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BEVEZETŐ
Az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ 6 telephelyen működő közművelődési
intézmény. A 3850 m2-es központi épületet az Agóra program II. ütemében 2015. május 22-én
nyitottuk meg kapuit. Emellett Veszprém-Kádártán egy Faluház és egy Közösségi Ház,
Veszprém-Gyulafirátóton egy Művelődési Ház és egy Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a
Jutaspusztai Közösségi Ház tartozik az intézményhez.
Az intézmény és jogelődjeinek története 45 évre nyúlik vissza. A Dimitrov Megyei Művelődési
Központot 1973. november 7-én adták át Veszprémben, a Dózsa György u. 2. szám alatt. Városi
fenntartásba 1993. január 1-től került, a neve Városi Művelődési Központ lett, majd 1999-ben
Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2014-től újra Városi Művelődési Központ, 2015-től
Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ néven működött. A pályázat beadási határ idejét
követően Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése elé kerül az intézmény Alapító Okiratának
módosítása, mely szerint az intézmény új, és reményeim szerint végleges neve az Agóra
Veszprém Kulturális Központ lesz.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 2017. évben módosításra került. A törvénymódosítás
legjelentősebben

a

közművelődési

területet

érintette,

amelynek

végrehajtására

a

szakminisztérium részletes végrehajtási tervet ígért.
2018 nyarán jelent meg a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési
intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: Rendelet).
A Rendeletben felsorolásra kerültek a közművelődési alapszolgáltatások, valamint az
alapszolgáltatásokat biztosító egyes intézménytípusok meghatározásai is.
Az Agóra VMK esetében a megyeszékhelynek kulturális központot kell fenntartania, erre
változtatjuk a nevét is, a Rendeletnek megfelelő név az Agóra Veszprém Kulturális Központ,
rövid neve: Agóra Veszprém.
Az alapító okiratban a telephelyek közül törölni szükséges a VMK Kádártai Faluházat,
tekintettel arra, hogy az épület felújítása után oda az orvosi rendelő költözik majd. A
névváltozás miatt a „VMK” kifejezést is törölni szükséges. Tehát a közgyűlés után az Agórának
az eddigi 6 helyett 5 telephelye lesz.
2012-ig intézményünk a Dózsa Gy. u. 2. szám alatt működött, majd az egykori HEMO
épületébe költöztünk Veszprém legnagyobb lakótelepére. A költözés után hamarosan kiírásra
került az Agóra pályázat (TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0001). Veszprém város vezetése örömmel
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támogatta a pályázaton történő indulást. Nagyon komoly előkészítő folyamat vette kezdetét,
mind műszaki tartalommal, mind közművelődési programok kidolgozásával. A felújítás idejére
a Kabóca Bábszínházzal együtt visszaköltöztünk a régi épületbe. Ez az átmeneti időszak sok
nehézséggel járt, hiszen az épület meglehetősen kicsi hányadát foglalhattuk csak el, mert a
Dohnányi Ernő Zeneiskola is abban az épületben működött. Meg kellett oldani a nálunk
működő csoportok elhelyezését is az átmeneti időszakra, hogy munkájukat folytatni tudják. Azt
gondolom, és a csoportoktól is azt a visszajelzést kaptuk, hogy jól „átvészelték” az egy éves
időszakot. Mindenki előtt egy cél lebegett, hogy az új épületben kiváló körülmények között
folytathatják munkájukat. Az ideiglenes elhelyezésben segítségünkre volt az Eötvös Károly
Megyei Könyvtár, a Művészetek Háza, a Laczkó Dezső Múzeum, a Jeruzsálemhegyi Baráti
Kör, és a Hangvilla.
2015. május 22-én ünnepélyes keretek között Dr. Navracsics Tibor az Európai Bizottság
kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa adta át a minden igényt kiszolgáló
épületet. Az Agóra pályázat kiírásában maximalizálták a felújítható területet 3000m2-ben. A
fentmaradó 850 m2 felújítását a város a Szociális Városrehabilitációs pályázatból valósította
meg, így került szinte az egész épület felújításra.
Az első fél évben már nagyon sok rendezvény megvalósult, és látni lehetett, hogy a sok
újdonságot, új tereket, funkciókat nagyon jól ki lehet használni. Újdonságként jelent meg az
épületben:


a táncterem, mely mobilfallal elválasztható és alkalmas arra is, hogy egyszerre két
csoport is használhassa, vagy párhuzamosan két rendezvényre is bérbe lehet adni. Ehhez
kapcsolódóan került kialakításra több öltöző, zuhanyzó, mosdó is.



a látványkonyha, melybe 4 főzőlapot, sütőt, konyhabútort, mosogatógépet, elszívót
építettek be, valamint a látványkonyhához tartozik egy terem, ahonnan a bemutatókat
figyelemmel lehet követni. Ha csak a konyhát vagy csak a termet szükséges használni,
itt is van mobilfal, tehát az épület konyha része is többfunkciós



a kismesterségek műhelye, mely alkalmas kézműves tanfolyamok, játszóházak,
alkotóműhelyek befogadására. Az egyik teremhez tartozik áztatókád és a fotósok
számára kialakított sötét kamra is.



a kiállítóterem, valamint mindegyik előtérben kialakításra került egy modern
sínrendszer, így az épület mindegyik előtere alkalmas kiállítások megrendezésére is.



a könyvtárpont, melyet az Eötvös Károly Megyei Könyvtár üzemeltet, heti két
alkalommal. Itt lehetőség van könyvkölcsönzésre, internethasználatra, valamint
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könyvtárközi kölcsönzésre, helyben folyóirat olvasásra és tájékozódásra is.


oktatótermek



számítógépes terem és nyelvi labor

JŐGI HÁTTER
Az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ munkáját az intézmény Alapító Okirata, éves
munkaterve és az alábbi jogszabályok, rendeletek határozzák meg:
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről
20/2018. (VII. 9. ) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a
közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzéséről
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
150/1992. (XI. 20.) Korm. r. a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. tv.
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról
184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet - a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény
végrehajtásáról
10/2010. (III. 11.) OKM rendelet a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a
„Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról
9/2014.(II. 3) EMMI rendelet a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról,
valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről
37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának
feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről
5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről
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Az 1997. évi CXL. törvény rögzíti, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a
közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A törvény kimondja, hogy a települési
önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenységek támogatása. Ezt a
feladatát a települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével, a
meghatározott pénzügyi támogatás (80§) biztosításával látja el.
A törvényben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások a következők (76§):
a. művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése,
a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
b. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
c. az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e. az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f. a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása,
g. a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
Mit tartalmaznak ezek az alapszolgáltatások?
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése:
• a helyi társadalom közösségi életének fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat,
támogatja az önkéntes tevékenységeket,
• a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát
programokat szervez,
• a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését
• a szegénységben élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő szolgáltatásokat
szervez,
• a lelki egészség megőrzését szolgálja,
• a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi
partnerségi, együttműködési folyamatok kialakításához.
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása:
• iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását,
tevékenységét szervezi,
• az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez,
• népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez,
• ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását
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• hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő
eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása:
• helytörténettel, a népművészettel kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, a helyi
művelődési szokások gondozása, értéktárak kialakítás, az anyanyelvápolás
• a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális
értékeinek megismertetése az ünnepek kultúrájának gondozása.
• felsőfokú közművelődési szakképzettséggel, néprajz BA vagy MA bölcsész, kulturális
antropológus pedagógus, népi előadó- és tárgyalkotó művész, népi iparművész címmel, állami
kitüntetéssel vagy a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése területén
tapasztalattal rendelkező személy bevonásával valósítja meg.
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység:
• a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás,
a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőrművészeti
csoportot, szakkört, klubot szervez,
• felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy pedagógus szakképzettséggel,
• alkotó-, illetve előadó-művészeti tevékenységet folytató,
• a művészet vagy a közművelődés terén állami kitüntetéssel, elismeréssel vagy az amatőr
alkotó- és előadó-művészeti tevékenység területén tapasztalattal rendelkező személyt alkalmaz.

A tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása:
• a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása,
kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket,
klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint
• felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat tart.
• felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember,
ifjúságsegítő, ifjúsági közösségszervező, pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel, vagy
tehetséggondozási, tehetségfejlesztési tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával
valósítja meg.
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés:
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• a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő
programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez,
• az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező helyi gazdaságot fejlesztő
programokat kezdeményez,
• a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív
iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat szervez
• hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú
használatához.
Intézményünk Kulturális központ:
• A kulturális központ a közművelődési alapszolgáltatások teljes körét biztosítja.
• Tevékenysége feladatai települési, kerületi szintű biztosítása mellett, több egymással határos
járásra, egy megyére vagy több egymással határos megyére terjed ki.
• A kulturális központ vezetője mesterfokozattal és szakirányú szakképzettséggel rendelkezik.
• A kulturális központban közművelődési szakmai munkakörben foglalkoztatottak legalább
30%-ának mesterfokozattal és szakirányú szakképzettséggel kell rendelkeznie. 2023. január 1.
a határidő ezek meglétére.
• Elnevezésében szerepel „kulturális központ” vagy az „agóra” kifejezés
legalább három, egyenként legalább 25 fő befogadására, alkalmas többfunkciós helyiséggel,
• legalább egy, legalább 275 fő befogadására alkalmas, játszóhellyel rendelkező helyiséggel,
• legalább két kiállítótérrel,
• legalább egy, kézműves tevékenységek oktatására, végzésére alkalmas alkotóműhellyel,
• legalább egy, legalább 25 fő befogadására, táncművészeti csoportok próbáinak, mozgással,
rekreációval kapcsolatos foglalkozások megtartására alkalmas táncteremmel
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KŐZMŰVELŐDESI TEVEKENYSEGEK, FELÁDÁTELLÁTÁS
KEPZES
Az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ szakmai, közművelődési programjainak nagy
részét a TIOP-1.2.1/A-12/1-2013-0001 „Agóra Veszprém” pályázatban megfogalmazott,
kibővített közművelődési szakmai funkciókban vállalt feladatok teszik ki. A pályázat egyik
legfőbb funkciója a felnőttképzés. A felnőttképzés eszköz a társadalmi esélyegyenlőtlenségek
mérséklésére és esélyt ad a megfelelő egyensúly megteremtésére. A képzésekkel, tanulási
alkalmakkal a közművelődés hozzájárul egy befogadó, toleráns és segítő társadalmi légkör
kialakításához, a kulturális sokszínűség, mint érték elfogadásához. Ennek első lépése a felnőttek
segítése a tanulási szükségleteik felismerésében és megfogalmazásában, továbbá a tanulás iránti
félelmek, negatív berögzülések, a tanulás egyéni céljaihoz vezető legmegfelelőbb formák és
módszerek megtalálásában. A fentiek tükrében intézményünk nagy hangsúlyt fektet a
felnőttképzésre, az élethosszig tartó tanulásra, sokszínű kínálattal várjuk a tanulni vágyókat. A
TIOP-1. 2. 1/A-12/1 pályázat fenntarthatósági időszakában előírt felnőttképzési szakmai
programok keretében több tematikában indítottunk és indítunk tanfolyamokat. A tanfolyamok
célja egy-egy hagyományos vagy új technika elsajátítása, tapasztalatszerzés, kreativitás
elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltése. Nagy hangsúlyt fektetünk a konyhai
tanfolyamokra, hogy az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központban létrehozott
Életmód konyhát minél jobban ki tudjuk használni.
A látványkonyhában megvalósuló tanfolyamok a következők a teljesség igénye nélkül: bonbon
készítő-kezdő és haladó, országtortája 2017, karamell és cukorvirág készítő, mézeskalács
díszítő, kelttészta, csokis sütemények tanfolyamok.
Az Életmód konyhában a gyermekeknek is szervezünk foglalkozásokat. A tavaszi és a téli
szünetben Süti-, Csoki-, és Nyalókagyár nevű rendezvényeinken készíthettek finomságokat. Az
adventi hétvégéken pedig mézeskalácsdíszek és bonbonok készültek.
Évről évre nagy az érdeklődés a nyelvtanfolyamok iránt is. Szerveztünk már német, olasz,
orosz, spanyol kezdő és haladó tanfolyamokat is.
Nagy a kihasználtsága a számítógépes teremnek. Itt a „Nulláról a használható tudásig”
valamint a Photoshop tanfolyamot évente kétszer is el tudjuk indítani.
A kismesterségek

alkotóműhelyben

kosárfonó, nemezelő,

bútorfestő,

csipkeverő,

selyemfestő, szappankészítő, kence-fice tanfolyamokon vehetnek részt az érdeklődök.
Ezeken kívül folyamatosan indul a számmisztika, a fotós tanfolyam, és különböző
rajztanfolyamok is. Az idei ősz folyamán újdonságként jelenik meg a gombaszakértő
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tanfolyam. Mivel az Agóra nem akkreditált képzőhely, ezért az általunk szervezett, fentebb
felsorolt tanfolyamok az informális tanfolyamok csoportjába tartoznak. Ezek végzettséget nem
adnak, csupán a szabadidő hasznos eltöltését szolgálják, valamint az egyén érdeklődésének
megfelelő plusz ismerethez juttatják a résztvevőt.
Az akkreditált képzések is megjelennek intézményünkben. Ezeknek a tanfolyamoknak
helyszínt biztosítunk. Azért tartom nagyon hasznosnak, mert ezekre a képzésekre a megye
minden részéből, sőt megyén kívülről (Komárom- Esztergom, Somogy, Vas megyék) is
érkeznek hallgatók. Ilyen képzés volt az Aranykalászos Gazda tanfolyam, a Next fotó által
szervezett fotós tanfolyam, a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft. szervezésében
megvalósuló Kommunikáció és protokoll a gyakorlatban, és a jelenleg is futó
Közművelődési és közönségkapcsolati szervező OKJ-s képzések.

KIÁLLITÁSŐK
Az intézményben a kiállítások szervezéséhez három tér áll rendelkezésre, az előcsarnok, a
kiállítóterem, valamint a minigaléria. Ezeket maximálisan kihasználva összesen 28 kiállítást
szerveztünk 2017-ben. A rendezvényeken elsősorban helyi és környékbeli festők és fotósok
alkotásait mutattuk be, de szerepet kaptak a természettudományok, a sport, a történelem
és az iparművészet is. Kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekeknek szóló kiállításokat is.
Testünk a csoda címmel rendeztünk egy interaktív kiállítást és hozzá kapcsolódó játszóházat is.
A különleges és egyedülálló kiállításon interaktív játékok segítségével ismerkedhettek meg a
látogatók szervezetünk felépítésével és működésével. A kiállított játékok segítségével a
gyerekek megtudhatták, hogyan tartja fenn a szív a vérkeringést, mitől tüsszentünk, hogyan
mozog a karunk, hogyan működik a tápcsatornánk és láthattak még számtalan érdekességet az
emberi testről. A kiállítás nagy sikernek örvendett az óvodás és iskolás csoportok, valamint az
egyénileg érkező családok körében is. Továbbiakban is célunk olyan sikeres és minőségi
kiállításokat az intézmény falai között bemutatni, amely az élményen és tanuláson túl
bevételeket is generál. Külön öröm, hogy a környékbeli településekről is érkeznek
érdeklődők, akikkel szintén erősítjük a térségi feladatellátásunkat.
Évről évre megrendezzük a Szép Magyar Könyv kiállítást, ahol a Magyarországon megjelent
legszebb könyveket mutatjuk be.
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FILMKLŰB
Az Agóra Filmklub rendkívül sikeres és a városban egyedül nálunk kerülnek bemutatásra
művészfilmek. 2017-es évadában 33 db filmet vetítettünk összesen.
A filmklub nézőszáma 2017-ben tovább emelkedett az előző évekhez képest, egy vetítésen 80
fő lett az átlagos nézőszámunk. Az évad legsikeresebb hónapja a márciusi volt, ahol az 5
vetítésen összesen 511 fő vett részt, ekkor tűztük műsorra a több nemzetközi elismerésben
részesült Testről és lélekről című magyar drámát. Sikerült ezen kívül is több sikerfilmet elhozni,
melyek szélesebb körben vonzották be a nézőket. Egyre több új filmbarát csatlakozott a
vendégkörünkhöz. A filmklubos programon kívül ebben az évben is csatlakoztunk országos
filmes eseményekhez, tartottunk különleges vetítéseket. Az első ilyen a Kultúrházak éjjelnappal elnevezésű országos rendezvénysorozat volt februárban. A legkisebbeknek és
családoknak igyekeztünk kikapcsolódást kínálni, így a Kis kedvencek titkos életét tűztük
műsorra, melyen közel 200 fő vett részt. A programra a belépés díjtalan volt.
Májusban az első ízben szervezett Országos Természet- és Környezetvédelmi Filmnapok
kezdeményezésében is részt vállaltunk, majd az idei évben másodszor is kapcsolódtunk a
kezdeményezéshez. Az ingyenes vetítésekre iskolai csoportok, családok érkeztek, a három nap
alatt közel 400 fővel. Október 20–23. között a 7. Mozinet Filmnapok zajlottak az ország számos
filmszínházában. Ezúttal cannes-i és velencei fesztiválokon debütált alkotásokat mutattunk be
jóval a hazai premier előtt. A Szeretet nélkül, Fortunata, Eszeveszett esküvő, Megtorlás és
Viszontlátásra odafönt című filmeken összesen 225 fő vett részt. A filmek mellett kísérő
programokat is szerveztünk. A rendezvénysorozatot Kránicz Bence filmkritikus előadása
nyitotta meg, aki a Szeretet nélkül című orosz dráma kapcsán mutatta be a mai orosz
filmművészet helyzetét. A Megtorlás című western előtt Dr. Szabó F. Andrea, a Pannon
Egyetem Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Intézeti Tanszék oktatója ismertette a nők
szerepét a vadnyugaton. A Viszontlátásra odafönt című történelmi drámával zártuk a
filmnapokat, ami után rögtönzött teaházunkban beszéltük át az elmúlt napok történéseit.
November 3-án és 5-én az Országos Rajzfilmünnephez kapcsolódtunk. A legkisebbeket és
szüleiket 3-án már délelőtt izgalmas programokkal vártuk. 10 órától a látványkonyhánkban
Sütigyár címmel a gyerekek kedvenc rajzfilmhőseiket készíthették el süteményből. Ezzel
párhuzamosan Őszi szünidei játszóházunkban kézműves foglalkozások (pl. rajzfilmes témájú
hűtőmágnes, bűvös korong), mozgásfejlesztő játékok, színező sarok és a Csa-ládika
szervezetének 4 próbája várta a kicsiket. A délelőtti foglalkozásokon 90 fő volt az érdeklődők
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száma. 14 órától rajzfilmvetítéssel készültünk, melyen klasszikus magyar animációs filmeket
idéztünk fel 70 fő részvételével. November 5-én 16 órától az Egy kupac kufli című új magyar
családi animációt mutattuk be, ahol körülbelül 270 fő ült be a színháztermünkbe. A gyerekek
színező formájában magukkal is vihették a mesehősöket. Az ingyenes vetítéseken összesen 340
fő lett a nézőszámunk, a délelőtti programokkal együtt 430 fő vett részt a rendezvénysorozaton.
November 14–16. között a KineDok Filmnapok elnevezésű rendezvénysorozatot valósítottuk
meg. A három nap alatt 5 értékes kelet-, közép- és észak-európai dokumentumfilmet mutattunk
be. A program fontos célkitűzése, hogy a vetítések kilépjenek a filmszínházak falai közül, és
közösségi élményt nyújtsanak. A vetítéseket mind a három napon teaházzal zártuk, ahol
meghívott vendégek vezetésével dolgoztuk fel a látottakat. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Befogadás Házának munkatársaival (Szaller Péter intézményvezető, Tóth Zoltán Tamás
szociális segítő) lehetett beszélgetni. Várható volt, hogy a nehéz témájú dokumentumfilmek
kisebb réteget vonzanak be a moziba, de a résztvevők alacsony száma nem vett el a film
közösségteremtő erejéből. A vendégeink végig aktív részesei lehettek a történéseknek. Az 5
filmvetítésen összesen 74 fő volt a nézőszámunk.
A teaház programunk egyre népszerűbb a vendégek körében, érdemes megrendezni a jövőben
is.
2018-ban is törekszünk a Filmklub népszerűsítésére. Hétről hétre minden hétfőn 18 órai
kezdettel vetítünk filmeket. Kivételt képeznek a tematikus, országos filmnapok, melyekhez
csatlakozunk. Idén októberben is csatlakozunk a Mozinet Filmnapokhoz, melynek
tematikája az Oscar körül forog. Rendezői Oscar díjasok, vagy jelöltek. Csatlakozunk az
Országos Rajzfilmünnephez is.

