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BEVEZETŐ 
 

A világjárvány és az ezzel összefüggésben meghozott intézkedések, nagymértékben meghatározták 

az Agóra 2021-es évét is. Intézményünk 2020. november 11 – 2021. május 9. között zárva tartott, így 

feladataink nagy része, az év első felében továbbra is az online térben zajlott. Ebben a helyzetben 

kiemelkedő feladatunknak tekintettük a felénk irányuló figyelem folyamatos fenntartását. Facebook 

oldalunkon és honlapunkon naprakész tájékoztatást adtunk a csoportjainkat és vendégeinket érintő 

intézkedésekről. Fontos volt, hogy a követőinket mindig tájékoztassuk az Agórát érintő aktuális 

hírekről, információkról, és biztosítsuk Őket, arról hogy gondolunk rájuk, hiányoznak nekünk, 

visszavárjuk Őket, hiszen egyszer vége lesz ennek a nehéz időszaknak és működésük lényegi elemét, 

a látogatókat, a közönséget újra üdvözölhetjük falaink között. Ennek érdekébe és, hogy az újranyitás 

zökkenőmentesen valósuljon meg, folyamatos háttérmunkát végeztek munkatársaink. Programokat 

szerveztünk, ütemeztünk át, pályázatot írtunk és módosítottunk egyszóval folyamatosan készültünk 

arra, hogy végre visszaálljon a normál működésünk, hiszen nekünk is nagyon hiányoztak már az 

emberi kapcsolatok, a közösségi együttlétek, valamint a kulturális együttműködések.   

 

MINŐSÉGPOLITIKÁNK, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK  
 

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 

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

 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGÜNK 
 

Az Agóra Veszprém 2021-ben is folytatta azt a minőségbiztosítási tevékenységet, amelyet 2018-ban 

elkezdett, és amelynek egyik hozománya a Minősített Közművelődési Intézmény Cím lett 2020-ban. 

2021-re a minőségfejlesztő munka beépült a mindennapi gyakorlatunkba, ezért úgy döntöttünk, hogy 

megpályázzuk az ehhez kapcsolódó legrangosabb elismerést, a Közművelődési Minőség Díjat. A 

Díjat évente egy közművelődési intézmény nyerheti el és azok az intézmények pályázhatnak, amelyek 

rendelkeznek Címmel. A pályázat megírását sok felkészülés és megbeszélés előzte meg, viszont idén 

sajnos nem az intézményünknek ítélték a Díjat. Munkatársaink, azonban továbbra is elkötelezettek a 

minőségfejlesztésben, az elért eredményeinket felhasználjuk működésünk folyamatos fejlesztéséhez, 

hibáinkból pedig igyekszünk tanulni.  

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 

 

SZAKMAI KAPCSOLATRENDSZER 
 

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

Nemzeti Művelődési Intézet központi és megyei irodájával, az Agóra Műhellyel valamint a 

Veszprém-Balaton 2023 Zrt-vel. Kiemelten kezeljük az általuk szervezett eseményeken való 

részvételt. 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 tájékoztatta a szakmát az aktuális ügyekről.  

 

PARTNERKAPCSOLATOK ÉS ERŐFORRÁSOK 
 

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

kapcsolataink minőségi fejlesztésére, és igyekeztünk új kapcsolatokat/ együttműködéseket 

kialakítani. Meghatároztuk az intézmény szempontjából kulcsfontosságú partnerek körét. Fontosnak 
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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 pénzügyi erőforrásait gazdaságosan, a tevékenységünk 

végzéséhez megfelelő módon, optimálisan használjuk fel. A működésünkhöz szükséges eszközök 

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

technológiai fejlődést. 

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK ELEMZÉSE 
 

Az emberi erőforrások menedzselése része az intézmény hosszútávú terveinek és stratégiájának. 

Megfelelő munkakörülményeket, igazságos elbírálást és esélyegyenlőséget biztosítunk a kulturális 

központ valamennyi dolgozójának, hiszen az Agóra sikerének kulcsa munkatársaink kiemelkedő 

felkészültségében rejlik. Ennek értelmében a legfontosabb tőkének a szellemi tőkét tekintjük, ezért 

az intézmény vezetése kiemelkedően fontosnak tartja a munkatársak szakmai tudásának, 

kompetenciáinak fejlesztését. Támogatja a képzési programokon, szakmai műhelyeken való 

részvételt, a dolgozók egyéni elképzeléseit összehangolja az intézmény célkitűzéseivel. A humán 

erőforrás fejlesztése magában foglalja azt a törekvést is, hogy a munkatársak szakmai tudása, 

képessége, megfeleljen a helyi társadalom, valamint a közművelődés jelenlegi és jövőbeli igényeinek 

és elvárásainak. Fontosnak tartjuk a dolgozók bevonását a tevékenységek továbbfejlesztésébe, a 

minőségfejlesztésbe és a módszertani innovációba. A hatékony munka érdekében ösztönözzük a 

team-munkában való részvételt, hiszen a humán tőke így válik szervezeti tőkévé. Erősítjük, 

rendszerezzük az intézmény belső kommunikációját, a rendelkezésre álló információt, szellemi tudást 

a dolgozók számára elérhetővé tesszük. Nagyon lényegesnek tartjuk a tudásmegosztásra törekvő 

szemlélet szerinti működést. Ösztönözzük a dolgozókat a kreatív és innovatív gondolkodásra, az 

ehhez szüksége tudás megszerzésére. Hiszen az innovációs készség és a kreativitás a legfontosabb a 

szervezet előrelépésében. 

Az intézmény fenntartó által meghatározott létszáma 24,25 fő. Ebből 2 fő a Gyulafirátóti Művelődési 

Házban, 1 fő a Kádártai Közösségi Házban, a többiek pedig a központi épületben dolgoznak. A 

portaszolgálatot a Weapon Group Kft., a takarítást az SZM-C Kft., a karbantartást a VKSZ Zrt. a 

pénzügyi folyamatokat az Intézményi Szolgáltató Szervezet látja el. 

Nagyon lényegesnek tartjuk, hogy az intézményben vállalkozóként dolgozó, vagy külső vállalkozó 

által foglalkoztatott munkavállalókat is saját alkalmazottainknak tekintsük és minden olyan 

folyamatba bevonjuk Őket is, ami a szervezetünket erősíti. 

Az Intézményben a fluktuáció minimális, a munkatársak elhivatottak a szakmájuk iránt, alázattal és 

tisztelettel dolgoznak, szeretik a munkájukat. 

 

GAZDÁLKODÁSA 2021-BEN 
 

Intézményünk működését a 2021-es év is nagy kihívás elé állította. 2021.01.01-2021.05.09-ig a 

járványügyi intézkedések miatt az Agóra zárva tartott. Ennek következtében a már megkezdett 

pályázati programjaink megvalósítása kitolódott. A nyitást követően a felhalmozódott feladatok nagy 

kihívás elé állították az Intézményt mind a szakmai, műszaki, gazdasági megvalósítás terén. 
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Az Agóra Veszprém Kulturális Központ 2021. évi összes eredeti előirányzata 315.340 e Ft volt, 

amelyből a költségvetési támogatás összege 195.101 e Ft. 

A 2021. év eredeti bevételi előirányzata 35.916 e Ft volt, melyet 13%-al teljesítettünk túl. 

A dologi kiadás eredeti előirányzata 164.455 e Ft, a személyi kiadások eredeti előirányzata 123.093 

e Ft, a járulékoké 20.742 e Ft és a felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 7.050 e Ft. 

A kiadási előirányzat 70,72%-át használta fel az Intézmény az év folyamán, köszönhetően a már évek 

óta tartó takarékossági intézkedéseknek. 

Intézményünk folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, él azokkal, kiegészítve 

forrásait a pályázati támogatásokkal. Ennek tendenciája már 2021-ben is jelentős növekedést mutat 

az előző évekhez képest, s a 2022-es évre további növekedést tervezünk. 

 

2021-ben 64.547 e Ft pályázati kiutalást könyvelhettünk el az alábbi bontásban: 

 

 

Az idei évben az Agórában működő nyugdíjas klubok, szakkörök, 3.410 e Ft támogatást kaptak az 

Önkormányzattól. 

Intézményünk irányítószervi keretből rendezvényekre 202e Ft előirányzat emelésben részesült. Ebből 

az Aradi Vértanúk, a Hősök Napja, és a Holokauszt megemlékezés városi rendezvényeinek költségeit 

fedeztük. A támogatásról Intézményünk beadta az elszámolást az Önkormányzat felé. 

A 2021. éviben 14.317 e Ft értékben valósítottunk meg beruházásokat, nagyrészt a 2020-as évi 

maradványunk terhére. 

2021.03.16 B22/2021 700 000 

NKA HAGYOMÁNY ÉS 

MODERNITÁS 700 000 

2021.04.19 B33/2021 800 000 

102173/00323 FILMKLUB NKA 

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS 

KIUTALÁSA 1 500 000 

2021.04.28 B37/2021 20 000 000 

CLLD TOP-7.1.1-16-H-ESZA-

2019-01202 ELŐLEG KIUTALÁSA 21 500 000 

2021.06.22 B64/2021 11 016 208 

EKF KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS 

JUTASI ÚT 32 516 208 

2021.07.16 B82/2021 9 186 250 

EKF JUTASI ÚTI PIKNIK ÉS 

OLIMPIA 41 702 458 

2021.07.19 B83/2021 1 500 000 

PK/149-2/2021 TÁMOGATÁS 

GERENCE 43 202 458 

2021.09.09 B117/2021 500 000 

K-SZ-0137/001395 NKKFT 

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS 

KÁDÁRTA TECHNIKAI 

KISZOLGÁLÁS 43 702 458 

2021.10.25 B147/2021 600 000 

AGÓRA HONLAPFEJLESZTÉS 

ONLINE JEGYÁRÚSÍTÁS 44 302 458 

2021.11.22 B166/2021 13 193 508 

TOP-6.9.2-16-VP1 4. SZ. 

IDŐKÖZI ELSZÁMOLÁS 57 495 966 

2021.11.30 B172/2021 2 000 000 CSSP-NEPTANC-MO-2021-0163 59 495 966 

2021.12.16 B184/2021 2 296 562 

EKF JUTAS PIKNIK ZÁRÓ 

KIFIZETÉS 61 792 528 

2021.12.16 B184/2021 2 754 053 

EKF KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS ZÁRÓ 

KIFIZETÉS 64 546 581 
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A 2021. évi maradványunk 84.632e Ft, melyből 29.177e Ft kötelezettséggel terhelt, szabadon 

felhasználható maradvány 55.454 e Ft. 

A bevezetett szigorú takarékossági intézkedéseket 2022-ben is folytatni kívánjuk. 

 

MŰSZAKI FEJLESZTÉSEK, TÁRGYI FELTÉTELEK 
 

A szcenikai területen a színházterem alapfelszereltsége kielégítő, ugyanakkor a technika fejlődésével 

egyre nőnek az elvárások is. Az elavult, folyamatosan műszaki problémával járó színháztermi, 

nézőtéri munkavilágítást, modern led-es lámpákra cseréltük. 

A rendezvények kiszolgálása során az intézményünkben nem rendelkezésre álló fénytechnikai 

eszközök biztosítása jelenleg bérbevétellel valósítható meg a szabadtéren zajló Jutasi Piknik, Családi 

nap, Városrészi „falunapok” rendezvényeken. A rendezvények színvonalasabb kiszolgálásához 

fénytechnika területén szükség lenne intelligens robotlámpákra, intelligens Led reflektorokra 

valamint a kamaraterembe egy új fényvezérlő pultra. 

Hangtechnika területén várható, hogy a jelenleg hasznát URH rádiófrekvenciák megszűnnek és a 

meglévő vezeték nélküli mikrofonrendszerünk használhatatlanná válik. Ezért szükség lenne áttérnünk 

a digitális URH mikrofon rendszerekre. 

Szabadtéri hangrendszerünk már kb. 25 éves. Várható, hogy tönkremenetele esetén már nem tudjuk 

gazdaságosan javíttatni, így szükségessé válik a cseréje egy mai kor igényeinek megfelelő Line – 

Array rendszerre, digitális csoportkábellel kiegészítve. 

Színpadtechnika területén a színpadi vetítés egyre inkább elengedhetetlen, mely fejlesztéséhez 

szükség lenne egy egész színpadi hátteret betöltő motoros vetítővászonra és hozzá egy nagy fényerejű 

videó projektorra. Jelenleg ezt csak kicsi méretben tudjuk biztosítani. Ezekre a fejlesztésekre saját 

anyagi keretből nem tudunk önerőt biztosítani. Egy nagy volumenű eszköz beszerzése folyamatban 

van. A DCP rendszer, ami a Filmklubban a legújabb digitalizált filmek bemutatásához szükséges. 

Ennek költségét évről évre beépítjük a költségvetésünkbe, bízunk benne, hogy 2022-ben az Európa 

Kulturális Fővárosa program keretein belül pályázati forrásból lehetőségünk nyílik az eszköz 

megvásárolására.  

 

A biztonságosabb működés érdekében gyakoribb fertőtlenítést, takarítást vezettünk be. 

Fertőtlenítőket helyeztünk el a bejáratnál és a mosdókban. 

 

A szolgáltatásaink színvonalának bővítése érdekében új technikai eszközöket vásároltunk. A 

tanfolyamok, előadások kiszolgálásához szükséges volt a hat-nyolc éves laptopokat lecserélni. Ebben 

az évben vásároltunk 5 db új laptopot. További kivetítőket kívánunk beszerezni, amennyiben 

pályázati forrást találunk ennek megvalósításához. A klubtermekbe további 4 fogas állványt 

vásároltunk. Ezzel növelve a termeket használók komfortérzetét. 

2022-ben szeretnénk az Európa Kulturális Főváros program keretén belül működő Intézményi 

Környezeti Fenntarthatósági program keretében kialakítani az épületen belül működő szelektív 

hulladékgyűjtést. Ezen projekt előkészítése folyamatban van, reméljük ebben az évben sikerül a teljes 

megvalósítást elérni. 

A rendezvények szabadtéri megvalósításához pályázati támogatással („Közösségi tervezés a Jutasi 

úti lakótelepen OC-MUV/1-2021-4852”) további öltözősátrakat és összecsukható székeket és igényes 

határoló szalagkordonokat szereztünk be. A rendezvények meghirdetéséhez szabadtéri mobil reklám 

tartókat készíttettünk, amikkel a rendezvény helyszínén tudjuk az eseményeket hirdetni. 
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A műszak egész éves tevékenysége, feladatai. 

Az év során egy műszaki kisegítő munkatársunk elhagyta intézményünket. Pótlása sikerült, de új 

kollégánk is életpálya váltás miatt távozott tőlünk. Jelenleg folyik a munkakör betöltésére irányuló 

próbálkozásunk. Sajnos nehéz a munkaerő piacon az intézmény elvárásainak és értékrendjének 

megfelelő munkatársat találni, ezen bérbesorolással járó keresettel. 

Az épületeink állagmegóvása megfelelő módon történik a VKSZ Zrt. munkája során. A felmerülő 

meghibásodásokat kellő szakértelemmel és rövid időn belül elvégzik. A festés területén lenne szükség 

több elvégzett feladatra, de sajnos Ők is munkaerő és forráshiánnyal küzdve ezt csak a minimum 

szükséges mértékben tudják teljesíteni. 

Együttműködve a Virágzó Veszprém Egyesülettel, részt vettünk a városrész környezetének 

szépítésében. Az épület melletti virágládákat, zöldszigeteket az egyesülettől kapott növényekkel 

beültettük és gondoztuk. Munkatársaink munkáját az egyesület a „Virágos Veszprém” emlékplakettel 

díjazta. 

 

Egy nagyobb kármegelőzés történt az évben. Csőtörés miatt tetemes mennyiségű víz folyt el, de a 

folyamatos mérőóra ellenőrzés miatt ezt időben feltártuk. A kárt a biztosító megtérítette. A 

látványkonyha lefolyójában sajnos rossz technológiai felhasználás miatt ez évben olyan dugulás 

alakult ki, hogy új nyomvonal kiépítésével lehetett a problémát megoldani. Ezt hosszabb tervezés és 

egyeztetés után sikerült kiépíteni, így ez a probléma nem akadályozza a konyhára épülő szakmai 

munka további tervezését végrehajtását. 

 

INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK 
 

Az informatikát korszerű erőforrásként alkalmazó, az információs társadalom alapvető részeként 

hatékonyan működő, elektronikus infrastruktúrájú kulturális intézmény megvalósítását tűztük ki 

célul.  

2021. év folyamán alapvető, tervezett karbantartásokat igényelt az informatikai rendszer- és hálózat. 

Ennek folyamán frissítettük a szervereink operációs rendszerét a legkorszerűbb változatokra. A 

szünetmentes áramforrások időszakos karbantartása- és javítása történt meg elsőként. A szerverben 

meghibásodás után, javítva lett a lemezeket kiszolgáló RAID vezérlő. Bevezetésre került Microsoft 

HyperV natív hipervizor, amiben virtualizálva futtatunk redundáns üzemben számlázó- és 

vállaltirányítási szoftvereket. Frissítésre került a Synology Active Backup for Business biztonsági 

mentésvezérlő keretrendszer. Korszerűsítve lett a biztonságos távoli elérést biztosító SSL- és VPN 

szerver. A különböző kulturális- és üzemi működési területek részben azonos, részben különböző 

adatkört igényelnek. A hatékony működés érdekében elengedhetetlen a közös adatok központi 

tárolása (NAS- hálózati adattárolón) és a speciális információk hozzájuk kapcsolása. Az ERP 

vállalatirányítási rendszert ShareSync-ben duplikálva hozzákapcsoltuk egy másodlagos 

kiszolgálóhoz, így a fájlok tárolása, kezelése szinkronizálva van a fokozott biztonság- és az 

adatvesztés elkerülésének érdekében.  

 

A honlapunk fejlesztése a következőkre terjedt ki: 

 A web szerver futtatókörnyezete frissítésen esett át. 

 A tartalomkezelő funkciói bővítve- és frissítve lettek. 
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 Bevezetésre került a kétfaktoros hitelesítés. 

 Integráltuk weboldalunkba a SimplePay online fizetési szolgáltatást 

 

Beszerzésre került eszközök: 

 5db Dell mobil munkaállomás 

 3db Dell IPS LED monitor  

 1db Dell asztali munkaállomás 

 1db nagyteljesítményű Xerox multifunkciós nyomtató 

 1db Gigabit Switch  

 2 db Külső HDD 2TB 

 8 db Microsft Office Professional PLUS 2019 programcsomag 

 8 db Windows 10Pro Operációs rendszer 

 

REKLÁM – MARKETING 2021-BEN 
 

A pandémiás helyzet a reklám és marketingtevékenységünket is erősen meghatározta. Fontos feladat 

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

facebookot használtuk, itt közel 9 ezres követővel rendelkezünk, akik számítottak ránk. Erős 

hangsúlyt helyeztünk a kulturális tartalmak, interneten történő megosztására., 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, valamint saját 

készítésű tartalmakat is közzé tettünk az oldalunkon. A facebook számai szerint sokan örültek 

ezeknek a tartalmaknak. A megemelkedett érdeklődést az alábbi diagram is jól szemlélteti. 

 

 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2. adatsor 4722 5077 5552 6395 7609 8326 8906

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Agóra FB oldal követőinek száma

2. adatsor



14 
 

Szerencsére május közepétől 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 

 

 

2021. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ  

ISMERETTERJESZTÉS 
 

Ez irányú tevékenységünkkel 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. 

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. 2021-ben érkeztek gyerekek az Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvodából, a 

Bóbita Óvodából, a Báthory István Általános Iskolából, valamint a Deák Ferenc Általános Iskolából.  

A környezeti neveléssel kapcsolatos forrásközpontban az alábbi kiadványok találhatók meg: 

Természetbúvár, Természetgyógyász magazin, Magyar Tudomány, Meteor, Állatvilág, Természet 

Világa. 

A koronavírus járvány miatt az Agóra zárva tartott, ezért a Környezeti nevelési foglalkozásokat január 

és február hónapban a Deák Ferenc Általános Iskolában és a Báthory István Általános Iskolában 

tartotta meg az oktató. Az előadásokkal kapcsolatos dokumentációt a pedagógusok végezték helyben. 

Mindkét helyszínen kihelyezésre került az Agóra roll-upja, valamint a bemutató kezdőképernyőjén 

megjelent az esemény címe és a logónk. A tanárok és a diákok is örömmel fogadták a lehetőséget, 

amely szerint Nagyné Kozma Ildikó kijárt az oktatási intézményekbe.  
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Január 19. kedd 13.45, Deák Iskola 20. szerda 14.15 Báthory Iskola 

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. Beszéltek a megújuló energiákról, a tengerek 

klorofill koncentrációjáról, az erdők védelmét szolgáló rendelkezésekről, a hazai erdőtakarók 

ritkulásának okairól, a véghasználati módokról, a fahasználatról az éves növedék arányában és a 

vadászat törvényeiről. A két foglalkozás összesen 40 fő részvételével zajlott. 

 

Február 16. kedd 13.30, Deák Iskola, 17. 14.20 Báthory Iskola 

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. 

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. 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. A két foglalkozás összesen 33 fő részvételével zajlott. 

 

A kialakult járványügyi helyzetre és az iskolai online oktatásra való tekintettel a foglalkozásokat 

március-április hónapokban 2 alkalommal nem tartottuk meg. Az Agóra nyitása után májusban 

folytatódtak az órák. 

 

Május 18. kedd 14.00, és 15.00 órakor (iskolai csoportok) 

Vízgazdálkodás a háztartásunkban 

A foglalkozás elején meghallgattak egy zenebejátszást, majd részletesen átbeszélték a csapadék útját, 

a víz körforgását. Összehasonlításképpen elmondta az előadó, mennyivel több vizet használ egy 

európai, mint egy afrikai ember egy nap. Külön kitértek arra, hogy az iskolában, illetve otthon hogyan 

takarékoskodhatnak a vízzel. Érintették a vízpolitika globális kihívásait is. Megismerték a Föld 

vízkészletének százalékos eloszlását. Játszottak élőlény felismerő versenyt is, mely kifejezetten 



16 
 

izgalmasra és tanulságosra sikerült. Végül az előadó a csapvíz ivására és a víztakarékosságra 

ösztönözte a gyerekeket, hiszen nálunk, itt a Bakonyban található a legfinomabb karsztvíz. A két 

foglalkozás összesen 40 fő részvételével zajlott. 

 

Június 8. kedd 9.00, (óvodai csoport) 14.00 és 15.00 órakor (iskolai csoportok) 

A komposztálás 

Átvették, hogyan keletkezik a háztartásban a hulladék, mi a szerves és a szervetlen változata között a 

különbség. Játszottak a hulladékgyűjtő demonstrációs eszközzel is. Megtudták, hogyan keletkezik a 

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

fontossága, fajtáira is. Megbeszélték melyik hulladéknak mennyi időre van szüksége a lebomláshoz. 

Az előadó elmondta, hogyan kell a gyakorlatban a komposztálást helyesen végezni és mennyi idő 

alatt érik humusszá. Bemutatott többféle anyagból készült komposztálót (raklap, műanyag, drót) is. 

Az iskolások a komposztban élő állatokról láthattak mikroszkópos felvételeket. Végül komposztált 

talajból vettek mintát és végeztek rajta mikroszkópos majd nagyítós vizsgálatot. A diákok bátran 

használták az eszközöket, a nagyítókat és a mikroszkópokat. A három foglalkozás összesen 58 fő 

részvételével zajlott. 

 

 
 

Ősztől új „tanév” kezdődött a környezeti nevelésben is, így új csoportok, osztályok vettek részt a 

foglalkozásokon. 

 

Szeptember 14. kedd 9.00, 10.00 (óvodai csoportok) 13.00, 14.00 és 15.00 órakor (iskolai csoportok) 

Miért fontos környezetünk tisztasága? Testi és szellemi egészség fontossága. Szelektív 

hulladékgyűjtés szükségessége. 

Ildikó végigbeszélte a gyerekekkel, hogy mi tartozik a környezetünkhöz, milyen egy ideális otthon, 

miért kell tisztán tartani. Megismerték a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, kivitelezési módját, 

valamint átbeszélték a Föld legégetőbb problémáit, pl. élelem-víz fontossága, hulladékok 

újrahasznosítása, pocsékolás stb. Zárásként játszottak a szelektív hulladékgyűjtő demonstrációs 

eszközzel és a társasjátékkal. Az öt foglalkozás összesen 110 fő részvételével zajlott. 

 

Október 12. kedd 9.00, 10.00 (óvodai csoportok) 12.00, 13.00, 14.00 és 15.00 órakor (iskolai 

csoportok) 
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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. A hat foglalkozás összesen 136 fő részvételével zajlott. 

 

November 16. kedd 9.00, 10.00 (óvodai csoportok) 12.00, 14.00, 15.00 órakor (iskolai csoportok) 

Tudatos vásárlói magatartás 

A foglalkozás során megbeszélték egy átlagos család vásárlási szokásait (gyakorisága, bevásárlólista 

fontossága, melyik boltba érdemes menni, miben viszik haza a megvett árut,…). Külön kitértek a 

hazai termelői piacok előnyeire és külföldről behozott termékek hátrányaira. Ildikó felhívta a 

gyerekek figyelmet az idénygyümölcsök fogyasztásának fontosságára. Az előadást közös játék zárta. 

Az öt foglalkozás összesen 102 fő részvételével zajlott. 

 

December 15. kedd 9.00, 10.00 (óvodai csoportok) 12.00, 14.00 (iskolai csoport) 

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. 

A négy foglalkozás összesen 93 fő részvételével zajlott. 

2021-ben összesen 612 gyermek vett részt a Környezeti nevelési foglalkozásokon. 
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Kalandozás a népi kultúrában  

 

Március 25. 17.00 

Húsvéti népszokások – virágvasárnaptól fehérvasárnapig. ONLINE ELŐADÁS 

 

Az előadás bemutatta a tavaszi népszokásainkat virágvasárnaptól fehérvasárnapig. A hallgatóság Dr. 

Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató, egyetemi docens kiváló előadásában megismerhette az 

ünnepkör jelképeit, a jeles napokhoz kötődő hiedelmeket, népköltészeti alkotásokat (énekek, 

mondák).  

Az előadást az Agóra kamaratermében az új, profi kameránkkal előzetesen rögzítettük. A videot az 

agoraveszprem.hu-n tekinthették meg az érdeklődők 2021. március 25. és április 08. között. 

Örömünkre szolgált, hogy 287 egyéni felhasználó révén, 356 megtekintést értünk el. Ebből 246 az új 

felhasználó, a többi visszatérő látogatónk volt. Plakátokon, a facebook oldalunkon és a honlapunkon 

népszerűsítettük az online eseményt. 

 

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.  

 

A Mindentudó Házunk 2021-ben szeptembertől indult újra. A szeptemberi programot eredetileg a 

tavalyi évre terveztük, de a világjárvány miatt nem tudtuk megvalósítani. Futó János, a népszerű 

bakonyi geológus háromrészes előadás-sorozattal készült Pokoli geo-történetek címmel. A 

szeptember 29-i előadás címe: Mi következünk???, a témája a kihalásokkal kísért óriási katasztrófák 

a Föld történetében volt. 30 fő vett részt a programon.  

 

Október 27-én zárult a geológiai előadássorozatunk, Eltűnik-e a Földközi-tenger? címmel, a témája 

pedig Dél-Európa jelenlegi vulkanizmusa – aktív és szunnyadó tűzhányói voltak. Itt már 43 fős 

társaság gyűlt össze. 

 

November 24-én indult kétrészes űrkutatással kapcsolatos előadás-sorozat, amelynek előadója, 

Ivanics Ferenc a Bakonyi Csillagászati Egyesület elnöke, aki az ország számos pontján tartott már 

előadásokat, csillagászati bemutatókat. A novemberi előadásának címe: Marskutatás kerekeken 

gurulva. A program során, a Marson dolgozó kerekes robotjárművek fejlesztésének és hihetetlen 

felfedezéseinek történetét ismerhettük meg. Külön izgalmas volt, hogy az előadó egy kollégája 

bemutatott egy működő marsjáró makettet is az érdeklődőknek. Nagy örömünkre gyerekek is voltak 

a látogatók között. 28 fő vett részt az előadáson. 

 

December 8-án az előadássorozat második része következett A holdjáró autó története címmel. 

Ezúttal a világ leghíresebb négykerekű űrjárművének magyar vonatkozású kifejlesztéséről és az 
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űrhajósok vezetési tapasztalatairól halhattunk. 19 fő vett részt az előadáson, köztük szép számmal 

voltak gyerekek is, akik kifejezetten okos kérdéseket tettek fel az előadónak. 

 

 

 

Egészségnevelési és életviteli foglalkozások 

 

A minden hétfőn megvalósuló program elsődleges célja a résztvevők egészséges életre való nevelése. 

A foglalkozásokon átlag 21 fő vett részt alkalmanként. 

A járványügyi helyzet miatt elmaradt ismeretterjesztő programok: 

 

Az Öt Elem Titkai workshopok 

 

KÉPZÉS 
 

Célkitűzésünk, hogy a tréningek, workshopok révén biztosítsuk az egész életre történő tanulás 

lehetőségét, fejlesszük az érdeklődők készségeit, kompetenciáit. Szeretnénk olyan tanulási 

alkalmakat nyújtani, melyek javítják az életminőséget, hozzájárulnak a résztvevők testi és lelki 

kiegyensúlyozottságának, személyiségfejlődésének alakulásához. 

 

Olasz kezdő nyelvtanfolyam 

 

2021. szeptember 14 és december 17. között hatodik alkalommal indított olasz nyelvtanfolyamot 

kezdőknek az Agóra, 2021 szeptemberében, kicsit kevesebb létszámmal (12 fő). Szerencsére ezt a 

kurzust megkímélte a járvány, mindössze 2 fő maradt ki. A 60 óra alatt A1/A2 szintre jutott el 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). Megismerkedtek a 

kötőmóddal, magázó felszólítással, kijelentő módban, az igeidők egyeztetésével. A témaköröknél 

megjelent a sport, az egészséges életmód, vidéki vagy városi élet, az ünnepek. Szívesen dolgoztak 

csoportmunkában, párban, gyakran hallgattak zenét, az anyaghoz kapcsolódó videókat néztek és a 

hozzájuk kapcsolódó feladatokat csinálták meg. 
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Terveink szerint 2022 januárjában folytatódik a tanfolyam újabb 60 órával. Korábbi hallgatóknak 

biztosítunk becsatlakozási lehetőséget a megüresedett helyekre. 

 

 

Kosárfonó tanfolyam kezdőknek 

 

A kosárfonás nagy történelmi múltra tekint vissza. Ez annak tulajdonítható, hogy alapanyaga a 

fűzfavessző kedvező tulajdonságokkal rendelkezik. Könnyen munkálható, alakítható, vágható, 

viszonylag nagy szilárdsággal rendelkezik, kicsi a fajsúlya, tartós. Nagy utat tett a kosárfonás 

napjainkig. A fűzfavesszőből készített használati tárgyak alapvető igényeket elégítettek ki. Ma 

önmagukban, csupán dísztárgyként is fellelhetők otthonainkban. A különböző kosarak készítése során 

fejlődött az ember kézügyessége, ízlésvilága, s így kialakulhatott ki a NÉPMŰVÉSZET. 

Öt évvel ezelőtt indított először kosárfonó tanfolyamot az Agóra. Az érdeklődést mutatja, hogy ez 

idáig mindegyik megtelt (a tanfolyamok 8 fővel indulnak). Sajnos az elmúlt két évet elmosta a 

járvány, de 2021 őszén, szeptember 29 és december 15. között sikerült ismét elindulni. A hallgatók 

először rövid előadást hallgatnak a kosárfonásról, majd ezt követően nekivágnak a 36 órás gyakorlati 

képzésnek. Alapanyagról a tiszaalpári termelők gondoskodtak. A képzés során megtanulták a fenék, 

a lábazat, az oldal készítést, a gyűrűfonást, a szegést. Az alapok elsajátítása után elkészítették a kínáló 

kosarat, a kerek kosarat, a benyúló fülű kosarat, a gyümölcskosarat, végül a közismert bevásárló 

kosarat. 

Rendkívül lelkes társaság jött össze, gyorsan haladtak, céljukat elérték, elkészítették a tervezett 

portékákat. 

 

Photoshop tanfolyam  

 

2015 óta hat alkalommal szervezett photoshop tanfolyamot az Agóra Veszprém Kulturális Központ. 

2021. október 5 és december 2 között a 7. kurzussal vártuk az érdeklődőket. A program népszerűségét 

mutatja, hogy ismét megtelt a számítógép terem. A 36 órás tanfolyam fő témái, a különböző 
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képkorrekciós és képmanipulációs műveletek, a kiadványszerkesztéshez és a webes faladatok 

megoldásához kapcsolódó photoshop szolgáltatások voltak.   

A digitális fényképezőgépek, szkennerek, fényképezős telefonok mind szélesebb körű terjedésével a 

számítógépes képfeldolgozás ma már nem csupán a grafikai stúdiók misztikus művészete, hanem 

mindennapi életünk része. A heti két alkalommal zajló kurzus gyakorlatilag telt házzal ment végig (7 

fő), lemorzsolódás nem volt. A tematikának megfelelően haladva a program alapjainak kezelését 

mindenki elsajátította. A foglalkozások során kiemelt hangsúlyt kapott, hogy a program ennél több 

lehetőséget tartalmaz, ezek használata - az alapok ismeretében - már a gyakorlás függvénye. 

 

 
 

Geo tanfolyam 

 

Az eredetileg 2020 szeptember 22. és november 24. közé tervezett 10 alkalmas Geo tanfolyam utolsó 

két időpontja a kialakult járványügyi helyzet miatt elmaradt. A pótlását 2021. október 5-én tartottuk 

meg, amely alkalommal mind a 2 elmaradt foglalkozás sikeresen lezajlott. 

Cukorvirágkészítő tanfolyam 

 

A tanfolyam sikere három év óta töretlen, amelynek célja a cukorvirág-készítés folyamatának 

elsajátítása, az alapanyagok, eszközök megismertetése. A november 13-i workshopon 8 fő vett részt. 

Mézeskalács díszítő tanfolyam 

 

A program célja a mézeskalács-díszítés folyamatának elsajátítása többféle technikával, az 

alapanyagok, eszközök megismertetése. A november 27-i workshopon 14 fő vett részt. 
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Karácsonyi gyógyteakészítő workshop 

 

Célunk az volt, hogy a fitoterápia segítségével hozzájáruljunk a résztvevők testi, lelki harmóniájához. 

A programra a gyógynövényismeret iránt érdeklődők körét vártuk. Dr. Nagy Alinda és Klatsmányi 

Péter, a Napsugár Központ munkatársai vezették a műhelymunkát. A programmal teljes mértékben 

elértük célunkat. Mindez köszönhető egyrészt az informatív, különleges és szakértő 

gyógynövényismereti előadásnak, mely bevezette az érdeklődőket a gyógyteakészítés- és fogyasztás 

világába is. Másrészt a gyógy- és fűszernövényekből készült gyógyteák kóstolásának, illetve a két, 

téli problémákra gyógyírt nyújtó teakeverék összeállításának. Az elkészített teakeverékeket szép 

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

díszítették a résztvevők. Az érdeklődők sok olyan információt hallottak, melyet a továbbiakban 

kamatoztathatnak, de a workshop igazi különlegessége az ismeretterjesztés és a kézműves 

foglalkozás kapcsolódásában rejlett. A jelenlevők rendkívül hasznosnak és színvonalasnak tartották a 

programot. Elmondásuk szerint újonnan szerzett ismereteik a továbbiakban hozzájárulnak majd 

kiegyensúlyozottságukhoz. A december 7-i workshopon 9 fő vett részt. 

 

 

Bútorfestő tanfolyam  

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

a festék helyes felhordását, a különböző díszítő eljárásokat, az antikolást, a koptatást és a száraz ecset 

technikákat.  

November 15.: fa ajtódísz készítése - bútorfestés alapismeretek 

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

Részletesen bemutatta az alapozó festékeket, a különböző típusokat, márkákat. Ezután mindenki 

választott magának egy ajtódíszt és megtervezte rá a mintát. Miután a kívánt színre alapozták a 

fatáblájukat, átrajzolták rá a motívumot és díszítőfestéssel (akrilfestékkel) kifestették. Eközben sok 

hasznos információt tudtak meg az ecsetfajtákról, a helyes használatukról, tárolásukról. Mindenkinek 

egyesével mutatta be az alapmotívumok elkészítésének lépéseit és adott hozzá való ecsetet. 

Számtalan, a témát ismertető könyvet, mintafüzetet hozott, illetve kiosztott egy nyomtatott, részletes 

összefoglalót is az alapismeretekről. 

November 22.: karácsonyi készülődés, asztali mécsestartó festése 
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Az előző alkalommal megszerzett ismeretekre épült a foglalkozás. A résztvevők bátran fogtak hozzá 

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

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

kérdést megválaszolt, mindenkinek segített abban, hogy hol vásárolhatja meg az adott technikához a 

legmegfelelőbb alapanyagot. Végül lakkozták, viaszolták, antikolták és/vagy koptatták az elkészült 

tárgyakat. 

December 13.: Régiből újat - a felújítás menete hozott kisbútoron 

Az oktató alapos részletességgel mutatta be a bútorfelújítás folyamatát: zsírtalanítás, tapaszolás, 

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

képkeretet, sámlit, széket, virágtartót stb. varázsolták újjá. 

December 14.: Mit, mivel, hogyan fessünk? – a különböző technikák elsajátítása falapokon, melyek 

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

Utolsó alkalommal a résztvevők egy fa alapon sajátíthatták el a szárazecset technikát. A lapra a saját 

elképzelésük szerint festettek díszítést. A tanfolyamot összefoglaló zárta, melynek során még egyszer 

átvették a legfontosabb tudnivalókat.  

Örömmel tapasztaltuk, hogy nemcsak Veszprémből, hanem Felsőörsről, Balatonfűzfőről, 

Nemesvámosról, Várpalotáról, Vonyarcvashegyről, Vértesszőlősről is jártak a tanfolyamra. 

A tanfolyamot Cz. Budai Katalin, bútorfestő népi iparművész vezette. A tanfolyamon 10 fő vett részt.  

 

 
 

A járványügyi helyzet miatt elmaradt képzések: 

Alkossunk együtt! Vidám Tavasz - kreatív virágkötő foglalkozások 

Táskavarró tanfolyam 

Patchwork tanfolyam 

Grafológia tanfolyam  

Papírfonás tanfolyam  

Tiffany workshop 

Olasz újrakezdő nyelvtanfolyam 

Angol újrakezdő nyelvtanfolyam 

Sajtkészítő tanfolyam 

Sushi tanfolyam  
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Tortaburkoló tanfolyam   

Kenyérsütő tanfolyam 

Réteskészítő tanfolyam  

Croissant-készítő tanfolyam 

Bonbon workshop 

Start Pont program 

 

KIÁLLÍTÁS 
 

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

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

időszakos, tematikus kiállításainak a minigaléria ad helyet, ez utóbbit 2021-ben nem használta a klub. 

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

különböző érdeklődésű embereket megszólítani.  

Az Agórában a 2021. évet a Nemzeti Művelődési Intézet országos akciójához csatlakozva a Nyitunk! 

című programhoz kapcsolódó kiállítással kezdtük meg. Ezen a tárlaton a magyarországi agórák 

mutatkoztak be. 

 

A 2021-ben megrendezett kiállítások tematikusan: 

 

Festménykiállítás 

Az Agórában rendszeresen lehetőséget biztosítunk a veszprémi vagy Veszprém megyei amatőr 

alkotóknak és alkotócsoportoknak a bemutatkozásra, ezzel is eleget téve az amatőr alkotó- és előadó-

művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatásnak. 

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 megnyitók nem csupán 

kulturális programok, hanem baráti találkozók, családi összejövetelek is, amelyek erősítetik a 

közösségfejlesztő tevékenységünket, és szélesebb körben ismertté teszik az intézményt.  

2021-ben 4 alkalommal rendeztünk festménykiállítást, amelyek megnyitóján összesen 195 fő vett 

részt. A koronavírus járvány miatt elmaradt 8 kiállítás. 

 

Fotókiállítás 

2021-ben két fotókiállítást szerveztünk, augusztusban, a Magyar Fotográfia Napja alkalmából 

asztrofotókból és afrikai képekből nyílt kiállítás. Novemberben a Bakony Fotóklub megalakulásának 

60. éve alkalmából készült tárlaton a klub díjnyertes képeit nézhette meg a közönség. 

A fotókiállítások célja, hogy lehetőséget adjunk az amatőr alkotóknak saját művészetük 

megismertetésére, támogatva ezzel az alkotótevékenységüket, további motivációt nyújtva a 

folyamatos önképzésre, fejlődésre.  Az idei év 2 fotókiállításán összesen 72 fő vett részt. A 

koronavírus járvány miatt egy fotókiállítás maradt el. 
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Ismeretterjesztő kiállítás 

2021-ben 2 ismeretterjesztő kiállítást rendeztünk. Egyik a Nemzeti Művelődési Intézet által 

biztosított, a magyarországi agórahálózatot bemutató kiállítás, amely az ország 14 agórájában 

egyidőben nyílt meg. 

Az olimpia alkalmából kölcsönöztük és mutattuk be a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum 

olimpiatörténeti kiállítását. 

Tapintható Univerzum címmel július 10-én, nyílt kiállítás, amely Magyarországon elsőként nálunk 

volt megtekinthető. A program egyedülálló módon olyan csillagászati bemutatót takart, amit a 

látássérültek és a látó emberek is egyformán élveznek, és megértenek. A Bakonyi Csillagászati 

Egyesülettel ez volt az első együttműködésünk. A kiállítás rendkívül sikeres volt, a mintegy 120 

résztvevő között szép számmal voltak látássérültek is. 

Minden évben szervezünk interaktív kiállítást a gyerekeknek, ahol a cél a játékos ismeretterjesztés és 

az iskolán kívüli tanulás lehetőségének a biztosítása. A világjárvány miatt az iskolák is nehezebben 

mozdultak meg, a bizonytalan helyzet miatt ebben az évben elmaradt az interaktív kiállítás. 

2021-ben a 3 ismeretterjesztő kiállításunkon összesen 258 fő vett részt. 

 

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 elsősorban rájuk irányult. 2021-ben 1 alkalommal rendeztünk 

kézműves kiállítást, a Foltvirágok Patchwork Klub tagjainak, a megnyitón 78 fő vett részt. 

2.5.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. Mivel az intézmény az év első felében zárva tartott, a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2021 

januárjában a Bakony Fotóklub képeiből készítettünk virtuális kiállítást, amelyet az érdeklődők a 

Facebookon nézhettek meg. 
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RENDEZVÉNYEK 
 

A rendezvények megszervezésekor elsődleges célunk a kulturális értékek minél tágabb körben 

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

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

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

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

 

A Magyar Kultúra Napja - online 

 

Bár személyesen nem találkozhatunk, online formában megünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. 

Műsorunk összeállításához a nálunk működő csoportokat hívtuk segítségül, Porga Gyula 

polgármester úr köszöntője után Felföldi Gábor a TIT Váci Mihály irodalmi színpad tagjának 

előadásában hallhatták a Himnuszt, majd a Bakony Fotóklub kiállítása és a Gerence Hagyományőrző 

Néptáncegyüttes gálaműsora következett.  

 

Irodalmi programok 

"Minden hónapra egy vers" – online 

 

2021-ben is folytattuk a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad, „Minden hónapra egy verset” online 

kezdeményezését, amely keretében a facebook oldalunkon és a honlapunkon az alábbi verseket 

hallgathatta meg a verseket kedvelő közönségünk.  

Januárban, Felföldi Gábor, Kölcsey Ferenc: Himnusz című költeményét mondta el, a Magyar Kultúra 

Napi programunk részeként.  

Februárban, Battyányi-Nagy Annamáriát, Garai Gábor: Artisták című versét mondta el. 

