KABÓCA  

  
 

 

267 alk./ 26.226 fő 
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34. Photoshop tanfolyam 

 

1 tanf./ 8 fő 

18 alk./36 órában/ 144 fő 
35. Nyelvi labor, nyelvi képzések 3 tanf./ 38 fő 

30 alk./180 órában/ 1140 fő 

36. Nyelvi tábor  

37. Felnőtt oktatás képzés 24 tanf./80 alk./298 óra/1188 fő 

 

38. Mindentudó ház – 

ismeretterjesztő előadások 

6 alk./ 294 fő 

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

 

   

28 tanf./ 134 alk./ 526 ó/ 2.766 fő 
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40. Csendes ülő koncertek 2 alk/ 120 fő 

41. Kiállítások 11 alk./ 3791 fő 

42. Környezeti neveléssel 

kapcsolatos forrásközpont 

létrehozása 

637 fő 

43. Magas Művészeti Előadások 2alk./ 450 fő 

44. Magas művészeti előadások, 

gálaműsorok, színházi előadások 

7 alk./ 1662 fő 

 

45. Gyermekkoncertek a 

színházteremben 

 

3 alk./ 741 fő 

46. Táncművészeti előadás  1 alk./ 580 fő 

47. Olvasóterem 65 fő 

   

26 alk./ 8.046 fő 
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48. Lengyel Nemzetiségi Nap 

 
ELMARADT – COVID19 

49. Örmény Nemzetiségi Nap 

 

1 alk./ 60 fő 

50. Roma Nemzetiségi Nap 1 alk./ 150 fő 

51. Ukrán Nemzetiségi Nap 2 alk./ 110 fő 
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A közösségi funkció szolgáltatásai: 267 alk./ 26.226 fő  

A képzési funkció szolgáltatásai: 28 tanf./ 134 alk./ 526 ó/ 2.766 fő 

 

52. Térségi/települési feladatok – 

„Örök pódium” és Regősek húrján 

versmondóversenyek  

ELMARADT – COVID19 

53. Civil társadalom helyi 

formációinak befogadása, nyugdíjas 

közössége 

    

254 alk./7572 fő 
(Rendezvények és klubfoglalkozások) 

54. Területi Közművelődési Iroda 

működtetése 

253 fő 

55. Területi Szervező Iroda és 

Tárgyaló 

az adott programoknál már feltüntetve 

   

258 alk./ 8.145 fő 

 

1 Szünidei játszóház 3 alk./258 fő 

2 Szörényi Levente zenés 

könyvbemutató  

1 alk./130 fő 

3 Néprajzi előadássorozat  1 alk. 50 fő 

4 Filmklub 23 alk./2083 fő 

5 Mozinet Filmnapok  4 alk./230 fő 

6 Országos Rajzfilmünnep 2 alk./276 fő 

7 Filmek a falakon 3 alk./392 fő 

8 Diák vetítések 2 alk./487 fő 

 9 Kultúrházak éjjel nappal 2 alk./ 260 fő 

10 Natura Nap 1 alk./94 fő 

11 Sakkegyesület klubfoglalkozás 60 alk./600 fő 

12 Bajnoki sakkmérkőzés  3 alk./90 fő 

13 Sakk tábor 2 alk. /50 fő 

14 Sakk verseny 1 alk./50 fő 

15 Lung C’uan Tao Kung Fu school 179 alk./4475 fő 

16 Gizella Nőikar 38 alk./864 fő 

17 Etka Jóga 64 alk./1600 fő 

18 Bridzs Klub 38 alk./304 fő 

19 Agykontroll Klub 7 alk./133 fő 

20 Veszprém-Bakony Táncegyüttes - 

táncpróbák 

31 alk./995 fő 

 21 Kis-Bakony Táncegyüttes - 

táncpróbák 

44 alk./1104 fő 

22 Winners Versenytánc Egyesület - 

táncpróbák 

29 alk./487 fő 

23 Táborok (1 hetes napközis)  8 alk./ 128 fő 

24 Családi Nap 1 alk./ 450 fő 

25 Közösségi karácsonyfa állítás  1 alk./ 190 fő 

26 Energiatakarékossági Fórum  1 alk./ 15 fő 

  549 alk./ 15.795 fő   
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A szórakozási és élmény funkció szolgáltatásai: 26 alk./ 8.046 fő 

A Területi közművelődési tanácsadó szolgáltató funkció szolgáltatásai: 258 alk./ 8.145 fő 

Összesen: 685 alk. / 45.183 fő 

+ Egyéb: 549 alk./ 15.795 fő   

Intézményünk a COVID 19 miatt, 2020. március 17. és június 18. között ZÁRVA TARTOTT, illetve 

a nagyobb nyári rendezvényeink is elmaradtak.   

 

EKMK DÓZSAVÁROSI KÖNYVTÁRBAN FOLYÓ KÖZMŰVELŐDÉS  
 

 

Rendezvények 

 

A Dózsavárosban 2 nagyrendezvényt, a Nyárbúcsúztatót és a Dózsavárosi Karácsonyt, 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 igyekeztünk tartalmas 

elfoglaltságot, időtöltést kínálni minden korosztály számára. A bográcsgulyás főző versenyre 6 csapat 

jelentkezett. Főzés közben bőven jutott idő az ismerősökkel beszélgetni, régi kapcsolatok elevenedtek 

fel újra, mely a pandémiás helyzetben még inkább éreztette fontosságát.  

Idén a színpadi és a kísérő programokra egyaránt helyi és környékbeli előadókat, ill. szolgáltatókat 

hívtunk, szinte mindenkinek volt valamilyen dózsavárosi kötődése. A nap zárásaként pedig a 

„KÖSZÖNJÜK, MAGYARORSZÁG!” programnak köszönhetően Herczku Ági és a Banda 

koncertjét hallgathatták az érdeklődők. Résztvevők száma 300 fő volt.  
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Dózsavárosi Karácsony   

 

Idén „csak” a karácsonyfa lett felállítva és feldíszítve a hozzá kapcsolódó rendezvény a COVID-19 

miatt elmaradt.    

 

Családi és gyermekprogramok 

Játszóházak 

 

Az EKMK Dózsavárosi Könyvtárba korábban havi rendszerességgel szerveztünk családi 

játszóházakat, kézműves foglalkozásokat, amely alkalmak lehetőséget biztosítottak a családoknak a 

közös együttlétekre, közös tevékenységekre, a résztvevőknek fejlődött a kreativitásuk, 

kézügyességük egyaránt. 

Idén csak egy alkalmat sikerült megszervezni, február elsején Dirmeg, dörmög a medve címmel 

mackónapot tartottunk, ahol Kloó Bernadett vezetésével játékos macis feladatokkal és énekekkel 

ébresztettük fel a medvéket, lehetett készíteni ajtódíszt, fára mászó macit és macis álarcot, valamint 

a Csa-ládika részvételével számos macis játékot kipróbálhattak az érdeklődők. A behozott macikból 

pedig rögtönzött kiállítást rendeztünk. Résztvevők száma: 20 fő 

 

 
 

Művelődő közösségek 

 

Nyugdíjas Klubok 

 

Idén a nyugdíjas klubok kéthetente történő rendszeres összejöveteleiket március közepéig tudták 

megtartani, utána a koronavírus miatt megállapított rendelkezéseknek eleget téve szüneteltették 

ezeket. Az EKMK Dózsavárosi Könyvtárban 3 nyugdíjas klub működik (Dózsa-, Csikász- Őszidő 

Nyugdíjas Klub). 

 Az Őszidő Nyugdíjas Klubon belül alakult néptánc csoport idén csak a Dózsavárosi Baráti Kör által 

szervezett Májusfa kitáncolásánál vett részt, a törvényi előírásoknak megfelelően olyan táncot 
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tanultak meg, amelynél tudták az 1,5 méteres távolságot tartani egymástól. A járvány miatt több 

fellépésre nem adódott lehetőség. 

Az előző években a 3 nyugdíjas klub évente 3 közös programot ünnepelt meg együtt: Kultúra Napja, 

Költészet Napja és Idősek Napja. A járvány miatt most csak a Kultúra Napját tudták közösen 

megünnepelni 2020. január 24-én, amelyet az Őszidő Nyugdíjas Klub fogott össze. A többiekkel 

együtt nagyon színvonalas műsort szerkesztettek, s a program színvonalának emeléséhez az Agóra 

Veszprém Kulturális Központ is hozzájárult 1 program szervezésével, finanszírozásával. 

A rendezvény telt házas volt, 80 fő vett részt rajta. 

 

A 33 fős Csikász Nyugdíjas Klub 2020-ban 7 alkalommal jött össze, alkalmanként 2-3 órára. 

Résztvevők száma: 210 fő 

 

A 30 fős Dózsa György Nyugdíjas Klub 2020-ban 10 alkalommal jött össze, alkalmanként 2 -3 órára. 

Résztvevők száma:150 fő 

 

A 43 fős Őszidő Nyugdíjas Klub 2020-ban az év elején 5 alkalommal jött össze, alkalmanként 3 órára. 

Résztvevők száma: 200 fő 

 

Ulti Klub 

4 fő március közepéig minden kedden (összesen 9 alkalommal) 14.00 órától 18.00 óráig jöttek össze 

beszélgetni és játszani. 

Résztvevők száma: 36 fő 

 

Etka Jóga 

Főleg nyugdíjas korosztály jár a testet, lelket felfrissítő és karbantartó foglalkozásra minden kedden 

8.30 órától 10.30 óráig. A foglalkozásokat 2020-ban 9 alkalommal tartották meg, ameddig és amikor 

nyitva volt a könyvtár. 

Résztvevők száma: 63 fő 

 

Sportgalambász Egyesület 

Az egyesületi tagok (26 fő) április közepétől szeptember végéig rendszeresen összejönnek az EKMK 

Dózsavárosi Könyvtár udvarán 2 órára heti 2 alkalommal (csütörtök, szombat este). 

Július közepétől augusztus közepéig szünetet tartanak, s télen 3 alkalommal összejönnek egyesületi 

gyűlésekre, amely 1,5 órát vett igénybe. Idén a járvány miatt kevesebb alkalommal tudtak versenyen 

részt venni, mint eddig tették. 

2020-ban 46 alkalommal jöttek össze. 

Résztvevők száma: 1196 fő 

 

Séd-party Zenekar 

A zenekar tagjai (9 fő) minden kedden 18.00 órától próbálnak a könyvtár emeleti termében 21.00 

óráig, 2020-ban 25 alkalommal. Az ország minden részéről kapnak felkérést, a járvány miatt idén 

csökkent ennek száma. 

Résztvevők száma: 225 fő 

 

Dózsavárosi Baráti Kör 
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A Baráti Kör vezetősége (22 fő) 25 alkalommal jött össze a könyvtárban, ill. a bezárást követően 

szabad területen megbeszélésekre.  A nyár végén megtartott évadzárón a tagokon (70 fő) és a 

hozzátartozókon kívül számos meghívott vendég vesz részt (110 fő). A városrész életében aktívan 

vesznek részt, jelesebb ünnepeket megtartják mindenki örömére (farsangi bál, májusfa állítás, 

májusfa kitáncolás, március 15-i ünnepség, stb.), szemétgyűjtési akciót szerveztek, nyárbúcsúztatón 

szervezési és kivitelezési feladatokat vállaltak. 

Résztvevők száma összesen: 667 fő 

 

GYULAFIRÁTÓTI MŰVELŐDÉSI HÁZ 2019. ÉVI SZAKMAI 

BESZÁMOLÓJA 
 

2020-ban rendezvényeink megvalósulását sajnálatos módon, a COVID-19 vírus megjelenése és ez 

okozta járványügyi helyzet befolyásolta. Év elejétől március közepéig a tervezett programjainkat meg 

tudtuk valósítani, azután a mindenkori aktuális Kormányrendeletek/helyi Önkormányzati/Intézményi 

utasítás szerint működött intézményünk.  

2020. március 17-től június 17-ig zárva volt intézményünk.  

Sok programunk elmaradt, illetve halasztanunk szükséges. Ez sajnos a pályázati programjainkra is 

vonatkozik. Az elmaradt rendezvények mellett, a művelődő közösségeink sem működtek, valamint a 

tervezett bérléses programok, mozgásformák, vásárok. 

2020. június 18-tól kinyithattunk, azonban nagyobb létszámú rendezvényeket nem valósíthattunk 

meg. Kisebb közösségi programokat szervezhettünk, a műkedvelő közösségeinknek, civil 

szervezeteinknek, bérléseknek adhattunk helyet újra működésre. Mindig az egészségügyi szabályok 

és biztonsági előírások szigorú betartása mellett.  

Megfigyelhető ez időszakban a családi összejövetelek megnövekedett bérlésének száma, valamint 

ősszel, új mozgásformák működése, amelyek korábban iskolákban működhettek, a következők: Kid 

Rock and Roll Gyermek tánccsoport, Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió felnőtt csoportja, további 

új foglalkozások: Kerekítő baba-mama foglalkozás, Alapozó terápia. 

A COVID-19 vírus második hulláma okozta súlyosbodó járványügyi helyzet sajnos újbóli bezárást 

eredményezett. 

Jelenleg 2020. november 11-től 30 napig zárva intézményünk. A további működést az aktuális 

Kormányrendelet határozza meg. 

 

Megvalósult programjaink: 

 

Rendezvények 

 

Verses-zenés irodalmi előadás 
 

A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan Battyányi-Nagy Annamária, a TIT Váci Mihály Irodalmi 

Színpad tagjának verses-énekes előadása. 2020. 01. 23. résztvevők száma: 35 fő  
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Népzenei rendezvény 
 

Kultúrházak éjjel-nappal: Sváb est – A helyi német nemzetiségi egyesület bemutatta a „sváb” 

viseletet, táncokat, felidézték a farsangi hagyományokat, bevonták a táncházba a résztvevőket. 2020. 

02. 15. résztvevők száma: 65 fő  

 

Nemzeti ünnepek, megemlékezések 

 

1. 71 éve kitelepített mo.-i németekre emlékezés 2020. 02. 19. résztvevők száma: 100 fő 

2. Hadnagy Lászlóra emlékezés – falunk szülötte, tanár, helytörténész – halálának 25 éves 

évfordulóján. 2020. 07. 12. résztvevők száma: 35 fő 

3. Aradi Vértanúk emlékezete 2020. 10. 06. Résztvevők száma: 40 fő 

 

 
 

Műsoros délután, est, közös programok helyi civil szervezetekkel 

 

1. Dorottya napi est – Ne felejts Közhasznú Alapítvány Jótékonysági Bálja 2020. 02. 08. résztv.100 

fő 

2. Családi farsang. Tűzkerekes jelmezes felvonulás, előadás, játék, vidámság. A gyulafirátóti 

Karitasz, Róm.Kat.Egyházközség szerv. 2020. 02. 22. résztvevők száma: 90 fő 

3.Nőnapi délután – latin slágerek és táncshow. A Winners Versenytánc Egyesület táncosaival és 

Búzás Csaba gitáros-énekes előadóval. 2020. 03. 07. résztvevők száma: 65 fő 

4. Családi Nap – Róm. Kat.Egyházközség 2020. 09. 12.  résztvevők száma: 60 fő 

5.Kenyérsütés kemencében – Gyulafirátóti Német Nemz. Kult.Egy. és az ált.isk. német nemzetiségi 

tagozat diákjai. 2020. 09. 24. résztvevők száma: 20 fő 

6.Márton-napi lámpás készítő kézműves foglalkozás – Ablak a múltra Egyesület progr. 2020. 11. 10. 

résztvevők száma: 20 fő 
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Ismeretterjesztés 

Egészségmegőrzés a családban – ismeretterjesztő előadássorozat (CLLD) 

 

1.2020. 02. 25. Gyógynövényekkel a család egészségéért. Résztvevők száma: 36 fő 

2.2020. 09. 29. Hormonális egyensúly – Nemi működés. Résztvevők száma: 17 fő 

3. 2020. 10. 27. A testmozgás jótékony hatásai. Résztvevők száma: 15 fő 

 

 

Kiállítás 
 

1. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan: „Természet az örök szépség” címmel, N. László 

Gizella festőművész kiállítása 2020. 01. 23. résztvevők száma: 35 fő. 2020. 01. 23 – 02. 20-ig, 25nap, 

látogatószám: 300 fő 

2.  „Kötöm a kosaram” címmel, Magyar Lászlóné Kauker Terézia fonott papír dísz- és használati 

tárgyak kiállítása. 2020. 03. 05. Résztvevők száma: 70 fő. 2020.03. 05 - 03.26-ig 22 nap, 

látogatószám: 150 fő 

3. „Bakony-Balatoni Séták” című, Holányi Julianna festőművész kiállítása 2020. 10. 15. résztvevők 

száma: 33 fő. 2020. 10. 15 - 10. 10. 22 nap, látogatószám: 150 fő. 