NYŰGDIJÁS RENDEZVENYEK
Az Agóra civil szervezeteket, közösségeket támogató tevékenységében a nyugdíjas klubok
segítése hangsúlyos feladat. A városban 43 nyugdíjas klub működik, mindegyik klub
pénzügyeinek ellátását az önkormányzat támogatásával mi végezzük. Az intézményünkhöz 14
nyugdíjasklub kötődik szorosan, akik foglalkozásaikat rendszeresen az épületben tartják.
Munkájukhoz szakmai segítséget, technikai támogatást kapnak, s pénzügyünkön keresztül
veszik igénybe az önkormányzati támogatásokat. A Nyugdíjas Klubvezetők Fóruma havonta
tartja összejöveteleit az Agórában, s így a városban működő valamennyi klubbal kapcsolatot
ápolunk, közvetlenül informálódhatnak programjainkról. Az idősek látogatóink széles
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spektrumát ölelik fel, több fajta érdeklődési kört képviselnek, szeretnek hozzánk járni, kötődnek
az intézményhez.
Intézményünk számos nyugdíjas rendezvény lebonyolításában vesz részt. Ezek a Nyugdíjas KiMit-Tud, a Generációs dalfesztivál, az Idősek világnapja, a Nyugdíjas szabadegyetem, a
Nosztalgia és hagyomány gála, valamint a Nyugdíjas karácsony.

NEMZETISEGI NÁPŐK
Intézményünk rendszeresen szervez nemzetiségi napokat, ahol a Veszprémben működő
nemzetiségi önkormányzatokkal közösen bemutatjuk kultúrájukat, gasztronómiájukat.
Közelebb hozzuk más nemzetek kultúráját az érdeklődőkhöz. Ezeket a napokat úgy állítjuk
össze, hogy minden korosztályhoz szóljanak. Lehet játszani, kiállítást, színházi előadást
megtekinteni. Akikkel együtt dolgozunk: roma, lengyel, örmény és ukrán nemzetiségi
önkormányzatok.
Idén október 6-án Örmény Nemzetiségi Napot tartunk az Agórában, ahol megünnepeljük
Yereván 2800 éves fennállását. Lesz kiállításmegnyitó, kóstolhatunk örmény finomságokat,
valamint az Uratru Örmény Színház legújabb darabja a Hotel Yereván kerül bemutatásra.
Október 28-án pedig Ukrán Nemzetiségi Napot tartunk. Hagyományos ukrán kiegészítőkből
nyílik kiállítás, lesz gasztronómiai bemutató, majd ünnepi műsor.
2018 tavaszán tartottuk a Lengyel Nemzetiségi Napot. Ezzel a rendezvénnyel is kapcsolódtunk
a Magyar-Lengyel Barátság Hete rendezvényhez. Idén Veszprémben rendezték meg az egy
hetes programsorozatot, így az Agóra kiemelten vett részt a rendezvények szervezésében. A
nemzetiségi napon túl voltak előadások, rajzpályázat, rajzfilmvetítések, plakát kiállítás. 2016ban Finnugor Kulturális Főváros volt Veszprém. Ebben is kivettük részünket.

TÁBŐRŐK
Kiemelt feladatunk a gyermekekkel való foglalkozás. A nyári táborainkat azért szervezzük,
hogy segítsünk a szülőknek megoldani a hosszú nyári szünet bizonyos heteiben, hogy a
gyermekeik kulturált körülmények között tartalmasan és hasznosan töltsék az időt. 2018-ban
intézményünk 8 tábort szervezett 8 különböző témában. Mindezt azért így, hogy minden
korosztály megtalálja a saját érdeklődési körének megfelelő tábort. Volt: kutató, kiscukrász,
fotós, számítógépes, önismereti, dráma, öko tábor és kézműves tábor a Csa-Ládika
szervezésében. Ez minőségi ugrás volt az előző évekhez képest, hiszen nyolc egymást követő
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héten tudtunk a gyermekek számára hasznos időtöltést biztosítani, nyolc héten át folyamatos
volt e szolgáltatásunk.

CSÁLÁDI RENDEZVENYEK
A közművelődés által érintett célcsoportok a gyermek, az ifjúság, az aktív felnőtt korosztály és
az idősek, tehát mindenki. Külön kategóriát képez a család. A társadalom szellemi és mentális
egészségének fokmérője a családi élet egészsége. A család magánszféra, de működése a
társadalmi, jellemzően a helyi közösségek életében zajlik. Családbarát tevékenységgel,
rendszeres családi programokkal, az ezeket szolgáló intézményi és lakóhelyi környezet
fejlesztésével, a szabadidő közös eltöltésének, a közös élmény megszerzésének biztosításával
erősítjük a családi összetartozást. Ezen belül kiemelten foglalkozunk családi napok, családi
rendezvények szervezésével az intézményen belül és Veszprém szabad terein is, mint a
Kolostorok és Kertekben vagy a Táborállás Parkban. Ahogy a társadalom alapfeladata, hogy a
család, a gyermeknevelés és a munka összeegyeztetését munkajogi eszközökkel segítse, úgy
egy kulturális intézmény szintjén ennek biztosítását nekünk is támogatnunk kell. Évente kétszer
szervezünk Agóra Családi Napot a Kolostorok és Kertek rendezvényhelyszínre és szintén
családi programokat az Agóra előtti parkba, Gyere a parka címmel. Ezeken a rendezvényeken
a családot, mint egészet szólítjuk meg a rendezvények sokszínűségével. A parkban három
egymást követő napon értékes programkínálattal várjuk a hozzánk látogatókat.
A szabadtéri rendezvényeken túl megszámlálhatatlan családi programot szerveztünk és
szervezünk épületünk falain belül. A tematikájukat próbáljuk úgy összeállítani, hogy mindig
adjon valami aktualitást, széles témakörökben mozogjon. Szeptember 21-én rendeztük meg a
Játékos tudomány című napunkat, ahol a tudomány legújabb fejlesztéseivel ismerkedhettek
meg a gyermekek. Volt utazó planetárium, robotika-, drón bemutató. Megismerkedhettek a
gyerekek a napelemek működésével játékos formában. Este pedig a felnőttek hallgathattak egy
előadást a rákkutatás jelenlegi helyzetéről.
Október 27-én Süsü Napot tartunk, ahol kiállítás, rajzpályázat és színházi előadás várja a
családokat. Utána az őszi szünidőben várjuk a játszani szerető közönséget. Ezt a tematikát
folytatva Janikovszky Éva szellemiségével találkozhatunk novemberben. Már most készülünk
az adventi ünnepkörre is, ahol szintén a család apraját-nagyját szólítjuk meg. Hosszú évekig
szervezői voltunk a város Illatos Advent rendezvényének, ma már az Advent az Agórában
programsorozattal kapcsolódunk a rendezvényhez.
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Családi rendezvény a Dózsavárosi Nyárbúcsúztató, és régi-új elemként jelenik meg a
Cholnoky lakótelepen is egy családi rendezvény reményeim szerint október 20-án.
A Ricsi bácsi játszóháza főként azokat a családokat célozza meg, akik nyitottak és
érdeklődők a magyar népi kultúra, a magyar néphagyományok iránt. A fő tematikája mind a
táncoknak, mind a kézműves foglalkozásoknak az aktuális népi ünnepkörhöz kapcsolódik. A
rendezvényre látogatók létszáma minden alkalommal meghaladja a száz főt. A gyermekek
ismeretei a népi hagyományokról folyamatosan bővül és gazdagodik. A kézműves
foglalkozásokon pedig a szülőkkel igazi közösséggé formálódik a játszóház.

IRŐDÁLMI PRŐGRÁMŐK
Intézményünk életében az irodalmi események jelentős szerepet játszanak. Igyekszünk helyi
alkotóknak bemutatkozási lehetőséget kínálni, már ismert íróknak, költőknek találkozási
lehetőséget nyújtani a közönséggel, olvasóikkal. A könyvbemutatók, a TIT Váci Mihály
Irodalmi Színpad előadásai és más hagyományos programok, mint a versbarátok találkozója,
országos és dunántúli hatáskörű versmondó versenyek számos érdeklődőt vonzanak az
intézménybe. Szeptember 15-én ünnepelte 60 éves fennállásának időpontját az irodalmi
színpad. Nagyszabású, egész estét betöltő színháztermi összeállítást mutattak be az érdeklődő
közönségnek. Polgármester úr oklevéllel és tárgyjutalommal köszöntötte a Váci Mihály
irodalmi színpad vezetőjét és tagjait, valamint kihangsúlyozta, mennyire fontosnak tartja
működésüket Veszprém városában.