Márciusban, Sebestyén Erika, Domján Gábor: A kiránduló című versét mondta el. 

Áprilisban, Sz. Csordás Éva, Simon István: Húsvéti körmenet című versét mondta el. 

Májusban, Battyányi-Nagy Annamária, Nagy László: Anyakép című versét mondta el. 

Júniusban, Rábai Zsanett, Buda Ferenc: Ne rejtőzz el című versét mondta el. 

Júliusban, Szintén Krisztina, Nagy László: Táncbeli tánc-szók című versét mondta el. 

Augusztusban, Felföldi Gábor, Tóth Árpád: Ez már nem nyári alkonyat című versét mondta el. 

Szeptemberben, Horváth Imre, Petőfi Sándor: Ivás közben című versét mondta el. 

Októberben, Márta Attila, Pilinszky János Trapéz és korlát című versét mondta el. 

Novemberben, Tatai Barbara, Zas Lóránt: Novemberben című versét mondta el. 

Decemberben, Battyányi-Nagy Annamária, Márai Sándor: Az élet ritmusáról című írását mondta el. 
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 „Globális huncutságok” – irodalmi kabaré   

 

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

versek mellett humoros párjelenetek adják a következő témákban: szórakozás - társasági élet, munka, 

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

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

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

dúdol. A produkciót létrehozásának 10+1 éves évfordulója alkalmából újította fel TIT Váci Mihály 

Irodalmi Színpad. Az előadást a színházteremben valósítottuk meg, a nézők egészségügyi biztonsága 

érdekében. A szeptember 29-i előadáson 79 fő vett részt. 

 

 

 „Hazátlanabb az én szavam a szónál” - Pilinszky János emlékest  

 

A Pilinszky János születése centenáriumának és halálának 40. évfordulójához kapcsolódó, több 

generációt megszólító összeállítást láthattunk. Bevezetőt mondott Ircsik Vilmos, városunk ikonikus 

irodalomtanára, aki hosszasan méltatta Pilinszky, a magyar kortárs irodalomra gyakorolt meghatározó 

jelentőségét. A műsor blokkokra tagoltan tekintette át a költő életművét, melyet Hajas Szilárd 

érzékeny fuvolajátéka árnyalt. A TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad október 27-i előadásán 71 fő vett 

részt. 

Örök pódiumon 10. országos vers-és prózamondó verseny 

 

A Versmondók Országos Egyesületével közös szervezésben, két évente lebonyolított rendezvény. 

Négy életkori kategóriában 24 fő nevezett, azonban a helyszínen „csak” 19 fő jelent meg közülük. 
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Négy fős zsűri bírálta az elődöntők és a döntő során a produkciókat. Végül kategóriánként 3-3 

helyezést, különdíjat és fődíjat ítélt oda az arra érdemes amatőr előadóknak.  

 

 
 

 „Félrevert harangok” - Irodalmi est Búzás Huba költeményeiből   

 

Nagy-nagy örömünkre végre megvalósult a 2020. áprilisa óta már negyedszerre tervezett produkció. 

Rendkívül termékeny alkotóról lévén szó, az óriási terjedelmű anyagaiból szerkesztett válogatás 

három nagyobb lélegzetű blokkra osztotta a műsort, melyek összesen 36 (!) verset tartalmaztak. Az 

első blokk címe: „Búzás Huba és a XX. század”- amelyben a költő gyermek- és ifjúkori emlékei, 

nélkülözései és félelmei öltöttek testet. A másodikban a földi- és a kozmikus létezés nagy kérdéseit 

boncolgatta, melyet „Vészterhes eposz-trilógia”-nak neveztek el. A harmadik, egyben a leghosszabb 

rész: „Válogatott versek - négy témában” munkacímet viselte. A költő viszonyát mutatta be a 

szerelemhez, a szűkebb- és tágabb környezetéhez, az elmúláshoz és a politikához. Telitalálat volt a 

költői est zenei közreműködője Kovács Attila zeneszerző, aki avatott zongorajátékával egy teljesen 

más dimenzióba röpítette a közönséget. A TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad december 15-i 

előadásán 64 fő vett részt. 

Nemzetiségi programok 

 

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. 
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Örmény Nemzetiségi Nap 

A szeptember 18-i eseménnyel elsődleges célunk a hagyományőrzés volt, az örmény tradíciók 

megismertetése, a nemzetiség kulturális értékeinek közvetítése minőségi szórakozás keretében. A 

programra az örmény kultúra iránt érdeklődő lakosokat vártuk. 

A független Örmény Köztársaság kikiáltásának alkalmából megvalósuló rendezvény, örmény ruha 

viseletekből álló történeti kiállítás megnyitójával kezdődött, majd örmény zenei est következett a 

NUR örmény zenekarral. Az együttes családi formáció, tagjai Labant Ada Rózsa, venezuelai 

származású fuvolaművész, művésztanár, férje Labant Csaba, énekes-gitáros dalszerző, 

előadóművész, valamint gyermekük, a 11 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 koncert után 

a vendégek örmény finomságokat kóstolhattak az Örmény Önkormányzat jóvoltából. 

A programnak köszönhetően különleges ízelítőt kaptak a résztvevők a színes örmény kultúrából. A 

programon 60 fő vett részt. 

Ukrán Nemzetiségi Nap  

A Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal közös szervezésben megvalósuló programmal 

alapvető célunk a hagyományőrzés, a nemzeti szokások megismertetése, az ukrán kulturális értékek 

közvetítése igényes élményszerzés keretében. Az ukrán kultúra iránt érdeklődők körét vártuk az 

eseményre. 

A kisebbségi önkormányzat rendkívül színvonalas programot állított össze, melynek révén a 

látogatók ízelítőt kaptak a sokrétű ukrán kultúrából. Igazi kulturális csemege volt az ukrán 

népművészet remekeiből álló kiállítás, mely az Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége 

támogatásával valósult meg. A kiállítás-megnyitót követően a „Sorskönyv a frontról” című könyv 

bemutatója követte. Eperjesi Ildikó magyar újságíró és Olekszándr Kacsura ukrán újságíró közös 

könyve 38 fejezeten át idézi fel a kelet-ukrajnai háború emblematikus alakjait. A könyvet Eperjesi 

Ildikó mutatta be, majd Bernáth Ferenc gitárművész, Zán Julianna hegedűművész és Koloszova 

Viktória énekes hangulatos koncertje örvendeztette meg a közönséget. A tavalyi online esemény után 

örömteli volt látni, hogy a kamaraterem megtelik érdeklődőkkel. A rendezvény zárásaként lehetőség 

volt hagyományos ukrán ételek kóstolására. A szeptember 26-i rendezvényen 80 fő vett részt. 
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Ukrán Gasztroszínház  

 

Az eseménnyel elsődleges célunk az ukrán hagyományok felidézése, valamint a Kozákság Napjára 

történő emlékezés volt. A Dnipro Országos Ukrán Kulturális Egyesület szervezésében megvalósuló 

rendezvényre azokat vártuk, akik érdeklődnek az ukrán nemzetiség kultúrája, tradíciói és 

gasztronómiája iránt. A rendezvény kiállítás-megnyitóval kezdődött. A gyerekrajzok kiválóan 

tükrözték a kicsik kozáksághoz fűződő érzelmeit, gondolatait. A háborúban önkénteskedő fotós képei 

és a fotókhoz fűzött gondolatai megható pillanatokat eredményeztek. A megnyitót Meh Okszana 

zongoraművész, Jákói Betty énekes és Nagy Annamária művészeti vezető színvonalas előadása 

követte. Ezután céklából készített ukrán finomságokat kóstolhattak a vendégek. A kulináris és 

művészeti programelemek társítása révén igazán különleges közösségi élményben lehetett részük a 

résztvevőknek. A látogatók rendkívül pozitívan értékelték az eseményt. A fotókiállítást 

szívbemarkolónak, a zenés műsort minőséginek, a céklából alkotott ételeket nagyon ízletesnek 

tartották. Szerintük az ukrán hagyományápolást és értékőrzést mindenképp folytatni kell. Az október 

17-i programon 40 fő vett részt. 

Roma Nemzetiségi Nap – Hagyományaink nyomán  

 

A programot eredetileg január 23-a, szombatra terveztük, de a járványügyi helyzet miatt akkor nem 

tudtuk megrendezni. A programmal legfőbb célunk a roma kultúra megismertetése és elfogadtatása, 

a cigány kulturális értékek közvetítése volt. A rendezvényre korosztálytól, nemtől függetlenül 

mindazokat vártuk, akik szívesen ismerkednek a roma nemzetiség kultúrájával és a népművészettel. 

A program éveken keresztül összekapcsolódott a néptánccal, ami igazán színessé és különlegessé 

varázsolta a hagyományőrzést. Az eddigi alkalmakon rengeteg néptáncos vett részt, a járványhelyzet 

miatt azonban most nem volt lehetőségünk a hagyományos néptáncos vonalat vinni. Sőt a 

pandémiának köszönhetően bizonyos közreműködők sem tudtak eljönni a rendezvényre. Mindezek 

ellenére az eseményt jelentős érdeklődés kísérte és nagyszerű hangulatban telt. A cigányok 

jellegzetességei ezúttal is több művészeti ágon keresztül kerültek bemutatásra. A program keretében 

előadás, koncertek, hangszerbemutató és táncház zajlott a roma kultúra jegyében. A minőségi 

élményszerzéshez nagyban hozzájárultak a közreműködők. Jelentős szerepük volt abban, hogy 

elsőrangú rendezvény szülessen. Törő Balázs néprajzos egészségügyi okok miatt nem tudott részt 

venni az eseményen. A néprajzi előadást így Vastag Richárd néptáncpedagógus tartotta, aki szintén 

kiváló szakértője a cigány kultúrának. A roma tradíciókról és táncokról szóló előadást követően a 

Láshó Lecsó zenekar és a Fláre Beás zenekar adott hangszer-bemutatóval egybekötött koncertet. A 

két műsor között hagyományos roma finomságokkal leptük meg a közönséget. A rendezvény 

zárásaként táncház várta a látogatókat, melyhez Veszprém megye cigány folklórjának 

legkiemelkedőbb képviselője, a Fláre Beás együttes biztosította a zenét. A táncot Vastag Richárd 

néptáncpedagógus, a Népművészet Ifjú Mestere oktatta. Emellett a résztvevők tradicionális 

mesterségeket bemutató tárgyakat és cigány viseleteket is megtekinthettek. 

Az érdeklődők a cigány kultúra több évszázados javaiból kaptak ízelítőt és megismerkedhettek a 

cigányság néprajzi, illetve 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 

pozitív visszajelzést kaptunk. Lelkesen hallgatták a cigány nemzetiség kultúrájáról, hagyományairól 

szóló érdekességeket. A viseleteknek, tradicionális roma ételeknek, a cigányzenekaroknak és a 
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táncháznak köszönhetően mélyebben megismerték a roma kisebbség kulturális értékeit. Sokan 

jelezték, hogy szívesen vennének részt hasonló jellegű hagyományőrző kulturális programokon, 

népzenei, néptáncos rendezvényeken. A november 6-i nemzetiségi napon 55 fő vett részt. 

 

 
 

Pravoszláv Karácsony  

 

A rendezvénnyel elsősorban az ukrán hagyományokat kívántuk felidézni karácsony alkalmából. A 

nemzetiség kultúrája és ünnepi szokásai iránt érdeklődők körét vártuk a programra. A Dnipro 

Országos Ukrán Kulturális Egyesülettel közös szervezésben megvalósuló esemény kiállítás-

megnyitóval kezdődött. Kolodko Júlia különleges bemutatója szitára és egyéb eszközökre készített 

hímzésekből állt. A megnyitót, Meh Okszana zongoraművész, Kruppa-Jakab Éva és Rudnik Viktória 

énekesek magával ragadó műsora követte. Az eladás során magyar és ukrán karácsonyi dalok 

hangzottak el. Ezután a vendégek hagyományos ukrán ünnepi ételeket kóstolhattak meg. A november 

27-i programon 45 fő vett részt. 

 

Színházi előadások 

Hogyan értsük félre a nőket? - Csányi Sándor egyszemélyes vígjátéka 

 

A program évek óta az Agóra színháztermében valósul meg, célja színvonalas színházi előadások 

bemutatása kiemelkedő művészek közreműködésével. Szórakoztató, ugyanakkor elgondolkodtató, 

mély mondanivalóval rendelkező darabok bemutatásával kívánjuk színesíteni a város és a lakótelep 

kulturális életét. Célunk a kulturális értékek közvetítése, minél szélesebb körben való terjesztése, 

közösségi élmény megteremtése. Ebben az évben Csányi Sándor egyszemélyes vígjátékát láthatták a 

nézők két alkalommal, ami olyan kérdésekre kereste a választ, mint például mi a teendő abban az 

esetben, ha a férfi a szülőszoba ajtajában döbben rá arra, hogy nemcsak a gyerekekkel nem tud bánni, 

de a nőkkel sem? Miért a férfiak hibája, ha a nők rosszat álmodnak? Érdemes-e, a friss jogosítvánnyal 

vezető feleségünknek tanácsokat osztogatni a forgalomban? Eljön-e az a pillanat egy nő életében, 

amikor azt mondja: Köszönöm, van elég cipőm, nem kell több. Illetve, hogy mindezek ellenére, miért 
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dobban meg mégis a pasik szíve, ha életünk párja belép a szobába? Választ nem kaptunk ezekre a 

kérdésekre, viszont a nézők nagyon jól szórakoztak Csányi Sándor nyolc különböző karaktert 

felvonultató vígjátékán. Júniusban 210 fő, októberben 200 fő vett részt az előadáson. 

A gyáva 

Az előadás célja felhívni a figyelmet az egyik legsúlyosabb társadalmi jelenségre, a kábítószer-

függőségre. Megvizsgálni kialakulásának okait, valamint a drogfogyasztás pszichés és fizikai 

következményeit. 14 éven felüli középiskolásokat, családtagokat, szülőket, pedagógusokat, 

társadalmi problémákra érzékeny felnőtteket vártuk a programokra. Az előadás során Kovács 

Krisztián egy fiatal fiú bőrébe bújt, aki mesélt a gondolatairól, érzéseiről és a családjával lévő 

ellentmondásos kapcsolatáról. Felelevenítette, hogyan kezdett drogozni, illetve milyen kínlódások 

árán sikerült leszoknia. Scherer Péter, a darab rendezője játszotta az apát, aki mindezt végignézi, 

hallgatja és éli. A főszereplők rendkívül érzékletesen mutatták be a függőség problémáját, kitűnően 

jelenítették meg a velejáró szenvedést, a nehézségeket, konfliktusokat. Az alkotók nem csupán a 

diákközönség számára próbáltak elgondolkodtató kérdéseket felvetni. A darab méltán nyerte el a 

2011-es, VI. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle fődíját, valamint a 2012-es ASSITEJ Gyermek- 

és Ifjúsági Színházi Biennálé legjobb ifjúsági előadásnak járó Üveghegy-díját. 

A vendégek rendkívül hatásosnak és elgondolkodtatónak tartották a személyes párbeszédeket és belső 

monológokat, a néha humoros, de általában keserű helyzeteket. A műsor után szívesen vettek részt a 

feldolgozó beszélgetésben, melynek során számos kérdést feltettek és nyíltan kifejezték 

véleményüket, tapasztalataikat. A szakértővel arról beszélgettek, vajon miért választják sokan ezt az 

utat. Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesület szervezésében megvalósuló május 26-i 

előadáson 15 fő, a június 2-i alkalmon 25 fő vett részt. 

 

 
 

A kézmosás fontosságáról 

 

Elsődleges cél volt a rendszeres kézmosás és fertőtlenítés fontosságának hangsúlyozása, az ehhez 

való hozzáállás javítása sokoldalú megközelítés révén. 14 éven felüli kamaszokat és a felnőtteket 

vártunk a programra. Semmelweis munkássága óta ismert, hogy a kórházi eredetű fertőzések 

megelőzésében a kéz megfelelő fertőtlenítésének kiemelkedő szerepe van. Annak ellenére, hogy ez 
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már régóta tankönyvi adat, mégis folyamatosan hangsúlyozni kell. Darabjával ezt teszi Scherer Péter 

rendező is, akinek az volt a célja, hogy felhívja a figyelmet a kézmosás fontosságára, a betegségek 

megelőzésére. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) programjában kiemeli, hogy messze nem 

elég csak 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.  

Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesület szervezésében megvalósuló június 1-i programon 

20 fő vett részt. 

 

Néptáncos rendezvények 

Táncháztalálkozó 2021 - "Aprók bálja" 

 

Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület partnereként intézményünk is részt vett az országos 

Táncháztalálkozó gyermek- és ifjúsági programjában. Az „Aprók Bálja" 2021. július 3-án az 

Agórában kerül megrendezésre. Egész napon át tartó tánctanításokkal, műsorokkal és táncházakkal 

vártuk az érdeklődőket a Táborállás parkba. Délelőtt Ricsi bácsi játszóháza várta a legkisebbeket, 

majd délután élő zenére kezdetét vette a bakonyi tánctanítás, abai, balatonfüredi, tapolcai, siófoki és 

veszprémi táncosok, valamint Csernók Klára és zenakara közreműködésével. A tánctanítást követően 

a Corvinus Néptáncegyüttes műsorát, majd a Góbé Zenekar koncertjét élvezhette a közönség. A 

program táncházzal zárult.  

„Pásztorbál a Bakonyban” 

 

December 11-én tartotta évzáró gálaestjét a Gerence Táncegyüttes az Agóra színháztermében. A 

Gerence Néptáncegyüttes és Baráti Kör az élő népművészetet és néphagyományok továbbélését, 

továbbéltetését fontosnak találó csoport néhány éve formálódott igazán közösséggé. Próbáikat és 

összejöveteleiket ugyan csak tánckörként tartják, fő céljuk mégis a Kárpát-medence 

tánchagyományainak és tánckincsének hiteles tolmácsolása és talán kevesek közt a Bakony és 

Balaton-felvidék népi kultúrájának feltárása, továbbörökítése. Ezért is választották maguknak a 

Gerence Néptáncegyüttes és Baráti Kör megnevezést. A csoport jelenleg több mint 30 főből áll. 

Próbáikat az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központban tartják hetente két alkalommal. 

Rendszeres látogatói a megye kiemelt kulturális rendezvényeinek, fesztiváljainak. Ezen felül nagy 

figyelmet fordítanak a kis falusi megmutatkozásokra hirdetve a néphagyományok értékeit olyan 

helyeken ahol ez a fajta kultúrkör teljesen éltűnőben van. A közösség művészeti és együttes vezetője 

Vastag Richárd a "Népművészet Ifjú Mestere". 

Programjukban Veszprém megye népművészetének bemutatása mellett Rábaközből Bodrogközből és 

Erdélyből láthatott feldolgozásokat a szépszámú közönség. 
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Filmes rendezvények 

Agóra Filmklub 

 

Az Agóra Filmklub látogatottsága 2021-ben az előző évadokhoz képest csökkent, sajnos a 

koronavírus járvány miatt ismételten szüneteltetnünk kellett a vetítéseket, januártól május közepéig 

nem tarthattunk bemutatót. A májusi újranyitás után, a nézőszámainkból egyértelműen látszott a 

pandémiás helyzet okozta bizonytalanság, csökkent a filmklub látogatóinak száma. Az Agóra 

Filmklub nevű zárt Facebook csoportban folyamatosan tartottuk a kapcsolatot az állandó tagokkal. A 

csoportnak jelenleg 137 tagja van, akik az utóbbi években rendszeresen látogatták az Agóra Filmklub 

programjait. Fontosnak tartottuk, hogy ebben a helyzetben is ápoljuk a kapcsolatot a közönségünkkel, 

ezért bejegyzések, filmes információk megosztásával tartottuk fenn az érdeklődésüket és 

aktivitásukat. Az elmaradt vetítések helyett online lehetőségeket ajánlottunk, ingyenesen nézhető 

filmeket és olyan fizetőseket, amiket minimális összegért cserébe tudtak megnézni a filmbarátok. A 

hosszú, mozi mentes időszak egészen május 17-ig tartott, ekkor egy korábban elmaradt, amerikai 

független filmet tűztünk újra műsorra Bridget naplója címmel. A következő alkalommal pedig a 

Kékről álmodom című svájci drámát mutattuk be, melynek központi témája a felnőtté válás 

nehézségei volt. A vetítéshez beszélgetést is szerveztünk, két iskolai szociális munkás segítségével 

egy limonádé mellett dolgoztuk fel a látottakat. Igyekeztünk tudatosítani a filmbarátok körében, hogy 

újra nyitva vagyunk, ezért rendhagyó módon egész júniusban vetítettünk filmeket. A június 7-i 

alkalommal a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című magyar film bemutatója előtt 

Molnár Kata Orsolya, a Filmtekercs.hu filmkritikusa tartott bevezetőt. Szeptember közepén a nyári 

leállás után egy francia vígjátékkal nyitottunk a Filmklubban. A szerény kezdés után a nézőszámaink 

határozottan emelkedni kezdtek, filmklubosaink újra megjelentek az intézményben. A nyárvégi, 

Filmek a falakon elnevezésű szabadtéri vetítéssorozat sikere hozzájárult ahhoz, hogy újabb réteget 

sikerült bevonzani a hétfői vetítési alkalmakra is. Októberre a látogatottságunk már csaknem 

megközelítette a pandémia előtti időszakét.  

Az idei évadban is törekedtünk a magyar filmművészeti alkotások bemutatására, kiemelt célunk volt 

a hazai filmek és alkotóik megismertetése az Agóra Filmklub közönségével. Bemutattuk a 

Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című romantikus drámát és Kis Hajni Külön falka 

című drámáját is. A vetítések kapcsán törekedtünk arra, hogy kísérő programokkal színesítsük a 

vetítéseket, meghívott vendégünk volt Molnár Kata Orsolya filmkritikus, a Filmtekercs szakértője is, 

aki Horvát Lili filmje előtt tartott bevezetőt. 

 

Az Agóra Filmklub 2021-es hétfői vetítéseit: 

Hónap Nap Vetített film Nézőszám 

Január 

11. elmaradt  

18. elmaradt  

25. elmaradt  

Február 

1. elmaradt  

8. elmaradt  

15. elmaradt  

22. elmaradt  
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Március 

1. elmaradt  

8. elmaradt  

22. elmaradt  

29. elmaradt  

Április 

12. elmaradt  

19. elmaradt  

26. elmaradt  

Május 

3. elmaradt  

10. elmaradt  

17. Bridget naplója 11 

31. Kékről álmodom 13 

Június 

7. Felkészülés meghatározatlan ideig tartó 

együttlétre 

22 

14. Ema 13 

21. Bestiáda 11 

28. Heavy Túra 10 

Szeptember 

13. Előzmények törlése 35 

20. Tű, cérna, szerelem 60 

27. Diana esküvője 61 

Október 

4. Notting Hill-i cukrászda 58 

15. Rosa esküvője 70 

22. Szupernóva 108 

29. Külön falka 58 

November 

8. Tunéziai terápia 63 

15. A feleségem története 151 

22. Szenvedélyes szomszédok 64 

29. Eltörölni Frankot 46 

December 
6. Még egy kört mindenkinek 43 

13. Saját lifttel a pokolba 38 

 

Az összesítésből kiderül, hogy a 2021-es évre tervezett 31 hétfői alkalomból 16 vetítés elmaradt a 

koronavírus járvány miatti kormányintézkedések következtében. Összesen 19 hétfői vetítés valósult 

meg oly módon, hogy a korábbi évekkel ellentétben, júniusban is tartottunk bemutatókat. Az Agóra 

filmklub hétfői vetítéseinek átlagos nézőszáma 2021-ben 49 fő/vetítés volt.  

Filmek a falakon 

 

2021 augusztusában harmadszorra rendeztük meg a Filmek a falakon elnevezésű szabadtéri 

programot, melynek során egy lakótelepi panelház falára vetítettünk filmet. Tapasztalataink szerint a 
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Filmek a Falakon program már hagyománnyá vált a lakótelepen, sokan vannak, akik kifejezetten 

várják a nyár végi szabadtéri filmvetítéseket. Idén is egyeztettünk a lakóház közös képviselőjével, aki 

engedélyezte számunkra, hogy a ház falára vetítsünk és megköszönte, hogy a lakótelepen élők 

számára szervezünk ingyenes szórakoztató programot. Augusztus 29-én vasárnap a Ha Isten úgy 

akarja című olasz vígjátékot mutattuk be. Már az előkészületek alatt megjelent néhány érdeklődő, 

akik a program felől tudakozódtak, nagy örömmel fogadták a kezdeményezést és családjukkal együtt 

visszajöttek a vetítésre. Augusztus 30-án a Zöld könyv-útmutató az élethez c. amerikai drámát, 31-én 

a Szerelem második látásra c. francia romantikus vígjátékot mutattuk be. Ebben az évben mindhárom 

vetítést meg tudtuk tartani szabadtéren, bár hűvös volt az idő, de az eső nem esett. Nagy örömmel 

tapasztaltuk, hogy a hideg és az erős szél ellenére sokan nézték meg a filmeket.  

 

 

Frankofón Filmnapok 

 

Első ízben csatlakoztunk a Frankofón Filmnapokhoz, ahol három nap alatt öt csodálatos francia filmet 

vetítettünk, melyek hazánkban nem kerülnek forgalmazásba, így csak ebben a rövid időszakban volt 

lehetőség megtekinteni őket. Október 22-én a Szerelmeink című romantikus drámával indítottuk a 

programsorozatot, mely sajátos („franciás”) szemszögből és meglehetősen szabad értelmezésben 

mutatta be az emberi kapcsolatokat és a szerelmet. 23-án A gyermekkor földje és az Ez mekkora! 

című alkotásokat vetítettük. Előbbi egy döbbenetes hatással és mély mondanivalóval bíró dráma, a 

második egy bohókás vígjáték volt. 24-én vasárnap délután egy 1959-es thrillert mutattunk be 

Szemek arc nélkül címmel, majd ismét könnyedebb vizekre eveztünk és egy igazán szórakoztató 

vígjátékkal (Jó a szamár is) zártuk az első Frankofón Filmnapokat az Agórában. A Francia Intézettel 

való együttműködést sikeresnek tekinthetjük, és bár a nézőszám alacsony volt (összesen 95 fő) a 

jövőben is szeretnénk csatlakozni a programhoz. 

Rajzfilmvetítést 

 

December 9-én délelőtt 10 órától rajzfilmvetítést tartottunk iskolás gyerekek részére: a veszprémi 

Deák Ferenc Általános Iskola egy pedagógusa keresett fel minket, azzal az igénnyel, hogy alsó 
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tagozatos diákjaikkal szívesen vennének részt ilyen jellegű programon. A járvány miatt azonban 

sajnos nem volt lehetőségünk más iskolákat is bevonni a rendezvénybe. Az Álomépítők című dán 

animációs filmet vetítettük, a gyerek jól szórakoztak, többen meg is köszönték a lehetőséget és 

elmondták, hogy nagyon tetszett nekik a film. A programon 64 iskolás vett részt. 

 

Családi és gyermekrendezvények  

Ricsi Bácsi játszóháza 

 

A tervezett nyolc alkalomból mindössze négy valósult meg 2021 őszén, a tavaszi játszóházakat 

eltörölte a járvány. A játszóház főként azokat a családokat célozta meg, akik nyitottak és érdeklődőek 

a magyar népi kultúra, a magyar néphagyományok iránt. A fő tematikája mind a táncoknak, mind a 

kézműves foglalkozásoknak az aktuális népi ünnepkörhöz kapcsolódott. A program járvány előtti 

látogatószáma meghaladta a 100 főt, a járvány alatt ez harmadára 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. 

 

 

Szünidő a konyhában 

 

A konyhai foglalkozásokba igyekszünk bevonni a gyerekeket is. 2021-ben 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, elmaradtak a tavaszi és az adventi programok. 

Őszi szünidei játszóház 

 

A legkisebbeket mindhárom napon játszószőnyeggel és mozgásfejlesztő játékokkal vártuk. 
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A kézműves foglalkozásokat az Agóra szervező kollégái tartották. A Csa-ládika dolgozói állították 

össze és vezették le a több állomásos ügyességi vetélkedőt, naponta más-más témában.  

A játszóház látogatottsága az alábbiak szerint alakult: október 25., 65 fő, október 26.,  85 fő, október 

27.,  83 fő. Örömmel tapasztaltuk, hogy a tavalyihoz képest nőtt a látogatók száma, egyúttal sok új 

helyi és vidéki látogató vett részt az eseményen. Összességében pozitívan nyilatkoztak a 

rendezvényről, melyet jól szervezettnek, érdekesnek tartottak. Külön kiemelték a 

foglalkozásvezetőket, akiket segítőkésznek, kreatívnak neveztek.  

 

 

 

Advent az Agórában 

 

Az Agóra nyitása óta szervezünk az adventi időszak minden szombatjára családi programot. Idén 

alkalmanként három féle játszóházzal, egy gyermekeknek szóló előadással, koncerttel vártuk a 

családokat. 

Nyári szabadtéri rendezvényeink 

A Neofolk Zenekar koncertje  

 

Az együttes lüktető, érzelemgazdag világzenével, és különleges hangulatú saját szerzeményekkel, 

versmegzenésítésekkel, illetve népdalfeldolgozásokkal örvendeztette meg a közönséget. A koncert, 

mely a „Köszönjük Magyarország” program keretében valósult meg, rendkívül színvonalas és 

magával ragadó volt. A közönség vastapssal jutalmazta a minőségi előadást. Élvezték, hogy a hosszú 

bezártság után ilyen élmény részesei lehettek és végre nem a négy fal között tölthették szabadidejüket, 

hanem egy igényes szabadtéri koncerten. A június 18-i koncerten 45 fő vett részt. 

 

 



39 
 

„Gyere a parkba! - nyárbúcsúztató családi délutánok   

 

Az augusztus 23-24-én megvalósult rendezvény első napja a rossz időjárás miatt az esőhelyszínen 

valósult meg. A színházteremben elsőként a Boridalok trió koncertjét, majd később a Veszprém-

Bakony Táncegyüttes és a Gerence Táncegyüttes szerkesztett néptáncműsorát láthatta a közönség. 17 

órakor a társalgóban Taál Natasa képeiből nyílt kiállítás. A rendezvény kísérő programjaként, 

légvárral, népi játszóparkkal, Csa-ládika közösségi játékaival, Mosolyvár kézműves játékaival, 

csuhézással, fűszerkép- és kitűző készítéssel vártuk a családokat. 

A második napon immár szép, napos időben a szabadtéri színpadon 16 órakor a Lóca együttes 

koncertje, 17 órakor Kállay Bori és Pohly Boglárka klasszikus operettműsora, 19 órától az LGT 

emlékzenekar forró hangulatú koncertjének örült a közönség. A füves területen helyeztük el a kísérő 

programokat, légvárat, Csupa-Csoda Vándorjátszóterét, Csa-ládika közösségi játékait, Csalán 

Egyesület labirintus játékát, Mosolyvár kézműves foglalkozásait, nemezelést, gipszfestést, 

hűtőmágnes készítést. A rendezvényen 480 fő látogató vett részt. 

 

 

Kultúrházak éjjel-nappal 

 

A Magyar Népművelők Egyesülete által tizenöt évvel ezelőtt útjára indított eseménysorozat célja, 

hogy minél többen legyenek részesei a közművelődési intézmények által nyújtott kulturális 

sokszínűségnek. A kezdeményezéshez évek óta csatlakozunk, hogy az intézményünkben zajló 

sokrétű tevékenységet megismertessük a látogatókkal, a lakótelepen élőkkel. Ebben az évben is több 

programmal kapcsolódtunk a 2021. szeptember 24-26. között zajló megmozduláshoz: 

Szeptember 24-én, Léder László pszichológus tartott előadást az Agóra színháztermében, A csendes 

apa forradalom-avagy hajrá apukák, anyukák címmel. Az est moderátora Tibenszky Moni Lisa, a 

Felelős Szülők Iskolája alapítója volt, vendége pedig Tihanyi Rita tanár, tanulástréner. 

Szeptember 25-én, Minecraft Napot tartottunk az Agórában. A program során lehetőség volt 

interaktív játékra két népszerű MineCraft influencerrel, Sajt32-vel és Balukával. Egy a játék 
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világában játszódó animációs filmet is megnézhettek a gyerekek, majd dedikálás és fotózkodás 

következett. 

Szeptember 26-án, Ukrán Nemzetiségi Nap alkalmából Ukrán hímzések kiállításának megnyitóján, 

majd Bernáth Ferenc gitár-, Zán Julianna hegedű- és Zán András csellóművész, valamint Koloszova 

Viktória ukrán énekes koncertjén vehettek részt az érdeklődők. A program során hagyományos ukrán 

ételeket kóstolására is volt lehetőség. 

Dózsavárosi rendezvények 

Dózsavárosi Nyárbúcsúztató  

 

A rendezvényt intézményünk szervezi, a városrészi oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel és 

nyugdíjas klubokkal együttműködve minden évben, melynek célja a helyi közösség erősítése, 

közösségi program létrehozása helyi civil szervezetek bevonásával és hogy a városrész közösségei 

találkozhassanak, a közösségek erősödjenek, és minden korosztály találjon kedvére való minőségi 

kulturális és szórakoztató programot. A megvalósításkor ezeket a szempontokat igyekszünk 

figyelembe venni és úgy összeállítani a programokat, hogy minden korosztály és minden helyi 

kisközösség találjon az érdeklődésének megfelelőt. 16 órakor Magyarországi német táncokat 

láthattak az érdeklődők a Dózsa György Általános Iskola Gyöngyvirág Gyermektánccsoportja 

előadásában, majd az Őszidő Nyugdíjas Klub táncos műsora következett. Ezt követte a Winners 

Versenytánc Egyesület standard és latin táncokból összeállított produkciója és Hatás Andrea és 

tanítványainak retro műsora. 17.30-kor az összegyűlt gyereksereg nagy örömére a Mézengúzok 

Gyermekzenekar interaktív élő zenés koncertje következett, amit hatalmas taps fogadott. 18.30-kor 

ünnepi beszédet mondott Hegedűs Barbara alpolgármester asszony és Ovádi Péter országgyűlési 

képviselő, majd átadták a gulyásfőző verseny díjait. Ebben az évben a hagyományos gulyásfőző 

versenyen nyolc csapat indult, és a zsűri értékelése alapján minden csapat első helyezést kapott. A 

rendezvényt Kádárné Hegedűs Veronika és Csizmadia Géza operett műsora zárta. A színpadi 

programok mellett a kísérőprogramok is zavartalanul megvalósultak: a Csupa-Csoda vándorjátszótér 

üde színfoltot jelentett és nagy sikert aratott a gyerekek körében, a Csa-ládika játszóház ötletes 

játékai, az arcfestés és mesesarok is színesítették a délutánt. A szeptember 11-ei rendezvényen kb. 

300 fő vett részt.  
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Dózsavárosi karácsony  

 

A program célja a helyi közösség erősítése, közösségi program létrehozása helyi civil szervezetek 

bevonásával és hagyományőrzés. A program fenyőfaállítással kezdődik, amit a Dózsavárosi Baráti 

Kör és a Dózsavárosi Polgárőr Egyesület közreműködésével állítanak fel a Dózsa téren. Ezután 

ünnepi beszédek és városrészi ünnepi műsor következik a városrész intézményeinek, civil 

szervezeteinek és nyugdíjas klubjainak részvételével. Ebben az évben az ünnepi műsor a Vadvirág 

Körzeti Óvoda és a Dózsa György Általános Iskola diákjainak közreműködésével valósult meg. 

Ünnepi beszédet mondott Porga Gyula polgármester és Szabó János plébános, aki köszöntője után 

megáldotta a téren felállított új Betlehemet. Megjelent még Hegedűs Barbara alpolgármester, Halmay 

Gábor képviselő és Ovádi Péter országgyűlési képviselő is. A nyugdíjas klubok tagjai meleg teával 

és szaloncukorral kínálták a résztvevőket. A szabadtéri programon kb. 200 fő vett részt. A karácsonyi 

ünnepség zártkörű fogadással folytatódott a Dózsavárosi könyvtár emeleti termében, melyre a Baráti 

Kör és a Polgárőrség tagjai, a három nyugdíjas klub képviselete, és a városrész intézményeinek 

vezetői voltak hivatalosak. A fogadáson részt vett Ovádi Péter és Halmay Gábor is. A jelenlévőket a 

Szilágyi Keresztény Iskola Harangegyüttese szórakoztatta karácsonyi dalokból összeállított rendkívül 

színvonalas és hangulatos előadásával. A fogadáson 50 fő vett részt.  

 

 

Nyugdíjas rendezvények 

Idősek Világnapja  

 

Köszöntő beszédet mondott Porga Gyula és Ovádi Péter. Török Lajos díjakat adott át kiemelkedő 

munkát végző klubvezetők részére. A Pannon Várszínház fiatal művészei: Kovács Ágnes Magdolna, 

Kárpáti Barbara, Keresztesi László, Magyar János és Murvai Márton - két előadásban sodró hangulatú 

zenés összeállítása népszerű operett dalokból és örökzöld slágerekből.  

Az önkormányzat apró ajándékkal: egy-egy könyvjelzővel kedveskedett a megjelent nyugdíjasoknak. 

A 2 előadáson összesen 450 fő vett részt. 
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Nyugdíjasklub vezetők fóruma 

 

2021. januártól augusztusig az összejövetelek a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet okán 

elmaradtak. Az idei első fórum szeptember 1-jén valósult meg. A hosszúra nyúlt kényszerű szünet 

után nagy volt a viszontlátás öröme. Összegezték a bezárás alatti kapcsolattartás eredményeit. 

Október 6-án már kevesebben voltak jelen, a vírus ismételt terjedése miatt óvatosak voltak. November 

3-án felavatták a „Szente József” termet, Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Neveda Amália az 

Agóra igazgatója jelenlétében. December 1-jén szigorú távolságtartó intézkedések közepette 

megtartották a szezon utolsó összejövetelét, melyen bejelentették, hogy a városi nyugdíjasklubok 

karácsonyi előadásai elmaradnak az Agóra színháztermében. Ettől függetlenül az önkormányzat 

ajándékait eljuttatják az érintett nyugdíjas klubvezetőkhöz, akik továbbítják a tagságnak. 

Ünnepi megemlékezések 

 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021-ben az Agóra segítségét és közreműködését 

kérte két rendezvény, a Hősök napja és az Aradi vértanúk emlékére tartott ünnepség 

megszervezéséhez. A programokon a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjai szerepeltek. A két 

programin összesen 170 fő vett részt. 

Honvédségi rendezvények   

 

2021 első félévben egyetlen zárt térbe tervezett állománygyűlést sem tudtak megtartani a járvány 

miatt. Megvalósult állománygyűléseik: augusztus 19-én, szept. 23-án, okt. 22-én. A novembertől 

tervezett programjaikat az év végéig a parancsnokság törölte, a Covid-19 járvány miatt. 

 

A járványügyi helyzet miatt elmaradt rendezvények: 

 

Versbarátok Találkozója – In memoriam Borbély László 

A Költészet Napja 

Lengyel Nemzetiségi Nap 

Gryllus Vilmos mindkét tervezett koncertje 

Halász Judit koncert 

Tavaszi szünidei játszóház 

Alma Mater napok  

Mozinet Filmnapok  

Országos Természet- és Környezetvédelmi filmnapok  

Országos Rajzfilmünnep 

Egészségnap a sport és a táplálkozás jegyében 

„Regösök húrján” dunántúli regionális vers-és prózamondó verseny 

„La Fontaine állatmeséi” - TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad 

Zenélő Udvar 

Világjava estek 

Honvédségi Mikulás ünnepség 

Városi Nyugdíjas Klubok Karácsonya 

MH. Légierő Zenekarának karácsonyi koncertje 
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TÁBOROK 

Mese tábor 

 

A tapasztalatok és igények alapján, szerettünk volna a kisebbeknek is lehetőséget nyújtani a 

táborozásra, így a 6-10 éves korosztály számára hirdettük meg a Mese tábort. A mesehallgatáson túl 

a cél az volt, hogy a gyerekek aktív részesei legyenek a foglalkozásoknak. Az önálló mesealkotás 

ábrázolással, mozgással történő kombinációja a gyermeki önkifejezés leghatékonyabb módja. Nem 

utolsó sorban pedig rengeteg mókát, közösségi élményt nyújt. A gyerekek kifejezetten élvezték a 

csoportos feladatokat (pl. mesék háttereit készítették el bábozáshoz). A bábozás fortélyait is 

megismerhették a táborozó gyerekek, a Kabóca Bábszínház tagjai interaktív foglalkozást tartottak a 

gyerekeknek. A negyedik napon Rábai Zsanett volt a vendégünk, aki nem csupán mesélt nekünk, 

hanem játékos feladatokkal is szórakoztatta a csapatot, majd segített a gyerekek „világgá menő” 

batyuit is elkészíteni. Az utolsó napon Zsanival egy nagyot kirándultunk a Jutas vitéz kilátóhoz, majd 

a fáradt csapat jutalmul arcfestésben részesült. A gyerekek és a szülők visszajelzései egyaránt 

pozitívak voltak. A táborban 13 fő vett részt, köztük zömmel 6-8 évesek, sokan az óvodából érkeztek 

hozzánk. 

 

 

Kis cukrász tábor I., II., III. 

 

A Kis cukrász tábor 2021-ben 3 alkalommal valósult meg, 18 fő részvételével. A gyerekek édes és 

sós süteményeket, bonbonokat készítettek, és a munka során kamatoztathatták a kreativitásukat. Nagy 

segítséget jelentett a tábor megrendezésében, hogy minden hétre jelentkezett két-három középiskolás 

közösségi szolgálatra. A táborban összesen 54 fő vett részt. 

Kézműves alkotótábor I., II. 

 

Idén először hirdettünk külön a felsősöknek és az alsósoknak a kézműves táborokat. Az életkori 

sajátosságokat szem előtt tartva, kifejezetten az ő részükre állítottuk össze a tematikát. A változtatás 
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bevált, sokkal gördülékenyebben zajlottak a foglalkozások. Örömünkre szolgált, hogy több szülő és 

gyermek is köszönetét, elismerését fejezte ki a táborok minőségével és színvonalával kapcsolatban, 

illetve jelezték, gyermeküket már most írjuk be a jövő évi kézműves táborba. Vannak évről-évre 

visszatérő résztvevőink, akik elmondásuk alapján nagyon szeretnek az Agórában táborozni. 

A táborokban megtapasztalhatták a gyerekek az önálló alkotás örömét. Naponta különböző praktikus 

tárgyakat készítettek el, melyeket természetesen haza is vihettek. Minden nap új kézműves technikát 

sajátítottak el, miközben fejlődött a finommotorikus képességük, a kitartásuk és a kreativitásuk. 

Megismerkedtek érdekes alapanyagokkal, eszközökkel, kézműves fortélyokkal. Ebben az évben is 

azok a gyerekek jöttek, akik szeretnek hasznos és esztétikus dolgokat saját kezűleg elkészíteni. 

Kiemelten törekedtünk arra, hogy az alkotások végül az otthonuk díszeként, vagy hasznos, praktikus 

használati eszközként funkcionáljanak. A pihenőidőben zajlott udvari játékok igazi kis közösséggé 

kovácsolták a fiatalokat. A felső tagozatosoknak szóló tábor 8 fő, az alsósoké pedig 15 fő 

részvételével zajlott. 

 

 

Offline tábor 

 

Idén 2. alkalommal szerveztünk offline tábort, amellyet, saját tapasztaltunk és a visszajelzések alapján 

2020-ban nagyon szerettek a gyerekek. A tábor célja, hogy a résztvevők bepillantást nyerjenek Európa 

más országainak kultúrájába. Közösen nézzük meg hogyan élnek, mit esznek, milyen 

nevezetességeik, hagyományaik vannak. Képzeletbeli utazásunk során öt országba kalauzoltuk el a 

gyerekeket. A foglalkozások egy adott ország kultúrájához, szokásihoz és nevezetességeihez 

kötődtek. Délelőtt a kézműveskedés, délután pedig a gasztronómia világába tekintettünk be. 