4. „Hadnagy László munkássága” 4 tablóból álló írásos-képes állandó kiállítás 
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5. „40 év dióhéjban” tablókon – a Műv. Ház 40 éves évfordulója alkalmából rendezett írásos-képes 

állandó kiállítás 

 

 
 

Művelődő közösségek 

 

Művészeti együttesek, klubok, civil szervezetek: összes alkalom/összes óra/összlétszám 

 

-Bakonyerdő Pávakör és Nyugdíjasklub, helyigény: klubterem, havonta:4-5 alk./2óra/15-25fő, össz.: 

19alk./38óra/196fő, fellépés: 2 

-Rátót Mátyás Nyugdíjasklub és Hagyományőrző Csoportja, helyigény: klubterem, nagyterem 

havonta:4-5 alk./2óra/15fő, össz.: 4alk./8óra/60fő, fellépés: - 

-Német Nemz. Kulturális Egyesület helyigény: klubterem. havonta 2alk./2óra/60 fő, össz.: 14 

alk./28óra/400fő 

-Német Nemzetiségi Dalkör, helyigény: klubterem, havonta 4-5 alkalom/2óra/22 fő össz.: 14 alk/280 

fő fellépés: - 

-Német Nemzetiségi Tánccsoport helyigény: Nagyterem, havonta 4-5 alk/1óra/20 fő 

össz:19alk/19óra/285 fő fellépés: 2 

-Rozmaring Nyugdíjasklub, helyigény: klubterem, havonta: 1 alk/2 óra/60 fő. Összesen, csak 

1alk/2óra/50fő. A járványügyi helyzetre tekintettel szünetelt. 

-Baba-mama klub, helyigény: nagyterem, havonta 1 alk/2óra. A járványügyi helyzetre tekintettel 

szünetelt. 

-Tikhegyi Gyöngycsibék Gyermek néptánc, hely:nagyterem, havonta:4-5alk/3óra/20fő összesen: 

23alk/69óra/352fő 

-Tikhegyi Gyöngytyúkok Néptánccsoport, hely: nagyterem, havonta: 4-5alk/1óra/15fő, összesen: 25 

alk/25 óra/328 fő 
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Asztalitenisz klub: nagyterem 

Asztalitenisz edzések és bajnokság alkalmak száma összesen: Heti 2alk/össz:  

52 alkalom/2óra/10-15fő 104óra, 504 fő. 

 

Az alábbi civil szervezeteknek a művelődési ház a székhelye: 

- Kövirózsa Alapítvány - A járványügyi helyzetre tekintettel szünetelt. 

- Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület: 

 Művészeti csoportjai: Német Nemzetiségi Dalkör és Tánccsoport 

- Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület – 1alk/20fő. A járványügyi helyzetre tekintettel szünetelt. 

- Tikhegyi Baráti Kör Egyesület – A járványügyi helyzetre tekintettel szünetelt. 

- 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: - 

Lakossági fórumok:  - 

Egyéb gyűlés (lakossági): 2alk/60fő 

 

Származtatott szolgáltatás 

 

-Jóga, hely: nagyterem, havonta:3-5alk/1óra/5-10fő, összesen: 21alk/21óra/139fő 

-Aerobic, hely: nagyterem, havonta:5-8alk/1óra/7-12fő összesen: 35alk/35óra/246fő 

-Zumba, hely:nagyterem, havonta:3-4alk/1óra/8-12fő összesen: 6alk/6óra/40fő. Március végén 

megszűnt. 

-Kanga(Baba-mama torna) hely: nagyterem, havonta: 3-4alk./1óra. A járványügyi helyzetre 

tekintettel szünetelt. 

 

Új mozgásformák: 

- Alapozó terápia hely: nagyterem, heti 2 alk./1óra/5-6fő. Össz.: 27alk/27óra/141 fő. 

- Kerekítő Baba-mama foglalkozás hely: nagyterem, heti 1alk./0,5óra/10 fő. Össz.: 13alk/6,5óra/52 

fő. 

- Kid Rock and Roll Gyermek tánccsoport hely. nagyterem, heti 1alk./1óra/25 fő. Össz: 7alk/7óra/121 

fő. 

- Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió felnőtt csoportja hely: nagyterem, heti 1alk./1óra/15-20 fő. 

Össz: 9alk/9óra/123 fő. 

 

Családi, baráti rendezvény: 9 alk./ 440 fő 

Céges bérlés: 7alk/85 fő 

Termék vásár: összesen: 11 alk./ 680 fő 
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KÁDÁRTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ 2019. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 
 

Kiállítások 

 

„Helyi érték” kiállítás a Magyar Kultúra Napja alkalmából – január 22. 

A már hagyománnyá vált „Helyi érték” kiállítást ismét 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, illetve a lebonyolításban idén is 

segítségemre volt N. László Gizella. A kiállítást Katanics Sándor képviselő úr nyitotta meg, majd 

Kádárné Hegedűs Veronika előadását hallgathattuk meg. 

A kiállítás február 10-ig volt megtekinthető, látogatók száma kb. 45-50 fő. 

 

Ismeretterjesztés 

 

Sütisütő verseny és Nőnapi zenés est – március 6. 

Nőnap alkalmából idén is megszerveztük a Sütisütő versenyt, a Közösség Kádártáért Egyesület is 

bekapcsolódott a szervezésbe. Célja a 2019-es évhez hasonlóan, hogy a kádártaiak bemutathassák 

gasztronómiai alkotásaikat, tehetségüket. A program a tavalyihoz képest kiegészítést is kapott, a 

résztvevők Dervalics Róbert és Pingiczer Szilárd nőnapi koncertjét is meghallgathatták. Idén a 

nevezések megháromszorozódtak, egyre nagyobb sikere van a programnak. Résztvevők száma: 45 

fő. 

 

 
 

 

„Nagy háború konyhája” című előadás (Eötvös Károly Megyei Könyvtárral közös szervezésben) – 

február 6. 

A gasztro-történeti előadásnak köszönhetően bepillantást nyerhettünk Magyarország I. világháború 
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alatti élelmezési és étkezési helyzetébe. Az előadó Palkóné Jády Melitta, az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár munkatársa volt. Résztvevők száma: 10 fő. 

 

Energiatakarékossági fórum (Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület szervezésében – 

bérléses) – január 21. 

Az energetikai előadás során, valamint után a résztvevőknek lehetőségük volt több témában is 

kérdezni az előadótól, saját energiatakarékossági problémáikról, ingatlan hőszigeteléséről, 

megtakarításokról, stb. Előadó: Szalay Tímea. Résztvevők száma: 20 fő. 

 

Kézműves foglalkozások, játszóházak, gyermekprogramok 

 

Idén a tervezett kézműves foglalkozások döntő részét – a vírushelyzet miatt – nem sikerült 

megvalósítani. Viszont az idei évben elindulhatott Kádártán a „Család az első” rendezvénysorozat, a 

TOP-7.1.1-16-H-073-9-01 – „Élmény, közösség, tudás” családi programok az Agórával pályázat 

részeként. Ennek köszönhetően Ricsi bácsi játszóházával tudjuk bővíteni a Közösségi Ház 

programkínálatát. A tervezett 8 alkalomból idén 3 alkalmat tudtunk megvalósítani. 

 

• Farsangi játszóház (Csigaház Családi Bölcsőde szervezésében) – február 1. 

• Mihály-napi vásár (Ficánka Tagóvodával közös szervezésben) – szeptember 29.  

• Ricsi bácsi játszóháza – február 7., szeptember 18., október 2. 

 

 

Elmaradt rendezvények/programok a tervezett időpontokkal: 

 

• Ricsi bácsi játszóháza – március 20., április 17., május 22. 

• Húsvéti játszóház (Csigaház Családi Bölcsőde szervezésében) – március 27. 

• Bábelőadások – április 1., december  

• Ricsi bácsi játszóháza és zenekari hangszerbemutató – május 22. 

• Kádártai Gyereknap (Közösség Kádártáért Egyesülettel közös szervezésben) – május 31. 

• Karácsonyfa állítás és adventi játszóház (Kádártai Református Egyházközséggel közös 

szervezésben) – november 28. 

• Adventi kézműves foglalkozás (Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Közösség Kádártáért 

Egyesülettel közös szervezésben) – december 4. 

• Adventi játszóház, mézeskalács díszítés (Csigaház Családi Bölcsőde szervezésében) – 

november 27., december 12. 

 

Irodalmi programok 

 

A Magyar Költészet Napja alkalmára szervezett előadást nem tudtuk megvalósítani, Battyányi-Nagy 

Annamária és Sz. Csordás Éva, a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjai működtek volna közre a 

programon. 

 

A májusra szervezett író-olvasó találkozót sem tudtuk megvalósítani, meghívott vendégünk Tomor 

Anita lett volna. A program az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral közös szervezésben valósult volna 

meg. 

 

Elmaradt rendezvények/programok a tervezett időpontokkal: 
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• Magyar Költészet Napja – április 8. 

• Író-olvasó találkozó (EKMK-val közös szervezésben) – május 8. 

 

Komplex rendezvények 

 

Kádártai Gyereknap és Nyárbúcsúztató a Közösség Kádártáért Egyesülettel közös szervezésben – 

augusztus 22. 

 

A vírushelyzet miatt idén elmaradt a városrész két legnagyobb és legkiemelkedőbb programja a 

Kádártai Vigasságok és a Kádártai Gyereknap. Ennek pótlásaként – természetesen az előírt szabályok 

betartásával – a nyár végére szerveztünk egy közös rendezvényt, melyen a két elmaradt programot 

ötvöztük. Ezért a színpadi, illetve a kiegészítő programok is vegyesek voltak, hogy mind a gyerek, 

mind a felnőtt korosztály igényeit kielégítsük.  

Résztvevők száma összesen kb. 800 fő (egyidejűleg természetesen 500 főnél több nem tartózkodott 

a rendezvény helyszínén). 

 

Elmaradt rendezvények/programok a tervezett időpontokkal: 

 

• Kádártai Vigasságok – június 13. 

• Szüreti Vigasságok (Közösség Kádártáért Egyesülettel közös szervezésében) – október 10. 

 

Zenés-táncos est, bál, koncert 

 

Pótszilveszteri bál (Nosztalgia Klub szervezésében) – január 17. 

 

Jótékonysági Óvodabál (Ficánka Alapítvány szervezésében) – február 15.  

 

Idősek Világnapja – szeptember 30. 

Az Idősek Világnapja alkalmából idén Kádárné Hegedűs Veronika és Csizmadia Géza operett műsorát 

tekinthette meg a közönség. A vírushelyzet miatt a program látogatottsága nagymértékben csökkent. 

Résztvevők száma: 15 fő. 

 

Elmaradt rendezvények/programok a tervezett időpontokkal: 

 

• Húsvéti Locsolóbál (Közösség Kádártáért Egyesület szervezésében) – április 11. 

• Szüreti bál (Közösség Kádártáért Egyesület szervezésében) – október 10. 

• Falukarácsony (a Közösség Kádártáért Egyesülettel közös szervezésben) – december 18. 

 

Nemzeti ünnepek, megemlékezések 

 

A vírushelyzet miatt idén a március 15-i megemlékezés elmaradt. Október 6-án az Aradi Vértanúk 

tiszteletére tartottunk ünnepi megemlékezést a temetőben, a 13 ismeretlen katona sírjánál, Katanics 

Sándor képviselő úr és a Kocsis család közreműködésében. (résztvevők száma: 20 fő) 

 

Elmaradt rendezvények/programok a tervezett időpontokkal: 
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• Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról – március 13. 

 

Civil szervezetek, klubok, művészeti csoportok 

 

A március 16-i zárást követően az összes csoport szünetelt. A klubok az újranyitás után – az Öröm-

Forrás Nyugdíjas Klub háromszor, a Nosztalgia Klub egyszer – tartott találkozót, illetve a Közösség 

Kádártáért Egyesület is egyszer tartott gyűlést. 

 

Öröm-Forrás Nyugdíjas Klub - minden héten szerdán, klubterem, kb. 20 fő/alkalom  

 

Nosztalgia Klub - minden hónap első péntekén, klubterem, kb. 25 fő/alkalom 

 

Közösség Kádártáért Egyesület - kéthavonta egyszer, előre egyeztetett időpontban, nagyterem, kb. 30 

fő/alkalom 

 

Zumba/dance aerobic - minden héten hétfőn, nagyterem, kb. 15 fő/alkalom 

 

Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió - szeptembertől minden kedden és csütörtökön, nagyterem, kb. 

30 fő/alkalom 

 

 

AZ AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT 2021. ÉVI SZAKMAI 

MUNKATERVE 
 

Szakmai munkatervünket egész évre határoztuk meg, azonban a koronavírus elleni védekezés 

érdekében meghozott rendelkezések függvényében ezek korrekciójára, átütemezésére kerülhet sor. 

 

A hatályos szabályozások értelmében március 1-ig, a feltüntetett programok elmaradnak, illetve a 

lehetőségekhez képest online, vagy egy későbbi időpontban kerülnek megrendezésre.  

 

Az Agóra Veszprém Kulturális Központ szakmai feladatainak jelentős részét az az alábbi főbb célok 

és előírások határozzák meg:   

 

Törvényben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások melyek a következők: 

 

• művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, 

a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, 

• a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

• az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

• a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

• az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

• a tehetséggondozás- és - fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 

• a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 
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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 

• Mozgásművészeti- népi hagyományok bemutatása 

• Néptánc együttesek fellépései 

• Magyar Kultúra Napja előadásai 

• Tánc Világnapjának előadásai 
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TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 - A helyi identitás és kohézió erősítése – Közösségfejlesztés 

Veszprém város településrészein 

 

A TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 számú pályázat cselekvési tervének végrehajtása nem indult el 

2020-ban egyrészt a koronavírus-járvány, másrészt a közbeszerzési kötelezettségek miatt. Így erre a 

projektre fokozott figyelmet kell fordítani, hogy az elmaradt közösségi akciók, események 

megvalósuljanak, a vállalt indikátorok pedig teljesüljenek. A pályázatban a város 5 célterületén 

végzünk közösségfejlesztő tevékenységet, a helyi önkormányzat és az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár konzorciumi partnereként, együttműködve a Cselekvő közösségek projekt mentoraival. 

Célunk, hogy az Agóra és az intézményrészek által lefedett három célterületen új kezdeményezéseket, 

programokat, folyamatokat valósítsunk meg a helyi közösség minél szélesebb körű bevonásával, a 

lakosság társadalmi részvételének, cselekvőképességének fejlesztése érdekében. A projekt kiemelt 

részét képezi a helyi közösségi élet történeti feltárása, a hagyományőrzés és a generációk találkozása.  

A pályázat előkészítő szakaszában kidolgozott Helyi Cselekvési Tervet 2023 februárjáig kell 

megvalósítani a Jutasi lakótelepen, Gyulafirátóton és Kádártán, valamint a Dózsavárosban. 

 

CLLD - „Élmény, közösség, tudás” családi programok az Agórával 

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, összességében és egyénre 

szabottan is. A pályázat megvalósításával célunk, Veszprémben egy aktív, innovatívan együttműködő 

és befogadó közösségekből álló helyi társadalom megteremtése. 

Pályázatunk programjai az alábbi módon járulnak hozzá a fenti cél eléréséhez: 

Önvédelmi tréning - A tréning, melynek alapvető célkitűzése a családok óvása, támogatása, 

biztonságérzetének növelése, új program a város közösségi életében. Segítséget nyújt életvezetési 

problémák csoportos, közösségben történő megoldásához, a családtagokat érintő veszélyek 

megelőzéséhez. Gyakorlatorientált, középpontjában az interaktív tanulás áll. A szülők és gyerekek 

közös tevékenysége, a társas tanulási forma kiváló lehetőséget biztosít a kompetenciák fejlesztéséhez, 

illetve új közösségek bevonásához. Hozzájárul továbbá az egészségtudatos életvitelhez, a résztvevők 

tudatosságának fokozásához. 

Prevenciós családi nap - A rendezvény hozzájárul a helyi társadalom átalakulásához, tudatosságának 

fokozásához, szemléletének formálásához. Jó alkalom arra, hogy a közösségi élet megújuljon és a 

látogatók együttműködő közösségé formálódjanak. A rendezvény készség- és képességfejlesztő, 

helyes önértékelésre nevelő, önbecsülést építő interaktív program. Támogatja a családi nevelést, jól 

szolgálja az esetleges nevelési hiányosságok pótlását. 

Agóra családi nap - A gyerekek és felnőttek közös játéktevékenysége támogatja a családi élet pozitív 

irányú alakulását, a családok közösséggé formálódását. A program kötetlen, könnyen elérhető, 

kulturális és közösségi tartalmú, helyi identitástudatot elősegítő, illetve közösségépítő hatással bíró 

esemény. 

„Családbarát Szülő Klub” – az előadássorozat fő célja a szülők és a gyerekekkel foglalkozó 

szakemberek érzékenyítése, edukálása, ismereteinek tágítása, szemléletének formálása, valamint a 

társadalmi felelősségvállalás elősegítése. 
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Nyelvvizsgára felkészítő intenzív nyelvtanfolyamok az Agórában – célunk, hogy a résztvevő diákok 

közelebb kerüljenek egy sikeres nyelvvizsga megszerzéséhez, mellyel a szülők anyagi terhe 

csökkenthető 

A Mozogj a parkban!  - programon a gyerekeknek és a felnőtteknek lehetőségük van az együtt 

játszásra és a versenyzésre, a közös élmény pedig segíti a családi kötelékek erősödését, valamint 

hozzájárul az egészséges életmódra neveléshez. 

Kis cukrász napközi - célja, hogy a gyerekeknek tartalmas szórakozási és tanulási lehetőséget 

biztosítsunk az oktatási intézmény keretein kívül.  