ISMERETTERJESZTES
Az intézmény munkája nagyon sokszínű. Nemcsak az intézmény, hanem a művelődő
közösségek, az intézményben működő csoportok is szerveznek ismeretterjesztő előadásokat.
Az intézményben az ismeretterjesztés változatos formákban valósul meg: előadásokon,
kiállításokon, filmeken keresztül. Céljuk, hogy a társadalom-és természettudományok, a
művészet értékeit a közönség számára közérthetően, érdekesen, érdeklődést felkeltően mutassa
be. Havonta egyszer kerül megrendezésre a Mindentudó Ház sorozatunk, amelyben hónapról
hónapra érdekes előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődök. Előző években szerveztünk
előadássorozatot a Hungarikumokról, művészettörténetről, építészetről is. Jövő évtől egy régi
vágyam teljesülne, ha el tudjuk indítani a néprajzról szóló előadássorozatot.
Évente két alkalommal rendezzük meg a Natura Napot, ahol szintén az ismeretterjesztésé a
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főszerep, kicsit más aspektusban. Ezeken a rendezvényeken a spirituális érdeklődésű emberek
jelennek meg szép számmal. Az idei évben társszervezői voltunk a III. Veszprémi Örömünnep
c. rendezvénynek is. Évről évre csatlakozunk a Házasság Hete című rendezvénysorozathoz,
amikor is intézményünk előadásokat szervez a házasság témáját körül járva.

TERŰLETI KŐZMŰVELŐDESI IRŐDÁ
A Területi Közművelődési Iroda 18 környékbeli településsel és a Nemzeti Intézet Nonprofit
Kft.-vel áll kapcsolatban. Ennek keretében több alkalommal kölcsönöztünk paravánokat és
posztamenseket művelődési házaknak. Július 6-án lehetőséget adtunk három Eplényben
táborozó gyerekcsoportnak a fellépésre az Agóra előtti téren. A Z'mirim Diák Klezmerzenekar,
a Naim Klezmerzenekar és a "Jack a kábel” zenekar fiataljai nagy sikerű koncerteket adtak. A
Gyere a parkba elnevezésű hagyományos nyári rendezvényünk első napján a területi
partnereinknek adtunk lehetőséget a bemutatkozásra 2017-ben.

EGYEB RENDEZVENYEINK
Hónapról hónapra nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre. Óvodás és általános
iskolás korú gyermekeknek tartunk foglalkozásokat minden hónapban.
A mozgásművészet keretein belül pilates és graham technikával ismerkedhetnek meg
látogatóink. 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.
Szakmai programjaink országos kezdeményezésekhez kapcsolódóan: 2018-ban negyedszerre
csatlakoztunk az országos kezdeményezéshez, a Kultúrházak Éjjel-Nappalhoz, mely
népszerűsíti a kultúrát, a művelődési házakban folyó sokszínű, értékes munkát. Megrendeztük
intézményünkben a Kulturális Központok Országos Szövetségének tavaszi konferenciáját,
melynek vendége Hoppál Péter államtitkár úr volt. Október 13-án megyei konferenciát
szervezük
A Zenélő Udvart több, mint 20 éve valósítjuk meg. A helyszíne átadása óta a Dubniczay-palota.
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SZINHÁZTERMI RENDEZVENYEINK
Évente általában két alkalommal szervezünk színházi előadásokat, de befogadunk színházakat
is, ha szeretnék bérbe venni színháztermünket. Novemberben így kerül lebonyolításra Csányi
Sándor önálló estje és a Bánfalvy Ági társulat előadásában a Miniszter félrelép. Ezenkívül
minden évben két koncerttel kedveskedik Veszprém aprajának és nagyjának Halász Judit.
Hosszú évek óta működik a középiskolásoknak szervezett programsorozat az Alma Mater
napok. Ezen alkalmak lehetőséget biztosítanak, arra, hogy a középiskolák diákjai megmutassák
tudásukat, tehetségüket az iskola valamennyi tanára és diákja előtt. Színháztermünket nagy
szeretettel használják a nyugdíjasok, például a Nyugdíjas Szabadegyetemre, Nyugdíjas
karácsonyra vagy éppen az Idősek Világnapjára. Itt került bemutatásra kétszer is a Bónusz Évek
nyugdíjas klub színházi estje is. Egyre többször adjuk bérbe a színháztermet cégeknek
konferenciákra, lakossági fórumokra, politikai rendezvényre.
A nálunk működő táncegyüttesek is itt tartják bemutatóikat, mint a Gerence Hagyományörző
Néptáncegyüttes és a Veszprém-Bakony táncegyüttes. De itt tartotta bemutatóját a
jubileumát

ünneplő

Winners

táncegyesület,

vagy

a

Szilágyi

Erzsébet Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény táncegyüttese is.
A katonák is az intézményünkben tartják állománygyűléseiket, rendezvényeiket.

KÁPCSŐLÁT Á CSÁ-LÁDIKÁVÁL
A Csa-ládika abban a szellemiségben működik, hogy a család elsődleges feladata a
gyermekvállalás és gyermeknevelés. E feladat kiemelése, óvása, támogatása össztársadalmi
érték és érdek. E célkitűzés elérése, a családokkal, gyermekekkel történő közvetlen foglalkozás
a Csa-ládika szolgáltatásával válik elérhetővé Veszprémben a Táborállás park 1. szám alatt, az
Agóra Városi Művelődési Központ épületében.
A Csa-ládika a termének kialakítása, berendezése gyermek – és családbarát környezetet biztosít
a szolgáltatást igénybevevők számára. A terem tárgyi berendezését a Családsegítő- és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény adta, társasjátékok és fejlesztő játékok többségét pedig
képviselőtestületi tiszteletdíjakból sikerült biztosítani.
A szolgáltatás célja, alapelvei:
A szolgáltatás célja, hogy elsősorban szülő/nagyszülő - gyermek közös játéktevékenységén
keresztül támogassa a családi nevelést, azok egyediségét, értékeit támogassa és tiszteletben
tartsa. Esetleges nevelési, gondozási hiányosságok megoldásában, pótlásában segítséget
nyújtson. A szolgáltatás hozzájáruljon a család, mint egység harmonizálásához, kivált a
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gyermeknevelés kritikusabb periódusaiban, mint pl. csecsemő és kisgyermekkorban vagy a
serdülő korban. A szolgáltatás alapelve, hogy a családdal történő foglalkozáskor tiszteletben
kell tartani annak egyediségét és egységét. Alapelv, hogy a családot abban kell támogatni, hogy
gyermekeiket egészséges és örömteli lelkülettel tudják felnevelni. Ennek egyik legfontosabb
színtere a közös, személyes interakciókra épülő játéktevékenység. A szolgáltatás feladata és
célja, hogy bár a közös játéktevékenység kiemelkedően a kisgyermekkorban hangsúlyos, de e
mellett hozzá segítse a családokat a gyermekkor különböző időszakaiban előtérbe kerülő
fejlődési sajátosságok megértéséhez, azok örömteli megéléséhez is.
Alapelv, hogy a Csa-ládika szabadidős tevékenységeinek megtervezésekor a családdal a
gyermekvárás pillanatától a gyermekek „kirepüléséig”, a szülői és nagyszülői élethelyzetek
sajátosságaira egyaránt tekintettel legyen. A szolgáltatás a családokkal elsősorban csoportosan
kíván foglalkozni, annak érdekében, hogy a közös élethelyzetek megélése kapcsán a
szolgáltatást felkereső felnőttek és gyermekek ne csak egyéni, hanem közösségi élményekkel
is gazdagodjanak.
A szolgáltatás célcsoportja bármely olyan személy, aki gyermekével/unokájával otthonán kívül
olyan közösségi programot keres mely közvetlen vagy közvetetten a gyermek fejlődését,
örömteli, egészséges nevelkedését szolgálja elsősorban a szülő/nagyszülő – gyermek
kapcsolatán keresztül. A „Picurka játszóház” kisgyermekek és szüleik/nagyszüleik számára
biztosított játszóház, mely lehetőséget nyújt szabad játéktevékenységre, ismerkedésre,
tapasztalatcserére a kisgyermekes családoknak. A közös játék szocializációt elősegítő, nevelő
célzata mellett, a játszóházban az ünnepköröknek megfelelően a Csa-ládika munkatársai az
életkornak megfelelő kézműves programokkal és zenével, hangszerrel kísérve hangolta rá a
gyerekeket és szüleiket közelgő ünnepekre. A játszóház minden hétköznap 09.00-12.00 óráig
van nyitva (szerda kivételével) a látogatók előtt. A 2017-es évben 898 fő gyermek (halmozott
adat) és 896 fő felnőtt (halmozott adat) vette igénybe e szolgáltatást.