Mindenki kiélhette a kreativitását. Készítettünk rénszarvast (Svédország), festettünk falapra 

jellegzetes magyar motívumokat (Magyarország), alkottunk egyedi faliórát (Svájc), török 
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szerencsehozó amulettet (Törökország) és karneváli maszkot (Olaszország), majd az adott országra 

legjellemzőbb finomságokat készítették el a Látványkonyhában. A tábor 16 fő részvételével zajlott. 

 

 
 

Szín-játsszunk együtt! tábor 

 

A táborral elsődleges célunk az volt, hogy játékos módon, interaktív foglalkozásokkal, szakemberek 

vezetésével csiszoljuk a résztvevők kommunikációját és erősítsük az önbizalmát. Emellett vidám, 

könnyed készségfejlesztő gyakorlatokkal segítsük a személyiségformálást, az egyéni 

megnyilatkozást, az önkifejezést és önmegismerést, a társas érintkezést, a szocializációt, valamint a 

kreativitást. A programra mindazokat az alsó tagozatos diákokat vártuk, akik szeretik a színjátszást, 

az irodalmat, a verseket, szívesen kötnek új ismeretségeket és jó közösségben eltöltenének egy 

élményekkel teli hetet az Agórában. A tábor alapvetően a drámapedagógia, a színjátszás és az 

előadóművészet elemeire épített és csoportos színpadi bemutatóval zárult. A táborozók munkáját a 

szakemberek interaktív, játékos foglalkozásokkal, beszédtechnikával, mozgástréninggel, 

kommunikációs játékokkal, szövegértéssel, előadóművészi technikákkal és drámapedagógiával 

támogatták. A táborvezető ezúttal is Felföldi Gábor, drámatanár volt. Közreműködött továbbá Rábai 

Zsanett előadóművész, Pucsek Zsuzsanna drámatanár és Neuburger Éva tanár. 

A vidám, könnyed készségfejlesztő gyakorlatok segítették a személyiségfejlődést, a szocializációt és 

a kreativitást. A versek, a költői gondolatok erősítették az önkifejezést és az önmegismerést. Nagyban 

megkönnyítette a szakemberek munkáját, hogy a táborozók alapvetően szeretik az irodalmat, a 

költészetet, a színjátszást. A gyerekek minden programelemet élveztek. Szórakoztatónak tartották a 

csapatépítő tréninget, melynek során játékos gyakorlatokon keresztül ismerkedtek egymással. 

Különösen tetszett nekik, hogy eljátszhatták kedvenc meséiket. Örömmel kézműveskedtek, szívesen 

foglalkoztak a beszédtechnikával, lelkesen vettek részt a drámapedagógiai foglalkozásokon és a 

kommunikációs játékokon is. Boldogan készültek a záróprogramra, melynek keretében verses, zenés 

és prózai műsort adtak elő. A szülők, nagyszülők körében nagy tetszést aratott a műsor, ami 

büszkeséggel töltötte el a táborozókat. Elmondták, hogy nagyon jól érezték magukat a táborban és 

hiányozni fog nekik a közösség. A résztvevők összességében egy élményekkel teli hetet tölthettek az 

Agórában. A táborban 10 fő vett részt. 
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Sport tábor 

 

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 3. 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 beülhettek egy rendőrautóba, találkozhattak rendőrkutyával, a tűzoltók 

révén pedig 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 többnyire lelkesen közreműködtek. 

Általában nagy figyelemmel hallgatták a foglalkozásvezetők érdekes és tanulságos történeteit. A 

táborban 25 fő vett részt. 

 

 

Kreatív tudós 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: az univerzum és a földi élet 

kialakulása, a dinoszauruszok kihalása és az ember megjelenése volt. A tábor szakmai vezetője 



47 
 

Héthelyi Máté, a Szegedi Tudományegyetem hallgatója volt, délelőttönként ő tartott foglakozásokat 

a gyerekeknek. Délutánonként izgalmas kísérleteket végeztünk, amit nagyon szerettek a táborozók. 

Szerdán napelemes bemutatót láthattak a gyerekek, hidrogén meghajtású autót is építettek. Pénteken 

az NMI-vel együttműködésben robotika bemutatót tartottunk, Alfi robot hamar a gyerekek kedvence 

lett, saját maguk programozhatták okostelefonjuk segítségével. A szóbeli visszajelzések és a kitöltött 

kérdőívek alapján a gyerekek jól érezték magukat a táborban, nagyon jónak ítélték a táborvezetők 

munkáját. A táborban 17 fő vett részt.  

Fotós tábor  

 

A Fotós tábort 12 és 15 év közötti diákok részére indítottuk el, a táborvezető Gáspár Gábor 

fotoriporter volt. Hétfőn a táborozók ismerkedtek a gépekkel és a beállításokkal, rövid 

fotográfiaelmélet után szó esett a portréfotózás elméletéről és gyakorlatáról is.  Kedden délelőtt egy 

városi túra keretében rengeteg képet készítettek, közben gyakorolták a fényképezés alapjait. Ezen a 

napon az épületfotózás volt a fő téma. Szerdán fotográfiaelmélet, a fotográfia alapjai és különböző 

területei és a tájfotózás elmélete és gyakorlati oldala volt a tematika. Csütörtökön délelőtt a táborozók 

a tárgyfotózást gyakorolták a teremben, délután ellátogattak a Kossuth utca alján található Molnár 

fotóhoz, hogy szakértőtől tanulják meg a portréfotózás gyakorlatát. Minden táborozó készített egy 

társáról műtermi színvonalú portrét, ajándékba pedig megkapták saját portréjukat. Pénteken délelőtt 

a résztvevők közösen készítették el saját kiállításukat a hét folyamán elkészült legjobb képekből. A 

kiállítást a táborvezető nyitotta meg, minden meghívott szülő és családtag eljött és nagy sikert aratott. 

A kiállítás végeztével a táborozók hazavihették képeiket. Több résztvevő jelezte, hogy jövőre is 

szeretne részt venni a táborban. A táborban 11 fő vett részt. 

Önismereti tábor  

 

Harmadszor szerveztünk „Z” generációs kamaszok számára - Ruppert Petra szakavatott vezetésével 

szupervízió alapú coaching szemléletű önismereti tábort. Célja: a kamaszok életében felmerülő 

nehézségek, élethelyzetek kezelése és az ezekhez szükséges módszerek, eszközök elsajátítása, mint 

például az önismeret, kommunikáció, pályaorientáció, erőszakmentesség. A táborban 6 fő vett részt. 

 

MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEK 
 

Az intézményünk 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. Nagy hangsúlyt fektetünk a nálunk működő közösségek munkájának támogatására. 

Rendszeresen helyet adunk összejöveteleiknek, próbáiknak, bemutatóiknak. Minden csoportnak van 

az Agórán belül „felelőse”, akihez kérdés, probléma esetén fordulhatnak. A szervező kolléga segíti, 

adott esetben koordinálja a csoport mindennapjait.  

Klubok 

 

Agykontroll Klub 
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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: 8 fő/alkalom 

 

Etka Jóga 

Klubfoglalkozás: minden hétfőn és csütörtökön 

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

harmóniájukat szolgáló mozgásformákat gyakoroljanak. Létszám: 16 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, október 10-én és december 05-én tudták megszervezni az eseményt. 

A Napközis sakktábor 3 turnusban június 21 – 25-ig, június 28 - július 02-ig és augusztus 09 - 

augusztus 13-ig valósult meg. 

Augusztus 19-22-ig megrendezték a XXVII. Veszprémi Nyár FIDE Értékszámszerző Nemzetközi 

Sakkversenyt. Létszám: 10 fő/alkalom 

A bajnoki sakkmérkőzéseken átlag 50 fő, a nyári sakkversenyen kb. 50 fő, a sakktáborokban 35 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: 24 fő/nap 

 

Mozgássérültek Aktív Egyesülete 

Az egyesület összesen 1 alkalommal találkozott, a találkozón 12 ember vett részt. A koronavírus 

járvány miatt a többi foglalkozásuk elmaradt. 

 

Ringató  

A Ringató kisgyermekkori zenei nevelési program célja, hogy mintát mutasson a kisgyermekkori 

zenei nevelés lehetőségeire a szülőknek, valamint a szülő-gyerek kapcsolatot tegye szorosabbá a 

közös éneklés, ölbeli játékok, mondókák, lüktető dajkarímek erejével. A foglalkozások célja továbbá, 

hogy a kismamák megtanuljanak egy könnyen énekelhető, de a kodályi elvekhez híven: zeneileg 

értékes dalanyagot. Minden alkalom 30 perces, szeretetteli légkörben zajlik, semmi kötelező feladat 

nincs. A gyerekeket csak körülveszik zenei ingerekkel, élő hangszerekkel, élő énekszóval. Vezeti: 

Bruckner Szabolcsné Rábaközi Rita, védjegyes Ringató foglalkozásvezető, ének-zene szakos tanár. 
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A foglalkozásokra néhány esetben az édesapák is elkísérik a gyerekeket és az anyukákat, így az 

eseményeknek családerősítő és összetartó hatása is van. Az Agóra nyitva tartási idejében hetente 

egyszer zajlottak a foglalkozások. 

Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Veszprémi klubja  

Az egyesület 2021-ben tervezett programjának csak töredékét tudta megvalósítani, ez érintette az 

előadásokat és az utazásokat/ kirándulásokat is.    

 

Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület 

Az egyesület 2021-ben a havi rendszeresség helyett csupán 3 alkalommal tudott találkozni az 

Agórában. 

 

A Foltvirágok Patchwork Klub  

Rendes körülmények között, évente 20 alkalommal, kéthetente szerdánként találkoznak a tagok. 

2021-ben a Covid járvány miatt összejöveteleik szüneteltek január 1-je és szeptember 1-je között. 

Egyszer, június 9-én összejöttek az épület előtti szabadtéren, hogy a nyári varrnivalókat 

megbeszéljék. Az őszi évad szeptember 15-én indult. Zárt térben, ugyanebben a hónapban 29-én 

találkoztak. Ezen kívül október 13-án és 27-én. Utána az időjárás függvényében ismét szabadtérre 

tevődtek át a klubfoglalkozásaik év végéig. A XV. reprezentatív kiállításuk december 8-20. között 

valósult meg. 

Amatőr művészeti csoportok 

 

Gizella Nőikar 

Csoportfoglalkozás: minden hétfőn 

Veszprém kiemelt művészeti együttese számára próba és bemutatkozási lehetőséget biztosítunk. 

Létszám: 25 fő/alkalom 

 

Bakony Fotóklub 

A fotóklub összesen 4 alkalommal találkozott, a találkozókon 33 ember vett részt. A koronavírus 

járvány miatt elmaradt 32 foglalkozás. Szerencsére a klub az évi két kiállítását meg tudta tartani, 

mivel ezek nem a bezárás idejére estek. A Bakony Fotóklubnak 2021-ben a város vezetés Gizella-

díjat adományozott elismerve ezzel a több évtizedes munkájukat. 

 

TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad 

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

keretében mutatják be, amely az év első felében az online térbe tevődött át.  

 

Alkotóműhely 

Az alkotóműhely 2021-ben 13 alkalommal találkozott, a foglalkozásokon összesen 52 fő vett részt. 

A koronavírus járvány miatt elmaradt 8 foglalkozás. 

 

Veszprémi Modern Táncműhely  

Művészeti vezető: Szita Bernadett 

Heti rendszerességgel próbáltak az Agóra nyitva tartási idejében. 

Modern tánc – Graham technika hetente egyszer a táncműhely tagjai részére 
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Szita Bernadett, művészeti vezető tartotta az órákat. 

Az év során az előzőekben tanult technikákat gyakorolták és mélyítették el. 

 

Kis-Bakony Táncegyüttes  

Művészeti vezetők: Varga István és Vargáné Földházi Ildikó 

Heti rendszerességgel próbáltak az Agóra nyitva tartási idejében. 

 

Veszprém-Bakony Táncegyüttes  

Művészeti vezető: Kádár Ignác és Nagypál Anett 

Heti rendszerességgel próbáltak az Agóra nyitva tartási idejében. 

Táncházat tartottak az Agóra Közösségi terében november 19-én, december 10-én,  

 

Átvető Senior Táncegyüttes  

Művészeti vezető: Kádár Ignác 

Heti rendszerességgel próbáltak az Agóra nyitva tartási idejében. 

Nyugdíjas klubok 
 

60-asok Nyugdíjas Klub 

2021 januártól augusztusig szüneteltek az összejövetelek a Covid-19 vírus miatt. 

Az őszi idényben szeptember 7-én és 21-én kirándultak, október 5-én megemlékezés, 19-én előadás 

az egészségről, november 2-án kirándulás, 16-án klubnap volt. Ezt követően ismét szüneteltek az 

összejövetelek a Covid-19 vírus miatt. 

 

APEH-NAV Nyugdíjasklub (NAV-NYOSZ) 

2021 januártól augusztusig szüneteltek az összejövetelek a Covid-19 vírus miatt. 

Az őszi idényben szeptember 2-án, október 7-én és november 4-én tartottak klubfoglalkozást. Ezt 

követően ismét szüneteltek az összejövetelek a Covid-19 vírus miatt. 

 

Bakony Gaszt Nyugdíjas Klub 

2021 januártól augusztusig szüneteltek az összejövetelek a Covid-19 vírus miatt. 

Ősszel havi egy alkalommal tartottak klubnapot: szeptember 13-án, október 11-én, november 8-án és 

december 13-án. 

 

Balluf Nyugdíja Klub 

2021 januártól augusztus végéig szüneteltek az összejövetelek a Covid-19 vírus miatt. 

Szeptember 14-én, október 12-én, november 9-én voltak klubfoglalkozások, azonban a december 14-

i alkalmat törölték a vírushelyzet miatt. 

 

Bakony Művek 

2021 januártól augusztusig szüneteltek az összejövetelek a Covid-19 vírus miatt. 

Az őszi idényben október 25-én és november 8-án és 22-én tartottak klubfoglalkozást. Ezt követően 

ismét szüneteltek az összejövetelek a Covid-19 vírus miatt. 
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Cserhát Nyugdíjas Klub 

2021 januártól szüneteltek az összejövetelek a Covid-19 vírus miatt. 

Az őszi idényben szeptember 15-én és 23-án kirándulást, 16-án klubdélutánt tartottak. Október 1-jén 

részt vettek az Idősek Világnapi ünnepségen, 2-án pedig a Civil-nap keretében gyalogló programon. 

14-én és 28-án klubdélutánt szerveztek. November 11-én, 25-én klubnapot, december 9-én mikulás 

ünnepséget tartott a Cserhát Nyugdíjas Klub. Ezt követően ismét szüneteltek az összejövetelek a 

Covid-19 vírus miatt. 

 

Ezerarcú Bónusz Évek Nyugdíjas Klub 

2021 januártól szüneteltek az összejövetelek a Covid-19 vírus miatt. 

A legaktívabbak, ezért elsőként tértek vissza az épületbe: május 17-től, az újranyitással szinte egy 

időben. Június végéig heti négy napon folytak a táncoktatások: hétfőnként szenior örömtánc, 

keddenként népek tánca, szerdánként country, csütörtökönként szalontáncok. Augusztus közepétől 

november 15-ig ugyanezen beosztás szerint működtek. Ezt követően ismét szüneteltek az 

összejövetelek a Covid-19 vírus miatt. 

 

Gizella Nyugdíjas Klub 

2021 januártól szüneteltek az összejövetelek a Covid-19 vírus miatt. 

Az ősszel szeptember 15-én új terveket kovácsoltak, 29-én előadást hallgattak; október 13-án 

filmvetítés, 27-én emlékidézés volt; november 10-én sk alkotások, 24-én fiúnapot ünnepeltek. Ezt 

követően ismét szüneteltek az összejövetelek a Covid-19 vírus miatt. 

 

Játsszunk együtt! Nyugdíjas Klub 

2021 januártól szüneteltek az összejövetelek a Covid-19 vírus miatt. 

Az őszi idényben csak négy klubnapot tartottak meg: szeptember 13-án és 27-én, valamint október 

11-én és 25-én. Ezután elhatározták, hogy a biztonságuk érdekében év végéig szüneteltetik az 

összejöveteleket a Covid-19 vírus miatt. 

 

Laczkó Dezső Pedagógus Nyugdíjas Klub 

2021 januártól szüneteltek az összejövetelek a Covid-19 vírus miatt. 

Programjaik nagy részét az EKMK-ban tartották meg, melyek a következők: aug. 31-én Veszprém, a 

nyelvészek városa,; szept. 14-én Színházi élet egy színésznő szenével; szept. 21-én Éves taggyűlés, 

szept. 28-án A Cholnoky család nyomában. Október 26-án könyvbemutató, november 9-én közös 

névnapi ünneplés, nov. 23-án A világ egy asztrfotós szemével; dec. 7-én A református karácsonyi 

ünnepkörről előadás. Külső helyszíni programok: szeptember 23-án kirándulás Oroszlány-Majk-

Tatabánya-Tata útvonalon; október 12-én Márkusné Vörös Hajnalka vezetésével városi séta 

Veszprémben. December 21-én az Agórában karácsonyi ünnepség.  

 

Munkaügyesek Nyugdíjas Klubja 

2021 januártól szüneteltek az összejövetelek a Covid-19 vírus miatt. 

Az őszi idényben klubnapot tartottak szeptember 28-án, ahol elhatározták, hogy a biztonságuk 

érdekében szüneteltetik az összejöveteleket a Covid-19 vírus miatt. 

 

Pannonker Nyugdíjas Klub 

2021 januártól szüneteltek az összejövetelek a Covid-19 vírus miatt. 
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Az őszi idényben klubnapot tartottak szeptember 13-án, 27-én, október 6-án, 11-én és 25-én, 

november 8-án, 22-én december 6-án. Kirándultak szeptember 8-án Mencshelyre, szeptember 19-én 

a Bp-i Sándor-palotához; 30-án a Gellérthegyi Citadellához. Október 23-án Füredre és november 16-

án Zircre. A december 20-ra tervezett karácsonyi ünnepségüket törölték a veszélyhelyzetre való 

tekintettel. 

 

Sédvölgy Nyugdíjas Klub 

2021 januártól szüneteltek az összejövetelek a Covid-19 vírus miatt. 

Az őszi évadnyitó szeptember 13-án. Megvalósult klubnapjaik: szeptember 27; október 11 és 25; 

november 8 és 22. Ezenkívül megszervezték a városi nyugdíjasok hagyományos szüreti bálját is, 

melyre belépőjegyeket is árusítottak. Ezt követően már szüneteltek az összejövetelek a Covid-19 

vírus miatt.  

 

Szenior Tanácsadók Társasága 

2021 januártól szüneteltek az összejövetelek a Covid-19 vírus miatt. 

Az őszi idényben klubnapot tartottak szeptember 29-én, október 20-án, november 10-én és 24-én. 

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

 

Szociális Segítők 

2021 januártól szüneteltek az összejövetelek a Covid-19 vírus miatt. 

Az őszi évadnyitó az épület előtti parkban szeptember 7-én volt. Klubnapot tartottak szeptember 20-

án, október 4-én, 18-án és november 15-én. Kirándultak Alsóörsre november 29-én, végül december 

14-én a Horvátkertben karácsonyi ünnepléssel zárták az évet.  

 

Társaskör Nyugdíjas Klub 

2021 januártól szüneteltek az összejövetelek a Covid-19 vírus miatt. 

Minden hónap első szerdáján találkoztak: szeptember 1-jén, október 6-án, november 3-án. 

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

 

Veszprémi Polgárok 

2021 januártól szüneteltek az összejövetelek a Covid-19 vírus miatt. 

Júniusban gyalogtúrát tettek a Séd-völgyében. Júliusban Pápára látogattak el. Két kirándulást tettek 

szeptemberben: 8-án Ozora-Kaposvár úticéllal; 29-én pedig Nádasladányba.(amit az NMI hirdetett 

meg) Az őszi idényben klubnapot tartottak október 20-án vendégük volt Palágyi Sylvia, november 

10-én klubnap. November 24-én Praznovszky Mihály tartott előadást. A december 8-ra tervezett 

karácsonyi összejövetelüket törölték a vírushelyzet miatt. 

 

SZÁRMAZTATOTT SZOLGÁLTATÁSOK 
 

A vírushelyzet erre az évre is rányomta bélyegét. A származtatott szolgáltatást igénybe vevők sokkal 

kisebb számban tudták megvalósítani foglalkozásaikat. 

A koronavírus járvány miatt az év első felében külső partner által csupán 17, a második félévben 90 

szervezett rendezvény valósult meg. A származtatott szolgáltatások területén, a kötelező bezárás miatt 

a 2020-as évhez képest a partnerek számát sikerült megduplázni. 97 partner összesen mintegy 700 
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alkalommal tartott foglalkozást, képzést, vagy előadást intézményünkben. Ennek ellenére a látogatói 

létszám nem változott számottevően. Ez mutatja, hogy a látogatóink még óvatosan kezelik a 

közösségi terek igénybevételét a vírushelyzetben (2021. első félév 3360, második félév 13906 fő 

látogatónk volt a származtatott szolgáltatások igénybevevők hatására). 

A bérbeadásból származó bevételeink 2020-hoz képest 27 százalékkal tovább csökkentek. 

Új partnerek bevonása érdekében elkészült és a honlapunkon is elérhetővé tettük az intézmény 

szolgáltatásait tartalmazó, képekkel is illusztrált brosúráját. Ez bemutatja a termeket, az igénybe 

vehető tartalmi elemeket és az árakat is. Így már úgy jelentkeznek partnereink, hogy konkrét 

elképzelésük van az igénybe venni kívánt szolgáltatásról. 

 

TIOP – SZAKMAI PROGRAM 
2020. szeptember 1. – 2021. augusztus 31.  
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1. Közösségi internet használata wifi használat egy évre levetítve kb. 

10.400 fő 
(160 nap x 65 fő) 

2. Időszakos kiállítás a Bakony 

fotóklubbal 
ELMARADT – COVID19 

3. Interaktív kiállítások ELMARADT – COVID19 

4. Alma Mater Napok ELMARADT – COVID19 

5. Bakony fotóklub ELMARADT – COVID19 

6. Fotólabor — 

7. Fotós tábor 1 alk./11 fő 

8. Foglalkozások az interaktív 

kiállításhoz kötődően 
ELMARADT – COVID19 

9. Bábos torna – babatorna  

RINGATÓ 
16 alk. /170 fő 

10. Pilates technika NINCS 

11. Környezeti nevelési oktatóterem 18 alk./ 324 fő 

12. Modern tánc, Graham-technika 7 alk./ 42 fő 

13. Kismesterségek alkotóműhely – 

csipkeverés 
ELMARADT – COVID19 

14. Kismesterségek alkotóműhely – 

kosárfonás 

1 tanf./12 alk./ 55 fő 

 

15. Kismesterségek alkotóműhely – 

nemezelés 
ELMARADT – COVID19 

16. Öko-kézműves foglalkozások 

KDOP PROGRAMALAP 

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

keretében 

17. Klubrendezvények 21 alk./ 420 fő  

18. Társadalmi szervezetek részére 

iroda 
kb. 200 fő 

19. Egészségnevelési és életviteli 

foglalkozások 
22 alk. / 462 fő 
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20. Életvezetési és 

tanulásmódszertani foglalkozások 

fiataloknak 

KDOP 

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

keretében 

21. Ifjúsági információs szolgáltató 

pont kialakítása 
kb. 200 fő 

22. Munkaügyi információs és 

tanácsadó pont 
— 

23. Közszolgáltató információs pont kb. 200 fő 

24. Irodalmi ismeretterjesztő 

előadások, pódium előadások 

2 alk./ 51 fő 

+ 3 online előadás 
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25. Long C’uan Tao Kung-fu iskola 

NINCS ILYEN KDOP-S 

PROGRAM természetgyógyászati 

képzés és sportbemutatók 

ez a KDOP-s program címe 

 

26. Természetgyógyászati képzés 

KDOP 

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

keretében 

27. Jógaoktatás 

NINCS ILYEN KDOP-S 

PROGRAM 

 

28. Mesterkedő – hagyományőrző 

gyermekfoglalkozások 

KDOP 

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

keretében 

29. Táncegyüttesek által rendezett 

programok 

KDOP  

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

keretében 

30. Apáról fiúra népi hagyományok 

bemutatása a lakótelepen élők 

részére 

KDOP 

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

keretében 

31. Rendszeres közösségi 

rendezvények a táncos és zenei 

néphagyomány körében 

KDOP 

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

keretében 

 32 – 33. KABÓCA  

  

 
 

99 alk./12.535fő 
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34. Photoshop tanfolyam ELMARADT – COVID19 

35. Nyelvi labor, nyelvi képzések 2 tanf./ 25 fő 

22 alk./120 órában/ 187 fő 

36. Nyelvi tábor 2 tanf./36 fő 

20 alk./120 óra/360 fő 

37. Felnőtt oktatás képzés 3 tanf./19 alk./48 óra/290 fő 

 

38. Mindentudó ház – 

ismeretterjesztő előadások 

2 alk./ 34 fő 

39. Tudni illik, hogy mi illik 

előadások és vetélkedők KDOP 
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7 tanf./ 63 alk./288 ó/ 871 fő 
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40. Csendes ülő koncertek 1 alk/ 45 fő 

41. Kiállítások 1 alk./ 100 fő 

42. Környezeti neveléssel 

kapcsolatos forrásközpont 

létrehozása 

177 fő 

43. Magas Művészeti Előadások ELMARADT – COVID19 

44. Magas művészeti előadások, 

gálaműsorok, színházi előadások 

7 alk./ 345 fő 

 

45. Gyermekkoncertek a 

színházteremben 

 

ELMARADT – COVID19 

46. Táncművészeti előadás  ELMARADT – COVID19 

47. Olvasóterem — 

   

9alk./ 667 fő 
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48. Lengyel Nemzetiségi Nap 

 
ELMARADT – COVID19 

49. Örmény Nemzetiségi Nap 

 

1 alk./ 45 fő 

50. Roma Nemzetiségi Nap ELMARADT – COVID19 

51. Ukrán Nemzetiségi Nap 

 

1 alk./ 20 fő 

+ 1 online 

52. Térségi/települési feladatok – 

„Örök pódium” és Regősek húrján 

versmondóversenyek  

ELMARADT – COVID19 

53. Civil társadalom helyi 

formációinak befogadása, nyugdíjas 

közössége 

86 alk./1710 fő 
 

54. Területi Közművelődési Iroda 

működtetése 

— 

55. Területi Szervező Iroda és 

Tárgyaló 

az adott programoknál már feltüntetve 

   

88alk./ 1.875 fő 

 

 

1 Szünidei játszóház 3 alk./88 fő 

2 Néprajzi előadássorozat  3 alk. 449 fő (ebből 1 ea. online) 

3 Filmklub 15 alk./427 fő 

4 Mozinet Filmnapok  4 alk./182 fő 

5 Országos Rajzfilmünnep 3 alk./700 fő (online) 

6 Filmek a falakon 3 alk./280 fő 

7 Sakkegyesület klubfoglalkozás 21 alk./210 fő 

8 Sakk tábor 3 alk. /35 fő 
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PÁLYÁZATI PROGRAMJAINK  
 

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01202 – „Élmény, közösség, tudás” családi 

programok az Agórával 

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 volt. Az 5 előadásból álló sorozat 3 előadása 2020-ban, 2 előadása 2021-ben valósult meg. 

 

2021. augusztus 26.  

Merjünk az asztalfőre ülni!- az apák szerepe a családban  

Előadó: Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, író, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója 

A program tematikája az apák családban betöltött szerepe körül forgott, kiemelve a család és azon 

belül az apai szerepek fontosságát. A program a Felelős Szülők Iskoláját és az általuk végzett munkát 

bemutató rövidfilmmel kezdődött, majd a rendezvény moderátora Tibenszky Moni Lisa röviden 

felvezette, néhány mondattal bemutatta az előadót. Ezt követte Böjte Csaba nevelés és életviteli 

kérdéseket boncolgató előadása, melyben elsősorban a gondoskodó apa szerepének fontossága volt 

kiemelve. Böjte Csaba testvér arra hívta fel a figyelmet, hogy minden életszakasznak megvan a maga 

szerepe, feladata, de az apaságnál nincs nagyobb öröm és boldogság. Szerinte apának lenni a legszebb 

hivatás, a férfinak tudatosan kell az élet mellett dönteni, vállalni családot, gyermeket. Példakánt saját 

történetét hozta fel, 6000 gyermeket nevelt árvaházaiban, akik révén már 500 „unokája” van. A 

gyermekneveléssel kapcsolatban a feltétel nélküli szeretet, az informálás és a motiválás fontosságát 

emelte ki, több személyes történetet is elmesélve. Tanácsokkal látta el a szülőket, szerinte sok szülő 

9 Sakkverseny 1 alk./50 fő 

10 Lung C’uan Tao Kung Fu school 108 alk./2592 fő 

11 Gizella Nőikar 22 alk./550 fő 

12 Etka Jóga 28 alk./448 fő 

13 Bridzs Klub 13 alk./104 fő 

14 Agykontroll Klub 2 alk./38 fő 

15 Veszprém-Bakony Táncegyüttes - 

táncpróbák 

26 alk./416 fő 

 16 Kis-Bakony Táncegyüttes - 

táncpróbák 

18 alk./408 fő 

17 Winners Versenytánc Egyesület - 

táncpróbák 

7 alk./62 fő 

18 Free Dance Tánccsoport 9 alk./59 fő 

19 Táborok (1 hetes napközis)  10 alk./ 161 fő 

20 Családi Nap 1 alk./ 490 fő 

21 Prevenciós Családi Nap 1 alk./ 400 fő 

22 Apáról fiúra családi hagyományőrző 

délutánok  

3 alk./ 75 fő 

23 Online Advent az Agórában 6 alk. 390 fő 

24 Trianon 100 1 alk./30 fő 

25 Hungarikum ea. 1 alk./248 fő 

  312alk./ 8.892 fő   
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ott követ el hibát, hogy túlságosan félti gyermekét és mindent megold a gyermek helyett. A házasság 

előtt álló fiataloknak, valamint a házaspároknak azt javasolta, hogy ne sajnálják a bókot, dicséretet 

egymástól, hiszen mindenkinek jól esik a pozitív visszajelzés. Az előadás után Tibenszky Moni Lisa 

a témával kapcsolatos kérdéseket intézett Böjte Csabához, majd a közönség tagjai is kérdezhettek az 

előadótól, a program egy közös imádsággal ért véget. A rendezvény látogatói hasznos tanácsokkal 

térhettek haza az est végén, olyan érzelmi töltettel és életvezetési ötletekkel lettek gazdagabbak, 

melyek a mindennapok során igazi segítséget jelentenek számukra.  A résztvevők száma 107 fő volt. 

 

2021. szeptember 24. 

A csendes apa forradalom-avagy hajrá Apukák, Anyukák! 

Előadó: Léder László pszichológus, az Apa Akadémia alapítója 

Az előadás az apák szerepének fontosságát és az apaság lényegének újra értelmezését hangsúlyozta. 

A program a Felelős Szülők Iskoláját és az általuk végzett munkát bemutató rövidfilmmel kezdődött, 

majd a rendezvény moderátora Tibenszky Moni Lisa röviden felvezette és néhány mondattal 

bemutatta az előadó Léder Lászlót és a vendégelőadót Tihanyi Rita tanulástrénert.  A felvezető után 

Léder László vetített képes előadása következett, melyben a hagyományos apai szerepek 

átértékelésének szükségességét emelte ki. Szerinte az apaság lényege, hogy egy apa megtalálja saját 

nevelési stílusát és gyermekeivel mély érzelmi kapcsolatot építsen ki. Apa és anya szerepe annyiban 

azonos, hogy mindketten kell, hogy gyermekeiket jól szeressék és megfelelően gondoskodjanak 

róluk. Ha apa és anya a "helyén van", egymást támogató módon, de eltérő stílusban nevelhetik 

gyermekeiket. A modern apaság központi problémája a munka-magánélet egyensúly megteremtése. 

A hagyományos családmodell sajnos ebben nem sok segítséget nyújt, szinte minden magyar család 

úgy él, hogy a kisgyermekek megszületésekor az anya kiszakad addig megszokott életéből és jó 

anyaként feláldozza megát, ezzel egy időben a rendes magyar apa, családjától távol, éppen belehal 

családja megnövekedett anyagi terheinek kitermelésébe. Léder László az előadás során arra kereste a 

választ, hogy hogyan lehet mindezt az egyensúlyra törekedve egészségesebben csinálni. Az előadás 

után Tibenszky Moni Lisa a témával kapcsolatos kérdéseket intézett az előadóhoz, a vendégelőadó 

bevonásával kerekasztal beszélgetést folytattak, majd a közönség tagjai is feltehették kérdéseiket. A 
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rendezvény látogatói újszerű gondolatokkal, hasznos tanácsokkal térhettek haza az est végén. Olyan 

életvezetési ötletekkel lettek gazdagabbak, melyek a mindennapok során igazi segítséget jelentenek 

számukra, megkönnyítve ezzel az apai és anyai szerepek megélését. A résztvevők száma 31 fő volt. 

Egészségmegőrzés a családban (Gyulafirátót)  

 

Az előadássorozat célja az egészségmegőrzés, a betegség megelőzés, 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. A 10 

előadásból álló ismeretterjesztő előadássorozatunk, fennmaradó 7 előadását, az átütemezésnek 

köszönhetően az év második felében valósítottuk meg. 

2021. szeptember 07. 

Örömteli élet a családban – Érzelmek, kapott minták kezelése.  

A programsorozat 4. előadása a pályázatban foglalt tematika szerint valósult meg, Lajkóné Rózsa 

Judit természetgyógyásszal. Az előadó kivetítőn szemléltette a kérdéskör legfőbb gondolatait, 

mondanivalóját, amelyet a hallgatóság jegyzetelt. Judit sok szemszögből közelítette meg a témát, 

szakszerű tanácsokkal látta el a hallgatóságot, ötleteket felvonultatva a 

szeretet/odafigyelés/következetesség egyensúlyára. Segítséget kaptak az érdeklődők, hogyan 

fogalmazzanak pozitívan, ha valamire igényük van, és akkor, ha konfliktushelyzet következett be. A 

tematika szerint felsorolt fogalmakat példákon keresztül magyarázta el. A résztvevők száma 20 fő 

volt. 

 

2021. szeptember 14. 

Táplálkozási divatok – kontra egészség. 

Lajkóné Rózsa Judit egy jó tanáccsal kezdte az előadást, azt javasolta a jelenlévőknek, hogy a 

hangsúly a diéta helyett, inkább az egészség megőrzésére helyezzék, valamint kiemelte a lelki 

hozzáállás fontosságát az ételhez. Ezt követően bemutatta vendégét, Lakosi Líviát, aki táplálkozási 

tanácsadással és gyógytornával foglalkozó szakember. Lívia szakszerű előadást tartott a 

jelenlévőknek, számos ismert és kevésbé ismert étrendről beszélt. A teljesség igénye nélkül 

hallhattunk pl. a Gerson diétáról, a testkontrollról, a keto-diétáról és vagy 10 féle más elven működő 

rendszerről. Az előadás folyamán a jelenlévők segítséget kaptak abban, hogy hogyan figyeljék meg 

a saját testük igényeit, alkatukat, valamint még a vércsoportokhoz tartozó fontosabb alapelveket is 

ismertette az előadó. A hallgatóság nagy érdeklődést mutatott az egyes témák iránt. A résztvevők 

száma 25 fő volt. 

 

2021. szeptember 21. 

Önsors rontás – tudattalan működések. A családi visszahúzás felülírása. 

Az előadás ismét kellemes hangvételben zajlott. A résztvevők érdeklődéssel jegyzeteltek, amit az 

előadás kivetítéssel megkönnyített az előadó. Az előadás interaktív formában zajlott, az előadás 

közben és a végén is feltehette kérdéseit a hallgatóság, amelyre választ kaptak. 

A vendégek új lehetőségeket ismerhettek meg, hogy hogyan váljanak felelősségteljessé az érzelmi 

életüket érintő témákban, és hogy a boldogságuk saját magukon múlik elsősorban. A résztvevők 

száma 25 fő volt. 
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2021. szeptember 28. 

Stresszkezelés a mindennapokban. Akut és krónikus stressz. 

A résztvevők többsége már visszatérő hallgató, de voltak újabb érdeklődők is. Lajkóné Rózsa Judit 

természetgyógyász először magáról a stressz fogalmáról, kialakulásának útjáról beszélt, felvázolva a 

történelmi, idegrendszeri, családi, genetikai okokat is. A résztvevők hallhattak a légzés fontosságáról, 

a 4-4-4-4 módszerről, amit az előadás folyamán be is gyakorolhattak. Az alvási szokások, a szervóra 

működése láthatólag nagyon megérintette a közönséget, amelyről szintén kaphattak olyan tippeket, 

amelyekkel a szokások átalakíthatók. Ezt követően rengeteg ötlettel, gyakorlatok bemutatásával és a 

résztvevőket bevonva vázolta fel a stressz oldásának egyszerű lehetőségeit. A résztvevők száma 19 

fő volt. 

 

 
 

2021. október 05. 

Célok, siker, pénz, egészség, család. Kommunikációs sorompók és feloldásuk. 

Az eddigi előadások elmélyítéséhez, előadónk kibővített információkkal látta el a hallgatóságot. 

Könyveket, filmeket ajánlott az eddigi információk könnyebb megértéséhez, befogadásához. Az 

érdeklődők segítséget kaptak abban is, hogyan mehetnek tovább az ismeretszerzésben, a szokások 

átalakításában. Például elhangzott a célfüzet, a 21 napos hála program, amik coaching eszközök 

önmagunk megszervezéséhez. A kötetlen hangvételű előadás alatt a hallgatóságból többen is 

jegyzeteltek, kifejezve érdeklődésüket. Előadónk kiemelte, a változáshoz nagyon fontos az 

eltökéltség és az elhatározás. Fontos azonban az is, hogy legyünk magunkkal türelmesek, és a 

visszaeséseket ne kudarcként lássuk. Végül előadónk meglepte a közönséget egy kis bemutatóval, 

ahol bepillantást nyerhettek az andokbeli sámánok által az elengedés segítésére használt tűzszertartás 

technikájába, amit a hallgatóság nagyon élvezett. A résztvevők száma 15 fő volt. 

 

2021. október 12.  

A Természet családot összetartó hatása. Kikapcsolódás. Művészetek helye a mindennapokban. 

Lajkóné Rózsa Judit természetgyógyász ezúttal is projektoros kivetítéssel tartotta meg az előadást. 

Az előadás megkezdése előtt megkérdezte a hallgatóságot, hogy az eddigi előadásokhoz 

kapcsolódóan vannak-e kérdéseik. Egy hölgy arról érdeklődött, hogy a sámánok hogyan tudják több 

ezer éves technikákkal segíteni a relaxációt. Előadónk szakszerűen, Dr. Albero Villoldo antropológus 
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professzor munkássága alapján válaszolt a kérdésre. A természetgyógyász felhívta a hallgatóság 

figyelmét arra, hogy a modern embernek nagyon fontos újra intenzívebb kapcsolatot ápolnia a 

természettel, hiszen így megelőzhető egy sor olyan betegség kialakulása, ami tömegeknél jelentkezik 

manapság az életvezetési hibák miatt.  

Az előadás elején előadónk meglepte a közönséget egy ajándékkal, minden résztvevő egy kézi festésű 

selyemsálat kapott, amit kiválaszthatott magának, később ehhez csatolta a tudnivalókat a színek 

hatásairól. Résztvevőink meglepődtek, hogy mennyire „illett rájuk” a színek elemzése. Ezután arról 

hallhattak, hogy hogyan tudják könnyen, észrevétlenül becsempészni mindennapjaikba a színek 

erejét. Például a ruhavásárlásnál érdemes megfigyelni, milyen szín vonz, és az adott frekvenciához 

tartozó témakörök hogyan kapcsolódnak aktuális pszichikai állapotunkhoz. Előadónk kiemelte, hogy 

a színek már az őskorban is jelentőséget kaptak az emberiség életében, hiszen a természet, ami 

körülvesz minket, állandó „üzeneteket” küld színek által. A színek után, egy érdekes összefoglalás 

következett a hangok birodalmáról, a cymatica nevű új tudományágról, ami a hangfrekvenciák 

hatásaival foglalkozik. Előadónk kiemelte, hogy a 20. században sajnos a technológiai fejlődéssel 

„elnémultunk”, pedig nagyon fontos lenne a hangszálaink használata. Arról is hallhattunk, hogy 

kutatások bizonyítják az intelligencia, az agyműködés és a hangszálak közötti szoros kapcsolatot. 

Előadónk biztatta a közönséget, hogy használják a zene erejét, énekeljenek, mert ez az adomány 

kizárólag az ember sajátja a Földön! A résztvevők száma 18 fő volt. 

 

2021. október 19.  

Értékrendek, érték trendek. Döntési mechanizmusok és technikák a családi gyakorlatban. 

A sorozat záró előadásán szó volt a megbecsülés fontosságáról, az egyéni szükségletekről, a saját 

alkatunk felismeréséről, a média negatív hatásairól, a hála szerepéről az egészség megőrzésében, a 

tudatalatti tisztításáról valamint az életkori igényekről. 

Előadónk aláhúzta, hogy mindenképpen fontos szemléletváltást végrehajtanunk, ha egy 

működőképes társadalomban akarunk élni a jövőben. 

Végül, összefoglalta a program során elhangzott témákat, és kérte a hallgatóság visszajelzését. 

Többen hozzászóltak, és örömüket fejezték ki hogy az előadások alkalmával sok új információval, 

sok jó tanáccsal lettek gazdagabbak, amelyek közül már többet sikerült a gyakorlatban is 

alkalmazniuk. A résztvevők száma 18 fő volt. 

„Család az első” rendezvénysorozat – Ricsi bácsi játszóháza (Kádárta) 

 

A 2020-as évben elindított programsorozatot a vírushelyzet többször is megszakított, így az idei 

évben sikerült befejeznünk. 2021-ben 5 alkalomra került sor, ebből 2 alkalom kiegészült egy zenekari 

hangszerbemutatóval is. A pályázatnak köszönhetően egy új közösség jött létre, melyre nagy szükség 

volt a településen. A sikeres programsorozatot a pályázat után sem szeretnénk abbahagyni, így ha 

nem is minden hónapban, de jövő évre többször is tervben van a játszóház megszervezése. 

 

Kis cukrász napközi 

 

A napközis osztályok sütigyárban, mézeskalács-műhelyben, csokigyárban és nyalókagyárban 

vehettek részt összesen 32 alkalommal. A süteményeket és nyalókákat tortabevonóval, a 

mézeskalácsot pedig írókamázzal díszítettük. A csokigyárban töltött bonbonokat készítettünk, 
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megismerkedtünk a csokoládé készítésével, a kakaóvajjal és a kakaóbabbal, valamint megkóstoltuk 

a legnépszerűbb csokoládékat. A Kis cukrász napköziben összesen 771 fő vett részt. 

 

 

 

„Apáról fiúra – Hagyományőrző családi délutánok” 

 

A programsorozat célja a jeles napok népszokásainak felelevenítése és továbbadása a mai kor 

gyermekei számára, valamint a szülő/nagyszülő – gyermek kapcsolatának erősítése a közös 

játéktevékenységen keresztül. A 9 részes sorozatot 2020-ban indítottuk el, ám 2 rész után a 

járványhelyzet közbeszólt és a programot le kellett állítanunk, a folytatásra 2021 nyarától volt 

lehetőségünk. A rendezvény minden alkalommal kézműves foglalkozásokkal indult, melynek témái 

az adott havi jeles naphoz és a gyermekműsor tematikájához szervesen kapcsolódott. A kézműves 

foglalkozásokat az Agóra játszóházvezetésben jártas munkatársai vezették. A kézműveskedést 

követően a program második felében, pedig a Lóca zenekar koncertje következett, az alábbi tematika 

szerint: 

Június 6-án - „Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt!” című koncert 

Augusztus 24-én - „Érik a ropogós cseresznye” című gyermekműsor 

Szeptember 11-én - „Elmúlt a nyár, itt az ősz, szőlőt őriz már a csősz” című előadás 

Október 10- én - „A tökfilkó szolgáló” című előadás 

November 6-án - „Száz liba egy sorba’ mennek a nagy tóra” című gyermekműsor 

November 27-én – „Megjött már a Mikulás” című előadás 

December 18-án – „Itt van a szép karácsony” című koncertet követően „Hangszervarázs” címmel 

hangszerbemutatót tartottak a zenekar tagjai. 