„Család az első” - A szórakoztatás mellett célja a gyermek-szülő kapcsolat erősítése, más 

gyermekekkel és családokkal való megismerkedés, így a közösségépítés is. A játszóházak és a 

táncházak is fejlesztik a kreativitást, valamint megismertetjük a gyermekekkel a hagyományokat, a 

népi kultúrát. 

“Apáról fiúra – Hagyományőrző családi délután” - a programsorozat célja a jeles napok 

népszokásainak felelevenítése és továbbadása a mai kor gyermekei számára, valamint a 

szülő/nagyszülő – gyermek kapcsolatának erősítése a közös játéktevékenységén keresztül. 

Egészségmegőrzés a családban – az előadássorozat célja az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés, 

a boldog családi élet, valamint a harmonikus egyensúly megteremtése, amely, a családtagok életkori 

sajátosságait figyelembe véve, sokféle témát érintve nyújt segítséget a generációk különböző 

egészségügyi problémáiban. 

 

HUNG-2020 - Világraszóló hungarikumaink a hétköznapokban 

 

Az Agrárminisztérium 2020 márciusában HUNG-2020 kóddal pályázatot írt ki a nemzeti értékek és 

hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 

támogatására, melyre az Agóra Veszprém Kulturális Központ Világraszóló hungarikumaink a 

hétköznapokban címmel adta be pályázatát, amelyet az Agrárminisztérium támogatásra méltónak 

ítélt. A pályázatot az alábbi programok alkotják:  

• Hungarikum előadássorozat  

• Hungarikumok a modern konyhában 

• Online Hungarikum-kvíz gyerekeknek  

• Hungarikumok a hétköznapokban - küldd el nekünk saját videódat!  

• Hungarikum hétvége  

 

EKF 2023  

 

Ha a jövőről van szó, nem szabad megfeledkezni az Európa Kulturális Főváros 2023 projektről sem. 

Úgy gondoljuk tevékenységünk, számos ponton csatlakozik az EKF célkitűzéseihez, hiszen a 

közösségekben és együttműködésben való gondolkodás alapvető eleme a működésünknek. 

Intézményünk a Haszkovó lakótelepen működik, amely a pályázat kiemelt célterülete, így az EKF-

en belüli fókuszpontunk is erre a területre esik.  

A lakosság igény- és elégedettség vizsgálatát több mint egy éve folyamatosan végzi intézményünk, 

amelynek tapasztalatait beépítjük működésünkbe.  
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Ezekből a felmérésekből pontosabb képet kaptunk az intézményüket látogatók köréről is, amely 

eredmények azt mutatják, hogy a szolgáltatásainkat igénybe vevők egy jelentős része a térségből és 

időnként azon túlról érkezik hozzánk.  

A veszprémi városrészek lakossági jelenlétét vizsgálva az is jól látszik, hogy a Haszkovó lakótelep 

lakossága nem veszi igénybe kiugró számban a szolgáltatásainkat.  

Ezért az egyik kiemelt célunk, hogy az itt élőket minél nagyobb számban tudjuk megszólítani. A 

jövőben ennek érdekében a lakótelep, több helyszínén szeretnénk megvalósítani szabadtéri 

rendezvényeket, hiszen a tapasztalatunk az, hogy ezeket a rendezvényeket az itt élők is nagyobb 

arányban veszik igénybe. Ezt a folyamatot már el is indítottuk, a meglévő programjainkon túl, ennek 

eredményeként jött létre a Filmek a falakon programunk, valamint a Kálvin János parkban 

megrendezett Családi napunk is. 

 

Minőségbiztosítás 

 

2019 szeptemberében az intézmény pályázatot nyújtott be a Minősített Közművelődési Intézmény 

Cím elnyerésére. Ezt hosszas előkészítő munka előzte meg, amelyet 2020-ban folytattunk. A 

minőségorientált működés érdekében fokozottan odafigyelünk a partnerközpontúságra, a folyamatos 

fejlesztésre és tanulásra. Új szabályozásokat vezettünk be, amelyek az év során beépültek a 

mindennapi munkánkba, és elkezdtük a közönség igényeinek- és elégedettségének a felmérését. 

Az Agóra alapelvei a minőségbiztosítási folyamatban: 

• értékek átadása 

• fenntartható jövő építése 

• szervezeti képességek fejlesztése 

• a kreativitás és az innováció hasznosítása 

• agilis menedzsment 

• partnerközpontúság 

• folyamatos fejlesztés 

• a kiemelkedő eredmények fenntartása 

A minőségbiztosítási tevékenység hozzásegíti az intézményt az erősségek és gyengeségek 

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

2021-ben tervezzük pályázat benyújtását a Közművelődési Minőség Díjra. Ez új kihívások elé 

állítja az intézményt és a dolgozókat is. Legfontosabb teendőnk az eddigi tapasztalatok összegzése, a 

szükséges változtatások végrehajtása és a minőségbiztosítási folyamatok kiterjesztése az intézmény 

összes tevékenységére, valamint különböző mérések, felmérések elindítása, az elért eredmények 

tudatos nyomon követése. Az elméleti munka mellett természetesen nem hanyagolhatjuk el a 

mindennapi gyakorlatot sem. Az elmúlt évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt helyezünk a tudatos 

partnerkeresésre, a jó gyakorlatok dokumentálására és publikálására, az éves munka során 

összegyűjtött adatok és tapasztalatok összegzésére, és az elért eredmények hosszú távú fenntartására. 
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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 2021-ben, 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. 

Egyrészt fenntartjuk azokat a rendszeresen ismétlődő tanfolyamokat, amelyek minden alkalommal 

telt házasak, illetve keressük az új témákat, oktatókat is. Ismeretterjesztési tevékenységünket 

színesítik nyertes pályázataink ezirányú programjai is.   

Ismeretterjesztési terv 
 

Ismeretterjesztés Az ismeretterjesztés célja Időpontja Felelős  

Környezeti nevelési 

oktatóterem 

a gyerekekben kialakuljon 

és egész életen át 

fennmaradjon a 

környezettudatos 

magatartás, a környezetért 

felelős életvitel 

havonta 1 alkalom 

a nyár kivételével  

Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Néprajzi előadássorozat A résztvevők meglévő 

ismeretanyagának 

kiegészítése, az adott 

témában történő új 

információk szerzése. 

2 alkalom 

tavasszal, 2 

alkalom ősszel 

 

Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Hungarikum 

előadássorozat 

A résztvevők meglévő 

ismeretanyagának 

kiegészítése, az adott 

témában történő új 

információk szerzése. 

6 alkalom  Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Mindentudó Ház 

(ismeretterjesztő 

előadások) 

Ismeretterjesztés, a 

tudomány különböző 

területeinek bemutatása. 

havonta 1 alkalom 

a nyár kivételével 

 

Csuri Zsuzsanna 

CLLD – Prevenciós 

Nap  

Elsődleges, másodlagos, 

harmadlagos prevenció, 

bizonyos betegségek, 

balesetek, veszélyek 

megelőzése, 

ismeretterjesztés, 

ugyanakkor 

közösségépítés és az 

intézményünkben folyó 

évi 1 alkalom Ambrus Anett 
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sokrétű tevékenység 

környékbeli lakossággal 

történő megismertetése. 

CLLD – Önvédelmi 

tréning  

A résztvevők erősítése, 

mozgáskoordinációjának, 

rugalmasságának, 

gyorsaságának, 

konfliktuskezelő 

Magatartásának 

fejlesztése, 

önbizalmának növelése 

kiscsoportos 

foglalkozások keretében. 

évi 5 alkalom 

 

Ambrus Anett 

Felnőttképzési 

tréningek, 

foglalkozások 

(pl. Kertészkedjünk 

együtt!, mixer, 

virágkötő, kozmetikai, 

lakberendező, 

textiljáték-készítő, 

otthoni szakápolási és 

gondozási, 

elsősegélynyújtó, 

hobby barista, 

szörpkészítő, kézműves 

parfümkészítő, 

gyógynövényismereti) 

A tematikus képzések 

terén minél színesebb 

kínálat biztosítása, 

hozzájárulva az 

érdeklődők élethosszig 

tartó tanulásához, 

munkaerőpiaci 

helyzetének javulásához, 

kompetencia-és 

készségfejlesztéséhez. 

évi 8 alkalom 

 

 

Ambrus Anett 

TOP - 

Szemléletformálás 

 

Érzékenyítés, 

személetformálás az 

esélyegyenlőség mentén a 

Vakok és Gyengénlátók 

Egyesületének 

közreműködésével. 

Közösségi alkalmak 

megteremtése és 

fejlesztése. 

évi 4 alkalom 

 

 

Ambrus Anett 

Egészségnevelési és 

életviteli program  

A résztvevők egészséges 

életre való nevelése, lelki 

és testi harmóniájának, 

személyiségfejlődésének 

segítése. 

heti 1 alkalom 

2021. január - 

december 

Ambrus Anett 

TOP - Paracord műhely A paracord-csomózás 

alaptechnikájának 

megismertetése, az 

ejtőernyős zsinór 

eredetével, történetével, 

anyagával kapcsolatos 

tudnivalók átadása és 

tárgykészítés. 

A helyi identitás erősítése. 

évente 12 alkalom 

 

Ambrus Anett 
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TOP – 

Közösségfejlesztés a 

kórusban 

 

A kórusélet minél több 

emberrel történő 

megismertetése 

Veszprém 

kiemelt művészeti 

együttese, 

a Gizella Nőikar 

vezetésével. 

Közösségi alkalmak 

megteremtése és 

fejlesztése. 

évente 5 alkalom 

 

Ambrus Anett 

Kézműves tanfolyamok 

(különböző 

tematikában) 

alapismeretek 

megszerzése, melyek után 

a munka otthon is 

végezhető, folytatható, 

egyénileg 

továbbfejleszthető 

évente 6 tanfolyam 

 

Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Nemezelő tanfolyam Hagyományos technikák 

megismerése, átadása, 

továbbvitele 

évente 1 tanfolyam 

 

Regenyei 

Zsuzsanna 

Kosárfonó tanfolyam Hagyományos technikák 

megismerése, átadása, 

továbbvitele 

évente 1 tanfolyam 

 

Regenyei 

Zsuzsanna 

Csipkeverő tanfolyam Hagyományos technikák 

megismerése, átadása, 

továbbvitele 

évente 1 tanfolyam 

 

Regenyei 

Zsuzsanna 

CLLD - Családbarát 

Szülő Klub  

Ismeretterjesztés 2 alkalom Fenyvesi Krisztina 

Csillagászati tanfolyam Ismeretterjesztés 1 tanfolyam Fenyvesi Krisztina 

CLLD - Nyelvvizsgára 

felkészítő intenzív 

nyelvtanfolyamok  

célunk, hogy a résztvevő 

diákok közelebb 

kerüljenek egy sikeres 

nyelvvizsga 

megszerzéséhez 

 2 tanfolyam Kovács József 

Gyermektáncoktatók 

továbbképzése 

Szakmai fejlesztés 2 x 60 óra - heti 

két alkalom 

Kovács József 

Angol nyelvtanfolyam Idegen nyelv tanulása 60 óra - heti két 

alkalom 

Kovács József 

Olasz nyelvtanfolyam Idegen nyelv tanulása 60 óra - heti két 

alkalom 

Kovács József 

Photoshop tanfolyam Szakmai fejlesztés 36 óra - heti két 

alkalom 

Kovács József 

Számítástechnikai 

alapismeretek 

Szakmai fejlesztés 36 óra - heti két 

alkalom 

Kovács József 

CLLD - Kis cukrász 

napközi  

a gyermekeknek tartalmas 

szórakozási és tanulási 

lehetőség biztosítása az 

oktatási intézmény 

keretein kívül 

32 foglalkozás Fazekas Orsolya 
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Konyhai tanfolyamok 

(különböző témában) 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

évi 8 tanfolyam Fazekas Orsolya 

Hungarikumok a 

modern konyhában 

hungarikumok 

népszerűsítésére a 

gasztronómián keresztül 

5 alkalom Fazekas Orsolya 

Online Hungarikum-

kvíz gyerekeknek 

hungarikumok 

népszerűsítésére 

5 alkalom Fazekas Orsolya 

Start Pont – Workshop Tanácsadás szülőknek, 

tréning kamaszoknak 

2021. január-

december 

Fazekas Orsolya 

Alkotóműhely Olajfestés és rajzolás 

kezdőknek és haladóknak 

havonta 2 alkalom Fazekas Orsolya 

Foltvarró tanfolyam Kompetencia fejlesztés évente 1 alkalom Regenyei 

Zsuzsanna 

Hennafestő tanfolyam A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

évente 1 alkalom Csuri Zsuzsanna 

GEO II. (fosszíliákról) 

tanfolyam 

Kompetencia fejlesztés évente 1 alkalom Csuri Zsuzsanna 

 

KÉPZÉSEK  
 

Az intézményben zajló képzések terembérletes formában valósulnak meg, az általunk szervezett 

tanfolyamokat az ismeretterjesztés kategóriájába soroljuk. 

 

KIÁLLÍTÁSOK  
 

2021-ben az egyik fő cél az előző évben, a veszélyhelyzet miatt elmaradt kiállítások megrendezése. Ez 

négy festőt érint, a Testünk a csoda interaktív kiállítást, a Varázslatos Magyarország című fotókiállítást, 

valamint a Magyarok az ókori olimpiákon és a 150 éves a magyar tűzoltóság című ismeretterjesztő 

kiállításokat. 

Kiállítási terv 
 

Kiállítás A kiállítás célja Időpontja Felelős 

Fekti Veronika 

kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2021. január Fazekas Orsolya 

Festménykiállítás Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2021. január Fazekas Orsolya 

Terebessy 

Szilveszter és barátai 

kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2021. február Fazekas Orsolya 

Endresz Laura 

kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2021. február Fazekas Orsolya 
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Horváth Valéria 

kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2021. február Fazekas Orsolya 

Csizmadia Krisztina 

kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2021. március Fazekas Orsolya 

Az Alkotóműhely 

kiállítása 

Csoportos kiállítás 

amatőr alkotóknak 

2021. március Fazekas Orsolya 

Testünk a csoda - 

interaktív kiállítás 

Ismeretterjesztés az 

iskolai tananyaghoz 

kapcsolódóan 

2021. április Fazekas Orsolya 

Olimpiatörténeti 

kiállítás 

A magyar sportolók 

olimpiai 

részvételének 

bemutatása 

2021. április Fazekas Orsolya 

A balatonalmádi 

aluljáró alkotóinak 

kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2021. április Fazekas Orsolya 

Gadaneczné Józsa 

Aranka kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2021. május Fazekas Orsolya 

Katonák a 

művészetben 

kiállítás 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2021. május Fazekas Orsolya 

Varázslatos 

Magyarország című 

fotókiállítás 

Az országos pályázat 

nyertes képeinek 

bemutatása 

2021. június-

augusztus 

Fazekas Orsolya 

A Magyar Fotográfia 

Napja, a Bakony 

Fotóklub kiállítása 

Csoportos kiállítás 

amatőr alkotóknak 

2021. augusztus Fazekas Orsolya 

Taál Natasa 

kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2021. augusztus Fazekas Orsolya 

Festménykiállítás Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2021. szeptember Fazekas Orsolya 

Kecső Irén kiállítása Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2021. október Fazekas Orsolya 

Interaktív kiállítás Ismeretterjesztés az 

iskolai tananyaghoz 

kapcsolódóan 

2021. október Fazekas Orsolya 

Bikádi László 

fotókiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2021. október Fazekas Orsolya 

A Bakony Fotóklub 

kiállítása  

Csoportos kiállítás 

amatőr alkotóknak 

2021. november 

 

Fazekas Orsolya 

Festménykiállítás Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2021. november 

 

Fazekas Orsolya 
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Patchwork-kiállítás A Fotvarróklub éves 

bemutatkozása 

2021. december 

 

Fazekas Orsolya 

Kiállítások a 

minigalériában 

Amatőr alkotók 

egyéni vagy 

csoportos 

bemutatkozása 

2021. január-

december 

havonta egy alkalom 

Fazekas Orsolya 

 

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁS 
 

Munka egyik alapja, hogy az információt kellő módon és mennyiségben juttassuk el a közönség felé 

a lehető legtöbb csatornán.  

 

„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) 

 

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 nyitvatartásaival 

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. 

 

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 
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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. 

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. Bárki és bármikor használhatja, ha 

betartja a FB által felállított szabályokat. Népszerűsége töretlen, mert gyors, pontos, látványos és 

könnyen kezelhető. Itt több mint 8000 követőnk van, akik friss információkhoz juthatnak. Képeket 

videókat lehet elhelyezni, közzé tehetjük 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.  