CSŐPŐRTŐK, KLŰBŐK, SZÁKKŐRŐK
Intézményünkben az alábbi művészeti csoportok, klubok, szakkörök működnek, heti illetve
havi rendszerességgel
Acro Dance Se., Free Dance Tánccsoport, Hemo Modern Táncműhely, Ritmus Művészeti
Egyesület, Winners Versenytánc Egyesület, Gerence Táncegyüttes, Kis-Bakony Táncegyüttes,
Átvető Senior Táncegyüttes, Veszprém-Bakony Táncegyüttes, Bakony Fotóklub, Hemo
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Fotóklub, Gizella Nőikar, Táborállás Daloskör, TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad,
Veszprémért Művészkör
Agykontroll Klub, Betty és Barátai Zenei Csoport, Bridzs-klub, Etka jóga, „Foltvirágok”
Patchwork klub, Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Veszprém Megyei Szervezete,
Hemo Sakkegyesület, Katonák kártyaklubja, Kosárfonó műhely, Lung C’uan Tao Kung Fu
School, Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Egyesülete, Mozgássérültek Aktív
Egyesülete, Naturkincsek klub, Reiki Klub – Életerő Egyesület, Szeretet Fénye Közhasznú
Alapítvány, Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Veszprémi klubja, Veszprémi Gyógynövény és
Életmód klub, Veszprémi Kézműves műhely, Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület, Veterán
Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesülete, Zénó- értelmileg akadályozott fiatal felnőttek
klubja
Nyugdíjas klubvezetők fóruma, 60-as Nyugdíjasok klubja, APEH Nyugdíjasok klubja,
Bakonyművek Nyugdíjasok klubja, Balluff Nyugdíjas baráti kör, Cserhát Nyugdíjas klub,
Fegyveres Erők Veszprém Körzeti Nyugállományúak klubja, Gizella Nyugdíjas klub, Laczkó
Dezső Pedagógus Nyugdíjas klub, Munkaügyesek Nyugdíjasok klubja, Pannonkeresek
Nyugdíjasok klubja, Sédvölgy Nyugdíjas klub, Szenior Tanácsadók Társasága, Szociális
Segítők Nyugdíjasok klubja, Veszprémi Polgárok Nyugdíjasok klubja.

ÁZ ÁDÁTVEDELMI TŐRVENY ÁLKÁLMÁZÁSÁ
Hazánkban 2018. május 25-én hatályba lépett az európai unió adatvédelmi rendelete (General
Data Protection Regulation, GDPR) értelmében intézményünk az alábbi intézkedéseket hozta
a természetes személyek személyes adatainak védelme érdekében.
-

Elkészítettük az adatvédelmi hatásvizsgálatot, folyamatos monitorozással törekszünk a
törvény maximális betartására.

-

Kineveztünk adatvédelmi tisztviselőt.
Beiskoláztuk adatvédelmi tisztviselő képzésre, mellyel célunk, hogy a tisztviselői
feladatok ellátásán túl, megszerzett ismeretivel oktatásokat, tájékoztatókat tartson a
kollégának ezzel is segítve, hogy munkájuk során eredményesen alkalmazzák a
személyes adatok védelméről szóló adatvédelmi szabályokat.
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-

Felülvizsgálatuk a mindennapos munkánkhoz használatos hivatalos iratokat,
szerződéseket, megállapodásokat. Aktualizáltuk, kiegészítettük az új adatkezelési
tájékoztató iránymutatásaival.

-

A kollégák személyi anyagát kiegészítettük az adatvédelmi törvénynek megfelelően
titoktartási, munkavállalási, egészségügyi alkalmassági vizsgálati nyilatkozattal.

-

Tájékoztatjuk partnereinket a természetes személyeket megillető adatvédelemi
jogaikról.

-

Elkészítettük adatvédelmi szabályzatunkat.

-

Nyilvánosság tettük adatvédelmi tájékoztatónkat.

-

Fokozott figyelmet fordítunk a gyermekek adatainak védelmére, különös tekintettel a
különleges adatok kezelésére.

-

Felülvizsgáltuk biztonsági kamerarendszerünket.
Folyamatban van a Kádártai Közösségi Ház kamerarendszerének szabályos kiépítése.

-

Lépéseket tettünk a megfelelő hardver és szoftver biztonság elérése érdekében is.
Tűzfalat és szoftvert vásároltunk

-

Folyamatban van egy iktatóprogram beszerzése, mely segítségével egyszerűvé válik az
adatvédelmi adattérkép elkészítése.

-

Jelenleg is folyamatban van az intézmény gondozásába tartozó csoportok és klubok
tagjainak személyes adataik vélelméről szóló nyilatkozat kitöltése.

REKLÁM ES MÁRKETING TEVEKENYSEG
Honlapunk negyedik éve működik új formájában, ami egy korszerű, könnyen kezelhető gyors,
végtelen sok nagyfelbontású fénykép befogadására alkalmas, látványos oldal.
Az oldal felépítése miatt elérhető az okos telefonokkal böngészők számára is,
akadálymentesített verzióval ellátott a gyengén látók számára.
Az oldal képes az RSS hírfolyamra is. Az RSS-t gyakran frissülő oldalak (többek között blogok,
portálok) használják, az oldalon megjelenő új tartalom (cikkek, bejegyzések) rövid
összefoglalójának terjesztésére. Egyfajta hírlevél szolgálat, ami lehetővé teszi, hogy ne kelljen
mindig fellépni a honlapra, hanem csak a friss hírekről kapnak információt.
Tartalmaz, esemény naptárt, gyorskeresési funkciót, vendégkönyvet, hírlevél igénylési
lehetőséget, partner linkeket, banner elhelyezési lehetőséget, térképes keresőt a Google Maps
segítségével. A kezdő oldal központi helyére mindig a hónap eseményeiről készítünk
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bannereket. Ez havonta 3-4 db. Egyszerre három elhelyezésére van lehetőség, amik bizonyos
időközönként váltogatják egymást és a képre kattintva az adott program részleteihez lehet jutni.

A Facebook oldalunk a www.facebook.com/vmkveszprem alatt érhető el.
A Facebook oldalkedvelésének emelkedése az elmúlt 3 év tükrében 2015→ 4722 fő, 2016→
5077 fő, 2017→ 5553 fő
Plakát vagy esemény megosztása? Sokszor nagy a különbség a kétféle megosztás között de
nekünk mindkettőre szükségünk van. Az alábbiak jó példák erre:
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A programjainkon készült fotók is hamar felkerülnek az oldalunkra, a közösen átélt élmények
megtekintése, visszanézése nagyon sok új kedvelést is hoz az oldalunknak. Az albumok alatt
látszó mérőszám is mutatja ennek a népszerűségé

Tapasztalataink szerint a műsorfüzetünkből is sokan tájékozódnak programjainkról, ezért
nagy figyelmet fordítunk arra, hogy műsorfüzetünk ne csak a VMK-ba látogatók számára
legyen elérhető, a város több forgalmas helyén is találkozhatnak, szóróanyagainkkal az
érdeklődők.
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Fontosabb helyszínek: Balaton Pláza - megállító tábla, Spar - megállító tábla, Eötvös Károly
Megyei Könyvtár, Márc 15. úti könyvtár, Cholnoky Könyvtár, Dózsavárosi Könyvtár, Kádártai
Faluház, Rátóti Művelődési Ház, Napló szerkesztősége, Városi Piac, Tourinform iroda,
Városháza, Társas Irodaház, Magiszter Kollégium, Pannon Egyetem. Nem felejtkezünk el a
gyerekekről, fiatalokról sem, így az óvodákba, általános iskolákba és a középiskolákba is
eljuttatjuk nyomtatott reklámunkat, programismertetőinket.
Folyamatosan próbáljuk vendégeinket az elektronikus műsorközlés felé irányítani. A
megszerkesztett műsorfüzetünk és plakátjaink e-mail-s változatát minden hónapban eljuttatjuk
médiapartnereinknek.
A fentieken túl heti rendszerességgel jelentetünk meg hirdetést a Veszprémi 7 Napban,
valamint jól működő szerződéses kapcsolatunk van a Méz Rádióval, melynek
programajánlójában rendszeresen hallhatók programjaink. 2018-ban éves szerződést kötöttünk
a liftekben történő reklámozásra. Tapasztalataink alapján ez jó lépésnek bizonyult, mert
többen jelezték, hogy a liftekből tájékozódtak programjainkról.
Tervezzük az Instagram oldal mindennapi használatát is. Tervünk, hogy a lakótelepen
igényes hirdetőtáblák felállításával programjaink hatékonyabban eljuthassanak az itt
élőkhöz.

GÁZDÁLKŐDÁSI MŰTÁTŐK, EREDMENYEK
Az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ gazdálkodási területét felölelő belső
szabályzatok megfelelnek a törvényi, rendeleti előírásoknak, és összhangban vannak a végzett
tevékenységgel. Nagy hangsúlyt helyezünk a bizonylati és okmányfegyelem betartására, a
takarékos gazdálkodásra, a költségvetési terv határidőre és alapos számításokkal alátámasztott
elkészítésére, annak folyamatos nyomon követésére és teljesítésére.
A Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Belső Ellenőrzési Irodája 2016-ban
átfogó rendszerellenőrzést végzett a 2011.04.01-2015.12.31-ig terjedő időszakra, mind a
szakmai, mind a gazdálkodási szabályszerűséget vizsgálva. Az Intézmény ennek alapján a
legjobb, „megfelelő” besorolású kategóriát kapta.
Ugyan ez mondható el az évente két alkalommal, szintén a Belső Ellenőrzési Iroda által végzett
belső ellenőrzésekről is.
Az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ bevételeinek és kiadásainak alakulása:
(adatok ezer Forintban)
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2014.

2015.

2016.

2017.