A rendezvénysorozat záró alkalmán kiállítást és díjátadót is szerveztünk a rajzversenyre beérkezett 

alkotásokból, amelyet legkedvesebb élményem az Apáról-fiúra rendezvényen címmel hirdettünk. A 

rendezvények egész időtartama alatt színezőkkel és mozgásfejlesztő játékokkal is készültünk a 

legkisebbeknek, örömmel láttuk, hogy minden alkalommal több új látogatója is volt a sorozatnak. 

Összesen 441 fő vett részt a rendezvénysorozaton. 
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Családi Nap  

 

Célunk a programmal, hogy unokáktól a nagyszülőkig mindenki jól érezze magát és a családtagok 

számára biztosítsuk a tartalmas szórakozás, illetve a szabadidő kulturált eltöltésének, a minőségi 

szórakozásnak a lehetőségét. Törekszünk a közösségépítésre, a családi kapcsolatok erősítésére. 

Célközönségünk minden alkalommal a kulturális programok iránt érdeklődők köre, elsősorban a 

családok. A vendégeket ezúttal is játékpark, légvár, logikai és ügyességi játszóházak, kézműves 

foglalkozások, színvonalas gyerek- és felnőttkoncertek, színpadi műsorok és egyéb családi 

programok várták a délután folyamán. 

A rendezvény alatt a következő kísérőprogramok zajlottak: Furfangos Csudavilág - Játékos 

Tudomány - tudományos, ügyességi, logikai és népi játékok, zsonglőr részleg, óvodások sátra, 

ördöglakatok, óriás társasok. A programelem a Veszprém Megyei Europe Direct Iroda támogatásával 

valósult meg. Európa-sátor - uniós információszolgáltatás, kiadványok, EU-kvíz nyereményjátékkal, 

arcfestés, a Europe Direct jóvoltából. Európa Kulturális Fővárosa 2023 - EKF élmények a Jutasi 

lakótelepen. Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat - kézműves foglalkozások. Helen 

Doron Nyelviskola - angol mesék, játszószőnyeg, kézműves foglalkozások. Csa-ládika Játékpark - 

családi, ügyességi vetélkedők. Mosolyvár Játszóház - cirkuszi légvár. 

A színpadi műsorokon belül 15.00-16.00-ig Bernáth Ferenc gitárművész, Zán Julianna 

hegedűművész és Zán András csellóművész műsora zajlott az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatnak 

köszönhetően. 16.00-tól Mihályi Réka Masni és Pocó című gyerekkoncertje következett. 17.00-től 

Szabó Ádám koncertezett, 19.00-kor pedig a Gerendás Családi Zenekar lépett színpadra. 

Az egyedi kézműves termékek vására keretében az alábbiakat vásárolhatták az érdeklődők: 

Bájos Virág és Dekorműhely kínálata, egzotikus tárgyak, ruhák, ásványékszerek, bútorfestő 

technikákkal készített ajándéktárgyak, édességek, Nana dekor kosárkák, fonott díszek, tűzzománc 

ékszerek, fém könyvjelzők, süthető gyurma ékszerek, dekor tárgyak. 

A szóbeli visszajelzések alapján a látogatók örömmel vettek részt a programon, korosztálytól 

függetlenül jól érezték magukat. Az augusztus 29-ei programon kb. 490 fő vett részt.  
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Prevenciós Családi Nap  

 

A rendezvénnyel elsődleges célunk volt a prevenció, bizonyos betegségek, balesetek, veszélyek 

megelőzése és az ismeretterjesztés. Célcsoportunk a téma iránt érdeklődő családok, gyerekek és 

felnőttek köre. A program keretében beszélgetések, szituációs- és szerepjátékok, demonstrációs 

eszközök, önvédelmi bemutató, tűzoltó- és rendőrautó kipróbálása, légvár, játékpark, kiállítás várta 

az érdeklődőket. A Játékos tudomány keretében két interaktív kiállítás valósult meg. A „Kezedben a 

jövő” nagyméretű, különleges, interaktív környezetvédelmi játékokat, színes képes információs 

anyagokat, hasznos gyakorlati tanácsokat kínált a fenntarthatóság jegyében, a levegő, a víz, a talaj és 

az élővilág védelme kapcsán. Az „Érzékszervek világa” az 5 érzékszervet bemutató eszközöket, 

feladatokat, érdekességeket tartalmazott. Nagyméretű interaktív ügyességi és mozgásos játékok, 

anatómiai modellek, színes képes információs anyagok, egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsok, 

játszóház várta az érkezőket. 

A muzsika és a tánc ereje címmel a zene, valamint a tánc is megjelentek prevenciós eszközként a 

színpadon. Veszprém kiemelt művészeti együttese, a Gizella Nőikar lépett fel, majd az Ezerarcú, 

Arany díjas Bónusz Nyugdíjasklub Party táncot, Szalontáncot és Szenior Örömtáncot mutatott be a 

közönségnek. A színpadi műsor után táncház várta az érdeklődőket. 

Az eseményen az alábbi szervezetek működtek közre: Veszprémi Rendőrkapitányság, Alkohol- 

Drogsegély Ambulancia, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Baranta Csapat, 

Balatoni Vízirendészet, Csermák József mentésvezető az Országos Mentőszolgálat képviseletében. 

Minden intézmény rendkívül színes, értékes és hasznos programmal készült. A résztvevők örömmel 

próbálták ki a tűzoltó- és rendőrautót, a füstsátrat, a fecskendőt, a rendőrségi protektort és a pajzsot. 

Lelkesen fogadták az egyes szervezetek kínálta ajándéktárgyakat, készségfejlesztő játékokat. 

Élvezték az újraélesztési gyakorlatot, szívesen ismerkedtek a mentőgyűrűvel, mellénnyel, patkóval 

és egyéb vízirendészeti eszközökkel. Érdeklődtek a tűzoltó- és légző készülék, illetve a bevetési 

védőruha iránt is. A gyerekeknek különösen tetszett, hogy találkozhattak Igorral, a rendőrkutyával, 

emellett pedig játékos formában sajátíthatták el a balesetmentes közlekedés szabályait. Hasznos 

információkat hallhattak a társasházak tűzvédelme és az egyes intézmények munkája kapcsán. A 

magyar harcművészettel foglalkozó Baranta csapat önvédelmi fogásokkal és mozdulatokkal 

ismertette meg a résztvevőket. A védekezésre és szabadulásra összpontosító bemutató minden 

korosztály körében nagy tetszést aratott. A színpadi előadások is színvonalasak és szórakoztatóak 

voltak. Bizonyították, hogy a muzsika és a mozgás, milyen fontos szerepet játszanak a megelőzésben. 

Az interaktív kiállítások, anatómiai modellek és játszóházak szintén a prevenció jegyében kínáltak 

környezetvédelmi, ügyességi és mozgásos játékokat. A programelemek felhívták a figyelmet arra, 

hogy vigyázzunk a környezetünkre és ne tegyük tönkre felelőtlen viselkedéssel. 

A rendezvény hozzájárult az érdeklődők tudatosságának fokozásához, szemléletének formálásához. 

A résztvevőktől rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptunk. Többen kifejezték, hogy szívesen 

vennének részt hasonló jellegű prevenciós programokon, szakemberekkel történő beszélgetéseken. 

Az augusztus 31-ei programon kb. 400 fő vett részt.  

Mozogj a parkban! 

 

A program az alábbi célok megvalósulását segítette: egészséges életmódra nevelés, programkínálat 

gazdagítása, az intézmény népszerűsítése, a család, mint közösség erősítése. 

A rendezvénnyel az volt a szándékunk, hogy motiváljuk a gyerekeket és a felnőtteket a sportolásra, 

rendszeres mozgásra. Napjainkban az oktatási és köznevelési intézmények is fokozott figyelmet 
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fordítanak arra, hogy az óvodás- és iskoláskorú gyermekek mindennapjainak a részét képezze a sport. 

A program megmutatta, hogy a sportolás nemcsak hasznos, hanem szórakoztató, különleges és ötletes 

is lehet. Az érdeklődők trial bemutatót, freestyle focit, ugróköteles- és táncbemutatókat láthattak, és 

nagy részüket ki is próbálhatták. A programon kb. 500 fő vett részt. 

 

 

Önvédelmi tréning  

 

A tréning eredetileg márciusban, áprilisban és májusban valósult volna meg, de a járványhelyzet ezt 

nem tette lehetővé. 

Elsődleges célunk a programmal, hogy az érdeklődők hatékony önvédelmi fogásokat, 

alapszabályokat, túlélési technikákat, esés- és szabadulástechnikákat, valamint támadási pontokat 

sajátítsanak el, erősödjenek, fokozódjon tudatosságuk, nőjön az önbizalmuk, fejlődjön a 

mozgáskoordinációjuk, rugalmasságuk, gyorsaságuk és konfliktuskezelő magatartásuk. Emellett a 

családok, gyerekek és nők óvása, támogatása, biztonságérzetének, valamint önbizalmának növelése 

kiscsoportos foglalkozások keretében. Családok és 14 éven felüli fiatalok érkezését vártuk a 

tréningre. Mindazokat, akik szeretnek sportolni és szívesen próbálnak ki különböző mozgásformákat, 

illetve érdeklődnek az önvédelem és a harcművészet iránt. A tréningvezetők Tőkés Renáta 

Taekwondo 3. dan mester, Fitness edző, női önvédelmi oktató és Balogh Zsuzsanna Taekwondo 1. 

dan mester, Jiujitsu 2. dan mester, női önvédelmi oktató voltak. A látogatók a profi edzők, 

harcművészek által tartott foglalkozásokon hatékony önvédelmi fogásokat és túlélési technikákat 

sajátítottak el, ügyességi- és szerepjátékokon, bátorságpróbákon, szituációs gyakorlatokon, illetve 

erőnléti felkészítő programokon vettek részt. Sokat mozogtak, erősödtek, ugyanakkor számos 

hasznos információ birtokába jutottak. A tréningnek köszönhetően az érdeklődők könnyebben 

felismernek veszélyhelyzeteket, adott szituációban gyorsabban, eredményesebben, illetve 

magabiztosabban tudnak dönteni, cselekedni, fellépni. A résztvevőknek sikerült elsajátítaniuk az 
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önvédelem alapjait, a mindennapok folyamán előforduló támadások kivédésére felkészültek. A 

helyes mentális és fizikai hozzáállás kialakításában rengeteget fejlődtek, megtanulták a lehetséges 

elkerülési módokat, technikákat, miközben igazán hasznos, kondicionáló mozgást végeztek. A 

résztvevők nagyra értékelték a tréningvezetők szakmai gyakorlatát, pozitív hozzáállását, 

közvetlenségét, kedvességét és vidámságát. Természetesen az oktatók amellett, hogy barátságosak 

voltak, rendkívül célravezetően osztották meg tudásukat a látogatókkal. Sokat segítettek a 

magabiztosság elnyerésében. Mindkét tréningvezető kitűnő szakember, így nem meglepő, hogy 

számos pozitív visszajelzést kaptunk velük kapcsolatban. A résztvevők kiemelték a kellemes légkört. 

Pozitívumként élték meg, hogy nem nagy létszámmal, hanem kiscsoportban zajlott a program. 

Véleményük szerint életszerű, valós helyzeteket gyakoroltak. Örültek, hogy olyan trükköket tanultak, 

amelyeket egy kis súlyú nő is képes kivitelezni egy nagyobb, erősebb támadóval szemben. A 

tréningen összesen 60 fő vett részt. 

 

 

 

 

Nyelvvizsgára felkészítő intenzív nyelvtanfolyamok az Agórában 

 

Hazánk két leggyakoribb idegen nyelve az angol és a német. E két nyelvből hirdettünk felkészítő 

tanfolyamot középiskolás diákok számára. A meghirdetett képzésre 61 fő jelentkezett: 35 fő az angol, 

26 fő a német tanfolyamra. A tanfolyam kezdetét megelőzte egy szintfelmérő teszt, így hasonló 

tudásszintű hallgatók kerültek be a kurzusokra, olyanok, akik egy tíz napos, 60 órás tanfolyam után 

le tudják tenni a középfokú nyelvvizsgát.  
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HUNG-2020 HF/639/2020. - „Világraszóló Hungarikumaink a hétköznapokban”  

Hungarikum előadássorozat 

 

A 7 részből álló sorozatot 2020. októberében indítottuk útjára. Az első előadás után - a koronavírus 

járvány miatt - a többi részt el kellett halasztanunk. 2021. szeptemberétől tudtuk megtartani a soron 

következő előadásokat. A hungarikumok iránt nagy volt a pedagógusok és a diákok részéről az 

érdeklődés, ezért az eseményeket a tervezett kamaraterem helyett a színházteremben rendeztük meg. 

A középiskolás diákok a Veszprémi SZC "SÉF" Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző 

Iskolából az általános iskolás korosztály pedig a Báthory István Általános Iskolából (a teljes 

negyedikes évfolyam) érkeztek. 

Szeptember 15. 9.00 és 10.30 órakor  

 „A magyar akácméz”  

Simon Péter (Bakonynektár Méhészet – Hajmáskér) bő egy órás, vetített képes bemutatója során 

felelevenítették a hungarikummá válás hivatalos menetét, a piramis felépítését. Megtudták, mit jelent 

a hungarikum kifejezés, miért nevezzük gyűjtőfogalomnak és mikor lépett érvénybe a törvény. 

Példákkal alátámasztva ismertette az egyes szakkategóriákat. Kitért a közelünkben fellelhető 

hungarikumokra is. A méhészettel kapcsolatos hazai jelenlegi állapotot (méhészek száma, termelési 

adatok stb.) diagramokon mutatta be. Ezután részletesen elmondta miért és hogyan került be az 

értékek közé a magyar akácméz. Sorra vette a jellemzőit, a lelőhelyeit. Kiderült, hogy a Kárpát-

medence egyedi klímájában élő hatalmas akácosok teszik különlegessé a magyar akácmézet. Magas 

cukortartalma miatt nem kristályosodik, akár évekig is folyékony marad és megőrzi jellegzetes 

akácvirág illatát. Kitért a méz jótékony hatásaira, ismertette mely betegségek esetén és milyen 

formában javasolt az alkalmazása. A legizgalmasabb – mindkét korosztály számára – a méhek és a 

méhcsalád életciklusát bemutató rész volt. Számtalan kérdés merült fel a gyerekekben, melyeket az 

előadó kivétel nélkül megválaszolt. Végül egy-egy szép fotóval illusztrálva mutatta be a többi 

mézfajtát, egyúttal a méz fogyasztására és a méhek védelmére biztatta a hallgatóságot. A kiváló 

szakember számtalan saját példával, történettel színesítette előadását. Simon Péter méhész jól 

felépített, információgazdag bemutatóját a diákok végig érdeklődéssel hallgatták. Az előadás végén 

a diákok megnézhették a méhkaptárakat is, amelyet Csiza Erika, a méhészet másik vezetője mutatott 

be a résztvevőknek.  

A 2 előadás összesen 335 fő részvételével zajlott. 

9.00 Veszprémi SZC "SÉF" Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola (277 fő),  

10.30 Báthory István Általános Iskola (58 fő). 

 

Szeptember 29. 10.00 és 11.30 órakor  

 „A matyó népművészet – egy hagyományos közösség hímzéskultúrája”  

Ez alkalommal Berecz Lászlóné a Matyó Népművészti Egyesület tiszteletbeli elnöke, alapító tagja 

tartott vetített képes előadást „Matyó örökség a Hungarikumok Gyűjteményében” címmel, amelyből 

a diákok megtudták, hogy mikor és hogyan nyert felvételt a matyó népművészet a hungarikumok 

közé. Mivel az érték az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Reprezentatív Listáján már szerepelt, 

ezért automatikusan bekerült a gyűjtemények sorába. Térképen mutatta meg Mezőkövesd és a 

környező települések pontos helyét, felidézte azok történetét. Ismertette a matyó népművészet 

elemeit, a hímzést, a viseletet és a folklórt. Elmondta az egyesület szerepét, helyét, feladatait, mindazt 

a sokrétű tevékenységet, amit a kultúrájuk megőrzése érdekében 1991 óta folyamatosan végeznek. 
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Megköszönte az Agórának, hogy a nyertes pályázat keretében megismertethetik a veszprémi 

diákokkal a nagymúltú matyó népművészetet, egyúttal a felhívta a fiatalok figyelmét a hagyományok 

ápolásának és továbbadásának fontosságára. Ezt követően „A matyó hímzés és a viselet 

jellegzetességei” címmel Pap Bernadett egyesületi elnök, hímző népi iparművész izgalmas és 

tartalmas előadása következett. Bernadett elmesélte a hímzőkultúra keletkezésének legendáját és azt 

is, hogy a matyó népviselet 1857-ből származó, első fennmaradt ábrázolása óta milyen változásokon 

ment át a hímzés és a ruházat. Bemutatta a jellemző motívumokat, színeket, tárgyakat, és kitért azok 

alakulására is. Legismertebb díszítő elemük a rózsa, a domináns szín a piros. A csodálatos hímzések 

nemcsak a varrókat, hanem a minták rajzolóit, az „íróasszonyokat” is dicsérik. A viselet darabjait 

külön mutatta be a férfi, a női és a gyermek ruházaton. Más tájegységével össze nem keverhető, 

jellegzetes, impozáns darabok alkotják a matyó népviseletet.  

Az előadásokat rövid néptáncműsor követte a Matyó Néptáncegyüttes szólistái Nyeste Sándor és 

Szepesi Glória Virág előadásában, majd ezt követően a színpadon kezdetét vette a közös táncoktatás, 

amelyhez örömmel csatlakoztak a gyerekek. Ezzel egyidőben a színházterem előtti részen a viseletbe 

öltözött előadók/hímzők mesterségbemutatóját tekinthették meg a diákok. Az alkotók szívesen és 

készségesen válaszoltak a felmerült kérdésekre, valamint színes, impozáns kiadványokat (Matyó 

népművészet, Mezőkövesd Matyóföld szíve) osztogattak. Invitálták a hallgatóságot, ha 

Mezőkövesden járnak, mindenképpen látogassák meg őket a matyó központban, fedezzék fel a Hadas 

városrész múzeumait, tájházait, Kisjankó Bori szülőházát, kézműves mestereiket. 

A 2 előadás összesen 337 fő részvételével zajlott. 

10.00 Veszprémi SZC "SÉF" Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola (271 fő),  

11.30 Báthory István Általános Iskola (66 fő). 
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2021. október 13. 10.00 és 11.30 órakor  

„Mohácsi busójárás, maszkos télűző szokás modellje”  

Elsőként Vikár Csaba busónagykövet vetített képes előadását láthatták-hallhatták a diákok, amely 

során ismertette a farsangi időszak jellegzetességeit, majd részletesen bemutatta a népszokás eredetét. 

A várost 1687-ben szabadították fel a török uralom alól. Ezt követően a Mohács környékére betelepült 

sokácok hozták magukkal a tradíciót, mely a magyar kultúrkörben nyerte el a mai formáját. Elmondta 

a busójáráshoz fűződő legendát is, mely szerint vérrel festett faálarcos sokácok, zajkeltő eszközökkel, 

csónakjaikkal a Dunán átkelve űzték ki a törököket a városból. Ezután részletesen bemutatta a 

busójárás történetének főbb állomásait, a szokás alakulását, változásait. A napjainkban zajló 

rendezvényt programelemekre lebontva ismertette. Dal, illetve video bejátszással is színesítette az 

előadást. A jellegzetes férfi viseletet egy busón, a nőit egy „szép busó”-n mutatta be. Kiért a 

hagyományos zajkeltő eszközökre, a kereplőre, a fakürtre, valamint a díszesen kifestett vízhordófára 

is. Megemlítette a jankeléket, a busójáráskor hamut, fűrészport szóró alakoskodókat. Végül invitálta 

a résztvevőket a 2022-es eseményre. Az előadást követően, tamburazenére rövid táncokat mutattak 

be a busók, majd Vikár Csaba vezetésével táncház vette kezdetét. A gyerekek örömmel, lelkesen 

vettek részt a közös táncban. Ezalatt a színpad elejére kihelyezett maszkokat, ruhákat és kiegészítőket 

magukra véve a bátrabbak igazi busókká válhattak. A beöltözött kis diákok önfeledten ijesztgették 

egymást és a pedagógusokat, a kereplőkkel hangos lármát csaptak. Elmondásuk és a látottak alapján 

nagyon jól érezték magukat, emellett mindkét korosztály képviselői rengeteg tartalmi információval 

is gazdagodtak. A pedagógusok külön megköszönték, hogy élőben láthatták a híres mohácsi busókat, 

melyet már nagyon vártak a gyerekek. 

A 2 előadás összesen 366 fő részvételével zajlott. 

10.00 Veszprémi SZC "SÉF" Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola (295 fő),  

11.30 Báthory István Általános Iskola (71 fő). 

 

2021. november 3. 9.00 és 10.30 órakor  

 „A szikvíz”  

Szabó István szikvízkészítő, az SZ.I. Kft ügyvezetője, szakmai vezetője tartotta az előadásokat. 

Segítői Tóth Márta, Szabó-Bálint Tímea és Szakács Zsolt a Kft. munkatársai voltak. 

Az előadó először ismertette a diákokkal a szikvízkészítés történetét, majd beszélt Jedlik Ányosról és 

arról, hogy miként fűződik a nevéhez a szódavíz. A feltaláló az egykor különlegességként bemutatott 

szikvízet (1826) orvosok biztatására fejlesztette, amelynek természetes tartósítószere a szén-dioxid 

volt. Az első gyártóüzemet is ő hozta létre 1841-ben, majd ezt követően sorra születtek hazánkban a 

műhelyek. Korhű fotókkal illusztrálta a szódavíz elterjedését, melyet ünnepségeken, kocsmákban és 

cukrászdákban is lehetett fogyasztani. Bemutatta a technológiai-üzemi fejlődést, a különböző 

szifonfejeket és üvegeket. Érdekességként megosztotta a tanulókkal a javasolt keverési arányokat, az 

ideális fogyasztási hőmérsékletet. Kitért arra is, mely ételek nélkülözhetetlen alapanyaga a szódavíz 

és arra is, hogy ivása miért fontos az ember számára. Beszélt az összetételéről, kedvező élettani 

hatásairól és a fogyasztói szokásokról. Ismertette milyen szakmai tudás birtokában lehet valakiből 

kiváló szikvízkészítő mester. Elmondta milyen oklevelek, termék védjegyek birtokosa a szikvíz. A 

legnagyobb elismerést, a hungarikum díjat Szabó István 2013-ban személyesen vehette át Fazekas 

Sándor vidékfejlesztési minisztertől. Üzenetként fogalmazta meg a hallgatóságnak, hogy a szikvíznek 

ne csak múltja, hanem jövője is legyen, vigyázzanak hagyományainkra, értékeinkre és legyenek 

nagyon büszkék a hungarikumainkra! Rövid, érdekes kisfilmmel zárta előadását. A diákok végig 

figyelemmel kísérték Szabó István élvezetes, remek előadását. Kolléganője, Tóth Márta menet 
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közben többször is tett fel kvízkérdéseket az elhangzottakkal kapcsolatban, a helyesen válaszolók a 

„Szódavíz egy magyar kultuszital” című nívós könyvet kapták ajándékba, melyet a gyerekek és a 

pedagógusok is örömmel fogadtak. Végül minden résztvevőt vendégül láttak egy pohár üdítőre, mely 

természetesen a saját szódavízükből, frissen készült. A diákok megnézhették a színpadon felállított 

egykori szikvízkészítő gépet is, ahol az előadó készségesen válaszolt a témával kapcsolatban 

felmerült számtalan kérdésre. 

A 2 előadás összesen 365 fő részvételével zajlott. 

9.00 „SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnázium és Szakközépiskola (296 fő),  

10.30 Báthory István Általános Iskola (69 fő) 

 

2021. november 17. 9.00 és 10.30 órakor  

 „A Béres Csepp”  

A diákok először a Béres család történéről hallhattak érdekességeket, amelyből megtudták, hogy a 

Béres Gyógyszergyár hazánk egyik legnagyobb, magyar tulajdonban lévő családi vállalkozása, az 

egészségvédő piac vezető szereplője és, hogy nevét id. dr. Béres Józsefről, a legendás feltalálóról 

kapta. Az előadó ismertette a tudós életútját a gyermekkorától kezdve a tanulmányain, a katonaévein 

át a Béres Csepp feltalálásáig. Részletesen mesélt a természethez, a növényekhez fűződő 

megfigyeléseiről és kísérletezéseiről. Kiderült, hogy a szakember folyamatosan kereste, kutatta a 

talajban lévő létfontosságú anyagokat. A kivetített diagramokon a diákok láthatták miként változott 

az elmúlt évek során a termőföldben lévő tápanyag mennyisége és minősége. Fodor Viktória 

kérdéseire készségesen válaszoltak a gyerekek, akik az előadás folyamán megtudták azt is, hogy id. 

dr. Béres József az ásványi anyagok és a nyomelemek szerepének felismerésével, jóval megelőzte 

korát. Megbeszélték azt is, hogy az emberi szervezet működéséhez miért létfontosságúak ezek az 

anyagok, melyekből napjainkban kevesebbet tudunk a táplálkozással bejuttatni, mint pl. nagyszüleink 

idejében. Fotón mutatta meg a tudós legendás fénymikroszkópját, ami nagyon tetszett a diákoknak. 

Elmesélte azt is, hogyan mentette meg Béres úr szeretett húgának életét a cseppek alkalmazásával 

1972-ben, kutatásai kezdetén. Ismertette milyen díjakat, elismeréseket kapott a felfedezéséért.  

A Béres Cseppet 2013-ban elsőként választották be a hungarikumok közé, az Egészség és életmód 

kategóriában. Érdekes fotósorozattal szemléltette a találmány „evolúció”-ját, az üvegek és a design 

alakulását 1972-től egészen napjainkig. Az előadás zárásaként elmondta, hogy a tudós nevét 

intézmények, szobrok, közterületek viselik. Könyvek, színdarabok, filmek készültek a Béres Csepp 

történetéről és a híres feltalálóról. Végül levetített egy kisfilmet, ami a jelenlegi gyógyszergyárról és 

a családról szólt, majd köszönetét fejezte ki az Agórának a meghívásért. A diákok végig figyelemmel 

kísérték Fodor Viktória élménydús prezentációját. 

A 2 előadás összesen 297 fő részvételével zajlott.  

9.00 „SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnázium és Szakközépiskola (261 fő), 

10.30 Báthory István Általános Iskola (36 fő)  

 

2021. december 16. 9.00 és 10.30 órakor  

 „A táncház módszer mint a szellemi - kulturális örökség átörökítésének magyar modellje”  

Vastag Richárd, a Népművészet Ifjú Mestere, Gizella-díjas néptáncpedagógus tartotta az előadásokat. 

A diákok elsőként az előadó népművészethez, néptánchoz való személyes kötődéséről hallhattak 

érdekességeket. Megtudták, hogy 14 éves korában ismerkedett meg közelebbről a folklórral, azóta 

néptáncosként, művészeti vezetőként, koreográfusként és pedagógusként rendületlenül adja tovább a 
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hosszú évek alatt megszerzett tudását. A hagyományok szeretete és ápolása révén több mint 50 

országba jutott el, számtalan barátságot, ismeretséget kötött. Ma is örömmel tölti el, ha egy érdeklődő 

kisgyermek táncossá, akár az együttesének tagjává válik az ő szárnyai alatt.  

Ezután bemutatta a hallgatóságnak a hungarikum piramist. Részletesen és rendkívül érdekesen 

mesélte el a diákoknak a táncház mozgalom létrejöttét, alakulásának egyes fázisait. Megtudták, hogy 

egy Szék nevű településre jártak ki a magyarok (pl. Kallós Zoltán), ott látták először a táncházak 

működését. Hazatérve az 1970-es években itthon is egyre nagyobb népszerűségnek örvendtek azok a 

klubok, ahol népzenére táncolhattak közösen a fiatalok. Ismertette a táncháztalálkozókat, 

számadatokkal támasztotta alá azok egyre nagyobb vonzerejét. Megtudták a gyerekek ki volt Sebő 

Ferenc, Halmos Béla, Tímár Sándor, Martin György, Sebestyén Márta. Nekik és a lelkes 

résztvevőknek köszönhetően a hazai mozgalom lassan mintaértékűvé vált az egész világon. A 

magyarországi hagyományőrzés egyik legkiemelkedőbb, nemzetközileg is elismert modellje lett a 

táncház módszer. A szellemi kulturális örökség integrált, közösségorientált művelődési mozgalma, 

mely gazdagabbá teszi az ember életét. Mindkét korosztály tagjaival beszélgetett arról, mit jelent 

számukra a hagyományok ismerete, ápolása és a megszerzett tudás továbbadása. Kiértek arra is, ha 

valaki például külföldre költözik, hogyan őrizheti meg a magyar tradíciókat. Végül közös játékra, 

táncra invitálta a gyerekeket, akik örömmel vettek részt a rögtönzött táncmulatságban. Útravalóként 

sok értékes és megszívlelendő gondolatot vittek magukkal, az élménydús prezentációkat szűnni nem 

akaró tapssal honorálták.  

A 2 előadás összesen 256 fő részvételével zajlott.  

9.00 „SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnázium és Szakközépiskola (209 fő),  

10.30 Báthory István Általános Iskola (47 fő).  

Az előadásokat összesen 1956 fő tekintette meg. 
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Online Hungarikum-kvíz gyerekeknek  

 

A pályázat keretében, 2020 októberétől online kvíz-versenyt indítottunk 7-12 éves gyerekeknek azzal 

a szándékkal, hogy játékos formában ismerkedjenek meg a Hungarikumokkal. A kvízeket online 

felületeinken, honlapunkon és Facebook-oldalunkon juttattuk el a gyerekeknek, amelyek kitöltése is 

digitálisan történt, ezzel arra próbáltuk őket motiválni, hogy az internetet információszerzésre is 

használják. Az akció során 6 témakört határozunk meg, amelyek széles körben lefedik a 

Hungarikumokat, és kapcsolódnak más, fontos ismeretekhez is. 2021-ben az alábbi 4 témakörben 

jelentek meg a feladványok: 

 Híres magyarok - Neumann János, Puskás Ferenc, Zsolnay Vilmos, Gundel Károly, gróf 

Széchenyi István életműve  

 Fő az egészség! - Egészséges hungarikumaink és a magyar gyógyászat  

 Hol jártunk? - A Hungarikumok földrajzi elhelyezkedése, a természeti és épített öröksége  

 Városunk értékei - Veszprém város Települési Értéktára  

A kvíz 6 fordulója során 437 kitöltött kérdőív érkezett vissza az online felületünkre. 44 fő mind a 6 

kérdéssort kitöltötte, őket jutalmaztuk a játék végén. 

Hungarikumok a hétköznapokban – küldd el nekünk saját videódat! 

 

Az Agóra Veszprém mobilvideó pályázata 2020. november - 2021. június 21. 

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 vártunk, 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 2020 novemberében 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. Ennek 

ellenére a meghirdetett határidőre (2021. január 29.) két munka érkezett be: 

 Vingli Ákos 17 éves (Litér) A mi panorámáink című filmje 

 Kovács Örs László 17 éves (Veszprém) Történelem a talpunk alatt című filmje 

Úgy gondoltuk, hogy az idő rövidsége miatt érkezett csupán két alkotás a pályázatra, ezért 

meghosszabbítottuk a határidőt 2021. március 31-ig. A meghosszabbított határidőre még 11 

pályamunka érkezett: 

 Szabó Dorina 15 éves (Szerbia, Tóthfalu) Milyen jó, hogy itt vagyunk c. film 

 Korpádi Márk 15 éves (Balatonalmádi) Tihanyi túra c. film 

 Steszli Márk 15 éves (Veszprém) 4 kedvenc Hungarikumom c. film 

 Németh Boglárka Liliána 15 éves (Veszprém) Veszprém Hungarikumai c. film 

A pusztaszabolcsi Szabolcs Vezér Gimnáziumból 7 pályamunka érkezett: 
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 Árvai Rebeka 16 éves - A magyar akácméz c. film 

 Gerhát Márk 15 éves - Puskás Ferencről készített filmet 

 Jancsurák Glória 18 éves tanuló kisfilmje 

 Németh Dzsenifer Dorina 16 éves - Nemzeti büszkeségünk, a pálinka c. film 

 Patatics Klaudia Anasztázia 17 éves – A Matyó népművészet c. film 

 Szabó Debóra Zsanett 16 éves – Hortobágy a puszta c. film  

 Vlahopulu Aphrodité 16 éves – Tokaji aszú c. film 

A díjazást két kategóriában (10-14 és 14-18 év) terveztük megvalósítani, azonban a megadott 

határidőig beérkezett munkák készítői mind a 14-18 éves korosztályba tartoztak. Nagy örömünkre 

szolgált, hogy nemcsak Veszprém megyéből küldtek filmeket, hanem Fejér megyéből, Pest 

megyéből, sőt még a határon túlról, Szerbiából is érkezett egy alkotás. Mivel a fiatalabb korcsoportból 

nem érkezett be pályamunka, így a számukra betervezett tárgynyereményeket nem volt lehetőségünk 

kiosztani. Módosítási kérelmet nyújtottunk be az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztályához, 

melyben lehetőséget kértünk a megmaradt összeg átcsoportosítására. Az átcsoportosítást 

engedélyezték, így minden beérkezett film alkotójának egy Hungarikumok könyvét ajándékoztunk. 

A beérkezett kisfilmeket szakmai zsűri értékelte, a zsűri tagjai voltak: Bazsó Gabriella Veszprém 

megyei értékőr, Áfrány Gábor médiaművész, a veszprémi Művészetek Háza munkatársa, Can Togay 

Balázs Béla-díjas filmrendező és Muszatics Péter médiaszakember, több hazai filmes fesztivál 

programigazgatója. A zsűritagok pontszámainak összesítése alapján az első három helyezetett: 

1. helyezett: Korpádi Márk – Tihanyi túra (díj: 1 db Apple Iphone SE mobiltelefon és 1 db 

Hungarikumok könyve) 

2. helyezett: Vingli Ákos – A mi panorámáink (díj: 1 db JBL Live fejhallgató és 1 db Hungarikumok 

könyve) 

3. helyezett: Kovács Örs László – Történelem a talpunk alatt (díj: 1 db JBL Charge 4 hangszóró és 1 

db Hungarikumok könyve) 

Az ünnepélyes díjátadóra az Agóra Veszprém Kulturális Központ színháztermében került sor 2021. 

június 21-én 17.30 órakor. A díjakat a zsűri elnöke, Muszatics Péter adta át. A díjátadón megjelent 

és nyereményét személyesen átvette: Korpádi Márk, Vingli Ákos, Steszli Márk, Németh Boglárka. 

Kovács Örs László nem tudott személyesen megjelenni, ezért az ő tárgynyereményét édesanyja vette 

át. A szerbiai és a pusztaszabolcsi pályázók a nagy távolság miatt nem tudtak eljönni, ezért részükre 

postáztuk a Hungarikumok könyve 1-1 példányát. A három legjobbnak ítélt kisfilmet a díjátadó után 

18 órai kezdettel bemutattuk az Agóra Filmklubban, a pályázók szüleikkel és családtagjaikkal együtt 

megtekintették egymás munkáit. A filmklubosok is örömmel fogadták a fiatal filmkészítők alkotásait, 

több állandó filmklub látogató gratulált a kezdeményezéshez. A legjobb kisfilmek az Agóra Facebook 

oldalán is bemutatásra kerültek. 

Hungarikum hétvége 
 

A programot eredetileg február 5., 6. és 7-re terveztük, de a járványügyi helyzet miatt akkor nem 

tudtuk megrendezni. 

A rendezvénnyel alapvető célunk volt a tradíciók, hungarikumok, nemzeti értékek népszerűsítése, 

megismertetése színvonalas programokon keresztül. Minden korosztályt vártunk az eseményekre, 

különös tekintettel a fiatalokra. A pályázatnak köszönhetően színesíthettük eddigi táncházainkat. 
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Október 1-jén Samu Zoltán és zenekara adott népzenei koncertet, melynek keretében bemutatásra 

került a tárogató és a cimbalom is. A koncertet követően hajnalig táncház zajlott Vastag Richárd 

néptáncpedagógus, a Népművészet Ifjú Mestere vezetésével. 

Október 02-án 15.00-től a magyar pásztor- és vadászkutya bemutató révén őshonos fajtákkal 

ismerkedhetett a közönség. 9 kutyafajta: komondor, kuvasz, puli, pumi, mudi, magyar vizsla, 

drótszőrű magyar vizsla, erdélyi kopó és magyar agár vonult fel az érdeklődők előtt. A 16.00-kor 

kezdődő íjászbemutató jóvoltából sikerült közelebb hoznunk a magyarok ősi szimbólumát a 

Haszkovó lakótelepen élőkhöz. A bemutató során a vendégek hallhattak az íjászat történetéről, 

ismerkedhettek töltéstechnikákkal, egyéni és csoportos íjászattal, rögzített és mozgó célpontra 

történő, álló helyzetből és mozgásból végrehajtott, valamint különböző alakzatokból, formációkból 

leadott lövésekkel. A solymászatot bemutattuk már korábbi sorozatunkban, de akkor röptetésre nem 

került sor. A 17.00-től tartó informatív, látványos solymászbemutató keretében 7 alacsony-és 

magasröptű, nappali és éjszakai fajjal pótoltuk a „hiányosságot”. A röptetés mellett lehetőség volt 

madársimogatásra és fotózkodásra is. A bemutatók előtt az Online Hungarikum kvíz kitöltőinek és a 

legkevesebb hibát ejtő versenyzőinek jutalmazására került sor. 

A Herendi Manufaktúra ezúttal bővített programmal szemléltette Veszprém megye egyetlen 

hungarikumát. 12.00-től festőbemutató, 18.00-tól pedig rövidfilm, majd Tamás Ákos porcelántervező 

iparművész "Herendi Porcelán – egy Hungarikum – a korstílusok tükrében” című előadása várta a 

látogatókat. A művészettörténeti előadásban hallhattak az európai porcelánfejlődésről, a Herendi 

porcelán művészettörténeti szerepéről és dekorjaik fejlődéstörténetéről. 

 

A programot kísérő vásárban a vendégek ásványékszereket, egyedi kézműves textiltermékeket, 

kézzel festett egyedi ajándéktárgyakat, Paracord termékeket, lekvárt, szörpöt és egyéb - a magyar 

kultúrához fűződő – kézműves, illetve gasztronómiai termékeket vásárolhattak. 

Október 3-án 18.00-kor a „Veszprémi értékeink egy színpadon” című koncerten közösen léptek fel a 

veszprémi Települési Értéktárban szereplő együttesek. Közreműködött a Gárdonyi Zoltán Ifjúsági 

Kamarazenekar, a Szilágyi Harangegyüttes és a Gizella Nőikar. 

Az eseményeken nem töltettünk ki kérdőíveket, de szóban rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. A 

pénteki népzenei koncert és táncház nagyon sok látogatót vonzott és igen jó hangulatban telt. A 

fiatalabb nemzedék sok esetben nem látott még komondort, kuvaszt, pulit, vagy egyéb pásztor- és 
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vadászkutyát. Ezen sikerült változtatnunk a kutyabemutató révén. Nagy tetszést aratott a 

solymászbemutató, a fősolymász kiváló előadó volt, közvetlensége rendkívül szórakoztatta a 

közönséget. A gyerekek örömmel próbálták ki az íjászatot is. A 3 órás herendi festőbemutatón szintén 

folyamatos volt az érdeklődés. Az esti - herendi porcelánról szóló - előadáson kevesen vettek részt, 

de igazán minőséginek tartották a programot. A vasárnapi koncert fellépői csodálatos hangulatot 

teremtettek és fantasztikus műsorral örvendeztették meg a résztvevőket. A rendezvényen összesen 

410 fő vett részt. 

 

 

NKA - KÖZMŰVELŐDÉS KOLLÉGIUMA 

Hagyomány és modernitás - közösségépítés az Agórában című program 

Minecraft Nap 

 

A programot eredetileg április 17-re, terveztük, de a járványügyi helyzet miatt akkor nem tudtuk 

megrendezni. 

A rendezvénnyel, elsődleges célunk az volt, hogy olyan speciális élményt nyújtsunk, amelyért a 

gyerekek szívesen kimozdulnak az otthoni számítógépük elől. Emellett törekedtünk a különböző 

generációk találkozásának biztosítására, a korosztályok közötti intenzívebb kapcsolat erősítésére, a 

felnőttek és gyerekek kapcsolódásának segítésére. Az eseményre a Minecraft játék iránt érdeklődő 

gyerkőcöket és az őket kísérő szülőket, családtagokat, felnőtteket vártuk. A különleges családi 

rendezvény a Minecraft világába kalauzolta el a látogatókat. A programmal hozzájárultunk a 

gyerekek minőségi szórakozásához, szabadidejük kulturált és hasznos eltöltéséhez. Az esemény 

révén lehetőséget teremtettünk a gyerekeket kísérő családtagoknak, hogy megismerjék az ifjúság 

számára vonzó virtuális világot, a körükben zajló eseményeket, történéseket, elképzeléseiket, 

igényeiket. Az NKA támogatásának köszönhetően a gyerekek kiléptek a virtuális világból, valós 

emberi kapcsolatokat építettek, személyesen érintkeztek egymással és kedvenceikkel. Emellett azt az 

elképzelésünket is megvalósítottuk, hogy összekössük a múltat, a jelent és a jövőt. A különböző 

generációk találkozhattak egymással, a korosztályok közötti kapcsolat erősödött. A program módot 

adott a közösségépítésre- és fejlesztésre, a közös tudás, illetve azonos gondolkodás megteremtésére. 

Már érkezéskor meglepetés érte a gyerekeket, hiszen a színházterembe történő belépéskor mindenki 

dedikált plakátot kapott ajándékba. Az esemény animációs film vetítésével kezdődött. A Minecraft 
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világában játszódó 1 órás film történetét a gyerkőcök körében trendi Minecraft videósok 

szinkronizálták. A vetítés előtt az alkotó, Kodó Barnabás „Brown” beszélt a film készítésének 

körülményeiről, kulisszatitkairól, a történetről, a szinkronizálásról és egyéb technikai részletekről. 

Ezután bemutatta a két jelenlevő influencert, Balukát és ZsombeyHD-t. Megemlítette, hogy 

eredetileg Sajt32 jött volna Balukával, de mivel ő nem tudott részt venni az eseményen, ZsombeyHD 

érkezett helyette. A gyerekek neki is nagyon örültek annak ellenére, hogy Sajt32 óriási 

népszerűségnek örvend körükben. A két influencer interaktív játékot játszott a gyerekekkel. Felhívták 

őket a színpadra és a Minecraft játék, valamint a gamerek kapcsán tettek fel nekik kérdéseket. Mindez 

nagy izgalommal töltötte el a gyerkőcöket. A nyertesek ajándékot kaptak a jó válaszokért. A Kérdezz-

felelek játék keretében a résztvevők is kérdezhettek kedvenc Minecraft tartalomgyártóiktól, így sok 

érdekes információt megtudtak róluk és a Minecraftról. A játékot követően dedikáltathatták 

tárgyaikat a színpadon, majd közös fotózkodás következett. A színpadi program előtt és után is 

lehetőség volt Minecraft termékek vásárlására. Vehettek többek között bögrét, pólót, pénztárcát, 

noteszt és füzetet. Az érdeklődők nagy örömmel vettek részt a programon, rengeteg pozitív 

visszajelzést kaptunk tőlük. Összességében felejthetetlen élménnyel gazdagodtak. A szeptember 25-

ei programon 200 fő vett részt.  