 

MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉG 
 

A 2020-as év nehézségei után kiemelkedően fontos számunkra a 2021-es évben a művelődő 

közösségeink tevékenységeinek támogatása, valamint lehetőségeinkhez mérten új közösségek 

létrejöttének segítése.  
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Művelődő közösségek tevékenységének terve 
 

Művelődő 

közösség 

A tevékenység célja Időpontja Felelős 

kapcsolattartó 

Agykontroll klub Az agykontroll iránt 

érdeklődők számára 

találkozási hely 

biztosítása, a technika 

gyakorlása, 

A tudás mélyítése. 

havi 1 alkalom 

 

Ambrus Anett 

Bridzs klub A kártyajáték folyamatos 

gyakorlása és a résztvevők 

számára tudásuk, 

technikájuk fejlesztésének 

biztosítása. 

heti 1 alkalom 

 

Ambrus Anett 

Etka Jóga Lehetőséget adni a 

jógázóknak, hogy 

alkalmanként 1,5 órában 

feltöltődjenek, testi és 

lelki harmóniájukat 

szolgáló mozgásformákat 

gyakoroljanak. 

heti 2 alkalom 

 

Ambrus Anett 

Ezüst Huszár 

Sakkegyesület 

A játékosok számára a 

fejlődés-és mérkőzéseken, 

bajnokságokon való 

részvétel lehetőségének 

biztosítása. 

heti 2 alkalom 

 

Ambrus Anett 

Lung Chuan 

 Kung Fu School 

Az Iskola sokrétű 

tevékenységének, 

célkitűzéseinek 

támogatása, a 

közösséghez való tartozás 

érzésének erősítése.    

minden nap 

 

Ambrus Anett 

Gizella Nőikar Veszprém kiemelt 

művészeti együttese 

számára próba- és 

bemutatkozási lehetőség 

biztosítása. 

heti 1 alkalom 

 

Ambrus Anett 

Kosárfonó és 

Csuhékészítő 

Műhely 

A tárgyalkotó közösség 

műhelymunkáinak hely 

biztosítása 

kéthetente 

csütörtökön 

Csuri Zsuzsanna 

Natúr Kincsek 

Klub 

A tárgyalkotó közösség 

műhelymunkáinak és 

előadásainak helyszín 

biztosítása 

minden hónap 

második hétfője 

Csuri Zsuzsanna 

Alkotóműhely Olajfestés és rajzolás 

kezdőknek és haladóknak 

havi 2 alkalom Fazekas Orsolya 

Mozgássérültek 

Egyesülete 

Közösségépítés, 

mindennapi problémák 

megoldása, ünnepségek 

havi 1 alkalom Fazekas Orsolya 
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Bakony Fotóklub A fotózás technikai 

elemeinek elsajátítása, 

tapasztalatcsere, 

kiállításrendezés 

2 hetente/ 1 alk. Fazekas Orsolya 

Gerence Zsurmóka 

csoportja 

Néptánc tanítás 

gyerekeknek, 

hagyományőrzés 

heti 1 alkalom 

 

Kovács József 

Gerence felnőtt 

csoportja 

Néptánc tanítás 

gyerekeknek, 

hagyományőrzés 

2 hetente/ 1 alk. Kovács József 

Winners VTE versenytánc próba heti 2 alkalom Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Kis-Bakony 

Táncegyüttes 

néptánc próba heti 2 alkalom Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Veszprém-Bakony 

Táncegyüttes 

néptánc próba heti 2 alkalom Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Veszprémi Modern 

Táncműhely  

modern-balett tánc próba heti 2 alkalom Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Gerence 

Táncegyüttes 

néptánc próba heti 2 alkalom Kovács József 

Hadirokkantak, 

Hadiözvegyek és 

Hadiárvák 

Országos 

Szövetségének 

Veszprém Megyei 

Szervezte 

A szövetség ügyeinek 

intézése 

minden hónap első 

csütörtöke 

Kovács József 

Magyar 

Tartalékosok 

Szövetsége 

Veszprém Megyei 

Szervezete 

A szövetség ügyeinek 

intézése 

minden hónap első 

csütörtöke 

Kovács József 

Veterán Repülők és 

Ejtőernyősök 

Veszprém Megyei 

Szövetsége 

A szövetség ügyeinek 

intézése 

minden szerda Kovács József 

Katonák 

Kártyaklubja 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

beszélgetés, játék. 

minden hétfőn és 

pénteken  

Kovács József 

TIT Váci Mihály 

Irodalmi Színpad 

működtetése  

A 60 éve működő 

irodalombarát közösség 

próbahelyének biztosítása 

heti 1 alkalom Regenyei 

Zsuzsanna 

Foltvirágok 

Patchwork Klub 

A tárgyalkotó közösség 

műhelymunkáinak hely 

biztosítása, produktumaik 

évi egy kiállítása  

2 hetente/ 1 alk. Regenyei 

Zsuzsanna 

Nyugdíjas 

Klubvezetők 

Fóruma 

A nyugdíjas klubok 

összefogása, információk 

átadása, érdekképviselet. 

minden hónap első 

szerdája, kivéve 

nyáron 

Regenyei 

Zsuzsanna 
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60-as Nyugdíjasok 

klubja 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

minden páratlan 

hét keddjén  

Regenyei 

Zsuzsanna 

Apeh Nyugdíjasok 

klubja 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

minden hónap első 

csütörtökén 

Regenyei 

Zsuzsanna 

Bakony Művek 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

minden páros hét 

hétfőjén 

Regenyei 

Zsuzsanna 

Balluf Nyugdíjas 

Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

minden hónap 

második keddjén 

Regenyei 

Zsuzsanna 

Bárczi Gusztáv 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

minden hónap 

harmadik keddjén 

Regenyei 

Zsuzsanna 

Bónusz Évek 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

minden kedd és 

csütörtök 

Regenyei 

Zsuzsanna 

Cserhát Nyugdíjas 

Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

minden páratlan 

hét csütörtökén 

Regenyei 

Zsuzsanna 

Diabétesz 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

minden hónap 

harmadik csütörtök 

Regenyei 

Zsuzsanna 

Fegyveres Erők 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

minden hétfőn Regenyei 

Zsuzsanna 

Gizella Nyugdíjas 

Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

kéthetente szerda    Regenyei 

Zsuzsanna 

Laczkó Dezső 

Pedagógus 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

minden kedden Regenyei 

Zsuzsanna 

Munkaügyesek 

Nyugdíjas klubja 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

minden hónap 

utolsó keddjén  

Regenyei 

Zsuzsanna 

Pannonker 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

minden páratlan 

hét hétfőjén 

Regenyei 

Zsuzsanna 

Sédvölgy 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

kéthetente hétfő Regenyei 

Zsuzsanna 

Szenior 

Tanácsadók 

Társasága 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

kéthetente szerdán Regenyei 

Zsuzsanna 

Szociális Segítők 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

minden hónap 1. 

és 3. hétfője 

Regenyei 

Zsuzsanna 

Veszprémi 

Polgárok 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

kéthetente szerdán  Regenyei 

Zsuzsanna 
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Betty és barátai 

nyugdíjas klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

minden hétfőn Regenyei 

Zsuzsanna 

Játszunk Együtt 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

minden páratlan 

hét hétfőjén 

Regenyei 

Zsuzsanna 

Tájak-Korok-

Múzeumok 

Egyesülete - 

Veszprémi Klubja 

természeti, kulturális és 

épített örökségünk 

megismerése 

 

havi 1 alkalom 

 

Rébay Anett 

Veszprémi Nők 

Kerekasztala 

Egyesület 

A nők 

esélyegyenlőségének, 

társadalmi 

elfogadottságának 

elősegítése 

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 csatlakozik intézményünk országos rendezvényhez is, melyet természetesen 2021-ben 

is folytatni kívánunk.  

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 A rendezvény célja Időpontja Felelős  

Roma Nemzetiségi 

Nap 

Hagyományaink 

nyomán 

 

A roma kultúra 

megismertetése, 

elfogadtatása és a 

kisebbség közművelődési 

tevékenységének 

támogatása. 

2021. január 23. 

 

Ambrus Anett 

Hungarikum 

hétvége  

A nemzeti értékek és 

hungarikumok 

gyűjtése, 

népszerűsítése, 

megismertetése, 

megőrzése és 

gondozása. 

2021. február 5-7. Ambrus Anett 
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Lengyel 

Nemzetiségi Nap 

 

A lengyel hagyományok, 

kulturális szokások 

megismertetése és a 

kisebbség közművelődési 

tevékenységének 

támogatása. 

2021. március 27. 

 

Ambrus Anett 

Kultúrházak éjjel-

nappal 

Közösségépítés és az 

intézményünkben folyó 

sokrétű tevékenység 

környékbeli lakossággal 

történő megismertetése. 

2021. április 9-11. 

 

Ambrus Anett, 

Csuri Zsuzsanna, 

Fenyvesi Krisztina 

Jancsekné Zsebe 

Katalin, Fazekas 

Orsolya, Regenyei 

Zsuzsanna 

Minecraft nap 

 

Speciális élmény 

nyújtása, 

közös tudás 

megteremtése, 

korosztályok közötti 

intenzívebb kapcsolat 

támogatása, 

Közösségépítés- és 

fejlesztés. 

2021. április 17. 

 

Ambrus Anett 

Egészségnap 

a sport és a 

táplálkozás jegyében 

A testi és lelki egészséget, 

harmonikus 

személyiségfejlődést 

segítő ismeretterjesztő 

előadások, programok 

nyújtása. 

2021. május Ambrus Anett 

Rendezvény a 

parkban civilekkel 

(TOP) 

 

Szabadtéri rendezvény 

keretében 

közösségfejlesztés, 

helyi értékek 

megismertetése, 

helyi identitás erősítése 

fiatalok, egyesületek, 

fiataloknak szóló 

alapítványok 

közreműködésével. 

2021. június Ambrus Anett 

Családi Nap 

 

Közösségépítés, családi 

kapcsolatok erősítése, a 

család minden tagja 

számára igényes, 

minőségi szórakozási 

lehetőség biztosítása. 

2021. június 

2021. augusztus 

 

Ambrus Anett 

Hagyományok, 

népszokások (TOP) 

(kézműves és 

játékos 

foglalkozások, 

mesék, táncház) 

Jeles napokhoz kötődő 

programok révén helyi 

hagyományok, 

népszokások 

felelevenítése, 

ismerkedés a régi idők 

játékaival. 

2021. augusztus 

 

Ambrus Anett 
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A helyi identitás 

erősítése. 

Örmény 

Nemzetiségi Nap 

 

Az örmények 

művészetének, 

kultúrájának bemutatása 

és közművelődési 

tevékenységének 

támogatása. 

2021. szeptember 

18. 

Ambrus Anett 

Ukrán Nemzetiségi 

Nap 

 

Az ukrán hagyományok, 

szokások megismertetése 

és a nemzetiség 

közművelődési 

tevékenységének 

támogatása. 

2021. október 9. Ambrus Anett 

Filmklub Kortárs filmművészeti 

alkotások bemutatása 

2021. jan.-dec. 

minden hétfő a 

nyár kivételével 

 

Fenyvesi Krisztina 

Csuri Zsuzsanna 

A Magyar Film 

Napja 

Kiemelkedő magyar 

filmművészeti alkotások 

bemutatása. 

2021. április 30. Fenyvesi Krisztina 

Csuri Zsuzsanna 

Országos 

Természetfilm 

Fesztivál 

Elsősorban hazánk 

természeti értékeit 

bemutató természetfilmek 

vetítése. 

2021. május 28-30. 

 

Fenyvesi Krisztina 

Csuri Zsuzsanna 

Filmek a falakon közösségépítés, minden 

korosztály számára 

érdekes és színvonalas 

filmművészeti alkotások 

bemutatása 

2021. augusztus 

28-30. 

Fenyvesi Krisztina 

Csuri Zsuzsanna 

Mozinet Filmnapok Kortárs filmművészeti 

alkotások bemutatása. 

2021. október 21-

24. 

Fenyvesi Krisztina 

Csuri Zsuzsanna 

Országos 

Rajzfilmünnep 

Klasszikus és kortárs 

animációs alkotások 

bemutatása. 

2021. november 

 

Fenyvesi Krisztina 

Csuri Zsuzsanna 

Női vonal kulturális értékek 

közvetítése, minél 

szélesebb körben való 

terjesztése, közösségi 

élmény megteremtése 

2021. március 

2021. november 

Fenyvesi Krisztina  

Nyárbúcsúztató 

(DVK) 

Helyi civil szervezetek 

bevonása a közösségi 

program létrehozásánál, 

közösség erősítése 

2021. szeptember 

4.  

Fenyvesi Krisztina 

Dózsavárosi 

karácsony (DVK) 

Bemutatkozási lehetőség 

biztosítása az amatőr 

fellépőknek, nyugdíjas 

közösségek erősítése 

2021. december Fenyvesi Krisztina 

CLLD - Mozogj a 

parkban!  

Komplex rendezvény 2021. május Fazekas Orsolya 
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Zenés este A lakótelepen élők 

szórakoztatása, 

közösségépítés, térségi 

együttműködés 

2021. július Fazekas Orsolya 

Szünidei 

játszóházak 

kézműves foglalkozások, 

játékos vetélkedők 

biztosítása a gyerekeknek, 

családoknak a tavaszi és 

az őszi szünidőben 

2021. április  

2021. október  

 

Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Halász Judit koncert 1. A családok, gyermekek 

igényes zenei 

szórakoztatása, 

szabadidejük hasznos és 

kulturált eltöltése.                

2. A művészet és a 

kultúra gyermekkorban 

történő megismerése és 

megszerettetése. 

2021. május 22.  Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Gyere a parkba! színvonalas, tartalmas, 

minőségi gyermek-és 

felnőtt programokat 

felsorakoztató 

nyárbúcsúztató esemény 

nyújtása 

2021. augusztus  Jancsekné Zsebe 

Katalin 

CLLD-Apáról-fiúra 

hagyományőrző 

családi délutánok 

kézműves foglakozások 

és az adott havi 

tematikához szervesen 

kapcsolódó 

gyermekkoncert 

szervezése 

január 9., február 

13., március 6., 

március 27, május 

8. + 2 pótlás az 

elmaradt 2020. 

nov., dec.) 

Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Gyermekkoncertek 

(Farkasházi Réka és 

a Tintanyúl zenekar 

koncert) 

1. A családok, gyermekek 

igényes zenei 

szórakoztatása, 

szabadidejük hasznos és 

kulturált eltöltése.                

2. A művészet és a 

kultúra gyermekkorban 

történő megismerése és 

megszerettetése. 

2021. ősz Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Gyermek színházi 

előadás (Vackor 

karáccsonya) 

1. A családok, gyermekek 

igényes színházi 

szórakoztatása, 

szabadidejük hasznos és 

kulturált eltöltése.                

2. A művészet és a 

kultúra gyermekkorban 

történő megismerése és 

megszerettetése. 

2021. december Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Advent az Agorában Ünnepre hangoló, 

ünnepváró családi délután 

2021. december Jancsekné Zsebe 

Katalin 
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Folklórestek Látványos felvezető 

program az augusztus 

20.-i főműsor előtt 

2021. augusztus 

18., 19. 

Kovács József 

A Magyar Kultúra 

Napja 

A helyi és hazai kulturális 

értékek bemutatása, 

ízlésformálás  

2021. január 22. Regenyei 

Zsuzsanna 

Versbarátok 

Találkozója 

Vers- és prózamondó 

hagyományok őrzése, 

közösségi élet fejlesztése 

2021. január  Regenyei 

Zsuzsanna 

TIT Váci Mihály 

Irodalmi Színpad 

előadások 

Patinás művelődési 

közösség működésének 

támogatása, előadásainak 

helyszín biztosítása 

Évente 8 alkalom 

 

Regenyei 

Zsuzsanna 

Költészet Napja Rendhagyó irodalomóra 

diákoknak 

2021. április  Regenyei 

Zsuzsanna 

Regösök húrján 

regionális vers- és 

prózamondó verseny 

A dunántúli régióban élő, 

tehetséges vers- és 

prózamondó diákok 

bemutatkozási fóruma 

2021. május  Regenyei 

Zsuzsanna 

Zenélő udvar  Komoly-és könnyűzenei 

élmények biztosítása, a 

zenei kultúra fejlesztése 

2021. június  Regenyei 

Zsuzsanna 

Idősek Világnapja Szórakoztató műsor 

nyugdíjasoknak az Idősek 

Világnapja alkalmából. 

2021. október Regenyei 

Zsuzsanna 

Aradi Vértanúk 

Emléknapja 

Együttműködés a városi 

önkormányzattal 

2021. október Regenyei 

Zsuzsanna 

Örök pódiumon 

országos vers- és 

prózamondó verseny 

országos vers- és 

prózamondó verseny 

2021. november  Regenyei 

Zsuzsanna 

Nyugdíjas 

Karácsony 

Szórakoztató műsor 

nyugdíjasoknak 

Karácsony alkalmából. 

2021. december 

 

Regenyei 

Zsuzsanna 

Alma Mater Napok Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 

2021. március és 

április 

Rébay Anett 

Világjava estek zenei ízlésformálás a 

műfaj és az élőzene 

népszerűsítése  

2021. augusztus 

15., 16., 17. 

 

Rébay Anett 

 

TÁBOR 
 

2021-ben a táborozási tervünket az előzőévek tapasztalataira, a gyermekek és szülők visszajelzésére 

alapozva készítettük el. Táborkínálatunkban a leginkább kedvelt táborok kapnak helyet 2021-ben.   

Táborozási terv 
 

Tábor A tábor célja Időpontja Felelős 

Szín-játsszunk 

együtt! tábor 

 

Az iskolások 

kommunikációjának, 

egyéni 

2021. július  Ambrus Anett 
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megnyilatkozásának, 

társas érintkezésének, 

önbizalmának fejlesztése 

játékos módon, interaktív 

foglalkozásokkal. 