75.476

65.883

74.775

82.397

2018. 07. hóig
44.853

járulékok:

20.693

17.783

20.219

18.428

9.401

dologi

67.218

96.710

60.558

95.113

65.812

18.245

71.744

2.542

21.179

962

összesen:

181.632

252.120

158.094

217.117

121.028

átvett

13.384

31.652

1.927

80

2.405

saját bevétel:

24.818

15.503

25.840

32.111

23.896

költségvetési

133.412

188.748

141.404

201.902

41.701

maradvány:

51.866

41.848

25.701

36.779

53.755

összes

223.480

277.751

194.872

270.872

121.757

személyi
kiadások:

kiadások:
felhalmozási
kiadások:

pénzeszközök:

támogatás

bevétel:
A kiadásokban jelentkező fontosabb változások: 2013-ban költségvetésünkből kikerültek a
rezsiköltségek. 2017-ben először a közüzemi kiadások és a takarítás, majd 2018-ban a
biztonsági szolgálat kiadásai is visszakerültek az intézményünkhöz.
2017. évben 21.179e Ft értékben valósítottunk meg beruházásokat, túlnyomó részt
maradványunk terhére, önerőből. Fejlesztettük a hang és fénytechnikai eszközöket,
beszereztünk mobilszínpadot, öltöző sátrakat, informatikai eszközöket és programokat,
irodatechnikai felszereléseket, kiállító vitrineket, látványkonyhánkat konyhai gépekkel
szereltük fel.
2018-ban 14.200e Ft beruházást tervezünk, szintén maradványunk terhére.
Az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ jelenleg 43 nyugdíjas klub támogatásának
pénzügyi elszámolását végzi el.
Saját bevételeink számottevően három forrásból erednek:
1. terembérlet-technikai

kiszolgálás:

2014-ben

a

terembérletből

és

technikai

kiszolgálásból származó 12.507e Ft bevételünk, 2017. évre 20.475e Ft-ra nőtt. Ez
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163,7%-os növekedést jelent. 2018. 07. hónapig 11.044e Ft bevételünk keletkezett
ebből a bevételi típusból.
2. rendezvények

bevételei:

kulturális

tevékenységünk

és

szolgáltatásunk

színvonalának növekedését mutatja, ennek a bevételi formának a 194,5%-os
növekedése. 2014. évben az 5.577e Ft-ot, 2017. évben viszont már 11.625e Ft-ot
könyvelhettünk el kulturális tevékenység bevételeként. 2018. 07. hónapig 10.271e Ft
bevételünk keletkezett ebből a bevételi típusból.
3. pályázatok: intézményünk minden évben több pályázatot nyújt be, ezzel is bővítve
bevételi forrásainkat. A pályázatokból befolyó bevételek az évek között áthúzódhatnak.
Nyertes, megvalósított és elszámolt pályázataink:
a. KDOP-3.1.1/D2-13-K2-2013-0002 „Szociális városrehabilitáció Veszprémben”
c. projekt keretében soft programok megvalósítása, programalap kezelése.
b. KDOP-3.1.1/D1-14-k2-2014-0000 „Veszprém integrált településfejlesztés,
belváros funkcióbővítő rehabilitációja I/B” c. projekt keretében mini projektek
támogatása
c. NKA A/2014/N2721 „Mozgókép” Filmművészeti fesztiválok megrendezés
hazai és nemzetközi filmművészeti értékek, irányzatok megismerése,
terjesztése.
d. NKA A/2017/N6777 „Térségi Kul-Túra” térségi kultúra program előadásainak
tájolása
e. NKA A/2017/N8879 „Az AGÓRA Veszprém Városi Művelődési Központ
Filmklubjának megvalósítása” c.
f. CSSP-NEPTANC-MO-2017-2018

„Magyarországi

néptáncegyüttesek

támogatása” c.
Folyamatban lévő, nyertes pályázataink:
a. NKA A/2019/N6426 „Filmklubok támogatása a klasszikus és kortárs, hazai és
egyetemes filmművészeti értékek megismertetése, a filmet értő és szerető
közönség számának növelése, a filmnyelvet értő generáció nevelése érdekében.
b. NKA A2019/N5742 „Agóra forgatag” közművelődési pályázat
c. VMJV által meghirdetett „Kulturális kínálat bővítése/amatőr művészeti
csoportok támogatása” c. Gyerekjátszó és edzőtábor rendezvény támogatása.
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d. VMJV által meghirdetett „Kulturális kínálat bővítése/amatőr művészeti
csoportok támogatása” c. Működési költségek, viseletek és kellékek
beszerzésének támogatása.
e. TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001

Közösségfejlesztés

Veszprém

Város

településrészein konzorciumban az Önkormányzattal
f. TOP-7.1.1-16-2016-00073 Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések
konzorciumban az Önkormányzattal
Az elkövetkező évekhez hasonlóan folyamatosan törekszünk a szabályszerű és takarékos
gazdálkodásra. Bevételeink növelése érdekében továbbra is figyelemmel kísérjük a
pályázati lehetőségeket. A szakmai színvonal, rendezvények, szakkörök, táborok
kínálatának bővítésével tovább kívánjuk növelni a terembérlet és a technikai kiszolgálás
mellett a kimondottan művelődési tevékenységből származó bevételeink arányát. Az
utóbbi években az NKA-s pályázatokat figyelemmel kísértük és az intézményünk számára
nyitott felhívásokra pályáztunk, melyeket minden alkalommal támogatásra méltónak ítélt
a Nemzeti Kulturális Alap. Ezt a tendenciát folytatni kívánjuk a jövőben is.

EMBERI ERŐFŐRRÁSŐK ELEMZESE
Az intézmény fenntartó által meghatározott létszáma 2018-ban 24,25 fő. Ebből 2 fő
Gyulafirátóton, 1 fő Kádártán, a többiek pedig a központi épületben dolgoznak. A
portaszolgálatot a Nyugalom Kft, a takarítást az SZM-C Kft, a karbantartást a VKSZ Zrt. látja
el. A pénzügyi folyamatokat az Intézményi Szolgáltató Szervezet látja el.
10 éves vezetésem folyamán a fluktuáció minimális volt. Az intézményben dolgozó
munkatársak elhivatottak a szakmájuk iránt, alázattal és tisztelettel dolgoznak. Ami a
mindennapjaikat beárnyékolja, az rajtam kívüli- rendkívül alacsony jövedelemmel
rendelkeznek. Vezetésem során minden évben kigazdálkodtuk, hogy év vége közeledtével
keresetkiegészítéssel jutalmazzuk meg kollégáinkat. Ezután is így szeretnék eljárni.
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LETESITMENYI, TÁRGYI FELTETELEK
Intézményünk 2015-ben elvégzett felújítása nem biztosított anyagi fedezetet minden terület
megfelelő fejlesztésére.
A felújítás során a szcenikai területen csak az alap beépítettséget tudtuk a meglévő anyagi
keretből kigazdálkodni, de ebből igyekeztünk a legjobbat beszereztetni. Így a hiányosságokat
az évek során anyagi lehetőségeinkhez mérten saját erőből elkezdtük pótolni.
2015.
-

Kiállítási sínrendszer kiépítése,

-

videó

ügyelői

rendszer

kiépítése,

mely

lehetőséget

biztosít

a

különböző

rendezvényhelyszínek színházterem, kamaraterem, közösségi tér közti események egymáshoz
történő kivetítésére, ezáltal növelve a termek funkcionális használatát,
-

színházterembe ügyelői szekrény készítése,

-

kamaraterembe hangkeverőpult vásárlása,

-

2 db URH mikrofonszett vásárlása.

2017.
-

Színházterembe a régi elavult fényvezérlőpultot kicseréltük új digitális vezérlőpultra,

mely már alkalmas új intelligens reflektorok vezérlésére,
-

12 db Led színváltós reflektor vásárlása,

-

telefonközpont és készülékek cseréje új digitális rendszerre, mert a régi épületből

átépített telefonközpont került beépítésre anyagi lehetőségek hiánya miatt, mely már gyakran
meghibásodott, javítása nem volt biztosított.
-

Szabadtéri rendezvényekhez öltözősátor vásárlása,

-

hangtechnikai fejlesztések a rendezvények kiszolgálásához:
Dynacord power mixer, szabadtéri rendezvényekhez, egyéb hangosításhoz,
Cd lejátszó vásárlása,
Mikrofon és hangfal állványok beszerzése
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2 db hangszermikrofon vásárlása, speciális mozgó zenészek hangosításához.
-

Színházteremben

működő

filmklub

technikai

fejlesztéséhez

nagy

fényerejű

videóprojektort és új hátulról is vetíthető felületű motoros vetítővásznat építettünk be, mely
jelentősen növelte a nézők számára a vetítés minőségét.

Ez a vetítési mód számos

rendezvénynél kitűnően használható. pl. konferenciák, ismeretterjesztő előadásoknál.
-

Mobil színpad vásárlása az új Kádártai Közösségi házba pályázati lehetőség

felhasználásával.
Az új épületben nincs színpad kialakítva ezért mobil színpad vásárlásával megoldható az
intézmény olyan programjainak bemutatása, mely színpadot igényel.
2018.
-

Hangtechnikai fejlesztések:
2 db URH mikrofonszett vásárlása,
1 db digitális keverőpult vásárlása szabadtéri rendezvények kiszolgálásához,
1 db kis keverőpult vásárlása kiállítás megnyitókhoz,
2 db hangszermikrofon vásárlása az előző években beszerzett mikrofonok

kiegészítéséhez,
1 db Blu-ray lejátszó vásárlása színháztermi vetítésekhez, filmklubhoz,
mobil színpad kiegészítése nagyobb 8 x 8 m-es méretre,
mobil hangosító berendezés a Kádártai Közösségi Házhoz, mely alkalmas technikai
személyzet nélküli kisebb rendezvények lebonyolítására.