 

 

Roma Nemzetiségi Nap – Hagyományaink nyomán  

 

A programot eredetileg január 23-a, szombatra terveztük, de a járványügyi helyzet miatt akkor nem 

tudtuk megrendezni. A programmal legfőbb célunk a roma kultúra megismertetése és elfogadtatása, 

a cigány kulturális értékek közvetítése volt. A rendezvényre korosztálytól, nemtől függetlenül 

mindazokat vártuk, akik szívesen ismerkednek a roma nemzetiség kultúrájával és a népművészettel. 

A program éveken keresztül összekapcsolódott a néptánccal, ami igazán színessé és különlegessé 

varázsolta a hagyományőrzést. Az eddigi alkalmakon rengeteg néptáncos vett részt, a járványhelyzet 

miatt azonban most nem volt lehetőségünk a hagyományos néptáncos vonalat vinni. Sőt a 
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pandémiának köszönhetően bizonyos közreműködők sem tudtak eljönni a rendezvényre. Mindezek 

ellenére az eseményt jelentős érdeklődés kísérte és nagyszerű hangulatban telt. A cigányok 

jellegzetességei ezúttal is több művészeti ágon keresztül kerültek bemutatásra. A program keretében 

előadás, koncertek, hangszerbemutató és táncház zajlott a roma kultúra jegyében. A minőségi 

élményszerzéshez nagyban hozzájárultak a közreműködők. Jelentős szerepük volt abban, hogy 

elsőrangú rendezvény szülessen. Törő Balázs néprajzos egészségügyi okok miatt nem tudott részt 

venni az eseményen. A néprajzi előadást így Vastag Richárd néptáncpedagógus tartotta, aki szintén 

kiváló szakértője a cigány kultúrának. A roma tradíciókról és táncokról szóló előadást követően a 

Láshó Lecsó zenekar és a Fláre Beás zenekar adott hangszer-bemutatóval egybekötött koncertet. A 

két műsor között hagyományos roma finomságokkal leptük meg a közönséget. A rendezvény 

zárásaként táncház várta a látogatókat, melyhez Veszprém megye cigány folklórjának 

legkiemelkedőbb képviselője, a Fláre Beás együttes biztosította a zenét. A táncot Vastag Richárd 

néptáncpedagógus, a Népművészet Ifjú Mestere oktatta. Emellett a résztvevők tradicionális 

mesterségeket bemutató tárgyakat és cigány viseleteket is megtekinthettek. 

Az érdeklődők a cigány kultúra több évszázados javaiból kaptak ízelítőt és megismerkedhettek a 

cigányság néprajzi, illetve 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 

pozitív visszajelzést kaptunk. Lelkesen hallgatták a cigány nemzetiség kultúrájáról, hagyományairól 

szóló érdekességeket. A viseleteknek, tradicionális roma ételeknek, a cigányzenekaroknak 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 november 6-i nemzetiségi napon 55 fő vett részt. 

 

 

 

Agóra imázsfilm, Agóra Veszprém brosúra  

 

Az „Agóra Veszprém Kulturális Központ bérelhető termei” című brosúra elkészítésével régi álmunk 

vált valóra. A kiadvány a nyertes pályázatunknak köszönhetően valósult meg. 750 példányban, A/5-

ös méretben, 20 oldalnyi terjedelemben jelent meg. Minden oldalát színes, részletgazdag fotó díszíti. 

A köszöntő részében bemutatjuk intézményünk veszprémi kultúrában betöltött szerepét, 
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közművelődési feladatellátását, tevékenységét. A „műszaki lehetőségek” fejezetben az Agóra főbb 

műszaki-technikai paraméterei olvashatók. Ezután részletesen ismertetjük bérelhető termeinket, azok 

alapterületét, befogadóképességét, berendezhetőségét, technikai ellátásuk lehetőségeit és órában 

meghatározott bérleti díjait. A katalógusban helyet kapott két tagintézményünk, a Gyulafirátóti 

Művelődési Ház és a Kádártai Közösségi Ház bérelhető termei is. Az igényes kivitelű, színes brosúra 

nagy segítségünkre lesz szolgáltatásaink népszerűsítésében. A kiadvány digitális formában is 

elkészült, így telefonos megkereséskor e-mailben is továbbíthatjuk majd leendő bérlőinknek. 

Munkatársaink a nyomtatott példányokat már előszeretettel használják. Az értékes, nívós 

megjelenése miatt emeli intézményünk arculatát, megjelenésünk színvonalát. Elegáns kiegészítője a 

bérléses szerződéskötéseknek. Elektronikus változatát előszeretettel használjuk majd a levelezésben, 

a szerződések mellékleteként, illetve információközlésként. 

Agóra imázsfilm 

A pályázat elnyerésével lehetőségünk nyílt egy színvonalas, bemutatkozó imázsfilm elkészíttetésére. 

Évek óta szerettük volna egy hasonló jellegű videóval meglepni a közönségünket, de anyagi kereteink 

erre nem adtak lehetőséget. Az Agóra imázsfilm egy sokoldalú és hatékony marketingeszköz a 

kezünkben, ami bemutatja a külvilág számára azt, hogy képesek vagyunk a megújulásra szakmailag, 

technikailag egyaránt. A filmben szemléltetjük az Agóra modern épületét, a külső és belső 

megjelenését. Látványos képkockák, fotók és videorészletek váltakoznak a több mint 3 perces 

összeállításban. A nézők újra átélhetik népszerű eseményeinket, gyermekprogramjainkat, 

tanfolyamainkat, felfedezhetnek benne egy-egy ismerős arcot, jelenetet. Felvillannak szabadtéri 

rendezvényeink, sokszínű folklór előadásaink, gyermektáboraink kedves, szórakoztató pillanatai. 

Felidézzük nagyszabású színpadi előadásaink és gyermekműsoraink legemlékezetesebb mozzanatait. 

Hangulatos esti képekkel közösen emlékezhetünk a népszerű nyári, szabadtéri koncertjeinkre. A film 

tehát összefoglaló képet ad sokrétű tevékenységünkről, eseményeinkről. Aláfestő zenéje dinamikus, 

sodró lendületű. Az imázsfilm hivatalos bemutatóját 2021. május 15-én, a Közművelődési 

Intézmények Országos Nyitónapján tartottuk. Azóta felkerült az Agóra facebook oldalára és a 

honlapunkra is. Az internetes oldalunkra feltett film linkjét lehetőség szerint elhelyezzük majd 

programjaink facebookos eseményénél is. Bízunk benne, hogy a filmet nézve látogatóink, partnereink 

még inkább érzik a kultúra és vendégeink iránti szeretetünket, tiszteletünket. Segítségével szeretnénk 

azt is az emberek tudtára adni, hogy jó ide bejönni, jó itt lenni. Levetítjük majd egy-egy 

rendezvényünk bevezetőjeként, előadásaink szünetében, sajtótájékoztatókon. Az imázsfilm 

segítségünkre lesz a „Minősített Közművelődési Intézmény” címmel járó további feladataink 

ellátásában és a 2023-as „Európa Kulturális Fővárosa” programjaihoz történő csatlakozásban. 

Csapatépítés, konfliktuskezelés az Agóra Veszprém dolgozói körében című program  

 

A pályázat lehetőséget adott arra, hogy munkatársaink a mindennapi munkából kicsit kiszakadva 

olyan képzésen vegyenek részt, amelynek köszönhetően munkatársi viszonyukat, 

kommunikációjukat erősíthették. A képzés nagy hangsúlyt helyezett az asszertív kommunikációra és 

a konfliktus- illetve problémakezelésre. A tréninget két csoportban tudtuk megvalósítani, amelyen 

12-12 fő vett részt. A program második részét, amely a Sóbri Jóska Élményparkban egy stratégiai 

főzésből fog állni, a járványhelyzet miatt még sajnos nem tudtuk megvalósítani.     

 



78 
 

Térségi Német Nemzetiségi Találkozó (Gyulafirátót) 

 

Az NKA támogatásával megvalósult pályázati programot a járványhelyzet miatt a 3. átütemezett 

időpontban 2021. szeptember 18-án sikerült megszerveznünk. A rendezvény nagyban elősegítette a 

német nemzetiségi hagyományok és a térségben működő csoportok bemutatását, a közösségek 

kapcsolati hálójának erősítését, a tevékenységük színvonalának, minőségének fejlesztését. A baráti - 

szakmai találkozón 6 (bakonyi, helyi) település 8 fellépő csoportja 112 fő részvételével adott műsort: 

dalkörök, tánccsoportok, harmonika együttesek. A színvonalas műsort 3 fős szakmai zsűri értékelte 

és adott szakmai véleményezést, tanácsokat a csoportoknak fejlődésük elősegítésére, amelyeket 

alkalmazni fognak a továbbiakban. 

 

 
 

 

FILMMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA 

 

Az Agóra Filmklub megrendezésére 

 

Nyertes pályázatunk a 2020/2021-es évadunk hétfői vetítéseihez nyújtott támogatást. 

 

EKF 

Közösségi tervezés a Jutasi úti lakótelepen  

 

A projekttel az volt a célunk, hogy egy közösségépítő tevékenységet, közösségi tervezési folyamatot 

indítsunk el, melynek köszönhetően a lakótelepen élők megszólításával, aktív bevonásával teszünk 

javaslatot infrastrukturális beavatkozásokra. Arra törekedtünk, hogy a lakótelepi fejlesztések valós 

igényeken alapulók, társadalmilag elfogadottak legyenek. A tervezett futókör és az egyes alközpontok  
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beruházásai kapcsán kérdeztük meg a lakók véleményét. A helyiekkel és a parkok használóival együtt 

találtuk ki, hogyan lehetnének még jobbak a városrész zöldterületei, miként alakíthatunk ki olyan 

lakókörnyezetet, ahol a lakosok otthon érzik magukat. Első számú célcsoportunk a lakótelepen élők 

köre volt, de a megújult lakótelep a továbbiakban - kulturális és gazdasági szempontból egyaránt - 

hasznos lesz a város és a régió számára is. A felnőttek mellett a gyerekeket szintén megszólítottuk. 

Május 17-től nyár közepéig online és személyesen kérdőíveztünk, melynek eredményét, azaz a 

lakosok elképzeléseit az alközpontokban kihelyezett köztéri kiállításokon követhették nyomon az 

érdeklődők. Ősszel közösségi tervezési alkalmak keretében beszélgettünk a résztvevőkkel. A közös 

tervezés 08.31.-10.07. között zajlott a Jutasi lakótelep 3 alközpontjában, a Táborállás, a Kálvin és a 

Deák Iskola előtti parkban. A hathetes munka eredményét tervbemutató keretében tártuk az 

érdeklődők elé. A közösségi tervezés zárásaként a lakosokkal közösen megtervezett, álltaluk 

megálmodott terveket mutattuk be. A beruházások kivitelezői a közösség bevonása révén beérkező 

információkat felhasználják majd munkájuk során. A beszélgetések során beérkező igények 

rávilágítottak arra, hogy a tervezett fejlesztéseknek építenie kell a helyi értékekre, ugyanakkor számos 

modern technológia, eljárás, eszköz is teret kaphat. Munkánk során mindvégig szem előtt tartottuk a 

közösségépítést- és fejlesztést, a helyi identitás és kohézió erősítését, öntevékeny csoportok 

létrejöttének ösztönzését, a generációk közti párbeszéd elősegítését. Tevékenységünket az EKF 

értékek és célkitűzések mentén végeztük. A projektnek köszönhetően számos információt 

megtudtunk az itt élők elképzeléseiről: Kialakult a Táborállás park megújulásának alapkoncepciója, 

mely szerint a parknak két szerepet kellene jobban betöltenie az eddiginél. A rendezvények idején a 

mostaninál akusztikai és térhasználati szempontból is megfelelőbben tájolt elrendezésre lenne 

szükség. A hétköznapok során pedig olyan közösségi parkra van igény, ahova egyedül és kisebb 

társaságban is szívesen látogatnak el a környékbeliek. 

A Kálvin János park jelenleg is a lakótelep közösségi életének egyik központi helyszíne. A cél az 

volt, hogy kiderüljön, miként tudná még jobban ellátni ezt a funkcióját. A park jelenleg három 
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nagyobb részre tagolódik. Mivel alaprendeltetésüket konszenzus övezi a környékbeliek részéről, 

ezeket megőrizve és fejlesztve született meg a javaslat. 

A Deák Ferenc Általános Iskola előtti park és környéke alapvető szerepet játszik a környék életében, 

hiszen az iskola és az óvoda miatt minden nap sok ember fordul meg itt. Az EKF keretében tervezett 

futókört szem előtt tartva olyan koncepció készült, amely válaszol a meglévő problémákra és 

igényekre. 

Októberben kisközösségi térhasználati programokat valósítottunk meg. Szerveztünk Nordic Walking 

bemutatókat és 3 általános iskolai osztály bevonásával bejártuk a Berkenye tanösvényt. 

A lakótelepiek nagymértékben profitálnak a programból, hiszen az infrastrukturális beruházások a 

kérdőívezés és a közösségi alkalmak során összegyűjtött vélemények figyelembe vételével 

valósulnak meg. Így a jövőbeni fejlesztéseket még inkább magukénak érezhetik. A futókör és az 

egyéb beavatkozások további lehetőségeket rejtenek, a kulturális, művészeti és gazdasági élet pozitív 

irányú változását/változtatását eredményezhetik. Az itt élők várhatóan örömmel vesznek majd részt 

a beruházások után megvalósuló eseményeken, ugyanakkor a város más részeiben és a régióban lakók 

is élhetnek a lakótelep kínálta hívogató programlehetőségekkel. A projekt jelentős közösségteremtő 

erővel bírt, hozzájárult a helyi közösségi élet fellendítéséhez. A tervezett beruházások segítik a 

városrész modernizációját, arculatát, így a későbbiekben valószínűleg serkentik a térség iránti 

keresletet. 

 

 
 

Jutasi Piknik és Olimpia 

 

Arra törekedtünk, hogy a család minden tagja számára tartalmas, minőségi szórakozási lehetőséget 

biztosítsunk és erősítsük a családi kapcsolatokat. Az EKF évre készülve célunk volt olyan 

közösségépítő esemény megvalósítása, mely újszerű és a többi városi rendezvénytől eltérő profillal 

rendelkezik. A kulturális-, gyerek-, sport- és gasztronómiai programok iránt érdeklődők körét vártuk 

az eseményekre. 

A Táborállás parkban 10 órától a következő családi- és gyerekprogramok zajlottak: játszóház, 

arcfestés, lufihajtogatás, gyerekjátékok, „Trambulinpark”, logikai- és képességfejlesztő 

társasjátékok, vetélkedők a Csa-ládika vezetésével, párnacsata, lábbal hajtós (kismotor) verseny, 

valamint a Kabóca Bábszínház előadásai. 15 órától a gasztronómiai események keretében cukrászati- 
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(karamell, cukorvirág-készítés, mézeskalács-díszítés, olasz desszertek) és gasztronómiai bemutatók 

(BBQ, grill, sajtkészítés, leves és desszert) valósultak meg többek között Némó, karamellmester és 

Bernáth József kreatív séf közreműködésével.  

A Kálvin János parkban 10 órától az alábbi cirkuszi, valamint sporttal, mozgással kapcsolatos 

programokkal készültünk: Rubint Réka, Alakreform edzése, cirkuszi aktivitások (akrobatika, 

akrojóga, zsonglőrködés, eszközkölcsönzés, két utca-show), futóversenyek (rövid- és hosszútáv), 

kötélhúzó verseny, mászófal, teqball, sakk, csocsó, ping pong, harcművészeti és egyéb bemutatók 

(Barantások, BMX és gördeszka, Long Quan Dao Kung Fu School, taekwondosok), Sub Bass 

Monster koncert, ünnepi köszöntő és sorsolás, Hősök koncert, Freak Fusion Confusion - cirkuszi 

varieté 

A Deák Általános Iskola előtti parkban 14 órától Nordic Walking bemutató volt, majd indulás a 

Berkenye tanösvényre. A programelemek nagyszerűen biztosították a szabadidő kulturált eltöltését. 

A látogatók unokától a nagyszülőkig jól érezték magukat. Elsődleges célunk így maradéktalanul 

teljesült. Az idei program biztosan beépült a köztudatba és 2022-ben, majd 2023-ban egyre nagyobb 

volumenű eseménnyé formálódhat. Az Agóra és az EKF közös célkitűzését, a lakótelep kulturális 

életének dinamikussá tételét, teljes mértékben sikerült elérnünk. 

A rendezvényen nem töltettünk ki kérdőíveket, de rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. Különösen 

nagy tetszést aratott Rubint Réka Alakreform edzése, Sub Bass Monster és a Hősök koncertje, a 

BMX-, illetve az egyéb sport és gasztronómiai bemutatók. Legtöbben a Hősök koncertjére voltak 

kíváncsiak. Ezeken túl az összes programelemet élveztek az idelátogatók. Öröm volt nézni, ahogy 

versenyt futottak, kötelet húztak, vagy épp mászófalaztak, teqballoztak, sakkoztak, csocsóztak és ping 

pongoztak. Szívesen próbálták ki a cirkollektív cirkuszi tér eszközeit is. Élvezték a társasjátékozást, 

az arcfestést, a lufihajtogatást, illetve a trambulinozást. 

A Deák Iskola előtti Nordic Walking bemutató és a Berkenye tanösvény bejárása kevesebb érdeklődőt 

vonzott, de a részvevők jól érezték magukat a programokon. Negatív vélemény nem jutott el hozzánk. 

A szóbeli reakciók alapján a látogatók örömmel vettek részt a Jutasi Pikniken. A szeptember 19-ei 

rendezvényre összesen 1000 fő érkezett. 
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TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 - A helyi identitás és kohézió erősítése 

Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein 
 

A pályázat cselekvési tervének végrehajtása a közbeszerzési eljárás lefolytatása, valamint a pandémia 

miatt 2021 szeptemberében indult el. A járvány alatt igyekeztünk minél több emberrel megismertetni 

és megszerettetni a Veszprémi közösségek Facebook-oldalt, ezért online programokat, tartalmakat 

készítettünk. Színes ötletekkel, pályázatokkal részt vettünk a Közösségek hete országos akcióban is. 

Jelenleg 656 követője van az oldalnak. 

Szeptembertől pedig három célterületen (Jutasi lakótelep, Dózsaváros és belváros, Gyulafirátót és 

Kádárta) vártuk az alábbi színes programokra az ott élőket. 

 

Berkenye tanösvény népszerűsítése a célterületen élők részére 

 

Október 18-án, hétfőn 12.30 - 15.30-ig a tanösvényen 

A tanösvény bejárása során Nagyné Kozma Ildikó, a Bakony-Balaton Környezetvédelmi 

Oktatóközpont vezetője részletes tájékoztatást adott az útvonalon látottakról. A piktogramokkal 

jelzett 4 km-es sétaút mentén több mint 100 évelő növénnyel és fajnévtáblával ellátott fával 

találkozhattak a gyerekek. A lakótelep növényvilágát és a természetvédelem fontosságát bemutató 

tanösvényen a következő 8 állomással ismerkedtek meg: A természet védelmének fontossága, Fák a 

lakótelepen, Gyógynövények a természetben, Tudod-e? - Érdekességek a fákról, Veszprém 

geológiája, Körülöttünk élő madarak, Madárvédelem, valamint Gaia, Földanya, mint ökológiai 

egység. A túra hozzájárult a gyerekek környezettudatosabb magatartásának kialakításához. A 

többórás sétának köszönhetően új szokásaik alakulhattak ki, amelyek egészségesebb életvitelhez 

vezetnek. Az előadással egybekötött séta jóvoltából megtanulták becsülni a szépet, az értéket. A 

programon 30 fő vett részt, a Báthory István Általános Iskola 2. a osztályának tanulói és 2 fő tanító 

 

Október 20-án, szerdán 10.00 - 13.00-ig a tanösvényen 

A lakótelep növényvilágát és a természetvédelem fontosságát bemutató sétát Nagyné Kozma Ildikó 

földrajztanár vezette. A Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont vezetője részletes 

tájékoztatást adott a tanösvényen látottakról. A 4 km-es sétaút során több mint 100 évelő növénnyel 

és fával találkozhattak a gyerekek. Hallhattak többek között a globális problémákról, az intenzív 

iparosodás következményeiről, a klímaváltozásról, illetve a megnövekedett hőségnapokról. Szóba 

került a jó minőségű levegő fontossága, a fák folyamatos vízpárologtatásának jelentősége, a 

levegőszennyezéssel járó veszélyek, a gyógynövények hatékonysága, valamint a fák, cserjék, 

lágyszárú növények állatokkal való életközössége. Lényeges, hogy már gyermekkorban elkezdődjön 

a környezettudatos nevelés. A séta folyamán végig érződött, hogy a gyerekek szeretik a természetet 

és figyelnek az elhangzottakra. A túra során megtanulták, mekkora szerepe van a megóvott és 

gondozott erdőknek, parkoknak, valamint a természet kínálta egyensúlynak és harmóniának. 

Megértették, hogy a sétával rengeteget tehetnek testi és lelki egészségükért. A programon 27 fő vett 

részt, a Deák Ferenc Általános Iskola 2.a osztályának tanulói és 2 fő tanító 

 

Október 20-án, szerdán 13.00 - 16.00-ig a tanösvényen 

A lakótelep közepén elhelyezkedő, 2015-ben átadott tanösvény bejárását Nagyné Kozma Ildikó 

földrajztanár vezette. A Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont vezetője részletes 

tájékoztatást adott a tanösvényen látottakról. Hangsúlyozta többek között a gyógynövények 
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hatékonyságát, a fák szerepét a Föld oxigéntermelését illetően, valamint az „erdőfürdő” stresszoldó 

hatásait. A gyerekek hallhattak néhány könnyű gyakorlatról is, melyekkel megőrizhetik, erősíthetik 

immunrendszerüket. A tanulók különösen a madarak iránt érdeklődtek. Megtudták például, hogy az 

állatvilág legszínesebb csoportjának jelenléte, vagy hiánya figyelmeztethet bennünket a környezet 

megváltozására. Megtanulták hogyan, mivel és milyen gyakran etethetik őket. Az útvonalon 8 

állomással ismerkedtek meg, melyeket információs táblák jeleznek. Elmondásuk szerint érezték, 

hogy a fák és a természet közelsége mekkora felüdülést és kikapcsolódást jelenthet mindenki 

számára. A program bővítette ismereteiket, gyarapította tudásukat. Azáltal, hogy alaposabban 

megismerték a lakótelep zöld felületeit, kedvet kaptak ahhoz, hogy a jövőben családjukkal, 

barátaikkal is sétáljanak az ösvényen. A programon 25 fő vett részt, a Báthory István Általános Iskola 

3. b osztályának tanulói és 2 fő tanító 

 

 

 

Találkozás látássérültekkel 

 

Célunk a szemléletformálás a célterületen élők részére. A lakótelepen élő gyerekeket és felnőtteket 

vártuk a programra. 

 

Október 26-án, kedden 10.00 - 12.00-ig a kamarateremben 

Az Egyesület jóvoltából kézműveskedtek, életvitelt segítő beszélő eszközökkel, játékokkal és két 

vakvezető kutyával ismerkedhettek az érdeklődők. Szívesen próbálták ki az érintős dobókockát, a 

dominót és a sakkot. Örömmel játszottak felismerő játékokat, melyek során hang, illat és tapintás 

alapján kellett beazonosítaniuk tárgyakat, gyümölcsöket, fűszereket. Érdekesnek találták a Braille 

írógépet, a táblát és az ABC-t. Rendkívül népszerű volt a terápiás kutyák simogatása, mindenki 

figyelemmel hallgatta a velük kapcsolatban elhangzott információkat. A program elsődleges célja - a 

közösség szemléletének formálása, érzékenyítés az esélyegyenlőség mentén – maradéktalanul 

teljesült. A rendezvény során a látássérültek és az egészséges emberek megosztották egymással 

problémáikat, nehézségeiket. A programon 32 fő vett részt. 
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November 27-én, szombaton 15.00 - 17.00-ig a 11-es terem előtti térben 

Ezúttal 5 fő érkezett az Egyesület részéről. A program keretében számos játékot bemutattak a 

látogatóknak. Nagy tetszést aratott a kirakós, a dominó, a sakk, valamint az érintős dobókocka. 

Érdeklődéssel nézegették a Braille írógépet, a táblát, illetve az ABC-t. Szívesen próbálták ki a 

felismerő játékokat, melyek kapcsán az volt a feladat, hogy letakart szemmel, kizárólag hang, illat és 

tapintás alapján azonosítsanak be bizonyos fűszereket, gyümölcsöket, tárgyakat, valamint 

dombornyomott képeket. A tapintható párosító játék igen népszerű volt. A sikeres megoldásokért 

ezúttal ajándékcukorkát kaptak a vendégek. A közlekedő gyakorlatot rendkívül tanulságosnak 

találták. Ennek keretében csukott szemmel kellett kikerülniük tereptárgyakat, majd ők irányították 

látásban korlátozott társaikat. Megtanulták milyen segítőnek, illetve segítettnek lenni. A kisebbek 

játszhattak csörgőlabdával. Az életvitelt segítő beszélő eszközök mellett találkozhattak terápiás 

vakvezető kutyákkal is. Különösen a gyerekek élvezték, hogy simogathatták őket és kíváncsian 

hallgatták a hozzájuk kapcsolódó érdekességeket. A tartalmas program révén teljes egészében elértük 

célunkat. A látássérültek és az egészséges emberek közeledtek egymás felé és igazán közvetlen 

beszélgetéseket folytattak. A közösség szemlélete formálódott. A programon 29 fő vett részt. 

 

December 11-én, szombaton 16.00 - 17.00-ig a kamarateremben 

Az Egyesület részéről ezúttal 4 fő érkezett a programra. Az érdeklődők örömére most is sok játékot 

hoztak magukkal. A felismerő játék ismét népszerű volt, számos vendég kipróbálta, milyen letakart 

szemmel beazonosítani tárgyakat, gyümölcsöket, fűszereket. Megállapították, hogy igen nehéz 

felismerni dolgokat kizárólag hang, illat és tapintás alapján. Szívesen gyakorolták a csukott szemmel 

történő közlekedést, illetve azok segítését, kísérését, akik nem látnak. Ezek mellett ismerkedhettek 

vakvezető kutyával és a papírfonás rejtelmeibe is betekintést nyertek. Az Egyesület jóvoltából a 

látogatók rengeteg információt megtudtak a látássérültek életéről, problémáiról, nehézségeiről. A 

programon 22 fő vett részt. 
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Paracord Műhely 

 

November 02-án, kedden 17.00 - 19.00-ig a 207-es és 208-as teremben 

A résztvevők először az ejtőernyős zsinór eredetével, történetével és anyagával, valamint a paracord-

csomózás alaptechnikáival ismerkedtek. Az anyagismeret kapcsán a belső mag, külső köpeny, 

szakítószilárdság, mikrocorddal szembeni különbségek és a minták kerültek szóba. Az eredet 

tekintetében megtudták, hogy a paracord az ejtőernyők köteléke volt a II. világháborúban. Az oktató 

a jelenlegi felhasználási területekre is mondott példákat. Beszélt arról, hogy alkalmazzák a katonaság, 

hegymászás, horgászat területén, illetve olyan használati tárgyak is készülnek belőle, mint például 

akasztó, nyakörv, póráz, valamint kontyfogó. Az alapeljárások tekintetében a fonás, szövés és 

csomózás technikáját említette és ismertette a szükséges eszközöket is, mint paracord tű, fonópad. Az 

elméleti részt gyakorlat követte, melynek keretében a látogatók örömmel készítettek kulcstartót. A 

programon 17 fő vett részt. 

 

 
 

November 16-án, kedden 17.00 - 19.00-ig a 207-es teremben 

Az oktató korábban már elmondta a résztvevőknek, hogy az összejövetelek mindegyikén más-más 

technikát ismernek meg a könnyebbektől a nehezebbek felé haladva. Ez alkalommal is számos 

eljárást említett, a már kipróbált kobra mellett szóba került a csavart, vipera, trilobite, genovai, 

mamba, majom ököl, cápafog és a sárkányszem. A mostani foglalkozáson karkötőt készítettek 

királykobra technikával. Először lemérték a csuklójukat, majd kiválasztották a nekik tetsző színű 

paracordot és csatot. Ezt követően megtanulták a karkötő fonópadra történő rögzítését, a felvezetőszál 

kifeszítését, majd a befejezést. A paracordozók kitűnően megbirkóztak a feladattal. A foglalkozás 

során egyedi, különleges darabok születtek, hiszen az alkotásba belevihették saját egyéniségüket. A 

csapat rendkívül lelkes volt, mindenki nagyon élvezte a foglalkozást. A programon 9 fő vett részt. 

 

November 30-án, kedden 17.00 - 19.00-ig a 207-es teremben 

Az oktató - az előző alkalomhoz hasonlóan - elmondta a résztvevőknek, hogy milyen eszközökre lesz 

szükségük a műhelymunka során. Említette az ollót, a fogót (kúposat), a centimétert, az öngyújtót 

(inkább vihargyújtót), a fonótűt és a kést. A mostani foglalkozáson először karácsonyfát készítettek 

kobrafonattal, majd karácsonyi üstököst ranger csomóval. Az 1. munkadarabhoz két színt 
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választottak, így a láb és a test elkülönült, a 2. munkadarab egyszínű volt. A fát gyöngyökkel, az 

üstököst pedig felirattal látták el. Mivel az alkotó tevékenységbe belevihették saját egyéniségüket, 

ezúttal is igazán különleges darabok születtek. Minden résztvevő más színekkel és felirattal dolgozott. 

Látható, hogy az érdeklődők kézügyessége, kreatív önkifejezése folyamatosan fejlődik. A csapat 

végig örömmel paracordozott, a foglalkozás jó hangulatban telt. A programon 8 fő vett részt. 

 

December 14-én, kedden 17.00 - 19.00-ig a 207-es teremben 

Az első alkalom során nagyon sokan érdeklődtek a paracord technika iránt, ezért a jelentkezőket két 

csoportra osztottuk. Az oktató így mindenkivel hatékonyan tud foglalkozni. Ezúttal az „1-es csoport” 

- a másik csapathoz hasonlóan - karácsonyfát és karácsonyi üstököst készített. Előbbinél kobrafonatot 

és két színt, utóbbinál ranger csomót és egy színt használtak. A fát ők is gyöngyökkel látták el, az 

üstököst pedig felirattal. A paracordozók mindegyike más-más színnel és felirattal dolgozott, így 

igazán egyedi alkotások születtek. A résztvevők rendkívül élvezték a műhelymunkát, nagy örömmel 

hozták létre a karácsonyi díszeket. Közben sokat beszélgettek az alkotó tevékenység szépségeiről és 

a kreatív önkifejezés lehetőségeiről. A programon 13 fő vett részt. 

Felnőtt néptánc 

 

November első hete óta szerdánként megvalósuló felnőtt néptáncoktatás a moldvai táncokra 

koncentrálódott. A gyimesi csángók régi stílusú kör- és sortáncai közül több tánctípust is sikerült 

módszeresen megtanulniuk az érdeklődőknek, többek között az Ördög útját, a Tanulószerbát, a 

Bulgárost, a Botosánkát, a Tűz lángját, az Erdélyest, valamint a Gergelytánc alapjaiba is 

belekóstoltak. Az amatőr jelentkezők rövid idő alatt közösséggé kovácsolódtak és nagy aktivitással 

vesznek részt a szerdai foglalkozásokon. 

Gyerek néptánc 

 

A gyermek néptánc foglalkozásokon a gyerekek a népi gyermekjátékok alapjaival ismerkedtek meg, 

többek között Békefi Antal bakonyi gyűjteményeiből tanultak kör- és párválasztó játékokat. Ezzel 

párhuzamban pedig a vidékre jellemző ugrós típusú táncok alapjait igyekeztek megtanulni, többek 

között a kanásztáncot és a pásztortáncot. A foglalkozások vége rövid átbeszélésből és a következő 

alkalmakról való felkészülésből állnak, amely a hosszútávú munkát célozza meg. 

Numerológia 

 

2022. októberétől 3x2 alkalommal valósult meg a numerológia képzés Schmidt Ildikó vezetésével. 

Ez a tudomány tökéletesen alkalmas az önismeret gyakorlására. 

Adventi hagyományok, népszokások Ricsi bácsival 

 

November 27-én, szombaton 15.00 - 17.00-ig a 11-es teremben 

Célunk a helyi hagyományok, népszokások felelevenítése a célterületen élők részére. Elsősorban a 

néphagyományok iránt érdeklődő családok részvételére számítottunk. Az ünnephez kapcsolódó 

programon kézműves és játékos foglalkozásokkal, valamint táncházzal vártuk a családokat. A 

résztvevők megismerkedhettek a néphagyományokkal és a régi idők játékaival. A gyerekek örömmel 

csatlakoztak a játékokhoz, énekeltek, táncoltak, mondókákat és verseket tanultak. Különösen élvezték 

a botos táncot, ami igazán látványos volt. A foglalkozást Vastag Richárd néptáncpedagógus, a 
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Népművészet Ifjú Mestere vezette. A gyerekek Ricsi bácsija óriási szakértelemmel vonta be a 

résztvevőket a különböző tevékenységekbe. A táncházat zenekar kísérte. Schnedier Gyula és barátai 

nemcsak a zenéről gondoskodtak, hanem hangszerbemutatót is tartottak. A gyerkőcök sok kérdést 

kaptak Ricsi bácsitól a hangszerek kapcsán. Ügyesen kitalálták például, hogy miből készül a bőgő 

húrja, vagy hány húrja van a brácsának. A rendezvény egésze alatt nagy szeretettel gyűltek Ricsi bácsi 

köré és a vállalkozókedvűek még a subáját is felpróbálták. A program kitűnő hangulatban telt. A 

rendezvényen 57 fő vett részt. 

 

 
 

2021. december 18-án valósítottuk meg 2 órában a második helyi hagyományok, népszokások 

megismerése, felelevenítése című programunkat. A decemberi téma a karácsonyi népszokások 

voltak. Schneider Gyula és zenekara biztosította a zenét. A foglalkozás vezetője mesélt a karácsonyi 

hagyományokról, népszokásokról, a Dunántúlon is ismert betlehemezésről, majd karácsony utáni 

regölésről. A családok sokat énekeltek, együtt táncoltak. A zenekari szünetben kézműveskedhettek a 

gyerekek, színezni lehetett és papír angyalkát készíteni. A pásztorok subáit is felpróbálhatták a 

gyerekek, majd az éneklés végén a hangszerek kipróbálására is volt lehetőségük a gyerekeknek. 

Énekeljünk együtt a Gizella Nőikarral! 

 

December 4-én, szombaton 17.00 - 18.00-ig a kamarateremben 

Veszprém kiemelt művészeti együttese interaktív zenehallgatással és közös énekléssel várta az 

érdeklődőket. Először a Soon I will be done, majd a Little David című spirituálét énekelték el a 

közönségnek. Ezután Bartók Béla Cipósütés című művét adták elő. Ennek kapcsán az volt a 

résztvevők feladata, hogy összegyűjtsék, milyen állatok szerepelnek a dalban, illetve melyik állat, mit 

csinál. A játékot követően Kruppa Jakab Éva népdalénekes mesélt az adventi, karácsonyi 

népszokásokról, majd elénekelt 3 betlehemes népdalt. A Csordapásztorok című éneket megtanította 

a látogatóknak. A jelenlevő szülők és gyerekek örömmel énekeltek a kórussal. Elhangzott továbbá a 

mennyből az angyal, valamint az Ó, gyönyörű szép titokzatos éj. A zongorakíséret még 
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hangulatosabbá tette a műsort. Veszprémben igen nagy hagyománya van a kóruséletnek. Ezzel a nem 

mindennapi életérzéssel szerettünk volna minél több embert megismertetni. A programon 44 fő vett 

részt. 

 

December 11-én, szombaton 17.00 - 18.00-ig a kamarateremben 

A kórus ezúttal is interaktív zenehallgatással és közös énekléssel várta a látogatókat. A nőikar tagjai 

először elénekelték Rutter: Quem pastores című művét, majd Kodály Zoltán Gergelyjárás című 

alkotását. Utóbbival kapcsolatban az volt a résztvevők feladata, hogy összegyűjtsék, milyen állatok 

és ételek szerepelnek a dalban. Makai Enikő mesélt a Gergelyjárás szokásáról, majd elhangzott a 

Hotaru koi, mely egy japán népdalfeldolgozás. A továbbiakban Kohári Bernadett és Bors Boglárka 

karácsonyi népdalokat adtak elő, a Betlehem, Betlehem a te határidba címűt meg is tanították a 

vendégeknek. A műsor Bárdos és Kósa György karácsonyi énekek feldolgozásaival folytatódott. 

Ezután a kórus, valamint a közönség zongorakísérettel szólaltatta meg az Ó, gyönyörű szép titokzatos 

éj, a Dicsőség mennyben az istennek, a Mennyből az angyal és a Csendes éj című dalokat. A program 

az Aranyszárnyú angyal és a Carol of the bells című kórusművekkel fejeződött be. Veszprém kiemelt 

művészeti együttesének köszönhetően az érdeklődők némi ízelítőt kaptak a kórusmuzsika 

szépségeiből és abból az életérzésből, mely a közös énekléssel jár. A rendezvénynek köszönhetően 

sikerült egy kis szeletet átadni a nagy hagyományokkal rendelkező kóruséletből. A programon 30 fő 

vett részt. 

 

 

Helytörténeti előadássorozat- A Jutasi úti lakótelep  

 

2021. november 25. (csütörtök) 18.00   

Szocialista Manhattan 

A helytörténeti előadássorozat első részében a Jutasi úti lakótelep kialakulásának történetével 

ismerkedhettek meg a résztvevők. A program a Szocialista Manhattan alcímet kapta, hiszen a közel 

húszezer fő lélekszámú városrész megítélése a mai napig eléggé ellentmondásos. A látogatók 

bepillantást nyerhettek a Honvédség épületeinek 1900-as évek eleji megjelenésétől a hetvenes évek 
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nagy ívű lakótelepi beruházásaiba, megismerhették a Jutasi úti lakótelep kialakulását, múltját, 

sajátosságait és nevezetességeit. Megtudhatták, hogy milyen céllal épült fel a lakótelep, hogyan és 

milyen módon készültek a házak, hogyan néztek ki és mekkorák a lakások a társasházakban és milyen 

módon kommunikálta a korabeli sajtó a lakótelep építésének tervét és megvalósítását. A közönség 

lelkesen fogadta az előadást, számos kérdést intéztek az előadóhoz. Egy úr, aki részt vett a lakótelep 

tervezésében megköszönte Raffai Csillának a hiteles és érdekes programot és a lebilincselő 

előadásmódot. A résztvevők száma 35 fő volt.  

 

2021. december 9. (csütörtök) 18.00 

Régen és most, a lakótelep időbeli változásai 

A helytörténeti előadássorozat második részében a Jutasi úti lakótelep időbeli változásaival 

ismerkedhettek meg a résztvevők. A Jutasi úti lakótelep ma Veszprém legjelentősebb lakótelepe, de 

ez nem mindig volt így, s szerepe, megítélése folyamatosan változik. Ezekről a változásokról is szó 

esett az előadás során. A látogatók olyan kérdésekre kaptak választ, mint: a felépítését követően 

milyenek voltak az életfeltételek a "Haszkovón" a többi veszprémi lakótelephez és lakóparkhoz 

képest és milyenek ma? Hogyan jelennek meg a lakótelepek, s köztük kiemelten a Jutasi úti a helyi 

sajtóban és műalkotásokban? Az előadás tartalmilag jól felépített, szakmailag megalapozott volt, 

számos pozitív visszajelzés érkezett a látogatóktól. A résztvevők száma 41 fő volt.  

Generációk találkozása  

 

2021. november 19. 10 óra – Mesedélelőtt  

Mesedélelőttünk alkalmával idősek meséltek a kicsiknek. Szó esett a mese szerepéről a családokban 

és a mese fontosságáról a gyermekkorban. A résztvevők megtudhatták, hogy mi a családon belüli 

hagyományok szerepe a gyerekek életében, mit segíthet a nagyszülő a gyermeknevelésben és miben 

mások a szülői és a nagyszülői szerepek. A foglakozást Pap Józsefné gyógypedagógus és gyakorló 

nagymama tartotta, aki érdekes mondókákkal és mesékkel kötötte le a gyermekek figyelmét. A 

szülőknek hasznos tanácsokat adott, az idősekkel pedig megbeszélték tapasztalataikat. A programon 

három generáció képviseltette magát: gyerekek, szülők és nagyszülők. A rendezvényen 

közreműködött a Családika játszóház, a résztvevők száma 16 fő volt.  

 

2021. december 03. 9.30 óra – Korip horgolás  

A foglakozást Ambruzsné H. Judit, három gyermeket nevelő édesanya tartotta az Agórában. A 

programra nagy volt az érdeklődés, fiatal anyukák, gyerekek és nagymamák is eljöttek. Judit mesélt 

a korip horgolás történetéről, majd hasznos gyakorlati tanácsokon keresztül mutatta be magát a 

technikát. Kisebb figurák elkészültek, aki nem tudta befejezni a munkát, otthon tudta folytatni a 

tanultak alapján. A gyerekek is bekapcsolódtak a horgolásba, megismerkedhettek az eszközökkel és 

a horgolás hagyományaival. A programon három generáció képviseltette magát: gyerekek, szülők és 

nagyszülők. A rendezvényen közreműködött a Családika játszóház, a résztvevők száma 21 fő volt.  

Szülői tréning 

 

2021. november 12. 16.30 óra 

A péntek délutáni csoportos foglalkozáson szülők, édesanyák és nevelő apák, nagymamák és 

hivatásos nevelőnő vettek részt. Mindannyian kamaszokkal élnek együtt és azzal a céllal érkeztek, 

hogy kevesebb konfliktust szeretnének gyermekeikkel vagy szeretnék jobban megérteni a fiatalokat. 
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Az alkalom címe: „Anyaaaaa! Hagyjál már!” – Szóra bírni a kamaszt – így sikerülhet? A bemutatkozó 

kör után tisztázásra kerültek a keretek. Fontos volt az időkeret és a munkaforma tisztázása, valamint 

a tisztelet és titoktartás vonatkozó szabályainak közösen elfogadható kialakítása. A témavezető rövid 

történelmi és biológiai áttekintést adott a kamasz korosztályról. A jelen kor sajátosságairól is beszélt 

a Z generációra jellemző élethelyzetek tükrében.  Az értékek közül a bizalom, mint nevelési alap volt 

hangsúlyos a verbalizált nevelési elvek közül. Az első gyakorlati rész fókuszában az asszertív 

kommunikáció, helyes kérdezéstechnika és az osztatlan figyelem álltak. A résztvevők lehetőséget 

kaptak párban gyakorolni ezeket a soft skilleket. A szünet után a családon belüli és társadalmi 

szokások kerültek fókuszba. Minden résztvevő impulzusokat kapott saját családja napi, heti és éves 

szokásainak újragondolása kapcsán. A csoportos tapasztalatcsere során hangsúlyos volt a szokások, 

mint fix pontok jelentősége gyereknevelésben és a bizalom kialakítása céljából. A záró körben 

mindenki pozitív érzelmeket fogalmazott meg saját gyermekének címezve szituatív játékként. A 

tréningen 10 fő vett részt. Ruppert Petra témavezető rendkívül alaposan és logikusan építette fel a 

program tematikáját. A résztvevők elégedettségét jelzi, hogy többségük szeretne részt venni a 

következő foglalkozáson is.  