Sport tábor 

 

Az iskolások testi és lelki 

erejének fejlesztése, 

biztonságérzetének 

növelése, egészségesebb 

élet felé terelése. 

2021. július   Ambrus Anett 

Fotós tábor Nyári tematikus tábor 

lebonyolítása 

2021. július 

 

Fenyvesi Krisztina 

Tudományos tábor Nyári tematikus tábor 

lebonyolítása 

2021. július 

 

Fenyvesi Krisztina 

Kézműves 

alkotótábor I., II. 

a nyári szünidőben 

hasznos, tartalmas, kreatív 

táborlehetőség alsó 

tagozatosoknak 

2021. július 

 

Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Kiscukrász tábor I., 

II., III. 

Nyári tematikus tábor 

lebonyolítása 

2021. június és 

július 

Fazekas Orsolya 

Offline tábor Nyári tematikus tábor 

lebonyolítása 

2021. július 

 

Fazekas Orsolya 

Önismereti tábor Nyári tematikus tábor 

lebonyolítása 

2021. július 

 

Fazekas Orsolya 

  

SZÁRMAZTATOTT SZOLGÁLTATÁS 
 

2021-ben továbbra is célunk az intézményi szolgáltatások kiterjesztése, szabad kapacitásunk terhére. 

Termeink bérbeadásával olyan szolgáltatásokat kínálunk a látogatóink számára, amelyek nem 

tartoznak az Agóra profiljába vagy egyéb okok miatt hiányzik a kínálatunkból vagy egyszerűen csak 

színesíti a választékot. Természetesen a minőségi szempontrendszert ez esetben is maximálisan szem 

előtt tartva.  

Intézményünk közösségi tereit nyitvatartási időben a Házirend betartása mellett bárki használhatja, 

beszélgethetnek, ingyenesen használhatják wifi hálózatunkat. A Könyvtár Pont nyitvatartási idejében, 

kölcsönözhetnek a helyi könyvállományból vagy igénybe vehetik a könyvtárközi kölcsönzés 

lehetőségeit is, emellett folyóiratokat olvashatnak, vagy számítógépezhetnek.  

Elégedettség és igényfelmérő kérdőíveink értékelésével folyamatosan figyeljük azokat az 

észrevételeket, amelyekkel a látogatóink komfortérzetét növelhetjük.    

 

Származtatott szolgáltatási tevékenység terve 

 

Az Agóra Veszprém Kulturális Központ a származtatott szolgáltatási tevékenységét az intézményi 

stratégiához illeszkedve, tervezetten és gazdaságosan végzi, figyelembe véve a közösségi igényeket 

és a minőségbiztosítási szempontokat is. 2021-ben 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: 
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• 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. Az egészséges életmód gyakorlására, jóga csoportok, 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.  

 

Az Agóra Veszprém Kulturális Központ 2021-es szolgáltatási tervét az 1. sz. melléklet tartalmazza.  

 

A GYULAFIRÁTÓTI MŰVELŐDÉSI HÁZ 2021. ÉVI SZAKMAI 

MUNKATERVE 
 

Művelődési Házunk, városrészünk, településünk hagyományait, a helyi értékek megtartását, a helyi 

identitás erősítését tartja fontos feladatának. 

 

Intézményünk szervezi nemzeti ünnepeink, ünnepi programok, jeles napok hagyományaihoz 

kapcsolódó programokat, családi rendezvényeket, kézműves foglalkozásokat. 

 

Helyet biztosítunk és munkáját segítjük amatőr művészeti csoportjainknak (pávakör, néptánc 

gyermek- felnőtt csoport, német nemzetiségi dalkör és tánccsoport), civil szervezeteinknek, és sok 

programot együtt valósítunk meg. A közösségekkel együtt igyekszünk a fiatalokat is bevonni a 

rendezvények megvalósításába, részvételére. 

 

Nyugdíjas klubjaink (Bakonyerdő, Rátót Mátyás, Rozmaring) tevékenységét támogatjuk.  

Sokféle klub és mozgásforma működik, amelyeknek továbbra is helyszínt biztosítunk (kerekítő 

foglalkozás, baba-mama klub, asztalitenisz, alapozó terápia, aerobic, felnőtt moderntánc, kid rock 

and roll, jóga). 

 

Kiállításokat szervezünk különböző művészeti ágakban tevékenykedő amatőr művészeknek. 

Igény szerint cégeknek, családi, baráti összejöveteleknek, lakossági fórumoknak biztosítunk 

helyszínt. 

 

Pályázati programjainkkal arra törekszünk, hogy a közösségi részvételt fejlesszük, és minőségi 

fejlődést érjünk el az egyéni és társadalmi életben. 
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CLLD TOP-7.1.1-16-H-073-9-1 „Élmény, közösség, tudás” családi programok az Agórával – 

Egészségmegőrzés a családban – ismeretterjesztő előadássorozat. Az előadássorozat illeszkedve a 

pályázati kiíráshoz – a közösségi szemléletformálás révén hozzásegíti a résztvevőkben a környezet- 

és egészségtudatosság igényének felkeltését, kialakítását, az erre való törekvést, megteremti a 

környezet- és egészségtudatossá válás elérését. 

 

TOP-6.9.2-16-VP1 A helyi identitás és kohézió erősítése. Közösségfejlesztés Veszprém Város 

településrészein 

A pályázatban a felmért igények alapján sokféle közösségi- családi- és sportprogram valósul meg. Új 

klubok alakulnak, kiadványok valósulnak meg. A pályázat lehetővé teszi a célterületen élő lakosok 

közösségének, közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi 

szerepvállalásuk erősítését. Fontos a célterületeken élő lakosok bekapcsolódásának elősegítése a 

közösségi programokba, részvételük erősítése a helyi társadalmi életben. A bevont személyek 

motiváltságának folyamatos fenntartása, növelése. A helyi, a közvetlen környezetben lévő 

(szomszédsági) kapcsolatok, a természetes támaszok megerősítése, a meglévő kapcsolati háló 

feltérképezése és kibővítése. 

 

NKA 205107/124 Térségi Német Nemzetiségi Találkozó. A pályázati program elősegíti a német 

nemzetiségi hagyományok és a térségben működő csoportok bemutatását, a közösségek kapcsolati 

hálójának erősítését, a tevékenységük színvonalának, minőségének fejlesztését. 

 

Tervezett programjaink: 

 

DÁTUM RENDEZVÉNY HELYSZÍN 

2021. 01. 19. Egészségmegőrzés a családban ismeretterjesztő előadás 

(CLLD) 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 01. 26. Magyar Kultúra Napi rendezvény- „A vers, a dal, a zene 

szárnyán” – Morgan Matilda és Tóth Elizabet Virág ünnepi 

műsora 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 01. 30. 

 

Családi farsang – (közös program a Róm.Kat. 

Egyházközséggel) 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 02. 03. 

 

Jeles Napok gasztronómiája (Farsangi ételek, fánk) 

készítése a helyi közösségekkel TOP 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 02. 06. 

 

Dorottya Napi Bál (Ne felejts Közhasznú Alapítvány) Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 02. 09. Molnár Ákos festmény kiállítása Megtekinthető: 03. 25-ig. Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 02. 13. „Fussunk össze” – Élhetőbb Rátótért Egyesület 

sportprogramja 

Start-Cél Vanilia 

Kávézó 

2021. 02. 17. 

 

Kitelepített német családokra emlékezés (Gyulafirátóti 

Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület)  

Gyulafirátót, 

Vízi u. Emlékkő 

2021. 02. 19. Köz. Akc. Szomszédolás a Farsang jegyében (TOP) 

 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021.02. 20. „Farsang farka” – Ablak a múltra Egyesület Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 02. 23. Egészségmegőrzés a családban – ismeretterjesztő előadás 

(CLLD) 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 02. 27. Térségi Német Nemzetiségi Találkozó (NKA) Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021.03. 06. Nőnapi Bál (bérléses) Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 
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2021. 03. 12. 

 

1848-49-es forradalom- és szabadságharcra emlékezés, 

fáklyás felvonulás, koszorúzás 

Gyulafirátót - 

Batthyány Lajos 

emlékszobor 

2021. 03. 17. Honismereti Kör programja (TOP) Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 03. 23. Egészségmegőrzés a családban – ismeretterjesztő  előadás 

(CLLD) 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 03. 24. Felújított kőkereszt felavatása, megszentelése – 

Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 

Gyulafirátót, Zirci 

u. 

2021. 03. 27-

28. 

Tikhegyi Néptánctalálkozó – Ablak a múltra Egyesület 

 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 03. 30. Köz. Akc. Húsvéti Ünnepkör hagyományai (TOP) Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 04. 10. Pitti Katalin énekel – Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület 

 

Gyulafirátót, 

róm.kat.templom 

2021. 04. 11. 

 

Kultúrházak éjjel-nappal - Simon család kiállítása 

textilszobor, síküveg, festmény Kiállítás látogatható: 05. 31. 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 04. 17. Élő néphagyomány – népdalok délutánja (TOP) Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 04. 20. „Készülj velünk Anyák Napjára!” – kézműves foglalkozás Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 04. 27. Egészségmegőrzés a családban – ismeretterjesztő előadás 

(CLLD) 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 05. 18. Egészségmegőrzés a családban – ismeretterjesztő előadás 

(CLLD) 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 05. 28. Hősök Napja Gyulafirátót, I-II. 

v.h. emlékmű 

2021. 05. 28. Köz.Akc. Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar 

koncertje, dalosjáték foglalkozás, ismerkedés vonós 

hangszerekkel (TOP) 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 05. 29.  Rátóti Civil Nap – Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

Róm.Kat. 

templom melletti 

tér 

2021. 06. 16. Radics Józsefre emlékezés 35 é. 

 

Gyulafirátót, 

emlékfal 

2021. 06. 18. Ablak a múltra Egyesület családi programja 

 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 06. 19. 

 

XXX. Rátóti Falunap - gyermek-, hagyományőrző-, 

szórakoztató programok, koncertek minden korosztály 

számára 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

Sportpálya 

2021. 06. 19. Kavicsfogú álteknős szobor avatása (TOP) 

 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 06. 19. Élő néphagyomány- „Folklór a javából” (TOP) Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 06. 27. Német Nemzetiségi Nap – Gyulafirátóti Német Nemzetiségi 

Kulturális Egyesület 20 éves évf. 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 07. 09. 

 

Ablak a múltra – Képalkotás (TOP) 

 

Bakonyalja 

célterület 
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2021. 07.19-

23. 

 Judo tábor (bérléses) Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 09. 07. Tamaskovics György faintarzia kiállítása Megtekinthető: 

09. 07 - 10. 07. 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 09. 10. Nordic walking (TOP) Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 09. 18. Őszi játszóház gyerekeknek – interaktív előadás, ügyességi 

játékok, kézműves foglalkozás 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 09. 22. Honismereti kör (TOP) 

 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 09. 25. Élő néphagyomány - Szüreti táncház (TOP) 

 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 09. 29. Köz. Akc. Őszi ünnepkörök hagyományai – Mihály nap 

(TOP) 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 10. 06. Aradi Vértanúkra emlékezés  

 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 10. 12. Bakony Fotóklub – Őszi-Téli Tárlat Megtekinthető: 12.17-

ig. 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021.10. 16. Élő néphagyomány – német nemzetiségi hagyományok 

(TOP) 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 10. 23. 1956-os forradalom és szabadságharc emlékezete -  

megemlékezés és koszorúzás 

Gyulafirátót, Alsó 

temető 

2021. 10. Hagyományőrző Találkozó Vágkirályfán Vágkirályfa 

2021. 11. 02. Idősek Világnapja 

 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 06-11.  Ökológiai mintakert (TOP) volt óvoda udvar 

2021. 11. 11. Jeles Napok gasztronómiája – Márton napi ételek (TOP) 

 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 11. 20. Iskolai jótékonysági Bál - Gyulaffy László Alapítvány  

 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 11. 25. Köz.Akc. A verbunk hagyományai - Veszprém Verbunk  

Népi Koncertzenekar interaktív előadása (TOP) 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 11. 30. 

 

Karácsonyi kézműves foglalkozás Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 12. 08..  

 

Jeles Napok gasztronómiája – karácsonyi ételek (TOP) Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 12. 17. Élő néphagyomány - Betlehemezés (TOP) 

 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 12. 13. Művelődési Ház Karácsony- A Kék madár Gyermek 

Színjátszó csoport előadása 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

2021. 12. 31.  Szilveszteri Bál (bérléses) 

 

Gyulafirátóti 

Művelődési Ház 

 

Az Gyulafirátóti Művelődési Ház 2021-es szolgáltatási tervét az 2. sz. melléklet tartalmazza.  

 

 

A KÁDÁRTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ 2021. ÉVI SZAKMAI MUNKATERVE 
 

Dátum Program  Helyszín Program célja 
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január 22. 

Magyar Kultúra Napja 

alkalmából „Helyi-

érték” kiállítás 

megnyitója 

Közösségi Ház 

Lehetőség a helyi 

alkotók számára 

munkáik bemutatására, 

a művelődő közösségek 

támogatása. 

január 

Nosztalgia bál 

(Nosztalgia Klub 

szervezésében) 

Közösségi Ház 

Helyszín biztosítása a 

helyi klubnak, ezzel 

támogatva 

működésüket, már 

hagyománnyá vált 

rendezvényüket. 

január 
Ricsi bácsi játszóháza 

(CLLD) 
Közösségi Ház 

A gyermekek 

művelődését segítő 

program, mely a havi 

adott ünnep, jeles nap 

köré épül. Ezzel is 

biztosítva az egész 

életre kiterjedő tanulás 

feltételeit. 

február 20. 

II. Kádártai 

Kolbászolás (Közösség 

Kádártáért Egyesülettel 

közös szervezésben) 

Közösségi Ház 

parkolója 

Új gasztronómiai 

program, melynek célja 

a helyi közösség 

életének fejlesztése, 

összekovácsolása. 

február 
Ricsi bácsi játszóháza 

(CLLD) 
Közösségi Ház 

A gyermekek 

művelődését segítő 

program, mely a havi 

adott ünnep, jeles nap 

köré épül. Ezzel is 

biztosítva az egész 

életre kiterjedő tanulás 

feltételeit. 

február 

Jótékonysági Óvoda 

bál (Ficánka 

Alapítvány 

szervezésében) 

Közösségi Ház 

Helyszín biztosítása a 

Ficánka Tagóvoda 

alapítványának, 

támogatva 

működésüket, 

jótékonysági báljukat. 

február 

Farsangi játszóház 

(Csigaház Családi 

Bölcsőde 

szervezésében) 

Közösségi Ház 

Helyszín biztosítása a 

Csigaház Családi 

Bölcsőde számára, 

nyitott programjuk 

megvalósításához. 

március 5. vagy 12. 
Nőnapi süti-sütő 

verseny, műsorral 
Közösségi Ház 

A program lehetőséget 

ad a helyiek 

gasztronómiai 

alkotásainak 

bemutatására, ezzel 

együtt a közösségi élet 

fejlesztésére.  
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március 12. 

Ünnepi megemlékezés 

az 1848/49-es 

forradalom és 

szabadságharcról 

Kádártai Református 

Templom előkertje 

Az 1848/49-es 

forradalom és 

szabadságharc, mint 

nemzeti kulturális 

értékről történő 

megemlékezés. 

március 
Ricsi bácsi játszóháza 

(CLLD) 
Közösségi Ház 

A gyermekek 

művelődését segítő 

program, mely a havi 

adott ünnep, jeles nap 

köré épül. Ezzel is 

biztosítva az egész 

életre kiterjedő tanulás 

feltételeit. 

április 3. 

Húsvéti Locsolóbál 

(Közösség Kádártáért 

Egyesület 

szervezésében) 

Közösségi Ház 

Helyszín biztosítása a 

helyi civil szervezet 

számára, támogatva 

működésüket, 

rendezvényüket. 

április 14. Költészet napja Közösségi Ház 

A Magyar Költészet 

Napjáról történő 

megemlékezés 

biztosítása, így a 

művelődő közösségek 

támogatása. 

május 5. 

Alkoss hulladékból 

kreatív alkotóműhely 

(TOP) 

Közösségi Ház 

A program a 

természetvédelem és a 

szelektív 

hulladékgyűjtés 

fontosságát 

hangsúlyozza. 

május 23. 

Kádártai Gyereknap 

(Közösség Kádártáért 

Egyesülettel közös 

szervezésben) 

Gelemér utcai 

Forrás-park 

A helyi civil 

szervezettel 

együttműködve a 

gyermekek 

művelődését segítő 

program szervezése, 

valamint ezáltal a 

település közösségi 

életének fejlesztése. 

május Bábelőadás Ficánka Tagóvoda 

A gyermekek 

művelődését segítő 

programként 

bábelőadás szervezése. 

június 12. 
Kádártai Vigasságok és 

labdarúgó torna 

Gelemér utcai 

Forrás-park, Kádártai 

Közösségi Ház 

melletti műfüves 

labdarúgó pálya 

A helyi amatőr alkotók, 

előadóművészek 

támogatása, fellépési 

lehetőség biztosítása 

számukra, valamint a 

helyiek szórakozási 

lehetőségeinek 
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biztosítása, a közösségi 

élet fejlesztése. 

augusztus 20. 

Szent István-napi 

újkenyér szentelés 

(TOP)  

Gelemér utcai 

Forrás-park 

Nemzeti ünnepünk 

kultúrájának 

megismerése, 

gondozása. 

szeptember 13. 