INFŐRMÁTIKÁI FEJLESZTESEK
Szerverterem kialakítása: A megújult épületben, a teljes strukturált hálózat biztonságos
moduláris rack rendszerbe való kiépítése
Vállalati aktív hálózati elemek beszerzése: VPN router, nagyteljesítményű menedzselhető
switch-ek beüzemelése. A megnövekedett kliens forgalom szükségessé tette a nagy
teljesítményű és magas rendelkezésre állású eszközök használatát
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Vállalati szoftveres végpontvédelem bevezetése: Vírus és kémprogram elleni védelem,
behatolás megelőző rendszerrel, felhő alapú védelmi rendszerrel
Redundáns szünetmentes áramellátás kiépítése: Aktív hálózati eszközök és kiszolgálók
folyamatos üzemének biztosítása áram ingadozás és kimaradás esetére
Biztonsági mentési rendszer bevezetése, hálózati adat tároló beüzemelése : A vállalati
kliensek hardveresen titkosított, raid rendszerű biztonsági adatmentése
Szerver beszerzés, környezet felügyelet és klienskiszolgálás bevezetése: Jogosultságkezelés,
monitoring, frissítés kezelés, távoli elérés biztosítása
Wifi kontroller bevezetése, fizikailag elkülönített vállalati és vendéghálózat kiépítése:
Vezeték nélküli hálózatmenedzsment összesített felületen keresztül, forgalom szabályozás
Vállalati magas besorolású tűzfal bevezetése: GDPR megfelelés – adatszivárgás megelőzése,
adatbiztonság növelése, többrétegű komplex hálózatvédelem, behatolás megelőzés
Megvalósításra vár:
Adatnyilvántartó/kezelő szoftver bevezetése – GDPR megfelelés
Redundáns biztonsági mentés bevezetése, bővítése – GDPR megfelelés
Számítógéppark korszerűsítés
Csoportmunka szoftver bevezetése – hatékony dokumentumkezelés

ÁZ ÁGŐRÁ SZÁKMÁFEJLESZTESI ÁKTIVITÁSÁ- ÁZ INTEZMENY
VEZETESERE FEJLESZTESERE VŐNÁTKŐZŐ SZÁKMÁI PRŐGRÁM
Az intézmény hatékony működése, a színvonalas szolgáltatások biztosítása érdekében 2018ban és a következő években is fokozott figyelmet fordítunk a minőségbiztosítás
bevezetésére. Az intézmény minőségbiztosítási rendszerének kidolgozását a 10/2010. (III. 11.)
OKM rendelet a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség
Díj” adományozásáról szóló jogszabály alapján végezzük. A minőségbiztosítási folyamat
hozzásegíti az intézményt az erősségek és a gyengeségek felismeréséhez, a reális
önértékeléshez, ezzel együtt kijelöli a fejlesztési területeket.
Az Agóra alapelvei a minőségbiztosítási folyamatban:
-

értékek átadása
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-

fenntartható jövő építése

-

a szervezeti képességek fejlesztése

-

a kreativitás és az innováció hasznosítása

-

agilis menedzsment

-

partnerközpontúság

-

folyamatos fejlődés

-

a kiemelkedő eredmények fenntartása

A minőségbiztosítás első lépései az intézmény működésében már megvalósultak, a legtöbb a
mindennapi gyakorlat részét képezi, úgymint:
-

az intézmény betartja a működésére és a különböző szolgáltatásokra vonatkozó
jogszabályi előírásokat.

-

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

-

tevékenységeinket az éves munkaterv alapján ütemezzük. Emellett havi munkatervet
készítünk

-

a programok szervezéséhez és lebonyolításához rendezvénytervet és forgatókönyvet
állítunk össze, amely tartalmazza a részfeladatokat és a személyi felelősöket is

-

a megvalósult programokról beszámolót készítünk, amelyben a rendezvények
kiértékelésére is sor kerül

-

a szakmai tevékenységeket lépésekre bontjuk, a munkafolyamatok megvalósítása
egységes rendszerben történik

-

az éves szakmai munkáról beszámolót készítünk

-

az intézmény és a rendezvények látogatottságáról statisztikai adatokat gyűjtünk

-

a rendezvények látogatói között bevezettük az elégedettségmérést és az igényfelmérést.

-

nagy hangsúlyt fektetünk az értékalapú szolgáltatásra, ez az egyik fő szempont a
tevékenységek fejlesztésénél, új szolgáltatások, rendezvények meghatározásánál

-

kiemelt figyelmet fordítunk a művelődő közösségek működésére, támogatására

A minőségbiztosítás további lépései:
-

helyzetkép felmérése és SWOT-analízis

-

statisztikai teljesítménymutatók összegzése, elemzése

-

tudatos partnerközpontúság kialakítása, a partneri kapcsolatok azonosítása, a
kapcsolatok meghatározott rendjének lefektetése
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-

nagyobb

szerep

a

tanulásnak,

publikálásnak,

jó

gyakorlatok,

eredmények

dokumentálásának
-

az intézmény által pályázni kívánt tevékenységeknél a PDCA-ciklus (tervezés,
megvalósítás, ellenőrzés, beavatkozás) megvalósítása

-

az elért eredmények hosszútávú fenntartása, a minőségbiztosítási folyamat kiterjesztése
az összes tevékenységre

A minőségbiztosítási folyamat eredményeként az intézmény 2019. szeptember 15-ig
pályázatot nyújt be a Minősített Közművelődési Intézmény Címre. A Cím elnyerése több
szempontból is pozitív hatással lesz az intézmény működésére. Egyrészt tekintélyt biztosít az
intézménynek és a városnak a szakmai szervezetekben, másrészt segít fenntartani a folyamatos
és minőségközpontú fejlődést, és lehetővé teszi a problémákra való azonnali reagálást.
Célunk, hogy komplex, kultúraközvetítő, szabadidős és élményprogramokat szervező,
közösségfejlesztő, tehetségtámogató intézményként működjünk a jövőben is és szolgáljuk a
város és térség fejlődését. Olyan szervezet felépítése a további cél, amelyben a dolgozók a
látogatók igényeit, környezetünk elvárásait és partnereink tudását kívánjuk hasznosítani és
beépíteni a szakmai munkában. Figyelmünket a meglévő és látens igényekre fordítjuk,
folyamatos megújulási és változási, változtatási képesség és nyitottság jellemzi munkánkat. Ez
a folyamat még nem tekinthető befejezettnek, ha szükséges korrigálunk programokon és a
szervezeten egyaránt. Az Agóra 2015-ben jelent meg a város, a térség kulturális, közösségi
életébe, új lehetőséget hozott a szabadidő eltöltésében, a közösségépítésben, a kulturális
szolgáltatásokban,
szervezésében.

A

a

szakmai
kulturális,

támogatásokban,
közösségépítő

a

kulturális,

folyamatok

közösségi

beindultak,

programok

többségükben

helyénvalónak, a lakosság és használók érdeklődésére számot tartó programoknak, partnereink
számára szükségesnek bizonyultak, ezeket mindenképpen folytatni kívánjuk. Fontos, hogy az
események igényes és minőségi megvalósítása mind tartalmi, mind műszaki és
adminisztrációs támogatást ellátó területek részéről alapvető, elvárt munkakultúra legyen. Ezt
az igényes színvonalat nem csak saját rendezvényeink, hanem befogadott vagy partnerségben
megvalósított események területén is el kell várni. Az Agóra iránti érdeklődést továbbra is
fent kell tartani. Továbbra is részt kívánunk venni országos és helyi eseményeken, amelyeken
bemutathatjuk az Agóra feladatait, a szervezet működési alapelveit. Továbbra is fontos a
közösségek fejlesztése, támogatása, a velük való együttműködés. Hangsúlyt fektetünk arra,
hogy e területen tevékenykedő szervezetekkel akár szorosabb együttműködések alakuljanak ki.
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A kialakított partneri együttműködéseket tovább kell fejleszteni, erősíteni. Még jobban
szeretnénk bevezetni az Agórát a városba, a megyébe és a kistérségbe. Vágyam, hogy az
intézményt Agóraként és ne Hemóként emlegessék. Ehhez kell a felépített szakmai munka,
igényesség és tudatosság. Az innovatív gondolkodás jellemző a munkatársakra, közösségre,
amely több éves tapasztalattal, életminőség alakító programokkal hozzájárulhat a városi
identitás erősödéséhez, segíthet komfortossá tenni a város lakói számára az itt élést és
tovább viheti Veszprém jó hírét. Célom, hogy a munkatársak kreativitásának és tehetségének
hasznosítása révén értékeket teremtsünk és adjunk a szolgáltatásainkat igénybe vevőknek.
Innovatív módszerekkel fenntartható jövőt építsünk, fejlesszük személyes kompetenciáinkat,
szervezeti képességeinket, hogy képesek legyünk fenntartani eredményeinket. Az Agóra
vezetése legyen jövőorientált és inspiráló a dolgozók számára is. Az Agóra számára a partnerség
alapelvei a nyitottság, a figyelem a partnerek igényeire, elvárásaira, a tolerancia és türelem, a
vélemények, álláspontok megértése és elfogadása. A jó partneri kapcsolat mindkét fél
egyenrangú részvételét és sikerét jelenti. Az együttműködés közös fejlesztésre, tervezett és
feladatorientált munkamenetre kell, hogy épüljön.
A munkavállalóktól elvárt kompetenciák kell, hogy legyenek: tervezettség a feladatvégzésben,
határidők betartása, jó kommunikáció, szakmai felkészültség, csapatmunka, kreativitás,
ötletesség, előre gondolkodás, változás iráni rugalmasság, a munkahely iránti elkötelezettség,
magas értelmi intelligencia, kezdeményező képesség, feladattudat, etikus magatartás,
rugalmasság, önállóság, előkészítés, tervezés, végrehajtás, értékelés, jó konfliktuskezelés,
fegyelmezettség, lojalitás.
A magas színvonalú szakmai munka megőrzésének biztosítása, az élményszerűségnek a
látogatók számára történő garantálása három pilléren nyugszik. Az egyik a tervszerűség és a
folyamatok szabályozása, a másik a kulturális tartalomfejlesztés, a harmadik a
minőségközpontú munka. Eredményük a garantált színvonalú, intézményi jellegzetességekkel,
sajátságokkal beazonosítható élmény. A projekt eredményességének várt hatásai között az
életminőség javításában és a népességmegtartó erő növelésében jutott kiemelt szerep az új
beruházásnak. Több területen, különösen a gyermekek világában, az oktatási-nevelési
intézményeket segítő akciók segítségével csökkenhetett a területi hátrányokból adódó
esélyegyenlőtlenség, s vele a társadalmi befogadás esélye nőtt.
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TŐP 6.9.2. PÁLYÁZÁT
Intézményünk oroszlánrészt vállal a TOP 6.9.2. pályázatban, mely az elkövetkezendő évek
során meg fogja határozni munkánkat:
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:
1. A célterületeken élő lakosok bekapcsolódásának elősegítése a közösségi programokba,
részvételük erősítése a helyi társadalmi életében.
2. Nagyon fontosnak tartjuk a bevont személyek motiváltságának folyamatos fenntartását,
növelését.
3. A projektben megvalósuló legsikeresebb programelemek továbbvitele, életben tartása a
projektet követően, nem csak a fenntartási időszakban, hanem azt követően is.
4. A helyi, a közvetlen környezetben lévő (szomszédsági) kapcsolatok, a természetes támaszok
megerősítése, a meglévő kapcsolati háló feltérképezése és kibővítése.
A projekt szakmai tartalma:
1) Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés: 30 db (összesen 150 db) interjú
megszervezése, lebonyolítása; 1 db (összesen 5 db) közösségi felmérés elkészítése; 12 db
(összesen 60 db) közösségi beszélgetés. Havi 1 db, a cselekvési tervek kidolgozásáig 12
hónapon keresztül; 1 db (összesen 5) cselekvési terv kidolgozása.
2) A célterületeken a közösségi tevékenységek történeti feltárása és a lakosság számára
elérhetővé tétele: 1 db (összesen 5 db) közösségi tevékenység feltárása.
3) Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása:
negyedévente 1 db (összesen 12 db, projekt szinten 60 db) közösségi akció, a cselekvési terv
alapján (csak az első 12 hónap után, a kidolgozott cselekvési terv birtokában).
4) Programok, folyamatok kialakítása, megszervezése és lebonyolítása: félévente 1 db
(összesen 6 db, projekt szinten 30 db) program, folyamat, a cselekvési terv alapján (csak az első
12 hónap után, a kidolgozott cselekvési terv birtokában).
5) A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése: legalább 2
db nyilvánossági megoldás kialakítása, fejlesztése.
6) Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése: célterületenként 8 db
(összesen 40 db) fórum megszervezése és lebonyolítása.
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7) A közösségfejlesztési folyamatról, annak eredményeiről, az ahhoz való csatlakozás
lehetőségeiről történő tájékoztatás: célterületenként 1 db (összesen 5 db) tájékoztató közösségi
információs pont kialakítása.
8) A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása: célterületenként legalább
1 db (összesen legalább 5 db) megoldás megvalósítása (közte képzés illetve szakmai
tapasztalatcsere).
9) Meghatározó dokumentumok áttekintése és megújítása.