 

2021. december 03. 16.30 óra 

A péntek délutáni szülői közösségfejlesztő rendezvényre több édesanya másodszorra tért vissza, 

többen barátnőt is hoztak magukkal. Elmondásuk szerint a csoportról hallott információk és a cím is 

behívó értékkel bírt számukra. A decemberi foglalkozás címe: „Ha nagy leszek, tuti másképp fogom 

csinálni, mint apám.” Pályaválasztás és pálya orientáció, szakma, iskola vagy hivatásválasztás. Szóba 

került az önismeret jelentősége is, ezen élethelyzetek kapcsán. Az ideális létszámú homogén csoport 

szülői kompetenciafejlesztő, szupervízió alapú coaching módszertanára épülő foglalkozáson vett 

részt. Az első rész fókuszában változó világunk jelenségei, saját kamaszkori tapasztalatokból hozott 

megértések voltak. A második részben a jövő szakmái és egyénre szabott megoldások, megértések 

történtek szituatív eszközök segítségével.  A résztvevők hálás köszönetüket kifejezve mentek el úgy, 

hogy mindenki kapott megoldási ötleteket saját gyermeke nevelésével kapcsolatos elakadásokra. A 

tréningen 11 fő vett részt.  

Szenior utazók klubja  

 

Az újonnan megalakult klub célja, hogy tagjai közösségben ismerjék meg közelebbi és távolabbi tájak 

természeti és kulturális értékeit, megismerjék az utazási szokások változásait, az internet lehetőségeit 

és veszélyeit utazásaik tervezésénél. Tájékozódhatnak az utazók jogairól és az utazási irodák 

felelősségéről is. A klub színteret és lehetőséget biztosít tagjai számára, hogy élményeiket, utazási 

tapasztalataikat kölcsönösen megbeszélhessék, meg tudják osztani egymással utazási élményeinket, 

szokásaikat. Kiemelt cél a közös érdeklődésen alapuló közösség, barátság.  

 

Alakuló gyűlés - 2021. 10. 21. (csütörtök) 16 óra 

Helyszín: Agóra 212-es terem 

Az újonnan induló klub iránt rendkívül nagy érdeklődés mutatkozott. Az alakuló gyűlésen a tagokon 

kívül jelen volt Fenyvesi Krisztina közösségfejlesztő, aki rövid felszólalásában köszöntötte a 

jelenlévőket és a klub vezetőjét. Ezután Vajthó Zoltán klubvezető vette át a szót, ismertette a klub 

célját és tervezett programját, majd a turizmus kialakulásának és napjainkig tartó fejlődésének rövid 

történelmi áttekintése és a turizmus gazdasági szerepének ismertetése, egy rövid videofilm levetítése 
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következett. Végezetül többen felszólaltak, a témával kapcsolatos kérdéseket intéztek a 

klubvezetőhöz. A foglalkozáson 45 fő vett részt. 

 

2021. 11. 18. (csütörtök) 16 óra  

Helyszín: Agóra 207-208-as terem 

A Szenior Utazók klubja második találkozóján a tagokon kívül jelen volt Fenyvesi Krisztina 

közösségfejlesztő, aki rövid felszólalásában köszöntötte a jelenlévőket és kihirdetett egy 

fotópályázatot három kategóriában: legszebb belföldi utazás fotó, legszebb külföldi utazás fotó és 

legszebb élményfotó. Ezután Vajthó Zoltán klubvezető vette át a szót és a szervezett és az egyéni 

utazások előnyeit, illetve hátrányait ismertette a jelenlévőkkel. Beszéltek arról is, hogy az utazások 

kiválasztásánál nagyon fontos, hogy megfelelő helyről szerezzünk be információkat, például internet, 

média, utazás kiállítások, utazási irodák. Végezetül többen felszólaltak, a témával kapcsolatos 

kérdéseket intéztek a klubvezetőhöz. Kellemes beszélgetés alakult ki a klubtagok között az utazási 

szokásokkal kapcsolatban, megbeszélték ki hogyan szeret utazni és miért. A foglalkozáson 22 fő vett 

részt. 

 

2021. 12. 16. (csütörtök) 16 óra 

Helyszín: Agóra 212-es terem 

Ezen a foglalkozáson Vajthó Zoltán klubvezető elkezdte ismertetni a klub 3 fő célkitűzéséből a 

második pontba tartozó témaköröket: a szomszédos országok turisztikai látnivalóinak bemutatását, 

különös tekintettel a magyar emlékek ismertetésével. Szlovákia fő turisztikai vonz erejét, 

legfontosabb látnivalóit és kiemelten a Szepesség magyar vonatkozású emlékeit mutatta be az előadás 

és az illusztrációként vetített néhány youtube kisfilm. Néhányan már voltak ebben a térségben és 

megerősítették, hogy érdemes felkeresni ezt a környéket a sok szép kulturális látnivaló és a változatos 

táj szépségei miatt is. Az előadást 10-15 perces kellemes beszélgetés zárta. A foglalkozás végén a 

Jurics Edit és Jurics Imi gitárkísérettel karácsonyi dalokat adott elő, igazi karácsonyi hangulatot 

teremtve. Az utolsó dalt már a klubtagok dúdolással, tapssal kísérték. Végül a kölcsönös ünnepi 

jókívánságok után a klubvezető mindenkinek ajándékként kiosztott egy szép és praktikus 

golyóstollat, melyet a tagok örömmel vettek át. A foglalkozáson 24 fő vett részt. 

 

Kutyabarát Klub 

 

A Kutyabarát klub, egy havonta megvalósuló, terápiás kutyákkal asszisztált aktivitás program. A 

komplex, fejlesztő foglalkozások a kutyák bevonásával, gondozóik közreműködésével a Dózsavárosi 

Könyvtár emeleti termében zajlanak. 

 

November 19. 16.30-18.30  

December 11. 10.00-12.00  

A programokra látogató gyermekek és az őket kísérő szülők közösen vettek részt a játékos 

feladatokban. A foglalkozásokon részképességek és készségek fejlesztése valósult meg. Fejlődött a 

vizuális és auditív memóriájuk, a számolási készségük, a szem-kéz koordinációjuk. A 

játéktevékenységek kihatottak a nagy- és a finommotorikus mozgásra, a szociális kompetenciákra, a 

kommunikációra, a türelemre és a feladattudatra. Észrevétlenül sajátították és mélyítették el a 

gyerekek a kutyákkal való helyes bánásmód alapismereteit. A szorongásos tüneteket mutatók a végére 

teljesen feloldódtak, kezdeti tartózkodásuk mind a kutyák mind a kortársak irányába megszűnt. 
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Szóbeli visszajelzéseik alapján a látogatók nagyon jól érezték magukat, részvételükre a további 

alkalmakon is számíthatunk. Novemberben 12-en, decemberben 11-en vettek részt a 

foglalkozásokon. 

 

 

Testi-lelki egészség 

 

A sorozat keretében egészségfejlesztő programokat valósítunk meg heti rendszerességgel. A 

fenntarthatóság jegyében, a gyógyszerfogyasztás csökkentését célzó gyakorlatorientált előadásokat, 

egészségmegőrző, személyiségfejlesztő, valamint önismeretet érintő foglalkozásokat szervezünk. 

Előadó: Benyes-Borszéki Eszter, természetgyógyász, gyógynövényszakértő, Bach-virágterapauta.  

 

November 4. 17.00 

Gyógyító tápláléknövények ősszel és télen. Immunrendszer erősítése természetes módszerekkel 

Az előadó bemutatta azokat a gyógyító tápláléknövényeket, amelyeket érdemes ősszel és télen 

fogyasztani az immunrendszer erősítése és a szervezet védelme céljából. Fontos tudni melyik vitamin 

mire jó és az miért elengedhetetlen a szervezet számára. A gyógyító tápláléknövények sokszínű, 

változatos felhasználásáról is szó esett, illetve, hogy milyen kreatív megoldásokkal tudjuk a 

nélkülözhetetlen vitaminokat tápláléknövényekkel bevinni a szervezetünkbe. Résztvevők száma: 8 

fő. 

 

November 12. 17.00 

Házipatika: „Az illóolajok varázslatos világa” – az illóolajok biztonságos otthoni használata 

Az előadótól megtudták mit jelent pontosan a természetgyógyászat, majd részletesen bemutatta az 

aromaterápia történetét az ókortól kezdve, az egyiptomiakon, a görögökön és a rómaiakon át 

napjainkig. Az előadáson szó esett az illóolajok különböző feldolgozási területeiről és felhasználási 

lehetőségeiről. Elmondta, miről ismerhető fel, hogy az adott olaj biztosan 100%-os tisztaságú. 4 

fontos illóolajat minden részletre kiterjedően bemutatott, amelyeket mindenkinek javasolt lenne 

otthon tartania, ebben az őszi-téli, vírusos időszakban. Milyen hatásai vannak és hogyan lehet őket 

használni?, ezekre is választ kaptak az érdeklődők. Ezután többféle illóolajat tudtak megszagolni és 

osztályozni a résztvevők, aszerint, hogy melyik tetszik nekik jobban. Résztvevők száma: 11 fő. 
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November 18. 17.00 

Házipatika: „A termésezt kincsei” – avagy hogyan használjuk jól a gyógynövényeket 

Az előadás a gyógynövényekről, a gyógynövényekkel kapcsolatos megelőzésről és gyógyításról 

szólt. A résztvevők megismerkedtek a fitoterápia fogalmával - kik ők, mi a feladatuk, és mi a 

küldetésük. A gyógynövények használatának az eredete az őskorba nyúlik vissza. Az előadó 

bemutatta a különböző korokban hogyan és mire használták ezeket a csodálatos növényeket. A 

magyar gyógynövény-történetbe is bepillantást nyerhettek a hallgatók. Ismertette a gyógynövények 

leggyakoribb felhasználási módjait: belsőleg és külsőleg. Elmondta, melyek a gyűjtés legfontosabb 

szabályai, egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy ez egy külön szakma. A házipatikában 5+1 

gyógynövénynek mindig kell lennie: megtudták melyek ezek, mire és hogyan tudják használni őket. 

Az előadás végén egy interaktív játékra is sor került: egy keresztrejtvényt hozott a hallgatóknak. 

Körbeírta a különböző gyógynövényeket, gyógyító tápláléknövényeket és fűszernövényeket. A 

megfejtéseket mindenki beírta a kapott rejtvénybe, majd közösen értékelték ki a találatokat. 

Résztvevők száma: 15 fő.  

 

 
 

November 26. 17.00  

Adventi naptár I. rész (12 nap) 

Ezen az alkalmon egy különleges, egyedi, természetes adventi naptárt készítettek azok, akik 

előzetesen regisztráltak a Közösségszervezőnél. Együtt kezdték el a ráhangolódást az egyik 

legcsodálatosabb ünnepünkre, a karácsonyra. Minden napra egy-egy különlegességet hozott az 

előadó: illóolajokat, gyógynövényeket, lélekemelő gondolatokat és recepteket - amelyeket a kapott 

illóolajokból ill. gyógynövények segítségével készíthetik el a jelenlévők. Közben mindegyikről 

ismertette, hogy mire való és hogyan érdemes használni őket. Résztvevők száma: 11 fő. 

 

December 2. 17.00  

Adventi naptár II. rész (12 nap) 

Ezen az alkalmon folytatták és befejezték a múlt héten elkezdett különleges, egyedi, természetes 

adventi naptárt és a ráhangolódást az egyik legcsodálatosabb ünnepünkre, a karácsonyra. Minden 

napra egy-egy különlegességet hozott az előadó: illóolajokat, gyógynövényeket, lélekemelő 

gondolatokat és recepteket - amelyeket a kapott illóolajokból ill. gyógynövények segítségével 

készíthetik el a jelenlévők. Közben mindegyikről ismertette, hogy mire való és hogyan érdemes 

használni őket. Résztvevők száma: 9 fő. 
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December 9. 17.00 

Természetes ajándékötletek: karácsonyi fürdősó készítése 

A közelgő karácsonyra adott természetes, saját kezűleg elkészíthető ötleteket a résztvevőknek, majd 

kétfajta különböző fürdősóból (3 szemcsemérettel), illóolajokból és gyógynövényekből mindenki 

elkészíthette a saját fürdősóját. A dekoratív kis üveget végül karácsonyi anyaggal és szalaggal 

díszítették. Közben ismertette a felhasznált sóknak, illóolajoknak, gyógynövényeknek a hatásait. Az 

ötlet alapján bárki készíthet karácsonyra hasonló természetes ajándékot. Résztvevők száma: 10 fő. 

 

December 17. 17.00 

Természetes ajándékötletek: Készíts saját mécsestartót karácsonyi illattal! 

A közelgő ünnep alkalmából egy karácsonyra lelkileg felkészülő foglalkozást tartott az előadó, ahol 

különböző természetes, saját kezűleg elkészíthető ötleteket kaptak a résztvevők. Közben mindenki 

megalkotta az egyedi mécsestartóját, a saját ízlésvilága, elképzelése alapján. Végül illóolajokat 

cseppenthettek a színes nemezgolyókra, amiket már előzőleg rögzítettek a mécsestartóra. Az 

illóolajok közül mindenki a saját lelkiállapotának, karácsonyra való felkészüléshez szükséges illatot 

választotta. Az előadó ismertette, hogy melyik illóolajnak, milyen jótékony hatása van. Résztvevők 

száma: 10 fő. 

Közösségi kert, iskolakert 

 

A Közösségi kertet a Dózsavárosi Könyvtár udvarán alakítjuk ki. A városrészi közösségek tagjai 

együtt tudnak majd létrehozni ágyásokat, ültethetnek növényeket, egyúttal gondozzák is azokat. A 

helyi iskolát is aktívan bevonjuk a kert kialakításába és fenntartásába. 

 

Október 22. 15.00 – 1. alkalom – DVK udvar 

A Csalán Környezet – és Természetvédő Egyesület vezetője köszöntötte a jelenlévőket. A diákok, 

pedagógusok (Dózsa György Általános Iskola) Szalay Tímea vezetésével közösen álltak neki a 

munkálatoknak. A vezető bemutatta az eszközöket, szerszámokat, majd kisebb csapatokra osztotta a 

résztvevőket. Volt, aki ásott, lapátolt, talicskázott, míg mások a kihordott homokot gereblyével 

egyengették. Mindenki nagyon jól érezte magát a közös tevékenység során. 26 fő részvételével 

zajlott. 
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A 2., 3. és 4. alkalmat szervezett csoportoknak, a Dózsavárosi nyugdíjas klubok tagjainak tartottuk a 

könyvtár emeleti termében. 

A Csalán Egyesület vezetője minden alkalommal köszöntötte a jelenlévőket, majd ismertette a 

Közösségi kerttel kapcsolatos jelenlegi elképzeléseket, lehetőségeket. Szalay Tímea elmondta milyen 

eszközöket, szerszámokat biztosítanak a kert kialakításakor a résztvevőknek. Ezután közös, kötetlen 

beszélgetés, tervezgetés következett. Az Agóra közösségszervezője is részt vett az eseményeken. 

 

Október 28. 15.00 

A Csikász Imre Nyugdíjas Klub tagjait hívtuk a rendezvényre, melyre 26-an jöttek el. 

 

November 8. 14.00 

A Dózsa György Nyugdíjas Klub tagjainak aktív részvételével tartottuk, 16 főnek. 

 

December 3. 16.00 

Az Őszidő Nyugdíjas Klub tagjai 26 fővel jelentek meg. 

 

A kerttervezési alkalmak 2022-ben a konkrét javaslatok, célok egyeztetésével és a megvalósítással 

folytatódnak. 

Részvételi fórumok 

 

December 2. 16.00 (Dózsavárosi Könyvtár) 

Az Agóra közösségfejlesztője köszöntötte a résztvevőket. Elmondta melyik pályázat keretében 

valósulnak meg a célterületen a rendezvények. Ismertette a már futó és a tervezett eseményeket, 

illetve azt is honnan értesülhetnek róluk (internet, facebook, plakátok). Végül válaszolt a felmerült 

kérdésekre, majd invitálta a résztvevőket a programokra. Résztvevők száma: 8 fő. 

 

December 16. 13.00 (Dózsa tér) 

Az Agóra közösségfejlesztője köszöntötte a résztvevőket. Elmondta melyik pályázat keretében 

valósulnak meg a célterületen a rendezvények, egyúttal ismertette a már futó és a 2022-re tervezett 

eseményeket. Kötetlen beszélgetés keretében hallgatta meg az emberek véleményét, meglátásait. 

Válaszolt a felmerült kérdésekre, majd invitálta a résztvevőket a programokra. A szabadtéri fórum 

kiváló közösségépítő alkalomnak bizonyult. Résztvevők száma: 15 fő. 

 

Generációk közötti együttműködés  

 

November 15.  

Szülők, nagyszülők szerepe a családban  

A „Generációk közötti együttműködés” tevékenység első alkalmán Pap Józsefné gyógypedagógus 

tartott előadást a „Szülők, nagyszülők szerepe a családban” címmel. Több témát is érintett, pl. a 

szülők és nagyszülők közötti szerepek különbségét, a családi hagyományokat, valamint 

visszatekintett a régebbi időkre, mennyire voltak mások az akkori generációs szerepek. A 

résztvevőket bevonta egy kötetlen beszélgetésre, ezeket a témákat bontogatták, mindenki 

elmondhatta a saját tapasztalatait. Az ünnepek közeledtével a karácsonyi hagyományokról is szó volt, 

ki hogyan tölti, oldja meg a többgenerációs családi összejöveteleket. Az előadás közben, míg a 
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felnőttek csevegtek, a gyerekek a Családika Játszóház által kitelepült játszószőnyegeken játszhattak 

megannyi játékkal. 

 

November 29. 

Korip horgolás  

A korip horgolást Ambruzsné H. Judit dózsavárosi édesanya tartotta a Dózsavárosi Könyvtárban. A 

résztvevők szülők, nagyszülők voltak, leginkább kezdő horgolók. Judit először mesélt a Veszprémi 

Korip Kommandóról, munkásságukról. A beszélgetés után hasznos gyakorlati tanácsokon keresztül 

mutatta be a technikát. A foglalkozáson nem mindenki tudta befejezni a figurát, ők otthon a 

megszerzett tudás alapján fejezték be. A résztvevők szerint is hasznos volt a program, a tanultakat a 

gyakorlatban is tudják kamatoztatni, szívesen ajánlották fel a Csolnoky Ferenc Kórház koraszülött 

osztálya számára az elkészült koripokat. 

 

Alkotó közösség  

 

November 11., 18., 25., december 2., 9., 16. 

Az „Alkotó közösség” című tevékenység első programeleme egy 6 alkalmas ünnepváró kreatív 

kézműves foglalkozássorozat volt, melyet Ónodi Réka tartott. Az alkalmak tematikája a következő 

volt: 1. alkalom – bádogkanna díszítés szalvéta technikával, 2. alkalom – üvegtál készítés 

finomvonalas repesztéssel, 3. alkalom – adventi koszorú/asztaldísz készítés, 4. alkalom – üvegből 

világítós dísz, valamint konzervdobozból tartó készítése, 5. alkalom – karácsonyi díszek, gömbök 

készítése, 6. alkalom – tálca festés. Az összes alkalomra nagy volt az érdeklődés, a férőhelyek gyorsan 

be is teltek. Ez is mutatja, hogy nagy az igény az effajta kreatív, igényes kézműves foglalkozásokra. 

A résztvevők teljes mértékben elégedettek voltak a foglalkozásokkal és a foglalkozásvezetővel 

egyaránt, sikeresen zárult ez a programelem, egy új alkotó közösség jött létre. A következő januárban 

kezdődik, ismét egy 6 alkalmas sorozatot indítunk. 

 

Helyi, hagyományok népszokások megismerése, felelevenítése 

 

November 13. 

Márton-napi mulatság  

A helyi hagyományok, népszokások megismerése, felelevenítése című tevékenység első 

programeleme a Márton-nap volt. A Márton-napi mulatság nagyszerűen zajlott. A résztvevők főleg 

gyerekes családok voltak, de érkeztek nagyszülők is az unokákkal. Több kézműves technikát is 

kipróbálhattak, festhettek gipszet, készíthettek két fajta lámpást, valamint libát is hajtogathattak. A 

kézműveskedés után táncház következett, ahol énekes népi játékokat és táncokat próbálhattak ki a 

gyerekek, szülők, nagyszülők. A programot élőben kísérte Bódis Erika és Farády Tamás, majd 

lehetőség volt, hogy a hangszereket – hegedű, brácsa – kicsit közelebbről is megnézhessék. A 

programot a „liba vadászat” zárta, kint az udvaron elrejtett libás fa korongokat kellett megkeresniük 

a gyerekeknek, amiért cserébe egy kis ajándékot kaptak. 
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Helyi zenekarok megismerése 

 

December 16. 

Szilágyi Harangegyüttes előadása  

A „Helyi zenekarok megismerése” tevékenység első alkalmán a Szilágyi Harangegyüttes előadását 

hallgathatta, láthatta a közönség a Dózsavárosi Könyvtárban. A programon meghívott vendégek 

voltak jelen – képviselők, a Dózsavárosi Baráti Kör tagjai, a Dózsa György Nyugdíjas Klub tagjai, a 

Csikász Imre Nyugdíjas Klub tagjai, az Őszidő Nyugdíjas Klub tagjai, valamint intézményvezetők a 

Dózsa György Általános Iskolából, a Vadvirág Körzeti Óvodából és a Napsugár Bölcsődéből. Az 

előkészületekben is aktívan részt vettek a helyi klubok, csoportok. A terem, a karácsonyfa díszítésén 

át a helyszín berendezéséig, majd a pakolásban is. Az előadás ünnepi hangulatban telt, sikerült 

karácsonyi légkört teremteni. Jövő évben folytatódik a tevékenység, még két helyi zenekar kerül 

bevonásra. 

 

GYULAFIRÁTÓTI MŰVELŐDÉSI HÁZ 2021. ÉVI SZAKMAI 

BESZÁMOLÓJA 
 

Munkatervünkben meghatározott programjainkat igyekeztünk megvalósítani a COVID-19 

járványhelyzet okozta nehézségek ellenére is. Az év első felében az aktuális Kormányrendelet szerint 

zárva kellett lennünk. Ez időszakban rendezvényeink időpontjait a folyamatos tervezés-átütemezés 

jellemezte. Ennek ellenére maradtak el rendezvényeink, amelyeket nem lehetett átütemezni vagy 

lemondták. Illetve online felhívásokkal, programok megosztásával, közösségi akciókkal – pl. 

Közösségek Hete program – Madarak és fák napjához kapcsolódó fotózás - felhívásával próbáltuk 

fenntartani a látogatók figyelmét. Örvendetes, hogy az átütemezéseknek köszönhetően éves szinten a 

tervezettek döntő többségét megvalósítottuk a mindenkori járványügyi szabályok betartásával. 

 

2021. május 10-én nyithattak a kulturális intézmények, így ezt követően, az év második félévére 

tevődtek Művelődési Házunk átütemezett rendezvényei is. 

 

Városrészünk, településünk hagyományait, a helyi értékek megtartását, a helyi identitás erősítését 

tartottuk/tartjuk fontos feladatunknak. Rendezvényeinket ennek szellemében valósítottuk meg, 

azonban nyitunk az új, a modern programok, fenntartható programok bemutatása irányába is. (pl. 

Segway zenés mozgás csoport megalakulása, mélymulcsos kert kialakításának bemutatása, alkoss 

hulladékból kreatív alkotóműhely létrehozása). 

 

Intézményünk szervezte nemzeti ünnepeink, ünnepi programok, jeles napok hagyományaihoz 

kapcsolódó programokat, családi rendezvényeket, kézműves foglalkozásokat: 

 

2021. május 28. – Hősök Napja - A programot online hirdettük meg és plakátokon. A 

járványhelyzetre tekintettel, az óvatos nyitás idején, a megemlékezők a fent meghirdetett napon 

egyénileg róhatták le tiszteletüket és helyezhették el a megemlékezés virágait az I és II. világháborús 

emlékműnél. 
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2021. június 16. - Radics Józsefre emlékezés halálának 35. évfordulóján – Csendes megemlékezés a 

szovjet katonai megszállás utolsó magyar polgári áldozatára. - A család kérésére csendes 

megemlékezésként szintén online hirdettük meg és plakátokon. A megemlékezők a fent meghirdetett 

napon és helyszínen egyénileg róhatták le tiszteletüket és helyezhették el a megemlékezés virágait. 

 

2021. június 30-án ünnepi program volt – a Felújított kőkereszt felszentelése - A rendezvényen 

beszédet mondó Brányi Mária, alpolgármester-asszony és helyi (30 fő) résztvevők lerótták 

tiszteletüket és köszönetüket a helyi elődeink előtt (1920-as években Amerikába kivándorolt és 

hazatért magyarok hálából állítatták). E keresztet újíttatta fel a helyi Német Nemzetiségi Egyesület, 

amelynek az ünnepélyes felszentelése történt a Zirci utcában. 

 

 
 

2021. október 06. Megemlékezés az Aradi Vértanúk tiszteletére. A helyi általános iskola pedagógusa, 

Horváth Viktória és diákjai közreműködésével, színvonalas, bensőséges hangulatú műsorával, már a 

Művelődési Házban tarthattuk meg, immár 100 fő jelenlétében. Eredeti helyszíne a megemlékezésnek 

a Batthyány Lajos emlékszobornál lett volna. A borús és hideg időjárás miatt, azonban az eseményre 

a Művelődési Házban került sor. 

 

2021. október 23. - 1956-os forradalom és szabadságharc emlékezete. A megemlékezésen a helyi 

plébános, Tóth András Sándor felidézte a lakosoktól hallott 1956-os helyi történéseket az Alsó 

temetőben az ismeretlen katona sírjánál és imádságot mondott a 30 fő jelenlévővel. 

 

2021. június 28 – július 02. Kreatív játékos délelőttöket valósítottunk meg általános iskolás 

gyerekeknek- kézműves foglalkozásokkal, játékos vetélkedőkkel. A foglalkozások célja a szünidő 

hasznos eltöltése, kreativitás fejlesztése volt. A résztvevő gyerekek (8 fő) nagyon aktívak voltak. 

Sógyurma technikával manóházakat készítettünk és festettünk ki. Minden gyermek szabadjára 

engedhette a képzeletét. Amíg száradtak az alkotások, sokféle játékot játszottunk. pl.: íjászat, ping-

pong, segway, sokféle labdajáték. 



99 
 

 
 

2021. augusztus 15-én, erre a napra ütemezve, vasárnap rendeztük meg a XXIX. Rátóti Napot – a 

pandémiás bezárt helyzet után a helyi közösségek erősítése, közösségépítés, helyi identitás 

megőrzése, szórakoztatás céljából. A pandémia miatt a korábbi megszokott időponttól (június) és a 

műsorszerkezettől (amely kétnapos, péntek-szombat volt) el kellett térnünk. Így augusztusra tettük a 

dátumot, és a térségben dömpingszerűen megindult sok rendezvény miatt, szükségszerűen 

vasárnapra. Népi játékok, légvár, harci járművek bemutatója (amerikai-magyar katonák), Csalán 

Egyesület interaktív bemutatója, gyermekműsor, énekes előadók, büfé várta az érdeklődőket. A 

fellépő előadók színvonalas műsort adtak, de rövidebb volt a program a szokásosnál. Az erős szél, 

további viharjelzés miatt sajnos az utcabált le kellett mondani, az emberek biztonsága érdekében 

szükségszerű volt a rendezvény bezárása. Szervezési, szakmai szempontból rendben zajlott a 

rendezvény. Azonban voltak, akik a vasárnap, és egyes fellépők miatti nemtetszésüket nyilvánították 

ki, valamint az utcabál hiánya miatt kritizálták a rendezvényt ízléstelen hangon.(résztvevői létszám 

500fő). 
 

2021. július 12-16-ig, judo klub edzéseihez adtunk helyet ígéretes gyermeknövendékeik nyári 

edzőtábor részére a nagyteremben, amely komoly erőfeszítéseket, fegyelmet, kitartást követelt meg 

a kisebb, nagyobb gyerekektől. (20 fő). 
 

2021. szeptember 11. - Népdalok délutánja a Bakonyerdő Pávakörrel és a felvidéki Vágkirályfa 

Hagyományőrző Csoportjával. A baráti találkozó célja kapcsolatok ápolása, utánpótlás fejlesztés.(60 

fő) 
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2021. szeptember 25. Szüreti hagyományok - Őszi játszóház - Sok család vett részt a programon, és 

a szüreti játékokba – népi fajátékok, kézműves foglalkozás, szőlőkorona készítés, szőlődarálás, 

préselés - aktívan kapcsolódtak be, gyerekek, felnőttek. Megismerték a szüreti hagyományokat, 

hagyományos eszközöket. A résztvevői létszám: 120 fő. 

 

 
 

2021. október 02. Robotika és segway délelőtt gyerekeknek. A résztvevő gyerekek és szülők nagy 

érdeklődéssel figyelték Alfit, Alpha 1e típusú humanoid robotot, hogy angol nyelvű utasításra, milyen 

mozgásokat tud végezni, amelyet az NMI Veszprém Megyei Igazgatóság biztosított számunkra. Majd 

Művelődési Házunk kollégája vezetésével a helyi újonnan megalakult Segway csoport zenés 

bemutatója következett és az érdeklődő gyerekek segwayn gurulás tanítása. Még egy érdekesség volt, 

az érintésre „zenélő virág”. (40 fő). 

 

Programjainkkal, így pályázati programjainkkal is arra törekedtünk, hogy a közösségi részvételt 

fejlesszük, és minőségi fejlődést érjünk el az egyéni és társadalmi életben: 

 

CLLD TOP 7.1.1.-16-H-ESZA-2019-01202 ”Élmény, közösség, tudás” családi programok az 

Agórával – Egészségmegőrzés a családban – című, 10 előadásból álló ismeretterjesztő 

előadássorozatunk, még fennmaradó 7 előadását, az átütemezésnek köszönhetően az év második 

felében valósítottuk meg.  Az előadássorozat illeszkedve a pályázati kiíráshoz – a közösségi 

szemléletformálás révén hozzásegítette - az előírt 15fő/alkalom indikátorszámon túl, összesen 138 fő 

résztvevőben a környezet- és egészségtudatosság igényének felkeltését, kialakítását, az erre való 

törekvést, megteremtette a környezet- és egészségtudatossá válás elérését. Az előadásokon hallott 

ismeret, tudás, elősegíti, hogy az emberek egészséges, minőségi életet élhessenek. Mindezek az 

alábbi, Lajkóné Rózsa Judit természetgyógyász előadásai során voltak tetten érhetők: 

2021. szeptember 07. – Örömteli élet a családban – Érzelmek, kapott minták kezelése.  

2021. szeptember 14. - Táplálkozási divatok – kontra egészség. 

2021. szeptember 21. - Önsors rontás – tudattalan működések. A családi visszahúzás felülírása. 

2021. szeptember 28. - Stresszkezelés a mindennapokban. Akut és krónikus stressz. 

2021. október 05. - Célok, siker, pénz, egészség, család. Kommunikációs sorompók és feloldásuk. 

2021. október 12. -  A Természet családot összetartó hatása. Kikapcsolódás. Művészetek helye a 

mindennapokban. 
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2021. október 19. - Értékrendek, érték trendek. Döntési mechanizmusok és technikák a családi 

gyakorlatban. 

 

NKA 205107/124 Térségi Német Nemzetiségi Találkozó. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 

megvalósult pályázati programot a járványhelyzet miatt a 3. átütemezett időpontban 2021. 

szeptember 18-án sikerült megszerveznünk. A rendezvény nagyban elősegítette a német nemzetiségi 

hagyományok és a térségben működő csoportok bemutatását, a közösségek kapcsolati hálójának 

erősítését, a tevékenységük színvonalának, minőségének fejlesztését. A baráti - szakmai találkozón 6 

(bakonyi, helyi) település 8 fellépő csoportja 112 fő részvételével adott műsort: dalkörök, 

tánccsoportok, harmonika együttesek. A színvonalas műsort 3 fős szakmai zsűri értékelte és adott 

szakmai véleményezést, tanácsokat a csoportoknak fejlődésük elősegítésére, amelyeket alkalmazni 

fognak a továbbiakban. 

 

NMI ingyenes szakkörök – Nemezelés szakkör, Gyöngyfűzés szakkör  

A "Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért" program keretében a Nemzeti Művelődési Intézet 

kézműves szakkörök indítását támogatta.  

Amelynek célja művelődő közösségek létrejöttének támogatása, a világjárvány közösségi életet 

érintő hátrányos hatásainak enyhítése; készségfejlesztés, szabadidő hasznos eltöltése. 

Intézményünkben a fent leírt szakkörök valósultak/valósulnak meg, mindegyik szakkör 20 

alkalommal, szakkörönként az előírt 5 fővel (30Fő). December 7-én indultak el a szakkörök, 2021-

ben  összesen 2 nemezelés és 4 gyöngyfűzés szakköri alkalom valósult meg, ingyenes formában. 

Nemezelés szakkör 1.alk: 2021. 12. 07. 16.30; 2.alk.: 12. 14. 16.30;  

Gyöngyfűzés szakkör I.: 1.alk. 2021. 12. 10. 16.30 és  2.alk: 2021. 12. 17. 16.30;   

Gyöngyfűzés szakkör II.: 1.alk: 2021. 12. 10. 18.30 és 2.alk. 2021. 12. 17. 18.30 

 

 
 

TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 „A helyi identitás és kohézió erősítése. Közösségfejlesztés 

Veszprém Város településrészein” című pályázati program keretében a felmért igények alapján 

sokféle, ez évben az átütemezéssel szeptember – december hónapokban, összesen 23 alkalommal 

közösségi- családi- és sportprogramok, közösségi akciók valósultak meg.  
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Örvendetes, hogy e programsorozatok lehetővé tették/teszik a célterületen élő lakosok közösségének, 

közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalásuk 

erősítését, a helyi értékek megismerését, a hagyományok felélesztését, mind-mind a helyi szokások, 

a szellemi-, tárgyi-, épített örökségünkön vagy a gasztronómián, a helyi hagyományos ételek 

megismerésén keresztül. Segíti a fenntarthatósági, környezetvédelmi szemlélet kialakítását, az 

egészséges életmódra törekvést. 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. Mindezek minőségi fejlődést eredményeznek az egyéni és társadalmi 

életben. 

E célokat kiválóan szolgálták az alábbi megvalósult rendezvények: 

2021. szeptember 25. - Élő néphagyomány (1. alkalom) – Szüreti hagyományok (75 fő részvételével). 

2021. október 11. - Élő néphagyomány (2. alkalom) – Népdalok délutánja (50 fő részvételével). 

2021. október 17. - Élő néphagyomány (3. alkalom) – Német nemzetiségi hagyományok (95 fő 

részvételével). 

2021. november 12. Élő néphagyomány (4. alkalom) – Márton napi hagyományok (93 fő 

részvételével). 

2021. december 18. - Élő néphagyomány (5. alkalom) – Karácsonyi ünnepvárás (90 fő részvételével). 

 

 
 

2021. szeptember 29. - Közösségi akció (1. alkalom) – Mihály Napi Vásár (53 fő részvételével) 

2021. október 30. - Közösségi akció (2. alkalom) - A verbunk hagyományai Veszprémben (66 fő 

részvételével). 

2021. november 20. - Közösségi akció (3. alkalom) – Játék és sport a családokkal, közösségekkel – 

A hagyományos játékoktól a futóversenyig (154 fő részvételével). 

2021. október 13. - Honismereti Kör indítása (1. alkalom) (35 fő részvételével). 

2021. október 27. - Honismereti Kör indítása (2. alkalom) (23 fő részvételével). 

2021. október 14. - Nordic Walking (1. alkalom) (15 fő részvételével). 

2021. október 21. – Nordic Walking (2. alkalom) (14 fő részvételével). 

2021. október 28. – Nordic Walking (3. alkalom) (11 fő részvételével). 

2021. november 03. - Alkoss hulladékból kreatív alkotóműhely (1. alkalom) (20 fő részvételével). 

2021. november 17. - Alkoss hulladékból kreatív alkotóműhely (2. alkalom) (12 fő részvételével). 
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2021. november 27. - Jeles Napok Gasztronómiája (1. alkalom) – Márton naphoz kapcsolódó és őszi 

termények hagyományos ételei (66 fő részvételével). 

2021. december 14. - Jeles Napok Gasztronómiája (2. alkalom) – Téli ünnepkör hagyományos ételei 

(66 fő részvételével). 

2021. december 15. - Jeles Napok Gasztronómiája (3. alkalom) – – Karácsonyi hagyományos 

sütemények (88 fő részvételével). 

 

2021. június 06. – Fórum (1. alkalom) (30 fő részvételével). 

2021. szeptember 08. - Fórum (2. alkalom) (30 fő részvételével). 

2021. október 24. - Fórum (3. alkalom) (33 fő részvételével). 

2021. november 23. - Fórum (4. alkalom) (11 fő részvételével). 

 

 
 

2021. december 14. - Ökológiai mintakert kialakítása (mélymulcsos módszerrel kialakított közösségi 

kert) (1. alkalom) (12 fő részvételével). 

 

Helyet biztosítottunk és munkáját segítettük amatőr művészeti csoportjainknak, civil 

szervezeteinknek, programokat együtt valósítottunk meg, amelyek szintén eredeti tervezett 

időpontjukról későbbi megvalósításra kerültek, illetve aktualitása miatt más elnevezést kaptak, pl.: a 

februári „Farsang farka” rendezvény, később „Családi Napra” változott.  A közösségeinkkel együtt 

igyekeztünk a fiatalokat is bevonni a rendezvények megvalósításába, részvételére. Nyugdíjas 

klubjaink tevékenységét segítettük. A működő kluboknak, mozgásformáknak helyszínt 

biztosítottunk: 

 

2021. június 5. Rátóti Civil Nap – Az Ablak a Múltra Egyesület főszervezésével, további civil 

csoportok részvételével csalogattuk ki az embereket a hosszú bezártság után, közösségépítő 

programra, népi játékokkal, kézműves foglalkozással, műsoros, táncházi programra a katolikus 

templom melletti térre, ezt követően a civilek által főzött ételek elfogyasztására. (100 fő) 

 

2021. augusztus 28. Az Ablak a Múltra Egyesülettel közös Családi Nap - népi játékokkal, kézműves 

foglalkozással, verbunkos zenével. (60 fő) 

 

2021. szeptember 4. Duna Művészegyüttes előadása – „Kis magyar táncrajz” című rendhagyó 

néprajzi óra - Táncház (Ablak a múltra Egy.) (70 fő) 
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2021. december 5. Családi Mikulás Délután – közös karácsonyfa díszítése és karácsonyi fénydíszítés 

a Művelődési Háznál, Mikulás érkezése, játékok, finom falatok, italok - az Élhetőbb Rátótért 

Egyesülettel. (60fő). 

 

 
 

Német Nemzetiségi Dalkör, helyigény: klubterem, havonta 4-5 alkalom/2óra/16 fő össz.: 26 alk/52 

óra/362 fő fellépés: 5 

Német Nemzetiségi Tánccsoport helyigény: Nagyterem, havonta 4-5 alk/1óra/16 fő 

össz.:26alk/26óra/404 fő fellépés: 5 

Tikhegyi Gyöngycsibék Gyermek Néptánccsoport, hely: nagyterem, havonta:4-5alk/2óra/12-15fő 

összesen: 31alk/62óra/384fő, fellépés:5 

Tikhegyi Gyöngytyúkok Néptánccsoport, hely: nagyterem, havonta: 4-5alk/1óra/12-15fő, összesen: 

24 alk/24óra/247fő, fellépés: 5 

Bakonyerdő Pávakör és Nyugdíjasklub, helyigény: klubterem, havonta:4-5 alk./2óra/15-20fő, 

össz.:22alk./44óra/263fő, fellépés:2 (A továbbiakban nyugdíjasklubként működik.) 

 

Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület helyigény: klubterem, havonta 2alk./2óra/60 

fő, össz.: 14 alk./28óra/560fő 

Rátót Mátyás Nyugdíjasklub helyigény: klubterem, nagyterem havonta:4-5 alk./2óra/15fő, össz.: 

17alk./34óra/182fő 

Rozmaring Nyugdíjasklub, helyigény: klubterem, havonta: 1 alk/2 óra/15-20 fő. össz.: 

5alk/10óra/82fő.  

Baba-mama klub, helyigény: nagyterem, havonta 1 alk/2óra. A járványügyi helyzetre tekintettel 

szünetelt. 

Kerekítő Baba-mama foglalkozás hely: nagyterem, heti 1alk./1 óra/5-10 fő. Össz.: 9alk/9óra/86 fő. 

Augusztusban megszűnt. 

 

Asztalitenisz klub: nagyterem Heti 2alk/össz: 53 alkalom/2óra/15-20fő 106óra, 868 fő. 

Jóga hely: nagyterem, havonta:3-5alk/1óra/5-10fő, összesen: 26alk/26óra/146fő 

Aerobic hely: nagyterem, havonta:5-8alk/1óra/7-12fő összesen: 29alk/29óra/238fő 

Alapozó terápia (gyermek mozgásfejlesztő terápia) hely: nagyterem, heti 2 alk./1óra/8-10fő. Össz.: 

20alk/20óra/191 fő. 
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Kid Rock and Roll Gyermek tánccsoport hely. nagyterem, heti 1alk./1óra/10 fő. össz: 

20alk/20óra/200 fő. 

 

Új mozgásformák: 

Segway zenés mozgás csoport - 2021. augusztusától: nagyterem, havonta:3-5alk/2óra/12-18fő, 

összesen: 18alk/36óra/199fő 

Hatha jóga - 2021. októberétől: nagyterem, havonta:3-5alk/2óra/5fő, összesen: 9alk/18óra/45fő 

 

 
 

Igény szerint lakossági fórumoknak, cégeknek, családi, baráti összejöveteleknek, vásároknak 

biztosítottunk helyszínt: 

 

2021. június 28. Lakossági fórum: nagyszámú érdeklődés mellett (120 fő) a Kormány és a Magyar 

Honvédség részéről magasrangú vezetők és helyi képviselők tartottak tájékoztatást és folytattak 

párbeszédet a lakossággal a település mellett tervezett katonai bázis megépítésével kapcsolatosan, az 

Élhetőbb Rátótért Egyesület kezdeményezésére. 

 

Egyéb gyűlés (lakossági): 6alk/195fő 

Céges bérlés: 3alk/55 fő 

Családi, baráti rendezvény: 4alk./230 fő 

Termék vásár: összesen: 4alk./360 fő 

 

Két állandó kiállításunk látogatható volt: 

„Hadnagy László munkássága” - 4 tablóból álló írásos-képes állandó kiállítás (2010). 

„40 év dióhéjban” tablókon – a Művelődési Ház 40 éves évfordulója alkalmából készített írásos-képes 

állandó kiállítás (2012). 

 

A különböző művészeti ágakban tevékenykedő amatőr művészekkel betervezett kiállítások 

elmaradtak a járványhelyzet miatt. A májusi nyitást követően az év második felére átütemezett, 

betervezett időpontokat is lemondták az alkotók. 

2021. 02 09. Molnár Ákos festmény kiállítása 

2021. 04.11. Kultúrházak éjjel-nappal - Simon család kiállítása textilszobor, síküveg, festmény 

2021. 09. 07. Tamaskovics György faintarzia kiállítása 

2021. 10. 12. Bakony Fotóklub – Őszi-Téli Tárlat 
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A COVID-19 járványhelyzet miatt elmaradt rendezvények: 

2021. 01. 26. Magyar Kultúra Napi rendezvény- „A vers, a dal, a zene szárnyán” – Morgan Matilda 

és Tóth Elizabet Virág ünnepi műsora 

2021. 01. 30. Családi farsang – (közös program a Római Katolikus Egyházközséggel) 

2021. 02. 06. Dorottya Napi Bál (Ne felejts Közhasznú Alapítvány) 

2021. 02. 13. „Fussunk össze” – (Élhetőbb Rátótért – Fuss a jövődért Egyesületek sportprogramja) 

2021. 04. 20. „Készülj velünk Anyák Napjára!” – kézműves foglalkozás 

2021. 11. 02. Idősek Világnapja 

2021. 12. 13. Karácsonyi előadás – (Kék madár Gyermek színjátszó csoport). 