Alkoss hulladékból 

kreatív alkotóműhely 

(TOP) 

Kádártai Közösségi 

Ház 

A program a 

természetvédelem és a 

szelektív 

hulladékgyűjtés 

fontosságát 

hangsúlyozza. 

szeptember 24. Mihály-napi vásár Ficánka Óvoda 

A Mihály-napi 

hagyományok 

megismertetése a 

gyermekekkel. 

szeptember 29. Idősek Világnapja  Közösségi Ház 

A szép korúak 

ünneplése, 

művelődésüket segítő 

program szervezése.  

október 2. 

Szüreti Vigasságok 

(Közösség Kádártáért 

Egyesülettel közös 

szervezésben) 

Közösségi Ház 

A közösségi élet 

fejlesztése, 

összekovácsolása, a 

helyiek bevonása a 

szüreti felvonulás 

szervezésébe, ösztönzés 

a részvételre. 

október 6. 

Ünnepi megemlékezés 

az Aradi Vértanúk 

tiszteletére 

Kádártai Temető, 13 

ismeretlen katona 

sírja 

A 13 Aradi Vértanúról 

történő megemlékezés 

biztosítása, kultúra 

ápolása. 

november 12. 
Márton-napi lámpás 

felvonulás 
Ficánka Óvoda 

A Márton-napi 

hagyományok 

megismertetése a 

gyermekekkel. 

november 27. 

Adventi játszóház 

(Református 

Egyházközséggel 

közös szervezésben) 

Református 

gyülekezeti terem 

Adventi készülődés, 

játszóház szervezése a 

gyermekek számára. 

november Karácsonyfa állítás Közösségi Ház 

A Közösségi Ház és az 

előtte levő karácsonyfa 

feldíszítése a helyi 

közösséggel, az ünnepi 

légkör megteremtése. 
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december 10. 

Adventi kézműves 

foglalkozás (Eötvös 

Károly Megyei 

Könyvtárral és a 

Közösség Kádártáért 

Egyesülettel közös 

szervezésben) 

Kádártai Közösségi 

Ház 

Karácsonyra 

hangolódás, közös 

kézműveskedés, kreatív 

tárgyak, díszek 

készítése. 

december 17. Falukarácsony 
Kádártai Közösségi 

Ház 

A karácsony közös 

ünneplése, helyi 

csoportok, intézmények 

bevonása a műsorba. 

december Bábelőadás Ficánka Óvoda 

A gyermekek 

művelődését segítő 

programként 

bábelőadás szervezése. 

 

A Kádártai Közösségi Ház 2021-es szolgáltatási tervét az 3. sz. melléklet tartalmazza.  

 

 

 

Veszprém, 2021. január 31. 

 

 

 

 

Neveda Amália 

                   igazgató 

                                    Agóra Veszprém  

                                Kulturális Központ 
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1. sz. melléklet 

SZOLGÁLTATÁSI TERV 2021. 

AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT 

 

A hatályos szabályozások értelmében március 1-ig, a feltüntetett programok elmaradnak, illetve a lehetőségekhez képest online, vagy egy későbbi 

időpontban kerülnek megrendezésre.  

 

Közösségi tevékenység 

megnevezése 

Közösségi tevékenység 

célja 

Közművelődési 

alapszolgáltatás 

Rendszeresség/ 

időpont 

Tervezett 

létszám 

Helyi közösségek 

bevonásának módja 

Fekti Veronika kiállítása 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021. január 40 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Festménykiállítás 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021. január 40 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Sushi-tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. január 10 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Hungarikumok a modern 

konyhában - a makói 

hagyma és a magyar 

akácméz 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. január 10 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 
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Online Hungarikum kvíz - 

Főzzünk magyarul! 

Ismeretterjesztés az 

iskolai tananyaghoz 

kapcsolódóan 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. január 40 fő 
Oktatási intézmények 

bevonása 

Versbarátok Találkozója 

Vers- és prózamondó 

hagyományok őrzése, 

közösségi élet fejlesztése 

Hagyományos kulturális 

értékek 
2021. január 40 fő 

Egyeztetés a 

csoporttal és 

vezetőjükkel 

A Magyar Kultúra Napja 

A helyi és hazai kulturális 

értékek bemutatása, 

ízlésformálás 

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2021. január 22. 260 fő 

Egyeztetés a 

csoporttal és 

vezetőjükkel; 

közösségi szolgálat 

Roma Nemzetiségi Nap 

 

A roma kultúra 

megismertetése, 

elfogadtatása és a 

kisebbség közművelődési 

tevékenységének 

támogatása. 

4. Hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek 

 

2021. január 23. 
150 fő 

Helyi szakemberek 

bevonása 

Olasz haladó 

nyelvtanfolyam  

Az olasz nyelv 

megismerése: fonetika, 

nyelvtan stb. Turisztika, 

gasztronómia, kultúra stb. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. januártól 60 

órában kedd 17.00-

19.15 

12 fő 
Egyeztetés a 

csoporttal 

Számítástechnika haladó 

tanfolyam 

Irodai számítógépes 

tanfolyam: word, excel, 

internet stb. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. január-

március hétfő-

szerda 17.00-19.15 

14 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Photoshop tanfolyam 

Alapismeretek, grafikai 

munkák, képszerkesztés 

megtanulása 
3. Az egész életre 

kiterjedő 

2021. január-

március kedd-
8 fő 

Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 
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tanulás feltételeinek 

biztosítása 

csütörtök 17.00-

19.00 

Filmklub 
Kortárs filmművészeti 

alkotások bemutatása 

4. Hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

2021. jan.-dec. 

Hetente 1 alkalom 

a nyár kivételével 

2000 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 

Mindentudó Ház  

Ismeretterjesztés, a 

tudomány különböző 

területeinek bemutatása 

Az egész életre kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. január és 

december között 

havonta 1 alkalom 

a nyár kivételével 

270 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Egészségnevelési és 

életviteli program 

A résztvevők egészséges 

életre való nevelése, lelki 

és testi harmóniájának, 

személyiségfejlődésének 

segítése. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

heti 1 alkalom 

2021. január-

december 

20 fő/alkalom 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Környezeti nevelési 

oktatóterem 

a gyerekekben kialakuljon 

és egész életen át 

fennmaradjon a 

környezettudatos 

magatartás, a környezetért 

felelős életvitel 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

havonta egyszer 

(január 19., február 

16., március 23., 

április 20., május 

18., június 8., 

július-augusztus 

szünet, 

szeptembertől-

decemberig 

havonta egyszer) 

400 fő 

oktatási intézmények, 

pedagógusok 

bevonása 
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DVK - TOP  

Kutyabarát Klub 

terápiás kutyákkal történő 

közös foglalkozás, 

játéktevékenység 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. január 8.  

február 5. 

március 5. 

április 9. 

május 7. 

június 4. 

július 2. 

szeptember 3. 

október 1. 

november 5. 

120 fő 
Oktatási intézmények 

bevonása 

Start Pont – Workshop  
Tanácsadás szülőknek, 

tréning kamaszoknak 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

évi 20 alkalom 

2021. január-

december 

20 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Kiállítások a 

minigalériában 

Amatőr alkotók egyéni 

vagy csoportos 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021. január-

december 

alkalmanként 

200 

Egyeztetés az 

intézmény 

fotóklubjával 

TOP - Paracord Műhely 

 

A paracord-csomózás 

alaptechnikájának 

megismertetése, az 

ejtőernyős zsinór 

eredetével, történetével, 

anyagával kapcsolatos 

tudnivalók átadása és 

tárgykészítés. 

A helyi identitás erősítése. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

havi 1 alkalom 

2021. január-

december 

8 fő/alkalom 
Helyi szakemberek 

bevonása 
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Játszóházak  
Táncos és kézműves 

foglalkozás 

4. Hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

évi 8 alkalom 

2021. január 

2021. február 

2021. március 

2021. április 

2021. szeptember 

2021. október 

2021. november 

2021. december 

100 fő/alkalom 
Helyi szakemberek 

bevonása 

TOP - Közösségfejlesztés a 

kórusban 

 

A kórusélet minél több 

emberrel történő 

megismertetése 

Veszprém 

kiemelt művészeti 

együttese, 

a Gizella Nőikar 

vezetésével. 

Közösségi alkalmak 

megteremtése és 

fejlesztése. 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

évi 5 alkalom 

2021. január 

2021. március 

2021. május 

2021. augusztus 

2021. november 

30 fő/alkalom 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 

TOP - Generációk 

találkozása 

Közösségépítés, a 

lakótelepen élő különböző 

életkorú és különböző 

értékeket képviselő 

csoportok találkozása, 

közös tevékenykedése. Az 

idős korúak számára még 

ismert, de manapság már 

nem jellemző 

4. Hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

2021. január, 

március, 

szeptember, 

november 

hónapokban1-1 

alkalom 

60 fő 
Oktatási intézmények 

Bevonása 
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tevékenységi formák 

felelevenítése, a tudás 

átadása a fiatalabb 

korosztálynak. 

Tréningek, foglalkozások 

(pl. Kertészkedjünk 

együtt!, mixer, virágkötő, 

kozmetikai, 

lakberendező, textiljáték-

készítő, otthoni szakápolási 

és gondozási, 

elsősegélynyújtó, hobby 

barista, szörpkészítő, 

kézműves parfümkészítő, 

gyógynövényismereti) 

 A tematikus 

foglalkozások terén minél 

színesebb kínálat 

biztosítása, hozzájárulva 

az érdeklődők élethosszig 

tartó tanulásához, 

munkaerőpiaci 

helyzetének javulásához. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

Évi 8 alkalom 

2021. február 

2021. március 

2021. április 

2021. május 

2021. szeptember 

2021. október 

2021. november 

2021. december 

80 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

TOP - Szemléletformálás 

Érzékenyítés, 

személetformálás az 

esélyegyenlőség mentén a 

Vakok és Gyengénlátók 

Egyesületének 

közreműködésével. 

Közösségi alkalmak 

megteremtése és 

fejlesztése. 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

Évi 4 alkalom 

2021. február 

2021. április 

2021. október 

2021. december 

50 fő/alkalom 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 

CLLD – Prevenciós nap 

Elsődleges, másodlagos, 

harmadlagos prevenció, 

bizonyos betegségek, 

balesetek, veszélyek 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2021. február 100 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 
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megelőzése és 

ismeretterjesztés. 

Az intézményünkben 

folyó sokrétű tevékenység 

környékbeli lakossággal 

történő megismertetése, 

közösségépítés. 

Terebessy Szilveszter és 

barátai kiállítása 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021. február 60 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Endresz Laura kiállítása 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021. február 60 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Tortaburkoló tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. február 10 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

HUNG-2020 

Hungarikumok a modern 

konyhában – a Tokaji aszú 

és a hízott liba 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. február 10 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Horváth Valéria kiállítása 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021. február 40 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 
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HUNG-2020 - Online 

Hungarikum kvíz - 

Fölszállott a páva 

Ismeretterjesztés az 

iskolai tananyaghoz 

kapcsolódóan 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. február 40 fő 
Oktatási intézmények 

bevonása 

egyéb gyermekkoncertek 

(Gryllus) 

1. A családok, gyermekek 

igényes zenei 

szórakoztatása, 

szabadidejük hasznos és 

kulturált eltöltése.                

2. A művészet és a kultúra 

gyermekkorban történő 

megismerése és 

megszerettetése. 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

 2021. február   500 fő 

Helyi közösség 

bevonása 

a közösségi oldalon 

HUNG-2020 - Hungarikum 

hétvége 

A nemzeti értékek és 

hungarikumok 

gyűjtése, 

népszerűsítése, 

megismertetése, 

megőrzése és 

gondozása. 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

 

2021. február 5-7. 
1000 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 

CLLD - Kis cukrász 

napközi  

Egyszerű édességek 

készítése szervezett 

iskolai csoportoknak a 

napközi idejében 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

32 alkalom 2021. 

február-június 
220 fő 

Oktatási intézmények 

bevonása 

Az öt elem titkai - 

Workshopok 

A boldogság alapját 

képező kínai öt elem 

ismertetése, a testi és lelki 

egészséget, harmonikus 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

évi 5 alkalom 

2021. február 

2021. április 

2021. június 

50 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 
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személyiségfejlődést 

segítő program 

biztosítása. 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. szeptember 

2021. november 

DVK - TOP  

Alkotó közösség 

témánként csoportosítva 

különböző kézműves 

technikák és 

munkafolyamatok 

elsajátítása 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

 

2021. február 25. 

március 6.,11.,18., 

25., április 8. 

szeptember 25., 

30., október 7., 14., 

21., 28., november 

4., 11., 18., 25., 

december 2., 9. 

6 fő / alk 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Magas művészeti zenei 

előadás  

Magas színvonalú, 

minőségi produkció 

bemutatása, zenei 

ismeretterjesztés, a 

kulturális és zenei 

műveltség mélyítése, 

közösségépítés. 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

 

2021. március 
200 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 

Csizmadia Krisztina 

kiállítása 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021. március 40 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Az Alkotóműhely kiállítása 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

6. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021. március 40 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 
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Cukorvirágkészítő 

tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. március 10 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

HUNG-2020 

Hungarikumok a modern 

konyhában - a szegedi 

fűszerpaprika és a csabai 

kolbász 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. március 10 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Szünidő a konyhában 

Ismerkedés a konyhával, 

egyszerű sütemények 

készítése 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2021. március 35 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

HUNG-2020 - Online 

Hungarikum kvíz - Híres 

magyarok 

Ismeretterjesztés az 

iskolai tananyaghoz 

kapcsolódóan 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. március 40 fő 
Oktatási intézmények 

bevonása 

 

Lengyel Nemzetiségi nap 

A lengyel hagyományok, 

kulturális szokások 

megismertetése és a 

kisebbség közművelődési 

tevékenységének 

támogatása. 

4. Hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek 

2021. március 27. 200 fő 

Helyi közösség 

bevonása 

a közösségi oldalon 

Alma Mater Napok 
Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 

Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 

2021. március, 

április  
1200 fő 

Oktatási intézmények 

bevonása 
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Női vonal 

Színvonalas színházi 

előadások bemutatása 

kiemelkedő művészek 

közreműködésével. Célja 

a kulturális értékek 

közvetítése. 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2021. március, 

november 
200 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

CLLD – Önvédelmi tréning 

A résztvevők erősítése, 

mozgáskoordinációjának, 

rugalmasságának, 

gyorsaságának, 

Konfliktuskezelő 

magatartásának 

fejlesztése, 

önbizalmának növelése 

kiscsoportos 

foglalkozások keretében. 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

évi 3 alkalom 

2021. március 

2021. április 

2021. május 

20 fő/alkalom 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 

CLLD - „Családbarát Szülő 

Klub” előadássorozat  

A szülők ismereteinek 

tágítása, szemléletének 

formálása, valamint a 

társadalmi 

felelősségvállalás 

elősegítése. 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2021. március, 

április egy-egy 

alkalom 

200 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 

Néprajzi előadássorozat 

A résztvevők meglévő 

ismeretanyagának 

kiegészítése, az adott 

témában történő új 

információk szerzése. 

4. Hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

2021. március 25. 

2021. április 22. 
80 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés, 

Helyi közösség 

bevonása 

a közösségi oldalon 
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HUNG-2020 

Hungarikumok a 

hétköznapokban – küldd el 

nekünk saját videódat!  

A fiatal generáció 

megismertetése a 

hagyományos magyar 

értékekkel, a 

hungarikumok 

népszerűsítése a diákok 

körében. 

4. Hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

2021. márciusig 

folyamatosan 
10 fő 

Oktatási intézmények 

bevonása 

Testünk a csoda - interaktív 

kiállítás 

Ismeretterjesztés az 

iskolai tananyaghoz 

kapcsolódóan 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. április 1200 fő 
Oktatási intézmények 

bevonása 

Olimpiatörténeti kiállítás 

A magyar sportolók 

olimpiai részvételének 

bemutatása 

4. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. április 200 fő 
Oktatási intézmények 

bevonása 

A balatonalmádi aluljáró 

alkotóinak kiállítása 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021. április 40 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Réteskészítő tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. április 10 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

HUNG-2020 

Hungarikumok a modern 

konyhában - a magyar 

szürke szarvasmarha és az 

Egri bikavér 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. április 10 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 
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HUNG-2020 - Online 

Hungarikum kvíz - Fő az 

egészség! 

Ismeretterjesztés az 

iskolai tananyaghoz 

kapcsolódóan 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. április 40 fő 
Oktatási intézmények 

bevonása 

Költészet Napja 
Rendhagyó irodalomóra 

diákoknak 

Közösségi és társadalmi 

részvétel fejlesztése. 
2021. április 280 fő 

Oktatási intézmények 

bevonása 

Szünidei játszóház (tavaszi) 

kézműves foglalkozások, 

játékos vetélkedők 

biztosítása a gyerekeknek, 

családoknak a tavaszi és 

az őszi szünidőben 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

 2021. április   100 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

Kultúrházak éjjel-nappal 

Közösségépítés, az 

intézményünkben zajló 

sokrétű tevékenység 

megismertetése a 

látogatókkal, a 

lakótelepen élőkkel. 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2021. április 9-11. 200 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

NKA - Minecraft nap 

Speciális élmény 

nyújtása, 

közös tudás 

megteremtése, 

korosztályok közötti 

intenzívebb kapcsolat 

támogatása, 

Közösségépítés- és 

fejlesztés. 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

 

2021. április 17. 
150 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 
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A tánc világnapja 
A Gerence és a Bakony 

Táncegyüttes gálaestje 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021. április 29. 300 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

A Magyar Film Napja 

Kiemelkedő magyar 

filmművészeti alkotások 

bemutatása. 

4. Hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek 

2021. április 30. 200 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 

Egészségnap - a sport és a 

táplálkozás jegyében 

A testi és lelki egészséget, 

harmonikus 

személyiségfejlődést 

segítő ismeretterjesztő 

előadások, programok 

nyújtása. 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

 

2021. május 
100 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 

Csillagászati tanfolyam 

A csillagászat iránt 

érdeklődők tudásának 

bővítése, a 

tudományágban való 

jártasságuk fejlesztése, új 

ismeretek átadása. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. május 10 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 

Gadaneczné Józsa Aranka 

kiállítása 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021. május 40 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Katonák a művészetben 

kiállítás 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021. május 100 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 
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CLLD - Mozogj a parkban! Komplex rendezvény 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2021. május 200 
Helyi szakemberek 

bevonása 

HUNG-2020 

Hungarikumok a modern 

konyhában - a Pick 

téliszalámi és a pálinka 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. május 10 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Kenyérsütő tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. május 10 
Helyi szakemberek 

bevonása 

HUNG-2020 - Online 

Hungarikum kvíz - 

Városunk értékei 

Ismeretterjesztés az 

iskolai tananyaghoz 

kapcsolódóan 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. május 40 
Oktatási intézmények 

bevonása 

Regösök húrján regionális 

vers- és prózamondó 

verseny 

A dunántúli régióban élő, 

tehetséges vers- és 

prózamondó diákok 

bemutatkozási fóruma 

Tehetséggondozás és 

fejlesztés 
2021. május 20 fő 

Oktatási intézmények 

bevonása 

Hennafestő tanfolyam 

Kiscsoportos alkotó 

tevékenység, művészeti 

ismeretek átadása 

Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 
2021. május 8 fő 

Helyi közösség 

bevonása 

a közösségi oldalon 

Halász Judit koncert 

1. A családok, gyermekek 

igényes zenei 

szórakoztatása, 

szabadidejük hasznos és 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2021. május 22. 280 

Helyi közösség 

bevonása 

a közösségi oldalon, 

Közösségi szolgálat 
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kulturált eltöltése.                

2. A művészet és a kultúra 

gyermekkorban történő 

megismerése és 

megszerettetése. 

Országos Természetfilm 

Fesztivál 

Elsősorban hazánk 

természeti értékeit 

bemutató természetfilmek 

vetítése. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. május 28-30. 250 fő 
Oktatási intézmények 

bevonása 

TOP - Hagyományok, 

népszokások 

Jeles napokhoz kötődő 

programok révén helyi 

hagyományok, 

népszokások 

felelevenítése, 

ismerkedés a régi idők 

játékaival. 

A helyi identitás erősítése. 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2021. május és 

2021. augusztus 
60 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 

CLLD - Nyelvvizsgára 

felkészítő intenzív 

nyelvtanfolyamok 

célunk, hogy a résztvevő 

diákok közelebb 

kerüljenek egy sikeres 

nyelvvizsga 

megszerzéséhez 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. június 24 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Zenélő Udvar 

Komoly-és könnyűzenei 

élmények biztosítása, a 

zenei kultúra fejlesztése 

Közösségi és társadalmi 

részvétel fejlesztése. 
2021. június 240 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 
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TOP - Rendezvény a 

parkban civilekkel 

Szabadtéri rendezvény 

keretében 

közösségfejlesztés, 

helyi értékek 

megismertetése, 

helyi identitás erősítése 

fiatalok, egyesületek, 

fiataloknak szóló 

alapítványok 

közreműködésével. 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

 

2021. június 
800 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 

Kiscukrász tábor I.,II.,III. 
Nyári tematikus tábor 

lebonyolítása 

6. Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 
2021. június-július 48 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

Varázslatos Magyarország 

című fotókiállítás 

Az országos pályázat 

nyertes képeinek 

bemutatása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021. június-

augusztus 
600 fő 

Egyeztetés az 

intézmény 

fotóklubjaival 

Zenés este 

A lakótelepen élők 

szórakoztatása, 

közösségépítés 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2021. július 100 Részvétel erősítése 

Offline tábor 
Nyári tematikus tábor 

lebonyolítása 

6. Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 
2021. július 16 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

Önismereti tábor 
Nyári tematikus tábor 

lebonyolítása 

6. Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 
2021. július 14 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 
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Fotós tábor 
Nyári tematikus tábor 

lebonyolítása 

6. Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 
2021. július 12-16. 14 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

Tudományos tábor 
Nyári tematikus tábor 

lebonyolítása 

6. Tehetséggondozás- és 

Fejlesztés 
2021. július 26-30. 14 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

Szín-játsszunk együtt! - 

tábor 

Az iskolások 

kommunikációjának, 

egyéni 

megnyilatkozásának, 

társas érintkezésének, 

önbizalmának fejlesztése 

játékos módon, interaktív 

foglalkozásokkal. 

6. Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 

 

2021. július 
15 fő 

Oktatási intézmények 

bevonása 

Sport tábor 

Az iskolások testi és lelki 

erejének fejlesztése, 

biztonságérzetének 

növelése, egészségesebb 

élet felé terelése. 

6. Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 

 

2021. július 
15 fő 

Oktatási intézmények 

bevonása 

Kézműves alkotótábor I.,II. 

a nyári szünidőben 

hasznos, tartalmas, kreatív 

táborlehetőség alsó 

tagozatosoknak 

6. Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 
2021. július 16 fő 

Helyi közösség 

bevonása 

a közösségi oldalon 

CLLD - Agóra családi nap 

 

Közösségépítés, családi 

kapcsolatok erősítése, a 

család minden tagja 

számára igényes, 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

 

2021. június és 

2021. augusztus 

1000 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 
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minőségi szórakozási 

lehetőség biztosítása. 

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  

Az augusztus 20-i 

ünnepség felvezető 

programja. Rendkívül 

népszerű Veszprémben. 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021. aug. 18-19. 600 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Filmek a falakon 

Kortárs filmművészeti 

alkotások bemutatása, 

egyetemes és magyar 

filmművészeti értékek 

közvetítése és 

megismertetése a 

lakótelepen élőkkel, 

közösségépítés. 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2021. augusztus 

28., 29., 30. 
300 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

Gyere a parkba! 

színvonalas, tartalmas, 

minőségi gyermek-és 

felnőtt programokat 

felsorakoztató 

nyárbúcsúztató esemény 

nyújtása 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése, 

2021. augusztus  1000 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés, 

A Magyar Fotográfia 

Napja, a Bakony Fotóklub 

kiállítása 

Csoportos kiállítás amatőr 

alkotóknak 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021. augusztus 40 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 
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Taál Natasa kiállítása 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021. augusztus 40 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Olasz kezdő 

nyelvtanfolyam 

Az olasz nyelv 

megismerése: fonetika, 

nyelvtan stb. Turisztika, 

gasztronómia, kultúra stb. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. szeptember 12 fő 
Egyeztetés a 

csoporttal 

Angol kezdő 

nyelvtanfolyam 

Világnyelv: elsősorban 

középkorúaknak, akiknek 

kimaradt 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. szeptember 14 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Festménykiállítás 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021. szeptember 60 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Farkasházi Réka és a 

Tintanyúl zenekar koncert 

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 

 2021. szeptember 200 fő 

Helyi közösség 

bevonása 

a közösségi oldalon, 

Közösségi szolgálat 

Foltvarró tanfolyam Kompetencia fejlesztés 
Tehetséggondozás és 

fejlesztés 
2021. szeptember 6 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés, helyi 

szakemberek 

bevonása 
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GEO II. tanfolyam 

 

Tudományos ismeretek 

átadása a kőzettan iránt 

érdeklődők számára 

Az egész életre kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. szeptember maximum 20 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Dózsavárosi 

nyárbúcsúztató 

Helyi közösség erősítése, 

közösségi program 

létrehozása helyi civil 

szervezetek bevonásával. 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2021. szeptember 

4. 
300 fő 

Egyeztetés a 

Civilszervezetekkel 

Örmény Nemzetiségi nap  

 

Az örmények 

művészetének, 

kultúrájának bemutatása 

és közművelődési 

tevékenységének 

támogatása. 

4. Hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek 

 

2021.szeptember 

18. 

100 fő 

Helyi közösség 

bevonása 

a közösségi oldalon 

Ukrán Nemzetiségi nap  

 

Az ukrán hagyományok, 

szokások megismertetése 

és a nemzetiség 

közművelődési 

tevékenységének 

támogatása. 

4. Hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek 

 

2021. október 09. 
100 fő 

Helyi közösség 

bevonása 

a közösségi oldalon 

Mozinet Filmnapok 

Kiemelkedő kortárs 

filmművészeti alkotások 

bemutatása. A 

legrangosabb 

filmfesztiválokon 

bemutatott filmek 

levetítése premier előtt és  

megismertetése a 

4. Hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

2021. október 21-

24. 
300 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 
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filmművészetet 

kedvelőkkel. 

Kecső Irén kiállítása 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021. október 40 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Interaktív kiállítás 

Ismeretterjesztés az 

iskolai tananyaghoz 

kapcsolódóan 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. október 1200 fő 
Oktatási intézmények 

bevonása 

Bikádi László fotókiállítása 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021. október 40 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Sajtkészítő tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. október 10 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Szünidő a konyhában 

Ismerkedés a konyhával, 

egyszerű sütemények 

készítése 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2021. október 32 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

Aradi Vértanúk 

Emléknapja 

Együttműködés a városi 

önkormányzattal 

Közösségi és társadalmi 

részvétel fejlesztése. 
2021. október 80 fő Közösségi szolgálat 

Idősek Világnapja 

Szórakoztató műsor 

nyugdíjasoknak, segítők 

elismeréseinek átadása. 

Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 
2021. október             600 fő 

Egyeztetés a 

nyugdíjas klubokkal 
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Szünidei játszóház (őszi) 

kézműves foglalkozások, 

játékos vetélkedők 

biztosítása a gyerekeknek, 

családoknak a tavaszi és 

az őszi szünidőben 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

 2021. október  100 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

Örök pódiumon országos 

vers- és prózamondó 

verseny 

Minden korosztályt 

aktivizáló amatőr 

versmondók zsűrizett 

versenye 

Tehetséggondozó amatőr 

előadó-művészeti 

tevékenységtámogatása 

2021. november 45 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés, helyi 

szakemberek 

bevonása 

Croissantkészítő tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. november 10 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

A Bakony Fotóklub 

kiállítása 

Csoportos kiállítás amatőr 

alkotóknak 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021. november 40 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Festménykiállítás 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

6. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021. november 60 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Bonbonkészítő tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. november 10 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Országos Rajzfilmünnep 

Klasszikus és kortárs 

animációs alkotások 

bemutatása. 

4. Hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek 

2021. november 300 fő 
Oktatási intézmények 

bevonása 
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Advent az Agórában 

gyermekkoncertek, 

kézműves foglalkozások, 

játékos vetélkedők 

biztosítása a gyerekeknek, 

családoknak az adventi 

időszak 4 szombatján 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

 2021. november 

27., december 4., 

11., 18., 

200 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés, 

oktatási intézmények 

bevonása 

Városi Nyugdíjasok 

karácsonya 

Szórakoztató műsor 

nyugdíjasoknak karácsony 

alkalmából. 

Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 
2021. december 600 fő 

Egyeztetés a 

nyugdíjas klubokkal 

Dózsavárosi karácsony 

Helyi közösség erősítése, 

közösségi program 

létrehozása helyi civil 

szervezetek bevonásával. 

4. Hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek 

2021. december  200 fő 
Egyeztetés a 

Civilszervezetekkel 

Patchwork-kiállítás 
A Fotvarróklub éves 

bemutatkozása 

4. Hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

2021. december 100 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Mézeskalácsdíszítő 

tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. december 10 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Karácsonyi sütigyár 
Ismerkedés a konyhával, 

készülődés az ünnepekre 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. december 16 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 
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Karácsonyi csokigyár 
Ismerkedés a konyhával, 

készülődés az ünnepekre 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. december 16 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

Gyermekszínházi előadás 

1. A családok, gyermekek 

igényes színházi 

szórakoztatása, 

szabadidejük hasznos és 

kulturált eltöltése.                

2. A művészet és a kultúra 

gyermekkorban történő 

megismerése és 

megszerettetése. 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

 2021. december 200 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

Felnőttképzés 
Táncoktatás gyermektánc 

oktatóknak 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

60 óra 30 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

TOP - Nyugdíjas Utazók 

Klubja 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

Közösségfejlesztés, közös 

érdeklődésen alapuló 

barátságok kialakítása, a 

szabadidő hasznos 

eltöltése, természeti és 

kulturális értékek 

megismerése. 

1. Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása 

2021.  havonta egy 

alkalom a nyár 

kivételével 

50 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 
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TOP - Szülői tréning  

A gyermeknevelés, a 

gyermekekkel való 

kommunikáció segítése 

szakképzett tréner 

bevonásával. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. kéthavonta 

egy alkalom 
30 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

TOP - Helytörténeti 

előadássorozat  

A városrész múltjának, 

kialakulásának, 

sajátosságainak és 

nevezetességeinek 

bemutatása. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. 100 fő 
Oktatási intézmények 

bevonása 

Forrásközpont a 

könyvtárban 

a környezeti neveléssel 

kapcsolatos kiadványok, 

sajtóorgánumok 

biztosítása 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

a könyvtár 

nyitvatartási 

idejében, ill. a 

környezeti 

foglalkozások 

alkalmával 

látogatható 

400 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Modern – Tánc – Graham 

technika 

a Graham technikával 

(önálló mozdulatkinccsel, 

táncnyelvvel rendelkező 

moderntánc rendszer) való 

ismerkedés 

6. Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 

hetente kétszer 

(péntek, szombat) 

kivéve július-

augusztus) 

4-5 fő /alk. 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Babatorna – Ringató 

1. A kisgyermekes 

szülőkkel megismertessük 

a zenei nevelés 

lehetőségeit.         2. A 

szülők és a gyerekek 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

hetente egyszer 

(csütörtök) 
10-15 fő /alk. 

Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 
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együtt éljék át a közös 

éneklés és játék élményét 

Foglalkozások az interaktív 

kiállításhoz kapcsolódva 

olyan kézműves 

foglalkozások tartása, 

melyek szervesen 

kötődnek az adott kiállítás 

témájához 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

évente egyszeri 

kiállításkor (min. 3. 

vagy igény szerint 

több alkalommal) 

60 fő 
Oktatási intézmények 

bevonása 

Tanfolyamok 

alapismeretek 

megszerzése, melyek után 

a munka, az elsajátított 

tevékenység otthon is 

végezhető, folytatható, 

egyénileg 

továbbfejleszthető 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

évente 6 tanfolyam 

(március: Tiffany, 

bútorfestő,  

október: 

grafológia, 

bútorfestő, 

november: 

papírfonás, 

december: Tiffany) 

60 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés, 

DVK - TOP  

Helyi hagyományok, 

népszokások 

Jeles naphoz kötődő 

komplex családi 

programok szervezése az 

érdeklődő családok 

részére 

4. Hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

2021. április 24., 

május 15., június 

5., október 2., 

november 6., 

december 4. 

12 fő / alk 

Helyi közösség 

bevonása 

a közösségi oldalon 

DVK - TOP  

Generációk talákozása 

az időskorúak 

tudásátadása a fiatalabb 

generáció tagjainak 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. március 26., 

június 10., október 

4. 

15 fő / alk 

Helyi közösség 

bevonása 

a közösségi oldalon 
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DVK - TOP  

Testi-lelki egészség 

egészségesebb, tudatosabb 

életvitel-életmód elérése, 

személyiségfejlesztés 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2021. szeptember 

4., 11., 13., 20., 

27., október 4., 11., 

18., 25., november 

8., 15., 22., 29., 

december 6., 13. 

8 fő / alk 
Helyi szakemberek 

bevonása 

DVK - TOP  

Helyi zenekarok 

megismerése 

helyi zenekarok 

megismertetése, 

népszerűsítése 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2021. május 29. 

október 7.  

december 17. 

45 fő 

Helyi közösség 

bevonása 

a közösségi oldalon 

DVK - TOP  

Időutazás Veszprémben 

3D falfestmény készítése 

egy kékfestő műhelyről, 

ismeretterjesztés 

Veszprém iparos életéről 

4. Hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

első félévben 3 alk. 

(május-június) 
120 fő 

Oktatási intézmények 

bevonása 

DVK - TOP  

Közösségi Kert Iskolakert 

közösségi kert kialakítása, 

művelése, gondozása 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

második félévben 

kétszer 
100 fő 

Oktatási intézmények 

bevonása 

DVK - TOP  

Veszprém történek 

megismerése Teknősszobor 

létrehozása 

A kavicsfotú álteknős 

megismertetése, 

népszerűsítése 

4. Hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

2 alk. (tavasszal, 

nyár elején) 
120 fő 

Oktatási intézmények 

bevonása 

Területi Közművelődési 

Iroda 

Kapcsolattartás, 

információáramlás 

biztosítása a 

partnertelepülésekkel 

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

Folyamatos 
16 település és az 

NMI 
Közösségi szolgálat 

TIT Váci Mihály Irodalmi 

Színpad előadások 

Patinás művelődési 

közösség működésének 

Művelődési közösség 

létrejöttének elősegítése, 
Évente 8 alkalom 800 fő 

Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 
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támogatása, előadásainak 

helyszín biztosítása 

működésének 

támogatása 

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 ele-

meinek elsajátítása, 

tapasz-talatcsere, kiállítás-

rendezés 

1. Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása 

2020. január-

december 

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. január-

december 

havonta 1 alkalom 

50 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Veszprémi Nők 

Kerekasztala Egyesület 

A nők 

esélyegyenlőségének, 

társadalmi 

elfogadottságának 

elősegítése 

Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása 

2020. január-

december 

havonta 1 alkalom 

20 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Gerence Zsurmóka 

csoportja 

Néptánc tanítás 

gyerekeknek, 

hagyományőrzés 

1. Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása 

2020. január-

december 

Hetente 1 alkalom 

20 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 
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Gerence felnőtt csoportja 

Néptánc tanítás 

gyerekeknek, 

hagyományőrzés 

1. Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása 

2020. február-

december 

2 hetente 

20 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

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 62 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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2.sz. melléklet 

SZOLGÁLTATÁSI TERV 2021. 

GYULAFIRÁTÓTI MŰVELŐDÉSI HÁZ 

 

A hatályos szabályozások értelmében március 1-ig, a feltüntetett programok elmaradnak, illetve a lehetőségekhez képest online, vagy egy későbbi 

időpontban kerülnek megrendezésre.  

 

Közösségi tevékenység 

megnevezése 
Közösségi tevékenység célja 

Közművelődési 

alapszolgáltatás 

Rendszeresség/ 

időpont 

Tervezett 

létszám 

Helyi közösségek 

bevonásának módja 

CLLD 

Egészségmegőrzés a 

családban 

Ismeretterjesztő 

előadássorozat 

Ismeretterjesztés, 

egészségmegőrzés 

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2021.01.19.; 

02.23.; 03.23.; 04. 

06., 04.27.; 05.04.; 

05.18. 

105 fő 

Helyi közösségek, 

lakosság 

tájékoztatása 

Magyar Kultúra Napja: 

„A vers, a dal, a zene 

szárnyán” – Morgan 

Matilda és Tóth Elizabet 

Virág ünnepi műsora 

Ünnepi program, művészeti 

ismeretterjesztés 

Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 
2021. 01. 26.  50 fő 

Helyi közösségek, 

lakosság 

tájékoztatása 

Helyi egyesületi, 

alapítványi jótékonysági-

, családi rendezvények: 

farsangi programok, 

bálok, futóverseny, 

német nemzetiségi 

program, 

Közösségfejlesztés, 

Közösségi, jótékonysági 

rendezvények 

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2021. 01. 30.  

2021. 02. 06.  

2021. 02. 13.  

2021. 02. 20.  

2021. 03. 27.  

2021. 04. 10.  

2021. 05. 29.  

2021. 06. 18.  

100 fő/rendezvény 

Egyeztetés a 

szervező civil 

szervezetekkel 
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néptánctalálkozó, rátóti 

civil nap 

2021. 11. 20.  

TOP - Fórumok Lakosság tájékoztatása 

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

évi néhány alkalom 

tavasszal, ősszel 
10-30 fő/alk. 

Helyi közösségek, 

lakosság 

tájékoztatása, 

folyamatos 

igényfelmérés, 

elégedettségmérés 

Nemzeti ünnepek, 

megemlékezések: 

Kitelepített német 

családokra, 1848-49 

forr., Hősök Napja, 

Radics Józsefre, Aradi 

Vértanúkra, Okt. 23. 

1956-os forr. 

ünnepi program, történelmi 

emlékezet 

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2021. 02. 17.  

2021. 03. 12.  

2021. 05. 28.  

2021. 06. 16.  

2021. 10. 06.  

2021. 10. 23.  

Össz.: 700 fő 

Oktatási 

intézmények, civil 

szervezetek bevonása 

Molnár Ákos festmény 

kiállítása 
művészeti ismeretterjesztés 

Amatőr alkotó- és 

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021. 02. 09. - 03. 

25-ig 
300 fő 

Helyi közösségek, 

lakosság 

tájékoztatása 

NKA - Térségi Német 

Nemzetiségi Találkozó 

Német nemzetiségi 

hagyományok ápolása, 

közösségi kapcsolatok 

fejlesztése 

Amatőr alkotó- és 

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021.02.27 250 fő 
Helyi közösségek, 

lakosság bevonása 

TOP-Közösségi akciók: 

Szomszédolás, Húsvéti 

ünnepkör hagyományai, 

Dalosjáték Gárdonyi 

Ifj,Fúvósz., Őszi 

ünnepkörök 

hagyományai, verbunk 

Közösségfejlesztés, helyi 

értékek megismerése 

Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 

5alk./2021. 02. 19.; 

03. 30.; 05. 28.; 09. 

29.; 11.25. 

100 fő/alk. 
Helyi közösségek, 

lakosság bevonása 
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hagyományai, Verbunk 

Veszprém Koncertzen. 

TOP - Honismereti Kör 
Helyi értékmentés, 

értékmegőrzés 

Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 

2021. 03. 17.  

2021. 09. 22.  
30 fő 

Helyi közösségek, 

lakosság bevonása 

Kultúrházak éjjel-nappal 

- Költészet Napja         

Simon család 

textilszobor, festmény, 

síküveg kiállítása és 

verses-zenés előadás 

Ünnepi program,   művészeti 

ismeretterjesztés 

Amatőr alkotó- és 

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021. 04. 11. - 

05.31-ig 
300 fő 

Helyi közösségek, 

lakosság 

tájékoztatása 

Anyák napi kézműves 

foglalkozás 

kézügyesség, kreativitás 

fejlesztése 

Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 
2021. 04. 20. 20 fő 

Oktatási 

intézmények, 

lakosság 

tájékoztatása 

Tamaskovics György 

faintarzia kiállítása 
művészeti ismeretterjesztés 

Amatőr alkotó- és 

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021. 09. 07. - 10. 

07-ig 
300 fő 

Helyi közösségek, 

lakosság 

tájékoztatása 

TOP - Helyi ért. 

Feltárása projekt foly.-

dísznövények kiadvány 

A természeti környezet 

megismerése 

Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 
2021. folyamatos 100 fő 

Helyi közösségek 

bevonása a közösségi 

oldalon 

TOP - Jeles Napok 

Gasztronómiája: 

Farsangi ételek, Márton-

napi ételek, karácsonyi 

ételek 

Közösségfejlesztés, helyi 

értékek megismerése 

Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 

3 alk/ 2021. 02. 

03., 2021. 11. 11., 

2021. 12. 08. 

180 fő 

Helyi közösségek 

bevonása a közösségi 

oldalon 
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TOP - Élő 

néphagyomány: 

Népdalok délutánja, 

"Folklór a javából", 

Szüreti táncház, Német 

Nemzetiségi 

hagyományok, 

"Betlehemezés" 

Közösségfejlesztés, helyi 

értékek megismerése 

Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 

5alk/ 2021. 04. 17.; 

06. 19.; 09. 25.; 10. 

16., 12. 17. 

50-100 fő/alk. 

Helyi közösségek 

bevonása a közösségi 

oldalon 

TOP - Kavicsfogú 

álteknős szobor av. 
Helyi értékek megismerése 

Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 
2021.06.19 100 fő 

Helyi közösségek, 

oktatási intézmények 

bevonása 

TOP - Ökológiai 

kertművelés projekt 

indulása 

Közösségi tevékenység 

fejlesztése, fenntarthatóság 

Kulturális alapú 

gazdaságfejlesztés 
2021.06.02 100 fő 

Helyi közösségek 

bevonása a közösségi 

oldalon 

Rátóti Napok - 

hagyományőrző- családi, 

szórakoztató programok 

Helyi értékközvetítés, kö-

zösségépítés, szórakoztatás 

Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 
2021.06.19 2000 fő 

A kerekasztal 

összehívása, 

egyeztetés a civil 

szervezetekkel 

TOP - Ablak a múltra -

közös képalkotás 
Helyi értékek megismerése 

Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 
2021. 07.  50 fő 

Helyi közösségek 

bevonása a közösségi 

oldalon 

Bakony Fotóklub -Őszi -

Téli tárlat 
fotóművészeti ismeretek 

Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 

2021.10. 12. - 12. 

17-ig 
300 fő 

Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal, 

lakosság 

tájékoztatása 

TOP - Nordic Walking egészségmegőrzés 

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2021. 09. 10.  10 fő 

Oktatási 

intézmények, civil 

szervezetek bevonása 
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Német Nemzetiségi Nap 
Német nemzetiségi 

hagyományok ápolása 

Amatőr alkotó- és 

előadó-művészeti 

tevékenység 

2021. 06. 20.  120 fő 

Helyi közösségek 

bevonása a közösségi 

oldalon 

Őszi játszóház 

gyerekeknek – interaktív 

előadás, ügyességi 

játékok, kézműves 

foglalkozás 

készségfejlesztés 

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2021. 09. 18.  100 fő 

Oktatási 

intézmények, civil 

szervezetek bevonása 

Idősek Világnapja Ünnepi program 

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2021. 11. 02.  100 fő 

Helyi közösségek, 

lakosság 

tájékoztatása 

Karácsonyváró 

kézműves foglalkozás 

kézügyesség, kreativitás 

fejlesztése 

Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 
2021. 11. 30.  30 fő 

Oktatási 

intézmények, 

lakosság 

tájékoztatása 

Kék madár 

Gyermekszínjátszó 

Csoport előadása 

színjátszó közösségi 

tevékenység fejlesztése 

Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 
2021.12.13 150 fő 

Egyeztetés a 

csoporttal 

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 
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Rozmaring 

Nyugdíjasklub 

időskori közösségi 

tevékenység fejlesztése 

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

Havonta 1 alkalom 

szerda 
60 fő 

Egyeztetés a 

klubvezetővel 

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 szerda 

16.00; szerdánként 

18.00 és 

keddenként 18.00 

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 

15.00-18.00 
20 fő 

Egyeztetés a 

vezetővel 

Tikhegyi Gyöngytyúkok 

Néptánccsoport 

néptánc hagyományok 

ápolása 

Művelődő Közösség 

működésének 

támogatása 

péntekenként 18.00 15 fő 
Egyeztetés a 

csoportvezetővel 
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Sédmenti Vadász 

Társaság 
vadász hagyományok ápolása 

Művelődő Közösség 

működésének 

támogatása 

évi néhány alkalom 30 fő 
Egyeztetés a 

vezetővel 

EKMK Gyulafirátóti 

Fiókkönyvtára 
olvasás fejlesztés 

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

keddenként 9.00 és 

csütörtökönként 

16.00 

300 fő 
Egyeztetés a 

vezetővel 

Aerobic 
mozgáskultúra fejlesztése, 

egészséges életmód 

Származtatott 

szolgáltatás 

hétfőnként, 

szerdánként 18.30 
15 fő 

Egyeztetés az 

oktatóval 

Asztalitenisz 
mozgáskultúra fejlesztése, 

egészséges életmód 

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

hétfőn és pénteken 

19.30 
20 fő 

Egyeztetés az 

oktatóval 

Kerekítő baba-mama 

foglalkozás 
készségfejlesztés 

Származtatott 

szolgáltatás 
szerdánként 10.00 10-20 fő 

Egyeztetés az 

oktatóval 

Alapozó terápia készségfejlesztés 
Származtatott 

szolgáltatás 

hétfőn és szerdán 

17.00 
5-6 fő 

Egyeztetés az 

oktatóval 

Cholnoky felnőtt 

tánccsoport 

mozgáskultúra fejlesztése, 

egészséges életmód 

Származtatott 

szolgáltatás 
keddenként 19.30 15 -20 fő 

Egyeztetés az 

oktatóval 

Kid Rock and Roll 

gyermek tánccsoport 

mozgáskultúra fejlesztése, 

egészséges életmód 

Származtatott 

szolgáltatás 

csütörtökönként 

17.00 
20 fő 

Egyeztetés az 

oktatóval 
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Jóga 
mozgáskultúra fejlesztése, 

egészséges életmód 

Származtatott 

szolgáltatás 

csütörtökönként 

18.30 
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 

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 
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3.sz. melléklet 

SZOLGÁLTATÁSI TERV 2021. 

KÁDÁRTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ 

 

A hatályos szabályozások értelmében március 1-ig, a feltüntetett programok elmaradnak, illetve a lehetőségekhez képest online, vagy egy későbbi 

időpontban kerülnek megrendezésre.  

 

Közösségi tevékenység 

megnevezése 

Közösségi tevékenység 

célja 

Közművelődési 

alapszolgáltatás 

Rendszeresség/ 

időpont 

Tervezett 

létszám 

Helyi közösségek 

bevonásának módja 

Magyar Kultúra Napja - 

"Helyi érték kiállítás" 

művelődő közösségek 

támogatása 

4. Hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek, 5. Amatőr 

alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

január 50 fő 
egyeztetés az 

alkotókkal 

CLLD - "Család az első" 

rendezvénysorozat  

az adott ünnep, jeles nap 

kultúrájának gondozása, 

gyermekek művelődését 

segítő program szervezése 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

5 alkalom: január, 

február, március 

(+Banda), április, 

május (+ Banda) 

50 fő /alkalom 

egyeztetés az 

óvodával, helyi 

csoportokkal 

II. Kádártai Kolbászolás 
a település közösségi 

életének fejlesztése 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

február 120 fő/alkalom 
egyeztetés a helyi 

közösségekkel 

Nőnapi sütisütő verseny ismeretterjesztés 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

március 40 fő 
egyeztetés a helyi 

közösségekkel 
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Költészet napja 
művelődő közösségek 

támogatása 

4. Hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek 

április 40 fő 
egyeztetés a helyi 

közösségekkel 

Kádártai Gyereknap 

gyermekek művelődését 

segítő program szervezése, a 

település közösségi életének 

fejlesztése 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

május 800 fő 

egyeztetés a helyi 

civil szervezetekkel, 

közösségekkel 

TOP - Alkoss 

hulladékból, kreatív 

alkotóműhely  

ismeretterjesztés, 

természetvédelem, szelektív 

hulladékgyűjtés 

fontosságának hangsúlyozása 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

május, szeptember 50 fő 

egyeztetés az 

óvodával, helyi 

közösségekkel 

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 

június 1000 fő 

egyeztetés a helyi 

ifjúsággal, civil 

szervezetekkel, 

önkéntesek bevonása 

Államalapítás ünnepe 

(TOP - Hagyományok, 

népszokások) 

nemzeti értékek 

megismerése, gondozása 

4. Hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek 

augusztus 100 fő 

egyeztetés az 

óvodával, helyi 

csoportokkal, 

művészekkel 

Mihály-napi vásár hagyományok megismerése 

4. Hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

szeptember 50 fő 
egyeztetés az 

óvodával 

Idősek Világnapja 
az idősek művelődését segítő 

program szervezése 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

szeptember 60 fő 
egyeztetés a helyi 

nyugdíjas klubbal 

Szüreti Vigasságok 
a település közösségi 

életének fejlesztése 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

szeptember/október 120 fő 
egyeztetés a helyi 

civil szervezettel 
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Márton-nap hagyományok megismerése 

4. Hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

november 50 fő 
egyeztetés az 

óvodával 

Adventi programok (2) 
az ünnep kultúrájának 

gondozása 

4. Hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek, 2. A 

közösségi és társadalmi 

részvétel fejlesztése 

november, 

december 
40 fő/alkalom 

egyeztetés a helyi 

csoportokkal 

Falukarácsony 
az ünnep kultúrájának 

gondozása 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése, 4. 

Hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek, 5. 

Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

december 120 fő 

egyeztetés a helyi 

civil szervezetekkel, 

közösségekkel, 

művészekkel 

Ünnepi megemlékezések 

(2) 

nemzeti értékek 

megismerése 

4. Hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek 

március 12., október 

6. 
30 fő/alkalom 

egyeztetés az 

óvodával, helyi 

művészekkel, 

csoportokkal, 

önkormányzattal 

Bábelőadások 

óvodásoknak (2) 

gyeremekek számára 

művelődést segítő program 

szervezése 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

március, november 80 fő/alkalom 
egyeztetés az 

óvodával 

Öröm-Forrás Nyugdíjas 

Klub találkozói 
helyszín biztosítása 

1. Művelődő 

közösségek 

létrejöttének 

elősegítése, 

működésük támogatása 

hetente egyszer 20 fő/alkalom 
egyeztetés az érintett 

csoporttal 
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Nosztalgia Klub 

találkozói 
helyszín biztosítása 

1. Művelődő 

közösségek 

létrejöttének 

elősegítése, 

működésük támogatása 

havonta egyszer 25 fő/alkalom 
egyeztetés az érintett 

csoporttal 

Közösség Kádártáért 

Egyesület találkozói 
helyszín biztosítása 

1. Művelődő 

közösségek 

létrejöttének 

elősegítése, 

működésük támogatása 

negyedévente 40 fő/alkalom 
egyeztetés az érintett 

csoporttal 

 

 