 

KÁDÁRTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ 2021. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 
 

 

Elmaradt rendezvények, programok 

 

2021-ben is a koronavírus járvány miatt több rendezvényt nem tudtunk megvalósítani, leginkább az 

év első felére vonatkozóan. Ez az alábbi rendezvényeket/programokat érintette: 

 

 „Helyi érték” kiállítás a Magyar Kultúra Napja alkalmából – tervezett időpontja: jan. 22. 

 Pótszilveszteri bál a Nosztalgia Klub szervezésében – tervezett időpontja: január folyamán 

 Jótékonysági Óvoda bál a Ficánka Alapítvány szervezésében – tervezett időpontja: február 13. 

 Farsangi játszóház a Csigaház Családi Bölcsőde szervezésében – tervezett időpontja: február 

            folyamán 

 Kádártai Kolbászolás a Közösség Kádártáért Egyesülettel közös szervezésben – tervezett 

            időpontja: február 20. 

 Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról – tervezett időpontja:  

            március 12. 

 Nőnapi sütisütő verseny – tervezett időpontja: március 12. 

 Húsvéti Locsolóbál a Közösség Kádártáért Egyesület szervezésében – tervezett időpontja:  

            április 3. 

 Költészet napja – tervezett időpontja: április 14. 

 

A járvány miatt az adventi időszak programjai közül is kénytelenek voltunk hármat lemondani. Az 

egyik a Református Egyházközséggel közösen szervezett adventi kézműves játszóház (november 

27.), a második a Csigaház Családi Bölcsőde által szervezett mézeskalács díszítés és kézműves 

foglalkozás (december 3.). Az idei Falukarácsony (december 18.) sajnos idén is elmaradt, a helyi 

csoportok, intézmények nem vállalták el a fellépést a sok megbetegedés miatt. Mivel a rendezvény 

főszereplői a helyi közösségek, így ennek hiányában kénytelenek voltunk lemondani. 

 

Átütemezett rendezvények, programok 

 

A vírushelyzet miatt a következő rendezvényeket, programokat sikeresen átütemeztük későbbi 

biztosabb időpontokra: 
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 Ricsi bácsi játszóháza (5 alkalom) – januártól folytattuk volna a programsorozatot a CLLD 

pályázat keretein belül, de mivel a vírushelyzet ezt nem tette lehetővé, így a kezdést szeptemberre 

ütemeztük át 

 Kádártai Gyereknap a Közösség Kádártáért Egyesülettel közös szervezésben – tervezett 

időpontja: május 23., átütemezve: augusztus 21-re 

 Kádártai Vigasságok – tervezett időpontja: június 12., átütemezve: augusztus 21-re 

 

Komplex rendezvények 

 

 Augusztus 20-a tiszteletére Kádártai Gyereknap és Nyárbúcsúztató a Közösség Kádártáért 

Egyesülettel közös szervezésben – augusztus 21. 

A tavalyi évhez hasonlóan a városrész két legnagyobb rendezvényét (Kádártai Gyereknap, Kádártai 

Vigasságok) idén sem sikerült a tervezett időpontjukban megtartani, így újra együttesen került sor a 

pótlásra, valamint augusztus 20-ról is megemlékeztünk. A programokat idén is úgy alakítottuk ki, 

hogy színesek legyenek, a gyermekek és a felnőttek számára egyaránt megfeleljenek. A rendezvény 

kísérő programjait leginkább a gyerekek számára terveztük, pl.: állatsimogatók, arcfestés, óriás ugráló 

várak. Helyet kaptak vendéglátó egységek is, kürtőskaláccsal, büfével vártuk a résztvevőket. A 

színpadi programok összeállításánál korosztály szerint haladtunk, elsőként Kovácsovics Fruzsina 

interaktív gyerekműsorát élvezhette a közönség. Fontos számunkra, hogy a helybeli, környékbeli 

amatőr előadók is szerepet kapjanak a műsorokban, ezúton Lakatos Anita mutathatta meg tehetségét. 

A táncegyüttesek is minden évben lehetőséget kapnak előadásaik bemutatására, idén a Cholnoky 

Mozgásművészeti Stúdió növendékeit láthattuk. Augusztus 20-a tiszteletére kenyéráldással 

bővítettük a programot, melyben közreműködött Nagytiszteletű Wessetzky Szabolcs református 

lelkipásztor. Köszöntőt mondott Ovádi Péter országgyűlési képviselő, majd, mint minden évben, 

átadásra került a Dévai Bíró Mátyás-díj, melyet Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város 

polgármestere adott át. Az esti órák kezdetén, az idősebb korosztályra koncentrálva, egy operett 

műsort tekinthettek meg a résztvevők, Kádárné Hegedűs Veronika és Csizmadia Géza előadásában. 

Végül különböző stílusú előadók léptek színpadra, Kollányi Zsuzsi, az Animal Cannibals, majd Opitz 

Barbi. A rendezvényt a környéken jól ismert Dj Pinyó zárta retró műsorával. A résztvevők száma 

1000 fő felett mozgott, idén is ez volt a leglátogatottabb rendezvény. 
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 Szüreti Vigasságok a Közösség Kádártáért Egyesülettel és a Gyulafirátóti Művelődési Házzal 

közös szervezésben – szeptember 25. 

2020-ban a vírushelyzet miatt nem tudtuk megtartani a rendezvényt, de már az előtte években is 

szerettük volna kiegészíteni, mely idén végre sikerült. A szüreti felvonulás útvonalát kibővítettük, így 

nem csak Kádártán vonulhatott át a szüreti menet, hanem Gyulafirátótra is ellátogattunk. A 

Gyulafirátóti Művelődési Háznál különböző programokkal vártak minket. A népi játékok, kézműves 

foglalkozás, szőlő préselés, mustkóstolás mellett, színpadi programokkal is készültek. Fellépett Hatás 

Andrea és Zayzon Csaba, Tikhegyi Gyöngytyúkok és apró Gyöngycsibék, Recefice Néptáncegyüttes 

(Cserregő NTE utánpótlás csoportja), valamint a képviselők is jelen voltak az eseményen. A szüreti 

menethez idén is nagy számban csatlakoztak, mind kádártaiak, mind gyulafirátótiak – lovasok, lovas 

kocsi, traktor, kisvonat. Jövőre szeretnénk folytatni ezt a hagyományt, hogy a két szomszéd település 

minél jobban összekovácsolódhasson. Résztvevők száma: kb. 150 fő. 

 

 
 

Kézműves foglalkozások, játszóházak, gyermekprogramok 

  

 Halloweeni TÖKölés – október 31. 

A tökfaragás nagyszerű hangulatban zajlott, minden résztvevő elkészítette a számára 

legkülönlegesebb töklámpást. Az elkészült alkotásokat a program után a Közösségi Ház elé helyeztük 

ki, ahol pár napig díszelegtek. Jövőre szeretnénk ismételni ezt a remek tökfaragásos délutánt. 

 

 Adventi kézműves foglalkozás az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Közösség Kádártáért 

Egyesülettel közös szervezésben – december 10. 

A kézműves foglalkozás családias hangulatban telt, a vírushelyzet miatt sajnos a látogatószám 

lecsökkent. A résztvevők adventi koszorút, angyalkákat készíthettek, valamint gipszfestéssel is 

készültünk. Résztvevők száma: 20 fő. 
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 Mihály-napi vásár a Ficánka Tagóvoda szervezésében – szeptember 29.  

Az óvodában idén is sor került a Mihály-napi vásárra, melynek az anyagköltségét idén is az 

intézményünk finanszírozta. 

 

Irodalmi programok 

 

 "Csiribiri kék dolmány" irodalmi kabaré a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad előadásában – 

október 20.  

Az Idősek Világnapja alkalmából a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad egy irodalmi kabaréval készült 

a kádártai szépkorúak számára. Vidám írásokat hallgathattunk, láthattunk a magyar kabaré 

hőskorából, az 1910-es, 20-as, 30-as évekből. Az előadás szereplői: Sz. Csordás Éva, Rábai Zsanett, 

Horváth Imre, a műsort készítő Felföldi Gábor, valamint zenei közreműködő Nádasi Elemér.  

Résztvevők száma: 15 fő. 

 

 
 

Nemzeti ünnepek, megemlékezések 

 

A vírushelyzet miatt a március 15-i megemlékezés idén is elmaradt. Október 6-án az Aradi Vértanúk 

tiszteletére tartottunk ünnepi megemlékezést a kádártai temetőben, a 13 ismeretlen katona sírjánál, 

Nagytiszteletű Wessetzky Szabolcs református lelkipásztor, Katanics Sándor képviselő úr és a Kocsis 

család közreműködésében. Résztvevők száma: 20 fő 

 

Civil szervezetek, klubok, szakkörök 

 

A Nemzeti Művelődési Intézet „Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért” programjának keretein 

belül decembertől két új szakkör indulhatott el Kádártán, mely jövő év májusáig folytatódik. A 20 

alkalmas szakkörökön az 5-5 résztvevő az alapoktól tanulhat meg a vesszőt fonni, valamint a 

gyöngyöt fűzni. 

 vesszőfonó/kosárfonó szakkör: hétfőnként, 17:30-tól 

 gyöngyfűző szakkör: keddenként, 18:30-tól 
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Idén a kádártai klubok, csoportok a vírushelyzet miatt sajnos nagyon ritkán tartottak igényt a 

Közösségi Házra, alig szervezték meg összejöveteleiket, 1-1 alkalmat tartottak meg.   

 Öröm-Forrás Nyugdíjas Klub – 4 alkalommal 

 Nosztalgia Klub – 2 alkalommal 

 Közösség Kádártáért Egyesület – 1 alkalommal 

 

 

AZ AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT 2022. ÉVI SZAKMAI 

MUNKATERVE 
 

Az Agóra Veszprém Kulturális Központ szakmai feladatainak jelentős részét az az alábbi főbb célok 

és előírások határozzák meg:   

 

Törvényben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások melyek a következők: 

 művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, 

a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, 

 a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

 az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

 a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

 az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

 a tehetséggondozás- és - fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 

 a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

 

 

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 
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 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 

 

TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein elnevezésű 

pályázatban megfogalmazott feladatok, melyek a következők: 

 

A projekt átfogó célja városunk kijelölt célterületein élő lakosok közösségének, közösségi 

kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalásuk erősítése, ami a 

társadalmi felzárkózás elérésének is különösen fontos eszköze. Célunk, hogy a közösségi 

munka/akciók hatására az érintett lakosokkal szorosan együttműködve oldjuk meg a problémákat. 

Konkrét céljaink között szerepelnek: 

 A célterületeken élő lakosok bekapcsolódásának elősegítése a közösségi programokba, 

részvételük erősítése a helyi társadalmi életében.  

 Nagyon fontosnak tartjuk a bevont személyek motiváltságának folyamatos fenntartását, 

növelését.  

 A projektben megvalósuló legsikeresebb programelemek továbbvitele, életben tartása a 

projektet követően, nem csak a fenntartási időszakban, hanem azt követően is. 

 A helyi, a közvetlen környezetben lévő (szomszédsági) kapcsolatok, a természetes támaszok 

megerősítése, a meglévő kapcsolati háló feltérképezése és kibővítése. 
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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 környezeti nevelési 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. Természetesen a testi és lelki egészséget, harmonikus 

személyiségfejlődést segítő előadásaink sem maradnak ki az idei kínálatunkból, ahogy a széles 

spektrumot felölelő tanfolyamainkat is megszervezzük idén is. 

Ismeretterjesztési terv 
 

Ismeretterjesztés Az ismeretterjesztés célja Időpontja Felelős  

Önvédelmi tréning A résztvevők erősítése, 

mozgáskoordinációjának, 

rugalmasságának, 

gyorsaságának, 

konfliktuskezelő 

Magatartásának 

fejlesztése, 

önbizalmának növelése 

kiscsoportos 

foglalkozások keretében. 

évi 5 alkalom 

 

Ambrus Anett 

Otthoni szakápolási és 

gondozási képzés  

A képzés jóvoltából az 

érdeklődők egészségügyi 

ismeretei bővülnek, 

problémamegoldó- és 

helyzetfelismerő 

képességük fejlődik. 

évi 1 alkalom 

 

 

Ambrus Anett 

Karácsonyi 

gyógyteakészítő 

workshop 

Az elsajátított ismeretek 

nagymértékben javítják az 

életminőséget, hiszen a 

fitoterápiában való 

jártasság hozzájárul az 

egészséges életvitelhez, 

növeli a betegségekkel 

szembeni 

ellenállóképességet. 

évi 1 alkalom 

 

 

Ambrus Anett 

Egészségnevelési és 

életviteli program  

A résztvevők egészséges 

életre való nevelése, lelki 

és testi harmóniájának, 

személyiségfejlődésének 

segítése. 

heti 1 alkalom 

2022. január - 

december 

Ambrus Anett 

Paracord Műhely - 

kézműves 

A paracord-csomózás 

alaptechnikájának 

megismertetése, az 

évi 24 alkalom 

2022. január-

december 

Ambrus Anett 
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foglalkozások 

felnőtteknek (TOP) 

ejtőernyős zsinór 

eredetével, történetével, 

anyagával kapcsolatos 

tudnivalók átadása és 

tárgykészítés. 

A helyi identitás erősítése. 

kéthetente 

Makaronkészítő 

tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2022. január Fazekas Orsolya 

Hungarikumok a 

modern konyhában - a 

magyar szürke 

szarvasmarha és az egri 

bikavér 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2022. január Fazekas Orsolya 

Francia desszertek 

tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2022. február 

2022. október 

Fazekas Orsolya 

Tortaburkoló tanfolyam A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2022. február Fazekas Orsolya 

Hungarikumok a 

modern konyhában - a 

Pick téliszalámi és a 

pálinka 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2022. február Fazekas Orsolya 

Házi tészta tanfolyam A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2022. február Fazekas Orsolya 

Croissantkészítő 

tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2022. március Fazekas Orsolya 

Réteskészítő tanfolyam A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2022. április Fazekas Orsolya 

Karamell tanfolyam A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2022. április Fazekas Orsolya 

Kenyérsütő tanfolyam A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2022. május Fazekas Orsolya 

Sajtkészítő tanfolyam A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2022. május 

2022. október 

Fazekas Orsolya 

Mézeskalácsdíszítő 

tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2022. november Fazekas Orsolya 

Bonbonkészítő 

tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2022. november Fazekas Orsolya 

Start Pont – Workshop Tanácsadás szülőknek, 

tréning kamaszoknak 

2020. január-

december (20 

alkalom) 

Fazekas Orsolya 



114 
 

Alkotóműhely Olajfestés és rajzolás 

kezdőknek és haladóknak 

2020. január-

december 

havonta 2 alkalom 

Fazekas Orsolya 

Szülői tréning (TOP) A gyermeknevelés, a 

gyermekekkel való 

kommunikáció segítése 

szakképzett tréner 

bevonásával. 

havi 1 alkalom a 

nyár kivételével 

Fenyvesi Krisztina 

Helytörténeti előadás 

sorozat (TOP) 

A városrész múltjának, 

kialakulásának, 

sajátosságainak és 

nevezetességeinek 

bemutatása. 

2022. január, 

február, március 

Fenyvesi Krisztina 

Időutazás (TOP) Egy vagy két darab 

festmény készítése 

korabeli fotó alapján, 

melynek célja a lakótelepi 

múltbeli képi bemutatása. 

Ehhez kapcsolódó 

közösségi program 

szervezése és 

lebonyolítása a XX. sz-i 

lakásépítésről, a lakótelep 

jellemzőiről. 

2022. április, 

május, október 

Fenyvesi Krisztina 

Csillagászati tanfolyam A csillagászat iránt 

érdeklődők tudásának 

bővítése, a 

tudományágban való 

jártasságuk fejlesztése, új 

ismeretek átadása. 

2022. május Fenyvesi Krisztina 

Környezeti nevelés 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. 

évi 2 alkalom  Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Kézműves tanfolyamok 

(különböző tematikában 

pl.: Tiffany, bútorfestő, 

grafológia, papírfonás) 

alapismeretek 

megszerzése, melyek után 

a munka otthon is 

végezhető, folytatható, 

egyénileg 

továbbfejleszthető 

évente 4 tanfolyam 

 

Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Testi-lelki egészség 

(TOP – DVK) 

egészségesebb, tudatosabb 

életvitel-életmód elérése, 

személyiségfejlesztés 

heti 1 alkalom Jancsekné Zsebe 

Katalin 
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Közösségi Kert 

Iskolakert (TOP – 

DVK) 

közösségi kert kialakítása, 

művelése, gondozása 

folyamatosan Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Veszprém történetének 

megismerése 

Teknősszobor 

létrehozása (TOP – 

DVK) 

A kavicsfotú álteknős 

megismertetése, 

népszerűsítése 

2 alkalom 

tavasszal 

Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Nordic Walking (TOP – 

DVK) 

A résztvevők 

elsajátíthatják és 

begyakorolhatják a nordic 

walking botok helyes 

használatát. 

3 alkalom ősszel Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Kosárfonó tanfolyam Hagyományos technikák 

megismerése, átadása, 

továbbvitele 

évente 1 tanfolyam 

 

Kovács József 

Gyermektáncoktatók 

továbbképzése 

Szakmai fejlesztés 2 x 60 óra - heti 

két alkalom 

Kovács József 

Olasz nyelvtanfolyam Idegen nyelv tanulása 60 óra - heti két 

alkalom 

Kovács József 

Spanyol 

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 

Csipkeverő tanfolyam Kompetencia fejlesztés évente 1 alkalom Regenyei 

Zsuzsanna 

Nemezkészítő 

tanfolyam 

Kompetencia fejlesztés évente 1 alkalom Regenyei 

Zsuzsanna 

Mindentudó Ház  Ismeretterjesztés, a 

tudomány különböző 

területeinek bemutatása. 

havonta 1 alkalom 

a nyár kivételével 

 

Tóth-Csuri 

Zsuzsanna 

GEO II. tanfolyam Geológiai ismeretek 

átadása 

évi 1 tanfolyam 

 

Tóth-Csuri 

Zsuzsanna 

 

KÉPZÉSEK  
 

Az intézményben zajló képzések terembérletes formában valósulnak meg, az általunk szervezett 

tanfolyamokat az ismeretterjesztés kategóriájába soroljuk. 

 

KIÁLLÍTÁSOK  
 

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

tevékenységhez, a kiállítóterem és az 1. és 2. emeleti társalgó.  

2022-ben az egyik fő cél az előző évben, a veszélyhelyzet miatt elmaradt kiállítások megrendezése. 
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A tevékenység célja, hogy sokrétű, minden korosztályt, és különböző érdeklődésű embereket 

szólítsunk meg. Ennek megfelelően a programok célcsoportja is változatos. A terveink között 

szerepelnek: 

 egyéni és csoportos festménykiállítások 

 fotókiállítások 

 ismeretterjesztő kiállítások 

 kézműves kiállítás 

 interaktív kiállítás 

Kiállítási terv 
 

Kiállítás A kiállítás célja Időpontja Felelős 

Fekti Veronika 

kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2022. január Fazekas Orsolya 

Tudós 

természetábrázolók 

és Biodiverzitás 

kiállítás 

Tudományos 

ismeretterjesztés 

2022. január Fazekas Orsolya 

Az Alkotóműhely 

tagjainak kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2022. február Fazekas Orsolya 

A Sportmúzeum 

kiállítása 

Ismeretterjesztés 2022. március Fazekas Orsolya 

Breznay András 

kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2022. március Fazekas Orsolya 

Nagyvári Csaba 

kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2022. március Fazekas Orsolya 

A balatonalmádi 

aluljáró művészeinek 

kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2022. április Fazekas Orsolya 

Tapolcai alkotók 

kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2022. április Fazekas Orsolya 

Gadaneczné Józsa 

Aranka kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2022. május Fazekas Orsolya 

Katonák a 

művészetben 

kiállítás 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2022. május Fazekas Orsolya 

Tihanyiné Bálint 

Zsuzsa kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2022. május Fazekas Orsolya 

Pilinszky 100 

kiállítás 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2022. május Fazekas Orsolya 
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Varázslatos 

Magyarország című 

fotókiállítás 

Az országos pályázat 

nyertes képeinek 

bemutatása 

2022. június-

augusztus 

Fazekas Orsolya 

A Magyar Fotográfia 

Napja, a Bakony 

Fotóklub kiállítása 

Csoportos kiállítás 

amatőr alkotóknak 

2022. augusztus Fazekas Orsolya 

3D Puzzle kiállítás A lakótelepen élők 

szórakoztatása, 

közösségépítés 

2022. augusztus Fazekas Orsolya 

Fazekas Valéria 

kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2022. augusztus Fazekas Orsolya 

Csizmadia Krisztina 

kiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2022. szeptember Fazekas Orsolya 

Kecső Irén kiállítása Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2022. október Fazekas Orsolya 

Interaktív kiállítás Ismeretterjesztés az 

iskolai tananyaghoz 

kapcsolódóan 

2022. október Fazekas Orsolya 

Ízelítő a 

Rendőrmúzeum 

anyagából 

Ismeretterjesztés 2022. október Fazekas Orsolya 

Bikádi László 

fotókiállítása 

Kiállításrendezés, 

egy amatőr alkotó 

bemutatkozása 

2022. november Fazekas Orsolya 

A Bakony Fotóklub 

kiállítása 

Csoportos kiállítás 

amatőr alkotóknak 

2022. november Fazekas Orsolya 

Patchwork-kiállítás A Fotvarróklub éves 

bemutatkozása 

2022. december Fazekas Orsolya 

 

MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉG 
 

A pandémiás helyzet nehézségei után kiemelkedően fontos számunkra a közösségeink 

tevékenységeinek támogatása, valamint lehetőségeinkhez mérten új közösségek létrejöttének 

segítése, hiszen az elmúlt időszakban kristálytisztán kirajzolódott a közösségek, közösségi élet ereje.  

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 

heti 1 alkalom 

 

Ambrus Anett 
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számára tudásuk, 

technikájuk fejlesztésének 

biztosítása. 

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 

Alkotóműhely Olajfestés és rajzolás 

kezdőknek és haladóknak 

havi 2 alkalom Fazekas Orsolya 

Mozgássérültek 

Egyesülete 

Közösségépítés, 

mindennapi problémák 

megoldása, ünnepségek 

havi 1 alkalom Fazekas Orsolya 

Bakony Fotóklub A fotózás technikai 

elemeinek elsajátítása, 

tapasztalatcsere, 

kiállításrendezés 

havi 2 alkalom Fazekas Orsolya 

Nyugdíjas Utazók 

Klubja (TOP) 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

Közösségfejlesztés, közös 

érdeklődésen alapuló 

barátságok kialakítása, a 

szabadidő hasznos 

eltöltése. 

havi 1 alkalom Fenyvesi Krisztina 

Winners VTE versenytánc próba heti 1 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 1 alkalom Jancsekné Zsebe 

Katalin 
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Gerence 

Táncegyüttes 

néptánc próba heti 2 alkalom Kovács József 

Hadirokkantak, 

Hadiözvegyek és 

Hadiárvák 

Országos 

Szövetségének 

Veszprém Megyei 

Szervezte 

A szövetség ügyeinek 

intézése 

havi 1 alkalom Kovács József 

Magyar 

Tartalékosok 

Szövetsége 

Veszprém Megyei 

Szervezete 

A szövetség ügyeinek 

intézése 

havi 1 alkalom Kovács József 

Veterán Repülők és 

Ejtőernyősök 

Veszprém Megyei 

Szövetsége 

A szövetség ügyeinek 

intézése 

heti 1 alkalom Kovács József 

Katonák 

Kártyaklubja 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

beszélgetés, játék. 

heti 2 alkalom 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  

havi 2 alkalom Regenyei 

Zsuzsanna 

Nyugdíjas 

Klubvezetők 

Fóruma 

A nyugdíjas klubok 

összefogása, információk 

átadása, érdekképviselet. 

havi 1 alkalom Regenyei 

Zsuzsanna 

60-as Nyugdíjasok 

klubja 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

havi 2 alkalom Regenyei 

Zsuzsanna 

Apeh Nyugdíjasok 

klubja 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

havi 1 alkalom Regenyei 

Zsuzsanna 

Bakony Művek 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

havi 2 alkalom Regenyei 

Zsuzsanna 

Balluf Nyugdíjas 

Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

havi 1 alkalom Regenyei 

Zsuzsanna 

Bárczi Gusztáv 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

havi 1 alkalom Regenyei 

Zsuzsanna 

Bónusz Évek 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

heti 3 alkalom Regenyei 

Zsuzsanna 
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Cserhát Nyugdíjas 

Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

havi 2 alkalom Regenyei 

Zsuzsanna 

Diabétesz 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

havi 1 alkalom Regenyei 

Zsuzsanna 

Fegyveres Erők 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

heti 1 alkalom Regenyei 

Zsuzsanna 

Gizella Nyugdíjas 

Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

havi 2 alkalom    Regenyei 

Zsuzsanna 

Laczkó Dezső 

Pedagógus 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

heti 1 alkalom Regenyei 

Zsuzsanna 

Munkaügyesek 

Nyugdíjas klubja 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

havi 1 alkalom Regenyei 

Zsuzsanna 

Pannonker 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

havi 2 alkalom Regenyei 

Zsuzsanna 

Sédvölgy 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

havi 2 alkalom Regenyei 

Zsuzsanna 

Szenior 

Tanácsadók 

Társasága 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

havi 2 alkalom Regenyei 

Zsuzsanna 

Szociális Segítők 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

havi 2 alkalom Regenyei 

Zsuzsanna 

Veszprémi 

Polgárok 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

havi 2 alkalom Regenyei 

Zsuzsanna 

Ébredés speciális 

népzenei csoport 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

heti 1 alkalom Regenyei 

Zsuzsanna 

Játszunk Együtt 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

havi 2 alkalom 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 
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RENDEZVÉNYEK 
 

Éves rendezvénynaptárunk összeállításakor minden évben törekszünk a kulturális értékek minél 

szélesebb körben történő megismertetésre, valamint a hely igényekhez való alkalmazkodásra. Fontos, 

hogy minden generációt megszólítsunk rendezvényeinkkel. Az ünnepek kultúrájának gondozása, a 

hagyományőrzés, az ismeretterjesztés, a komplex családi és a közösségi programok továbbra is 

hangsúlyosan szerepelnek kínálatunkban.   

Minden évben számtalan országos rendezvényhez is csatlakozik intézményünk, melyet természetesen 

2022-ben is folytatni kívánunk. Ezen események a teljesség igénye nélkül a következők: Kultúrházak 

éjjel-nappal, Országos Természet- és Környezetvédelmi Filmnapok, Mozinet Filmnapok, 

Rajzfilmünnep stb. A nyári rendezvényeink minden évben nagy sikernek örvendenek, ezért az idei 

programkínálatunkból sem hiányozhatnak. 

Rendezvényterv 
 

Rendezvény A rendezvény célja Időpontja Felelős  

Roma Nemzetiségi 

Nap 

Hagyományaink 

nyomán 

 

A roma kultúra 

megismertetése, 

elfogadtatása és a 

kisebbség közművelődési 

tevékenységének 

támogatása. 

2022. január  

 

Ambrus Anett 

Lengyel 

Nemzetiségi Nap 

 

A lengyel hagyományok, 

kulturális szokások 

megismertetése és a 

kisebbség közművelődési 

tevékenységének 

támogatása. 

2022. március  

 

Ambrus Anett 

Örmény 

Nemzetiségi Nap 

 

Az örmények 

művészetének, 

kultúrájának bemutatása 

és közművelődési 

tevékenységének 

támogatása. 

2022. szeptember  Ambrus Anett 

Ukrán Nemzetiségi 

Nap 

 

Az ukrán hagyományok, 

szokások megismertetése 

és a nemzetiség 

közművelődési 

tevékenységének 

támogatása. 

2022. október Ambrus Anett 

Gamer Találkozó célunk a speciális élmény 

nyújtása, közös tudás 

megteremtése és a 

korosztályok közötti 

intenzívebb kapcsolat 

támogatása 

2022. február  Ambrus Anett 

Mozogjunk Együtt! 

- Egészségnap a 

Szemléletformálás, testi 

és lelki egészség, 

harmonikus 

2022. április Ambrus Anett 
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sport és a 

táplálkozás jegyében 

személyiségfejlődés, 

ismeretterjesztő 

előadások, életmód 

tanácsadások, 

állapotfelmérések és 

bemutatók 

Családi Nap 

 

Közösségépítés, családi 

kapcsolatok erősítése, a 

család minden tagja 

számára igényes, 

minőségi szórakozási 

lehetőség biztosítása. 

2022. június és 

augusztus  

Ambrus Anett 

Prevenciós Nap  Elsődleges, másodlagos, 

harmadlagos prevenció, 

bizonyos betegségek, 

balesetek, veszélyek 

megelőzése, 

ismeretterjesztés, 

ugyanakkor 

közösségépítés és az 

intézményünkben folyó 

sokrétű tevékenység 

környékbeli lakossággal 

történő megismertetése. 

2022. augusztus 

29. 

Ambrus Anett 

Jutasi Piknik és 

Olimpia 

Közösségépítés a 

lakótelepen, társas 

kapcsolatok erősítése, a 

közösség minden tagja 

számára igényes, 

minőségi szórakozási 

lehetőség biztosítása. 

2022. szeptember Ambrus Anett 

Magas művészeti 

zenei előadás 

zenei ismeretterjesztés, 

kulturális és zenei 

műveltség mélyítése 

2022. november Ambrus Anett 

Hagyományok, 

népszokások (TOP) 

célunk a jeles napokhoz 

kötődő helyi 

hagyományok, 

népszokások 

felelevenítése 

2022. február és 

november 

Ambrus Anett 

Rendezvény a 

parkban civilekkel 

(TOP) 

közösségfejlesztés, a 

helyi értékek 

megismertetése, valamint 

a helyi identitás erősítése 

2022. május és 

december 

Ambrus Anett 

Szemléletformálás a 

Vakok és 

Gyengénlátók 

Egyesületével (TOP) 

esélyegyenlőség mentén 

érzékenyítés, 

személetformálás 

2022. február, 

április, október, 

november, 

december 

Ambrus Anett 

Közöségfejlesztés a 

kórusban a Gizella 

Nőikarral 

közösségfejlesztés, a 

kórusélet minél több 

emberrel történő 

megismertetése  

2022. januártól 

decemberig havi 1 

alkalom 

Ambrus Anett 
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Zenés este A lakótelepen élők 

szórakoztatása, 

közösségépítés, térségi 

együttműködés 

2022. július Fazekas Orsolya 

Mozogj a parkban!  Komplex rendezvény 2020. augusztus Fazekas Orsolya 

Filmklub Kortárs filmművészeti 

alkotások bemutatása 

2020. jan.-dec. 

minden hétfő a 

nyár kivételével 

 

Fenyvesi 

Krisztina, Tóth-

Csuri Zsuzsanna 

Női vonal Színvonalas színházi 

előadások bemutatása 

kiemelkedő művészek 

közreműködésével. Célja 

a kulturális értékek 

közvetítése. 

2022. március, 

november 

Fenyvesi Krisztina 

A Magyar Film 

Napja 

Kiemelkedő magyar 

filmművészeti alkotások 

bemutatása. 

2022. április 30. Fenyvesi 

Krisztina, Tóth-

Csuri Zsuzsanna 

Országos 

Természetfilm 

Fesztivál 

Elsősorban hazánk 

természeti értékeit 

bemutató természetfilmek 

vetítése. 

2022. május 27-

29.  

Fenyvesi 

Krisztina, Tóth-

Csuri Zsuzsanna 

Filmek a falakon Kortárs filmművészeti 

alkotások bemutatása, 

egyetemes és magyar 

filmművészeti értékek 

közvetítése és 

megismertetése a 

lakótelepen élőkkel, 

közösségépítés. 

2022. augusztus 

26., 27., 28. 

Fenyvesi 

Krisztina, Tóth-

Csuri Zsuzsanna 

Dózsavárosi 

nyárbúcsúztató 

Helyi közösség erősítése, 

közösségi program 

létrehozása helyi civil 

szervezetek bevonásával. 

2022. szeptember 

17. 

Fenyvesi Krisztina 

Kultúrházak éjjel-

nappal 

Közösségépítés, az 

intézményünkben zajló 

sokrétű tevékenység 

megismertetése a 

látogatókkal, a 

lakótelepen élőkkel. 

2022. szeptember 

23 - 25. 

Fenyvesi Krisztina 

Frankofón 

Filmnapok 

Kiemelkedő kortárs 

francia nyelvű 

filmművészeti alkotások 

bemutatása. 

2022. október Fenyvesi 

Krisztina, Tóth-

Csuri Zsuzsanna 

Mozinet Filmnapok Kortárs filmművészeti 

alkotások bemutatása. 

2022. október 20-

23. 

Fenyvesi 

Krisztina, Tóth-

Csuri Zsuzsanna 

Országos 

Rajzfilmünnep 

Klasszikus és kortárs 

animációs alkotások 

bemutatása. 

2022. november 

18-20. 

Fenyvesi 

Krisztina, Tóth-

Csuri Zsuzsanna 
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Dózsavárosi 

karácsony 

Helyi közösség erősítése, 

közösségi program 

létrehozása helyi civil 

szervezetek bevonásával. 

2022. december 

17. 

Fenyvesi Krisztina 

Generációk közötti 

együttműködés 

(TOP) 

Közösségépítés, a 

lakótelepen élő 

különböző életkorú és 

különböző értékeket 

képviselő csoportok 

találkozása, közös 

tevékenykedése. A tudás 

átadása a fiatalabb 

korosztálynak. 

2022. kéthavonta 

egy alkalom 

Fenyvesi Krisztina 

Hagyományok, 

népszokások (TOP) 

Helyi hagyományok 

megismerése, 

felelevenítése. Játékos 

foglakozások, mesék, 

táncház, jeles napokhoz 

kötődő programok, ahol a 

családok 

megismerkedhetnek a 

néphagyományokkal. 

2022. január, 

március, május 

Fenyvesi Krisztina 

Rendezvény a 

parkban civilekkel 

(TOP) 

Közösségépítés, 

bemutatkozási lehetőség a 

városrész civil szervezetei 

számára. 

2022. május, 

december 

Fenyvesi Krisztina 

Szünidei 

játszóházak 

kézműves foglalkozások, 

játékos vetélkedők 

biztosítása a gyerekeknek, 

családoknak a tavaszi és 

az őszi szünidőben 

2022. április 14., 

2022. október 24., 

25., 26. 

Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Halász Judit koncert A családok, gyermekek 

igényes zenei 

szórakoztatása, 

szabadidejük hasznos és 

kulturált eltöltése.              

A művészet és a kultúra 

gyermekkorban történő 

megismerése és 

megszerettetése. 

2022. április  Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Gyermekkoncertek 

(Gryllus ) 

A családok, gyermekek 

igényes zenei 

szórakoztatása, 

szabadidejük hasznos és 

kulturált eltöltése. A 

művészet és a kultúra 

gyermekkorban történő 

megismerése és 

megszerettetése. 

2022. ősz Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Gyermek színházi 

előadás  

A családok, gyermekek 

igényes színházi 

szórakoztatása, 

2022. december Jancsekné Zsebe 

Katalin 
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szabadidejük hasznos és 

kulturált eltöltése.             

A művészet és a kultúra 

gyermekkorban történő 

megismerése és 

megszerettetése. 

Advent az Agórában gyermekkoncertek, 

kézműves foglalkozások, 

játékos vetélkedők 

biztosítása a gyerekeknek, 

családoknak az adventi 

időszak 4 szombatján 

2022. december Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Kutyabarát Klub 

(TOP – DVK) 

terápiás kutyákkal történő 

közös foglalkozás, 

játéktevékenység 

havi 1 alkalom Jancsekné Zsebe 

Katalin 

A Magyar Kultúra 

Napja 

A helyi és hazai kulturális 

értékek bemutatása, 

ízlésformálás  

2022. január 21. Regenyei 

Zsuzsanna 

Versbarátok 

Találkozója 

Vers- és prózamondó 

hagyományok őrzése, 

közösségi élet fejlesztése 

2022. január 29. 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 

2022. április 11. Regenyei 

Zsuzsanna 

Regösök húrján 

regionális vers- és 

prózamondó verseny 

A dunántúli régióban élő, 

tehetséges vers- és 

prózamondó diákok 

bemutatkozási fóruma 

2022. május 14. Regenyei 

Zsuzsanna 

Zenélő udvar  Komoly-és könnyűzenei 

élmények biztosítása, a 

zenei kultúra fejlesztése 

2022. nyár Regenyei 

Zsuzsanna 

Gyere a parkba! színvonalas, tartalmas, 

minőségi gyermek-és 

felnőtt programokat 

felsorakoztató 

nyárbúcsúztató esemény 

nyújtása 

2022. augusztus  Regenyei 

Zsuzsanna 

Idősek Világnapja Szórakoztató műsor 

nyugdíjasoknak az Idősek 

Világnapja alkalmából. 

2022. október Regenyei 

Zsuzsanna 

Nyugdíjas 

Karácsony 

Szórakoztató műsor 

nyugdíjasoknak 

Karácsony alkalmából. 

2022. december 

 

Regenyei 

Zsuzsanna 

Alma Mater Napok Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 

2022. március, 

április 

Rébay Anett 

Világjava estek zenei ízlésformálás a 

műfaj és az élőzene 

népszerűsítése  

2022. augusztus 

17., 18., 19. 

 

Rébay Anett 
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TÁBOR 
 

2022-ben is változatos és értékes táborkínálattal készülünk a szünidőre. Táborozási tervünket az 

előzőévek tapasztalataira, a gyermekek és szülők igényeire alapozva készítettük el.  

 

Táborozási terv 
 

Tábor A tábor célja Időpontja Felelős 

Szín - játsszunk 

együtt! tábor 

Az iskolások 

kommunikációjának, 

egyéni 

megnyilatkozásának, 

társas érintkezésének, 

önbizalmának fejlesztése 

játékos módon, interaktív 

foglalkozásokkal. 

2022. július Ambrus Anett 

Sporttábor Az iskolások testi és lelki 

erejének fejlesztése, 

biztonságérzetének 

növelése, egészségesebb 

élet felé terelése. 

2022. július  Ambrus Anett 

Minecraft tábor Speciális élmény nyújtása, 

közös tudás 

megteremtése, a 

kreativitás és az innovatív 

gondolkozás serkentése, a 

geometriai érzék, 

képzelőerő és a 

kooperációs készség 

fejlesztése. 

2022. június Ambrus Anett 

Kiscukrász tábor Nyári tematikus tábor 

lebonyolítása 

2022. június - július  Fazekas Orsolya 

Offline tábor Nyári tematikus tábor 

lebonyolítása 

2022. június  Fazekas Orsolya, 

Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Kreatív tudós tábor Nyári tematikus tábor 

lebonyolítása 

2022. július 

 

Fenyvesi Krisztina 

Fotós tábor Nyári tematikus tábor 

lebonyolítása 

2022. július 

 

Fenyvesi Krisztina 

Kézműves 

alkotótábor 

a nyári szünidőben 

hasznos, tartalmas, kreatív 

táborlehetőség alsó 

tagozatosoknak 

2022. június Jancsekné Zsebe 

Katalin 

Mese tábor Nyári tematikus tábor 

lebonyolítása 

2022. július 

 

Tóth-Csuri 

Zsuzsanna 
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SZÁRMAZTATOTT SZOLGÁLTATÁS 
 

2022-ben továbbra is célunk az intézményi szolgáltatások kiterjesztése, szabad kapacitásunk terhére. 

Termeink bérbeadásával olyan szolgáltatások eléretővé tétele a látogatóink számára, amelyek nem 

tartoznak az Agóra profiljába vagy egyéb okok miatt hiányzik a kínálatunkból vagy egyszerűen csak 

színesíti a választékot. Természetesen a minőségi szempontrendszert ez esetben is maximálisan szem 

előtt tartva.  

Intézményünk közösségi tereit nyitvatartási időben a Házirend betartása mellett bárki használhatja, 

beszélgethetnek, ingyenesen használhatják wifi hálózatunkat. 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. 2022-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. 

 

Az Agóra Veszprém Kulturális Központ 2022-es szolgáltatási tervét az 1. sz. melléklet tartalmazza.  

 

 

A GYULAFIRÁTÓTI MŰVELŐDÉSI HÁZ 2022. ÉVI SZAKMAI 

MUNKATERVE 
 

Művelődési Házunk, városrészünk, településünk hagyományait, a helyi értékek megtartását, a helyi 

identitás erősítését tartja fontos feladatának. Intézményünk szervezi a nemzeti ünnepeinket, ünnepi 

programjainkat, a jeles napok hagyományaihoz kapcsolódó programokat, családi rendezvényeket, 

kézműves foglalkozásokat. Helyet biztosítunk és segítjük munkájukat az amatőr művészeti 

csoportjainknak, civil szervezeteinknek, akikkel sok programot együtt valósítunk meg. A 

közösségekkel együtt igyekszünk a fiatalokat is bevonni a rendezvények megvalósításába, 

részvételébe. 

Pályázati programjainkkal is arra törekszünk, hogy a közösségi részvételt fejlesszük, és minőségi 

fejlődést érjünk el az egyéni és társadalmi életben. 

 

Folyamatban levő pályázati programunk: 

TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 - 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 formálódnak, 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 
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(szomszédsági) kapcsolatok, a természetes támaszok megerősítése, a meglévő kapcsolati háló 

feltérképezése és kibővítése. 

 

Tervezett programjaink: 

 

DÁTUM RENDEZVÉNY HELYSZÍN 

2022. 01. 25. Magyar Kultúra Napi rendezvény- „A vers, 

a dal, a zene szárnyán” – Morgan Matilda 

és Tóth Elizabet Virág ünnepi műsora 

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. január, 

április, 

október  

Ifjúsági és Segway Nap Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. január-

december 

Jóga (TOP)  Kádártai Közösségi Ház 

2022. 01. 19. Alkoss hulladékból kreatív alkotóműhely 

(TOP)  

Kádártai Közösségi Ház 

2022. 01. 29. 

 

Élő néphagyomány- Farsangi hagyományok  

(TOP) 

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. 02. 05. 

 

Dorottya Napi Hagyományok a 

közösségekkel (TOP)  

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. 02. 08. Molnár Ákos festmény kiállítása 

Megtekinthető: 03. 18-ig. 

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. 02. 09. Honismereti Kör (TOP) 

 

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. 02. 16. 

 

Kitelepített német családokra emlékezés 

(Gyulafirátóti Német Nemzetiségi 

Kulturális Egyesülettel)  

Gyulafirátót, 

Vízi u. Emlékkő 

2022. 03. 11. 

 

1848-49-es forradalom- és szabadságharcra 

emlékezés, fáklyás felvonulás, koszorúzás 

Gyulafirátót - Batthyány 

Lajos emlékszobor 

2022. 03.  Ökológiai mintakert (TOP)  

2022. 03. 26. 

 

Tikhegyi néptánctalálkozó (Ablak a múltra 

Egyesülettel) 

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. 03. 26. 

 

Élő néphagyomány- magyar tájak viselet 

bemutató, táncház a közösségekkel, 

családokkal (TOP) 

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. 04. 05. Húsvéti Ünnepkör hagyományai-kézműves 

foglalkozás (TOP) 

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. 04. 06. 

 

Jeles Napok gasztronómiája (Húsvéti 

ételek) készítése a helyi közösségekkel 

(TOP) 

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. 04. 19. 

 

Költészet Napja és kiállítás - Simon család 

kiállítása textilszobor, síküveg, festmény 

és verses-zenés előadás 

Kiállítás látogatható: 05. 31. 

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. 04. 26. „Készülj velünk Anyák Napjára!” –  

kézműves foglalkozás 

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. 05. 27. Hősök Napja megemlékezés 

 

Gyulafirátót, I-II.v.h. 

emlékmű 

2022. 05. 27. Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje, 

interaktív hangszerbemutató (TOP) 

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 
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2022. 06. 01.  50 éves a Művelődési Ház Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. 06.01. Tavaszi pünkösdi hagyományok (TOP)  Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. 06. 18. XXX. Rátóti Falunap  Gyulafirátóti Művelődési 

Ház, Sportpálya 

2022. július Kézműves- és játékos délelőttök 

 

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. július Judo tábor 

 

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. július Néptánc- és játékos délelőttök 

 

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. 08.19. Újkenyérszentelés, népi játékok (TOP) Kádártai Közösségi Ház 

2022. 09. 05. Tamaskovics György faintarzia kiállítása 

Megtekinthető: 09. 05 - 09.25. 

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. 09. 14. Honismereti Kör programja (TOP)  Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. 09. 14. Alkoss hulladékból kreatív alkotóműhely 

(TOP)  

 

Kádártai Közösségi Ház 

2022. 09. 24. Szüreti hagyományok-őszi játszóház 

 

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. 09. 24. Őszi ünnepkörök hagyományai (TOP) 

 

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. 10. 04. Idősek Világnapja   

 

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. 10. 04. Helyi értékek kiállítása (TOP)  

 

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. 10. 06. Aradi Vértanúkra emlékezés  

 

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022.10. 15. Élő néphagyomány – német nemzetiségi 

hagyományok-viselet bemutató (TOP)  

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. 10. 15. Német Nemzetiségi Nap (Gyulafirátóti 

Német Nemzetiségi Kulturális Egyesülettel) 

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. 10. 23. 1956-os forradalom és szabadságharc 

emlékezete - megemlékezés és koszorúzás 

Gyulafirátót, Alsó temető 

2022.  10. Ökológiai mintakert (TOP)   

2022. 11. 09. Jeles Napok gasztronómiája – Ősz ételei 

tök, káposzta-Márton napi ételek (TOP)  

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. 12. 06. 

 

Karácsonyi kézműves foglalkozás Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. 12. 10. A Kék madár Gyermek Színjátszó csoport 

előadása 

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

2022. 12. 16.  Betlehemezés 

 

Gyulafirátóti Művelődési 

Ház 

 

 

Az Gyulafirátóti Művelődési Ház 2022-es szolgáltatási tervét az 2. sz. melléklet tartalmazza. 
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A KÁDÁRTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ 2022. ÉVI SZAKMAI MUNKATERVE 
 

 

Dátum Rendezvény, program megnevezése Helyszín 

január 21. 
Magyar Kultúra Napja alkalmából „Helyi-

érték” kiállítás megnyitója 
Közösségi Ház 

február 12. 
Jótékonysági Óvoda bál (Ficánka 

Alapítvány szervezésében) 
Közösségi Ház 

február 19. 

II. Kádártai Kolbászolás (Közösség 

Kádártáért Egyesülettel közös 

szervezésben) 

Közösségi Ház parkolója 

március 5. 
Nosztalgia bál (Nosztalgia Klub 

szervezésében) 
Közösségi Ház 

március 12. 
Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharcról 

Kádártai Református 

Templom előkertje 

március 12. Nőnap műsorral Közösségi Ház 

március Ricsi bácsi játszóháza Közösségi Ház 

április 13. Költészet napja Közösségi Ház 

április 16.  
Húsvéti Locsolóbál (Közösség Kádártáért 

Egyesület szervezésében) 
Közösségi Ház 

május 21. 
Kádártai Gyereknap (Közösség Kádártáért 

Egyesülettel közös szervezésben) 
Gelemér utcai Forrás-park 

május/június Ricsi bácsi játszóháza Kádártai Közösségi Ház 

június 11. Kádártai Vigasságok és labdarúgó torna 

Gelemér utcai Forrás-park, 

Kádártai Közösségi Ház 

melletti műfüves labdarúgó 

pálya 

szeptember 

24. 

Szüreti Vigasságok (Közösség Kádártáért 

Egyesülettel közös szervezésben) 
Közösségi Ház 

szeptember 

29. 
Mihály-napi vásár Ficánka Óvoda 

szeptember Ricsi bácsi játszóháza Kádártai Közösségi Ház 

október 5. Idősek Világnapja  Közösségi Ház 

október 6. 
Ünnepi megemlékezés az Aradi Vértanúk 

tiszteletére 

Kádártai Temető, 13 

ismeretlen katona sírja 

november 11. Márton-napi lámpás felvonulás Ficánka Óvoda 

november 26. 
Adventi játszóház (Református 

Egyházközséggel közös szervezésben) 

Református gyülekezeti 

terem 

november Karácsonyfa állítás Közösségi Ház 

november/de

cember 
Ricsi bácsi játszóháza Kádártai Közösségi Ház 

december 9. 

Adventi kézműves foglalkozás (Eötvös 

Károly Megyei Könyvtárral és a Közösség 

Kádártáért Egyesülettel közös 

szervezésben) 

Kádártai Közösségi Ház 

december 17. Falukarácsony Kádártai Közösségi Ház 

december 
Mézeskalács díszítés (Csigaház Családi 

Bölcsőde szervezésében) 
Kádártai Közösségi Ház 

május, 

december 
Bábelőadás Ficánka Óvoda 
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Magyar Kultúra Napja alkalmából „Helyi-érték” kiállítás megnyitója  

A „Helyi érték” kiállítás már hagyománnyá vált Kádártán, a Magyar Kultúra Napja programjaként 

kerül megszervezésre. A kiállítás lehetőséget ad a helyi alkotóknak a munkáik bemutatására. A 

megnyitót kisebb műsor kíséri, a kiállítás általában 3 hétig tekinthető meg. 
 

Kádártai Kolbászolás 

A rendezvényt a Közösség Kádártáért Egyesülettel közösen szervezzük. Célja, hogy a helyiek, 

valamint a szomszéd települések lakói bemutathassák gasztronómiai alkotásaikat, egy kolbásztöltő 

verseny keretében. A programon nagy számban részt vesznek a helyi közösségek, első évben már 20 

csapat nevezésével indítottunk. Látható volt a közösségi élet felpezsdítése, melyet minden évben 

szeretnénk elérni. 
 

Nőnap alkalmából sütisütő verseny, műsorral kiegészülve  

Nőnap alkalmából sütemény sütő versenyt szervezünk, mely lehetőséget ad a helyiek gasztronómiai 

alkotásainak bemutatására, receptek cseréjére, ezzel együtt a közösségi élet fejlesztésére. A versengés 

mellett a résztvevőknek nőnapi koncerttel/előadással is készülünk.  
 

Magyar Költészet Napja  

A Magyar Költészet Napjáról minden évben megemlékezünk a Közösségi Házban, támogatva ezzel 

is a művelődő közösségeket. A programra egy-egy előadást, vagy író-olvasó találkozót szervezünk. 
 

Kádártai Gyereknap  

A Kádártai Gyereknap a Közösség Kádártáért Egyesülettel közös szervezésben valósul meg. A 

rendezvény költségeinek nagy részét ők biztosítják. A Kádártai Vigasságok mellett ez a rendezvény 

a legkiemelkedőbb a városrészben, már nagyrendezvénnyé nőtte ki magát. A program teljes műsora, 

szolgáltatásai a családok, gyermekek igényeire épül. 
 

Kádártai Vigasságok  

A városrész legkiemelkedőbb programja, elsődleges célja az itt élők szórakozási lehetőségének 

biztosítása, a társadalmi részvétel fejlesztése, valamint a helyiek is lehetőséget kapnak előadó 

művészeti tevékenységük bemutatására. Ezen a napon adja át VMJV Önkormányzata a Dévai Bíró 

Mátyás-díjat is. A rendezvény egyre nagyobb látogatószámmal zárul, Veszprémből, valamint a közeli 

településekről is sokakat vonz. 
 

Szüreti Vigasságok 

2018 óta szervezzük a Szüreti Vigasságokat a helyi civil szervezettel, a Közösség Kádártáért 

Egyesülettel. Évről-évre egyre nagyobb érdeklődéssel folyik a program, már hagyománya lett a 

városrészben. A szüreti felvonulás résztvevői – traktor, lovasok, kocsik, kisvonat – a környékbeli 

településekről érkeznek, ezzel a szomszédsági kapcsolatokat is erősítjük, ápoljuk.  
 

Mihály-napi vásár, Márton-nap, bábelőadások  

A Ficánka Tagóvoda minden évben megrendezi két nagyobb kézműves programját, melyeken a 

szülők, hozzátartozók is részt vesznek. Az intézmény támogatásaként a játszóházak, valamint évente 

1-2 bábelőadás anyagi költségeit finanszírozzuk. 
 

Idősek Világnapja  

Idősek Világnapja alkalmából a kádártai szépkorúakra gondolva, a korosztálynak megfelelő 

programot szervezünk. Az előző években pl. operett műsort, humoros jelenetekkel átszőtt előadást, 

könnyedebb koncertet hallgathattak meg a résztvevők. 
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1. sz. melléklet 

SZOLGÁLTATÁSI TERV 2022. 

AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT 

 

Közösségi tevékenység 

megnevezése 

Közösségi tevékenység 

célja 

Közművelődési 

alapszolgáltatás 

Rendszeresség/ 

időpont 

Tervezett 

létszám 

Helyi közösségek 

bevonásának módja 

A Magyar Kultúra Napja 

A helyi és hazai kulturális 

értékeinek bemutatása, 

ízlésformálás 

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2022. január 21. 260 fő 

Egyeztetés a csoporttal 

és vezetőjükkel; 

közösségi szolgálat 

Versbarátok Találkozója 

Vers- és prózamondó 

hagyományok őrzése, 

közösségi élet fejlesztése 

Hagyományos kulturális 

értékek 
2022. január 29. 40 fő 

Egyeztetés a csoporttal 

és vezetőjükkel 

TIT Váci Mihály 

Irodalmi Színpad 

előadások 

Patinás művelődési 

közösség működésének 

támogatása, előadásainak 

helyszín biztosítása 

Művelődési közösség 

létrejöttének elősegítése, 

működésének 

támogatása 

Havonta 1 műsor 

bemutatása 
800 fő 

Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Agóra Filmklub 
Kortárs filmművészeti 

alkotások bemutatása. 

4. Hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek 

2022. január és 

december között 

heti egy 

alkalommal, 

hétfőnként 18 

órától 

1400 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 
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Mindentudó Ház  

Ismeretterjesztés, a 

tudomány különböző 

területeinek bemutatása. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2022. január és 

december között 

havonta 1 alkalom 

a nyár kivételével 

270 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Fekti Veronika kiállítása 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2022. január 40 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Festménykiállítás 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2022. január 40 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Makaronkészítő 

tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2022. január 10 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

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 

2022. január 10 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 

2022. január-

december 

20 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

 

Paracord Műhely (TOP) 

 

A paracord-csomózás 

alaptechnikájának 

megismertetése, az 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

évi 24 alkalom 

2022. január-
8 fő 

Helyi szakemberek 

bevonása 
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ejtőernyős zsinór 

eredetével, történetével, 

anyagával kapcsolatos 

tudnivalók átadása és 

tárgykészítés. 

A helyi identitás erősítése. 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

december 

kéthetente 

Közösségfejlesztés a 

kórusban (TOP) 

 

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 8-10 alkalom 

2022. január-

december 

havi egyszer 

30 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 

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 

július-augusztus 

szünet,  

400 fő 
oktatási intézmények, 

pedagógusok bevonása 

Modern – Tánc – Graham 

technika 

a Graham technikával 

(önálló mozdulatkinccsel, 

táncnyelvvel rendelkező 

moderntánc rendszer) való 

ismerkedés 

6. Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 

hetente egyszer 

(péntek) kivéve 

július-augusztus) 

4-5 fő  
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 
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Babatorna – Ringató 

1. A kisgyermekes 

szülőkkel megismertessük 

a zenei nevelés 

lehetőségeit.         2. A 

szülők és a gyerekek 

együtt éljék át a közös 

éneklés és játék élményét 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

hetente egyszer 

(csütörtök) 
10-15 fő  

Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Nyugdíjas Utazók Klubja 

(TOP) 

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 

2022. havonta egy 

alkalom a nyár 

kivételével 

80 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Generációk közötti 

együttműködés (TOP) 

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 

tevékenységi formák 

felelevenítése, a tudás 

4. Hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

2022. kéthavonta 

egy alkalom 
90 fő 

Oktatási intézmények 

Bevonása 
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átadása a fiatalabb 

korosztálynak. 

Szülői tréning (TOP) 

A gyermeknevelés, a 

gyermekekkel való 

kommunikáció segítése 

szakképzett tréner 

bevonásával. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2022. havonta egy 

alkalom a nyár 

kivételével 

50 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

Hagyományok, 

népszokások (TOP) 

Helyi hagyományok 

megismerése, 

felelevenítése. Játékos 

foglakozások , mesék, 

táncház, jeles napokhoz 

kötődő programok, ahol a 

családok 

megismerkedhetnek a 

néphagyományokkal. 

4. Hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

2022. február, 

március, április 

május, szeptember, 

október 

100 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 

Helytörténeti előadás 

sorozat (TOP) 

A városrész múltjának, 

kialakulásának, 

sajátosságainak és 

nevezetességeinek 

bemutatása. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2022. január, 

február, március 
100 fő 

Oktatási intézmények 

bevonása 

Tudós 

természetábrázolók és 

Biodiverzitás kiállítás 

Tudományos 

ismeretterjesztés 

4. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2022. február 60 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 
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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 

2022. február 10 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Izgalmas tudomány 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2022. február 150 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

Az Alkotóműhely 

tagjainak kiállítása 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2022. február 40 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Házi tészta tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2022. február 10 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

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 6 alkalom 

2022. február 

2022. április 

2022. október 

2022. november 

2022. december 

50 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 

Gamer Találkozó 

 

Speciális élmény 

nyújtása, 

közös tudás 

megteremtése, 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2022. február 150 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 
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korosztályok közötti 

intenzívebb kapcsolat 

támogatása, 

közösségépítés- és 

fejlesztés. 

Gyermekkoncertek (pl.: 

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 

évente kétszer 

(február és 

december) 

400 fő 

Helyi közösség 

bevonása 

a közösségi oldalon 

Alma Mater Napok 
Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 

Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 

2022. március, 

április  
1000 fő 

Oktatási intézmények 

bevonása 

Lengyel Nemzetiségi Nap 

 

A lengyel hagyományok, 

kulturális szokások 

megismertetése és a 

kisebbség közművelődési 

tevékenységének 

támogatása. 

4. Hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek 

 

2022. március  
200 fő 

Helyi közösség 

bevonása 

a közösségi oldalon 

Női vonal 

Színvonalas színházi 

előadások bemutatása 

kiemelkedő művészek 

közreműködésével. Célja 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2022. március, 

november 
200 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 
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a kulturális értékek 

közvetítése. 

A Sportmúzeum kiállítása Ismeretterjesztés 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2022. március 40 fő 
Oktatási intézmények 

bevonása 

Croissantkészítő 

tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2022. március 10 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Szünidő a konyhában 

Ismerkedés a konyhával, 

egyszerű sütemények 

készítése 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2022. március 40 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

Breznay András kiállítása 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2022. március 40 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Nagyvári Csaba kiállítása 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2022. március 40 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Költészet Napja 
Rendhagyó irodalomóra 

diákoknak 

Közösségi és társadalmi 

részvétel fejlesztése. 
2022. április 11. 280 fő 

Oktatási intézmények 

bevonása 

A Magyar Film Napja 

Kiemelkedő magyar 

filmművészeti alkotások 

bemutatása. 

4. Hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek 

2022. április 30. 200 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 



9 
 

A balatonalmádi aluljáró 

művészeinek kiállítása 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2022. április 60 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Tapolcai alkotók 

kiállítása 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2022. április 60 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Réteskészítő tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2022. április 10 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Karamell tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2022. április 10 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Tréningek, foglalkozások 

(pl. önvédelmi tréning, 

otthoni szakápolási és 

gondozási, karácsonyi 

gyógyteakészítő) 

 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 3 alkalom  

2022. április - 

május 

2022. október - 

november 

2022. december 

80 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Mozogjunk Együtt! 

Egészségnap 

a sport és a táplálkozás 

jegyében 

A testi és lelki egészséget, 

harmonikus 

személyiségfejlődést 

segítő ismeretterjesztő 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

 

2022. április 
100 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 
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előadások, programok 

nyújtása. 

A Tánc Világnapja 
Magyar folklór 

bemutatása  

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2022. április 300 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Szünidei játszóházak 

kézműves foglalkozások, 

játékos vetélkedők 

biztosítása a gyerekeknek, 

családoknak a tavaszi és 

az őszi szünidőben 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

évente kétszer 

(április 14., október 

24., 25., 26.) 

150 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

Regösök húrján 

regionális vers- és 

prózamondó verseny 

A dunántúli régióban élő, 

tehetséges vers- és 

prózamondó diákok 

bemutatkozási fóruma 

Tehetséggondozás és 

fejlesztés 
2022. május 14. 20 fő 

Oktatási intézmények 

bevonása 

Országos Természet- és 

Környezetvédelmi 

Filmnapok 

Elsősorban hazánk 

természeti értékeit 

bemutató természetfilmek 

vetítése. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2022. május 27-29. 250 fő 
Oktatási intézmények 

bevonása 

Csillagászati tanfolyam 

A csillagászat iránt 

érdeklődők tudásának 

bővítése, a 

tudományágban való 

jártasságuk fejlesztése, új 

ismeretek átadása. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2022. május 10 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 
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Gadaneczné Józsa 

Aranka kiállítása 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2022. május 40 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Katonák a művészetben 

kiállítás 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2022. május 100 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Tihanyiné Bálint Zsuzsa 

kiállítása 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2022. május 40 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Pilinszky 100 kiállítás 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2022. május 100 fő 
Oktatási intézmények 

bevonása 

Kenyérsütő tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2022. május 10 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Sajtkészítő tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2022. május 10 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Rendezvény a parkban 

civilekkel (TOP) 

Szabadtéri rendezvény 

keretében 

közösségfejlesztés, 

helyi értékek 

megismertetése, 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

Évi 3 alkalom 

2022. május  

2022. szeptember 

2022. december 

800 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 
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helyi identitás erősítése 

fiatalok, egyesületek, 

fiataloknak szóló 

alapítványok 

közreműködésével. 

Zenélő Udvar 

Komoly-és könnyűzenei 

élmények biztosítása, a 

zenei kultúra fejlesztése 

Közösségi és társadalmi 

részvétel fejlesztése. 
2022. jún. 27-28-29 240 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 

Varázslatos 

Magyarország című 

fotókiállítás 

Az országos pályázat 

nyertes képeinek 

bemutatása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2022. június-

augusztus 
600 fő 

Egyeztetés az 

intézmény 

fotóklubjaival 

Agóra Családi Nap 

 

Közösségépítés, családi 

kapcsolatok erősítése, a 

család minden tagja 

számára igényes, 

minőségi szórakozási 

lehetőség biztosítása. 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

évi 2 alkalom 

2022. június 

2022. augusztus 

800 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 

Kézműves alkotótábor 

a nyári szünidőben 

hasznos, tartalmas, kreatív 

táborlehetőség  

6. Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 
2022. június 16 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

Kiscukrász tábor (3 

alkalommal) 

Nyári tematikus tábor 

lebonyolítása 

6. Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 
2022. június-július 54 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

 

Minecraft tábor 

Speciális élmény nyújtása, 

közös tudás 

megteremtése, a 

6. Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 
2022. június 15 fő 

Oktatási intézmények 

bevonása 
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kreativitás és az innovatív 

gondolkozás serkentése, a 

geometriai érzék, 

képzelőerő és a 

kooperációs készség 

fejlesztése. 

Szín-játsszunk együtt! 

tábor 

Az iskolások 

kommunikációjának, 

egyéni 

megnyilatkozásának,társas 

érintkezésének, 

önbizalmának fejlesztése 

játékos módon, interaktív 

foglalkozásokkal. 

6. Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 
2022. július 15 fő 

Oktatási intézmények 

bevonása 

Sporttábor 

Az iskolások testi és lelki 

erejének fejlesztése, 

biztonságérzetének 

növelése, egészségesebb 

élet felé terelése. 

6. Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 
2022. július 15 fő 

Oktatási intézmények 

bevonása 

Kreatív tudós tábor 
Nyári tematikus tábor 

lebonyolítása 

6. Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 
2022. július 14 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

Fotós tábor 
Nyári tematikus tábor 

lebonyolítása 

6. Tehetséggondozás- és 

Fejlesztés 
2022. július 14 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 



14 
 

Offline tábor 
Nyári tematikus tábor 

lebonyolítása 

6. Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 
2022. július 16 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

A Magyar Fotográfia 

Napja, a Bakony 

Fotóklub kiállítása 

Csoportos kiállítás amatőr 

alkotóknak 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2022. augusztus 40 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

3D Puzzle kiállítás 

A lakótelepen élők 

szórakoztatása, 

közösségépítés 

6. Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 
2022. augusztus 100 fő 

Helyi szakemberek 

bevonása 

Fazekas Valéria kiállítása 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2022. augusztus 40 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Világjava estek 

zenei ízlésformálás a 

műfaj és az élőzene 

népszerűsítése  

4. Hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek 

2022. augusztus  800 fő 
 online és offline 

marketing 

Gyere a parkba 
Kulturális értékek 

bemutatása, ízlésformálás 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2022. augusztus 500 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés, helyi 

szakemberek bevonása 

Mozogj a parkban! Komplex rendezvény 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2022. augusztus 500 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

 

Prevenciós Nap 

Elsődleges, másodlagos, 

harmadlagos prevenció, 

bizonyos betegségek, 

balesetek, veszélyek 

megelőzése és 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2022. augusztus 100 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 
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ismeretterjesztés. 

Az intézményünkben 

folyó sokrétű tevékenység 

környékbeli lakossággal 

történő megismertetése, 

közösségépítés. 

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 

2022. augusztus 

26., 27., 28. 
300 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

Dózsavárosi 

nyárbúcsúztató 

Helyi közösség erősítése, 

közösségi program 

létrehozása helyi civil 

szervezetek bevonásával. 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2022. szeptember  300 fő 
Egyeztetés a 

Civilszervezetekkel 

 

Örmény Nemzetiségi Nap 

 

Az örmények 

művészetének, 

kultúrájának bemutatása 

és közművelődési 

tevékenységének 

támogatása. 

4. Hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek 

2022.szeptember 100 fő 

Helyi közösség 

bevonása 

a közösségi oldalon 

EKF - Jutasi Piknik 

Újszerű, a többi városi 

rendezvénytől eltérő 

profillal rendelkező 

esemény megvalósítása.  

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2022. szeptember 1000 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 
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Kultúrházak éjjel-nappal 

Közösségépítés, az 

intézményünkben zajló 

sokrétű tevékenység 

megismertetése a 

látogatókkal, a 

lakótelepen élőkkel. 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2022. szeptember 200 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

Csizmadia Krisztina 

kiállítása 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2022. szeptember 60 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Idősek Világnapja 

Szórakoztató műsor 

nyugdíjasoknak, segítők 

elismeréseinek átadása. 

4. Hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek 

2022. október 600 fő 
Egyeztetés a nyugdíjas 

klubokkal 

Frankofón Filmnapok 

Kiemelkedő kortárs 

francia nyelvű 

filmművészeti alkotások 

bemutatása. 

4. Hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek 

2022. október 200 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 

filmművészetet 

kedvelőkkel. 

4. Hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

2022. október 20-

23. 
300 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 
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Ukrán Nemzetiségi Nap 

 

Az ukrán hagyományok, 

szokások megismertetése 

és a nemzetiség 

közművelődési 

tevékenységének 

támogatása. 

4. Hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek 

2022. október 100 fő 

Helyi közösség 

bevonása 

a közösségi oldalon 

Kecső Irén kiállítása 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2022. október 40 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Interaktív kiállítás 

Ismeretterjesztés az 

iskolai tananyaghoz 

kapcsolódóan 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2022. október 1200 fő 
Oktatási intézmények 

bevonása 

Ízelítő a Rendőrmúzeum 

anyagából 
Ismeretterjesztés 

4. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2022. október 400 fő 
Oktatási intézmények 

bevonása 

Francia desszertek 

tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2022. október 10 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Sajtkészítő tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2022. október 10 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 
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Szünidő a konyhában 

Ismerkedés a konyhával, 

egyszerű sütemények 

készítése 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2022. október 40 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

Országos Rajzfilmünnep 

Klasszikus és kortárs 

animációs alkotások 

bemutatása. 

4. Hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek 

2022. november 

18-20. 
300 fő 

Oktatási intézmények 

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 

2022. november 200 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 

Bikádi László 

fotókiállítása 

Kiállításrendezés, egy 

amatőr alkotó 

bemutatkozása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2022. november 40 fő 
Egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal 

Mézeskalácsdíszítő 

tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2022. november 10 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Bonbonkészítő tanfolyam 

A témához kapcsolódó 

alapismeretek elsajátítása 

a gyakorlatban. 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2022. november 10 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 
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A Bakony Fotóklub 

kiállítása 

Csoportos kiállítás amatőr 

alkotóknak 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2022. november 40 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Advent az Agórában 

gyermekkoncertek, 

kézműves foglalkozások, 

játékos vetélkedők 

biztosítása a gyerekeknek, 

családoknak az adventi 

időszak 4 szombatján 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2022. november, 

december 
200 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés, 

oktatási intézmények 

bevonása 

Patchwork-kiállítás 
A Fotvarróklub éves 

bemutatkozása 

4. Hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

2022. december 100 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Karácsonyi sütigyár 
Ismerkedés a konyhával, 

készülődés az ünnepekre 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2022. december 16 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

Karácsonyi csokigyár 
Ismerkedés a konyhával, 

készülődés az ünnepekre 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

2022. december 16 fő 

Folyamatos 

igényfelmérés 

és elégedettségmérés 

Városi Nyugdíjasok 

Karácsonya 

Szórakoztató műsor 

nyugdíjasoknak 

Karácsony alkalmából. 

4. Hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek 

2022. december 600 fő 
Egyeztetés a nyugdíjas 

klubokkal 

Dózsavárosi karácsony Helyi közösség erősítése, 

közösségi program 

4. Hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek 

2022. december 17. 200 fő 
Egyeztetés a 

Civilszervezetekkel 
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létrehozása helyi civil 

szervezetek bevonásával. 

Egyéb programok 

(pl. irodalmi és zenei 

évfordulókhoz, jeles 

napokhoz kapcsolódó 

események) 

Hozzájárulni a családok, a 

középiskolások és a 

felnőttek minőségi 

kikapcsolódásához, 

szabadidejük kulturált 

eltöltéséhez. Ismereteik 

bővítése, illetve 

műveltségük szélesítése. 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

évi 3 alkalom 300 fő 

Helyi közösség 

bevonása 

a közösségi oldalon 

Olasz nyelvtanfolyam 
alapfokú olasz nyelv 

elsajátítása 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

1 tanfolyam 16 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Kosárfonó tanfolyam alapfokú kosárfonás  

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

1 tanfolyam 8 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Játszóházak az Agórában 
Gyermekjátékok a folklór 

jegyében  

4. Hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

évi 8 alkalom 100 fő 

Helyi közösség 

bevonása 

a közösségi oldalon 

Spanyol nyelvtanfolyam 
alapfokú spanyol nyelv 

elsajátítása 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

1 tanfolyam 16 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 
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Photoshop tanfolyam alapfokú szint elsajátítása  

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

1 tanfolyam 8 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Számítástechnikai 

tanfolyam  
Excel - Word elsajátítása 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

1 tanfolyam 12 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Gyermektánc oktatók 

képzése 

Újabb tájegységek 

megismertetése 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

1 tanfolyam 30 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Sportolj velünk! (TOP) 

sportolási lehetőség 

biztosítása, gyerekek 

mozgásfejlesztése és 

készségfejlesztése 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

9 alkalom, 

folyamatosan 2022. 

decemberig, 

6 fő 

egyeztetés a helyi 

közösségekkel, 

csoportokkal, 

intézményekkel 

Alkotó közösség (TOP) 
kompetenciafejlesztő 

foglalkozások biztosítása 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

30 alkalom, 

folyamatosan 2022. 

decemberig 

6 fő 

egyeztetés a helyi 

alkotócsoportokkal, 

közösségekkel 

Helyi zenekarok 

megismerése (TOP) 

helyi zenekarok 

bemutatkozási 

lehetőségének biztosítása 

5. Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

3 alkalom, 

folyamatosan 2022. 

decemberig 

15 fő 
egyeztetés a helyi 

közösségekkel 

Helyi hagyományok, 

népszokások (TOP) 

hagyományok 

megismerése 

4. Hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

13 alkalom, 

folyamatosan 2022. 

decemberig 

12 fő 

egyeztetés a helyi 

közösségekkel, 

csoportokkal, 

intézményekkel 
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Generációk közötti 

együttműködés (TOP) 

generációk találkozása, 

közös tevékenykedése 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

7 alkalom, 

folyamatosan 2022. 

decemberig 

15 fő 

egyeztetés a helyi 

közösségekkel, 

csoportokkal 

Kutyabarát Klub (TOP) 

terápiás kutyákkal történő 

közös foglalkozás, 

játéktevékenység 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

havonta egyszer 120 fő 
Oktatási intézmények 

bevonása 

Testi-lelki egészség 

(TOP) 

egészségesebb, tudatosabb 

életvitel-életmód elérése, 

személyiségfejlesztés 

3. Az egész életre 

kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

hetente egyszer 8 fő 
Helyi szakemberek 

bevonása 

Közösségi Kert Iskolakert 

(TOP) 

közösségi kert kialakítása, 

művelése, gondozása 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

folyamatosan 100 fő 
Oktatási intézmények 

bevonása 

Veszprém történek 

megismerése 

Teknősszobor létrehozása 

(TOP) 

A kavicsfotú álteknős 

megismertetése, 

népszerűsítése 

4. Hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

2 alk tavasszal 120 fő 
Oktatási intézmények 

bevonása 

Nordic Walking (TOP) 

A résztvevők 

elsajátíthatják és 

begyakorolhatják a nordic 

walking botok helyes 

használatát. 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

3 alk ősszel 15 fő  
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Numerológia (TOP) A résztvevők 

megismerhetik és 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

14 alkalom 8 fő  
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 
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elsajátíthatják a 

numerológia alapjait. 

EKF – 

közösségfejlesztés, 

térhasználati programok 

Újszerű, a többi városi 

rendezvénytől eltérő 

profillal rendelkező 

esemény megvalósítása.  

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

folyamatosan 1000 fő 

Helyi közösség 

bevonása a közösségi 

oldalon 

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 
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 
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 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 
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Ezüst Huszár 

Sakkegyesület 

A játékosok számára a 

fejlődés-és mérkőzéseken, 

bajnokságokon való 

részvétel lehetőségének 

biztosítása. 

6. Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 
heti 2 alkalom 10 fő 

Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

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 
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 
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 

30 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 

15 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Start Pont – Workshop 

(20 alkalom) 

Ttanácsadás szülőknek, 

tréning kamaszoknak 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2022. január-

december 
20 fő 

Helyi szakemberek 

bevonása 
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Mozgássérültek Aktív 

Egyesülete 

Közösségépítés, 

mindennapi problémák 

megoldása, ünnepségek 

1. Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása 

2022. január-

december 

Havonta egy 

alkalom 

15 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Bakony Fotóklub 

A fotózás technikai ele-

meinek elsajátítása, 

tapasz-talatcsere, 

kiállításrendezés 

1. Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása 

2022. január-

december 

Hetente 1 alkalom 

15 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Alkotóműhely 
Olajfestés és rajzolás 

kezdőknek és haladóknak 

1. Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása 

2022. január-

december 

Havonta 2 alkalom 

10 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Winners VTE versenytánc próba 
6. Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 
hetente egyszer 5-10 fő  

Egyeztetés a csoport 

Vezetőjével, 

Gerence Táncegyüttes néptánc próba 
6. Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 
hetente kétszer 25-30 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 

15 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Gerence felnőtt csoportja 

Néptánc tanítás 

gyerekeknek, 

hagyományőrzés 

1. Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása 

2020. január-

december 

Hetente 1 alkalom 

15 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Kis-Bakony Táncegyüttes néptánc próba 
6. Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 
hetente kétszer 25-30 fő  

Egyeztetés a csoport 

vezetőjével, 
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Veszprém-Bakony 

Táncegyüttes 
néptánc próba 

6. Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 
hetente kétszer 20-25 fő  

Egyeztetés a csoport 

vezetőjével, 

Veszprémi Modern 

Táncműhely 
modern-balett tánc próba 

6. Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 
hetente egyszer 4-5 fő  

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 

Minden hétfőn 18 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: páratlan 

heteken 

szerdánként, ill. 

évente egy kiállítás 

36 fő 

Egyeztetés a helyi 

alkotócsoporttal és 

annak vezetőjével 

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 
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Balluf Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása 

Egész évben, 

minden hónap 

második kedd, 16 

óra 

65 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Bárczi Gusztáv 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása 

Egész évben, 

minden hónap 

harmadik kedd 

29 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Bónusz Évek Nyugdíjas 

Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása 

Egész évben, 

minden kedd, 

csütörtök, péntek 

140 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Cserhát Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása 

Egész évben, 

páratlan hetek 

csütörtök, 14 

órakor 

32 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Diabétesz Nyugdíjas 

Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása 

Egész évben, 

minden hónap 

harmadik csütörtök 

60 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Fegyveres Erők 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása 

Egész évben, 

minden hétfőn 14 

órakor 

195 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

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 
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Laczkó Dezső Pedagógus 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása 

Egész évben, 

minden kedden, 14 

órakor 

55 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Munkaügyesek 

Nyugdíjas klubja 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása 

Egész évben, 

minden hónap 

utolsó kedd, 14 

órakor 

16 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Pannonker Nyugdíjas 

Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása 

Egész évben, 

páratlan hetek 

hétfőjén, 14 órakor 

41 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Sédvölgy Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása 

Egész évben, 

kéthetente hétfő, 15 

órakor 

34 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Szenior Tanácsadók 

Társasága 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása 

Egész évben, 

kéthetente szerdán, 

10 órakor 

25 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Szociális Segítők 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása 

Egész évben, 

minden hónap 1. és 

3. hétfő 

64 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Veszprémi Polgárok 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása 

Egész évben, 

kéthetente szerdán, 

15 órakor 

50 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 

Ébredés speciális 

népzenei csoport 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása 

Egész évben, 

minden hétfőn 16 

órakor 

15 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 
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Játsszunk együtt! 

Nyugdíjas Klub 

A klubtagok 

életminőségének javítása, 

kapcsolatok kialakítása. 

Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása 

Egész évben, 

páratlan hétfő, 15 

órakor 

25 fő 
Egyeztetés a csoport 

vezetőjével 
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2. sz. melléklet 

 

SZOLGÁLTATÁSI TERV 2022. 

GYULAFIRÁTÓTI MŰVELŐDÉSI HÁZ 

 

Közösségi tevékenység 

megnevezése 
Közösségi tevékenység célja 

Közművelődési 

alapszolgáltatás 

Rendszeresség/ 

időpont 

Tervezett 

létszám 

Helyi közösségek 

bevonásának módja 

Magyar Kultúra Napja művészeti ismeretterjesztés 
Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 
2022. 01. 25.  50 fő 

Helyi közösségek, 

lakosság 

tájékoztatása 

Jóga - Kádárta (TOP) 
mozgáskultúra fejlesztése, 

egészséges életmód 

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2022. január - 

december (32 

alkalom) 

10fő/alkalom 

Helyi közösségek, 

lakosság 

tájékoztatása 

Helyi egyesületi, 

alapítványi jótékonysági, 

családi rendezvények 

Közösségfejlesztés, 

Közösségi, jótékonysági 

rendezvények 

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2022. január - 

december (8-10 

alkalom) 

70 fő/rendezvény 

Egyeztetés a 

szervező civil 

szervezetekkel 

Fórumok (TOP) Lakosság tájékoztatása 

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

évi 2 alkalom 10-30 fő/alk. 

Helyi közösségek, 

lakosság 

tájékoztatása 

Megemlékezések, 

nemzeti ünnepek 

történelmi emlékezet, 

identitástudat erősítése 

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2022. 02. 16. 15.00 

2022. 03. 11. 17.45 

2022. 05. 27. 17.00 

Össz.: 400 fő 

Oktatási 

intézmények, civil 

szervezetek bevonása 
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2022. 10. 06. 17.00 

2022. 10. 23. 14.30 

Alkoss hulladékból 

kreatív alkotóműhely 

(Kádárta - TOP) 

Közösségfejlesztés, 

újrahasznosítás, fenntartható 

életmód 

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

2022. 01. 19.; 09. 

14. 17.00 
10fő/alk. 

Lakosság, civil 

szervezetek bevonása 

Élő néphagyomány: 

Farsangi hagyományok; 

Tájak viseletei; Német 

nemzetiségi viselet 

(TOP) 

Közösségfejlesztés, helyi 

értékek megismerése 

Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 

2022. 01. 29. 

15.00; 2022. 

03.26.; 2022. 

10.15. 

180 fő 

Oktatási 

intézmények, civil 

szervezetek bevonása 

Közösségi akció: 

népszokásokhoz, helyi 

hagyományokhoz kötődő 

programok (TOP) 

Közösségfejlesztés, helyi 

értékek megismerése 

Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 

2022. 02 hó - 10. 

hó 6 alkalom 
50fő/alk. 

Helyi közösségek, 

lakosság bevonása 

Molnár Ákos 

festménykiállítása 

helyi értékek bemutatása, 

művészeti ismeretterjesztés 

Amatőr alkotó- és  

előadó-művészeti 

tevékenység 

2022. 02. 08. 17.00 50fő/alk. 
Helyi közösségek, 

lakosság bevonása 

Honismereti Kör (TOP) 
Közösségfejlesztés, helyi 

értékek megismerése 

Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 

2022. 02. 09.; 

09.14. 16.00 
10fő/alk. 

Helyi közösségek, 

lakosság bevonása 

Jeles Napok 

Gasztronómiája (TOP) 

Közösségfejlesztés, helyi 

értékek megismerése 

Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 

2 alk/ 2022. 04. 

06., 2022. 11. 09. 
60 fő/alk. 

Helyi közösségek, 

lakosság bevonása 
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Költészet Napja és 

kiállítás- Simon család 

textilszobor, festmény, 

síküveg kiállítása és 

verses-zenés előadás 

művészeti ismeretterjesztés 

Amatőr alkotó- és 

előadó-művészeti 

tevékenység 

2022. 04. 19. 16.00 50 fő 

Helyi közösségek, 

lakosság 

tájékoztatása 

Kézműves 

foglalkozások, nyári 

játékos délelőttök 

kézügyesség, kreativitás 

fejlesztése 

Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 
2022. 17 alk. 10 fő/alk. 

Oktatási 

intézmények, 

lakosság 

tájékoztatása 

50 éves a Művelődési 

Ház ünnepi program 

Közösségfejlesztés, helyi 

értékek megismerése 

Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 
2022. 06.01. 16.30. 60fő 

Oktatási 

intézmények, helyi 

közösségek, lakosság 

bevonása 

Ökológiai mintakert 

(TOP) 

Közösségi tevékenység 

fejlesztése, fenntarthatóság 

Kulturális alapú 

gazdaságfejlesztés 
2022. 2alkalom 100 fő 

Helyi közösségek 

bevonása a közösségi 

oldalon 

Rátóti Nap - 

hagyományőrző- és 

családi programok, 

koncertek 

Helyi értékközvetítés, 

közösségépítés, szórakoztatás 

Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 
2022.06.18 1000 fő 

A kerekasztal 

összehívása, 

egyeztetés a civil 

szervezetekkel 

Tamaskovics György 

faintarzia kiállítása 
művészeti ismeretterjesztés 

Amatőr alkotó- és 

előadó-művészeti 

tevékenység 

2022. 09. 05. 17.00 50 fő 

Helyi közösségek, 

lakosság 

tájékoztatása 

Szüreti hagyományok 

Őszi játszóház 

Közösségfejlesztés, helyi 

értékek megismerése 

Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 
2022.09.24 100 fő Oktatási 

intézmények, helyi 
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közösségek, lakosság 

bevonása 

Idősek Világnapja Közös ünnep, tiszteletadás 
Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 
2022.10.04 100fő 

Helyi közösségek, 

lakosság 

tájékoztatása 

Helyi értékek kiállítása 

(TOP) 
Helyi értékek megismerése 

Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 
2022. 10.04. 17.00 40fő 

Helyi alkotók, 

közösségek, lakosság 

bevonása 

Német Nemzetiségi Nap 
Közösségfejlesztés, helyi 

értékek megismerése 

Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 
2022.10.15 70fő 

Oktatási 

intézmények, helyi 

közösségek, lakosság 

bevonása 

Kék madár 

Gyermekszínjátszó 

Csoport előadása 

színjátszó közösségi 

tevékenység fejlesztése 

Tehetséggondozás- és 

fejlesztés 
2022. 12. 10. 16.00 80 fő 

Egyeztetés a 

csoporttal 

Betlehemezés 
hagyományőrzés, népi 

értékeink ápolása 

Hagyományos közösségi 

kulturális értékek 
2022. 12. 16. 16.00 250 fő 

Oktatási 

intézmények, civil 

szervezetek, lakosság 

bevonása 

Bakonyerdő 

Nyugdíjasklub 

időskori közösségi 

tevékenység fejlesztése 

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

Havonta 1 alkalom 20 fő 
Egyeztetés a 

klubvezetővel 

Rátót Mátyás 

Nyugdíjasklub és 

időskori közösségi 

tevékenység fejlesztése 

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

Havonta csütörtök 

17.00 
20 fő 

Egyeztetés a 

klubvezetővel 
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Hagyományőrző 

Csoportja 

Rozmaring 

Nyugdíjasklub 

időskori közösségi 

tevékenység fejlesztése 

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

Havonta 1 alkalom 

szerda 
30 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 

Gyulafirátóti 

Polgárőrség 

Helyi közbiztonság, 

közösségi, kulturális élet 

támogatása 

Művelődő Közösség 

működésének 

támogatása 

évente 5-6 alk. 20fő 
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 
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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 

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 szerdán 

19.30 
20 fő 

Egyeztetés az 

oktatóval 

Alapozó terápia készségfejlesztés 
Származtatott 

szolgáltatás 

hétfőn és szerdán 

17.00 
5-6 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 10-20 alkalom 70 fő 

Egyeztetés a 

vállalkozással 

Családi- baráti 

összejövetelek 

lakossági szolgáltatás 

bővítése 

Származtatott 

szolgáltatás 
évi 5-10 alkalom 50-100 fő 

Egyeztetés az 

igénylővel 

 

 

 

 

 

 



37 
 

3. sz. melléklet 

 

SZOLGÁLTATÁSI TERV 2022. 

KÁDÁRTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ 

 

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 40 fő 
egyeztetés az 

alkotókkal 

Kádártai Kolbászolás 
a település közösségi 

életének fejlesztése 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

február 120 fő 
egyeztetés a helyi 

közösségekkel 

Nőnap műsorral és 

sütisütő verseny 

ismeretterjesztés, a település 

közösségi életének 

fejlesztése 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 3. Az egész 

életre kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

március 50 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 

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 

Szüreti Vigasságok 

a település közösségi 

életének fejlesztése, 

hagyományok megismerése 

2. A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése 

szeptember 120 fő 
egyeztetés a helyi 

civil szervezettel 

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 

Márton-nap hagyományok megismerése 

4. Hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

november 50 fő 
egyeztetés az 

óvodával 
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Adventi programok 
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, 

intézményekkel 

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, 

intézményekkel, 

közösségekkel, 

művészekkel 

Ricsi bácsi játszóháza (4) hagyományok megismerése 

4. Hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

negyedévente 50 fő/alkalom 

egyeztetés a helyi 

közösségekkel, 

óvodával 

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 
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Öröm-Forrás Nyugdíjas 

Klub talalkozói 
helyszín biztosítása 

1. Művelődő 

közösségek 

létrejöttének 

elősegítése, 

működésük támogatása 

hetente egyszer 20 fő/alkalom 
egyeztetés az érintett 

csoporttal 

Nosztalgi 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 

 

 

 

 

 