Áz ÁGŐRÁ-PRŐGRÁM
Veszprémben is, mint a többi nyertes városban, egy nagyszabású kulturális innovációs projekt,
melynek egyik alappillére az infrastrukturális fejlesztés, a másik pedig egy indikátorokkal
alátámasztott, tizenkét éves fenntartási kötelezettséget előrevetítő közművelődés.

Ez a

kettősség lehetőségeket, megnyíló távlatokat jelent egy helyi közösségnek. A klasszikus
közművelődésen túl az Agóra pályázatban megfogalmazott szakmai programokkal tudjuk még
bővíteni kínálatunkat.
1. Az Agóra-program fenntarthatósága
Az Agóra program három fő célja összefogja a nagyvárosi léptékű települések helyi
társadalmának lehetséges sokszínűségét, kulturális közösségi aktivitását és agglomerációs
kötelezettségeit.


1. A város közművelődési intézményeinek integrálása után multifunkcionális
közösségi központ működtetése.



2. Az Agóra-típusú központ tevékenységével a közösségi, felnőttképzési, képzési és
élményfunkciók egy komplexumban történő szolgáltatása a lakosság felé, a minél
szélesebb közművelődési spektrum egy helyen történő elérhetősége.



3.Területi közművelődési tanácsadó szolgáltató funkció kiterjesztése, mellyel
támogatható a környező kistérségek kulturális-közművelődési alapszolgáltatásainak
magasabb színvonalon történő biztosítása.

TIOP AGÓRA – SZAKMAI PROGRAM
2017. szeptember 1. – 2018. augusztus 31.

A
közösség
i funkció
szolgálta
tásai:

1. Közösségi internet használata

154 fő
wifi használat egy évre levetítve kb.
20.460 fő
(330 nap x 62 fő)
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2. Időszakos kiállítás a Bakony és
Hemo fotóklubbal
3. Interaktív kiállítások

12 alk./8736 fő
1 kiállítás/ 1711 fő

4. Alma Mater Napok

5 alk./ 1778 fő

5. Bakony és HEMO fotóklub

38 alk./ 245 fő

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

5 alk./ 41 fő
1 hetes tábor / 17 fő
7 alk./ 155 fő
36 alk. /347 fő
8 alk./ 41 fő

11. Környezeti nevelési oktatóterem

40 alk./ 731 fő

12. Modern tánc, Graham-technika

49 alk./ 450 fő

13. Kismesterségek alkotóműhely –
csipkeverés

1 tanf./12 alk./ 79 fő

14. Kismesterségek alkotóműhely –
kosárfonás

2 tanf./24 alk./ 151 fő

15. Kismesterségek alkotóműhely –
nemezelés

2 tanf./24 alk./ 157 fő

16. Öko-kézműves foglalkozások
KDOP PROGRAMALAP

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

KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002
pályázat keretében
203 alk./ 3837 fő
rendszeresen
kb. 1000 fő
47 alk. / 989 fő
KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002
pályázat keretében
rendszeresen
kb. 1000 fő
rendszeresen
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A közösségi funkció szolgáltatásai:

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

kb. 1500 fő
8 alk./ 1010 fő

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

520 alk./ 44.589 fő

A képzési funkció
szolgáltatásai:

34. Photoshop tanfolyam

1 tanf./ 6 fő
18 alk./36 órában/ 93 fő
3 tanf./ 31 fő
60 alk./180 órában/ 393 fő

35. Nyelvi labor, nyelvi képzések

36. Nyelvi tábor
37. Felnőtt oktatás képzés
38.
Mindentudó
ház
ismeretterjesztő előadások

26 tanf./149 alk./412 óra/1881 fő
–

9 alk./ 407 fő

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

30 tanf./236 alk./ 642 ó/ 2.774 fő

A szórakozási
és élmény
funkció
szolgáltatásai

40. Csendes ülő koncertek
41. Kiállítások
42.
Környezeti
neveléssel
kapcsolatos
forrásközpont
létrehozása

17 alk./ 7325 fő
731 fő

37

43. Magas Művészeti Előadások
44. Magas művészeti előadások,
gálaműsorok, színházi előadások
45.
Gyermekkoncertek
a
színházteremben

2alk./ 350 fő
6 alk./ 1343 fő

46. Táncművészeti
színházteremben

2 alk./ 600 fő

előadás

a

47. Olvasóterem

2 alk./ 866 fő

kb. 400 fő

A Területi közművelődési tanácsadó szolgáltató
funkció szolgáltatásai

28 alk./ 11.615 fő
48. Lengyel Nemzetiségi Nap

3 alk./ 345 fő

49. Örmény Nemzetiségi Nap

1 alk./ 200 fő

50. Roma Nemzetiségi Nap
51. Ukrán Nemzetiségi Nap

1 alk./ 100 fő
1 alk./ 300 fő

52. Térségi/települési feladatok –
„Örök pódium” és Regősek húrján
versmondóversenyek
53.
Civil
társadalom
helyi
formációinak befogadása, nyugdíjas
közössége

1 alk./ 19 fő

54. Területi Közművelődési Iroda
működtetése
55. Területi Szervező Iroda és
Tárgyaló

311 alk./11155 fő
(Rendezvények és klubfoglalkozások)

1417 fő
az adott programoknál már
feltüntetve
318 alk./ 13.536 fő

Családi Nap
Kultúrházak éjjel nappal
Sakkegyesület klubfoglalkozás
Lung C’uan Tao Kung Fu school
ZÉNÓ – Értelmileg Akadályozott
Fiatal Felnőttek Klubja
Gizella Nőikar
Etka Jóga
Bridzs Klub
Agykontroll Klub
Natura Nap
Filmklub
Acro Dance Rock and Roll SE –
táncpróbák + 2 tánctábor

2 alk./ 950 fő
1 alk./ 293 fő
107 alk./938 fő
348 alk./7930 fő
7 alk./88 fő
41 alk./861 fő
71 alk./1577 fő
33 alk./306 fő
9 alk./168 fő
2 alk./256 fő
30 alk./2532 fő
120 alk./4319 fő
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Free
Dance
Tánccsoport
–
táncpróbák
Hemo Modern Táncműhely –
táncpróbák
Ritmus Művészeti Egyesület –
táncpróbák
Veszprém-Bakony Táncegyüttes –
táncpróbák
Kis-Bakony
Táncegyüttes
–
táncpróbák
Winners Versenytánc Egyesület –
táncpróbák
Országos
Természetés
Környezetvédelmi Filmnapok
Mozinet Filmnapok
Országos Rajzfilmünnep
KineDok Filmnapok
Lengyel Filmhét
Tavaszi Szünidei Rajzfilmvetítés
Szünidei játszóház
Táborok (1 hetes napközis)

34 alk./419 fő
61 alk./585 fő
27 alk./235 fő
74 alk./2214 fő
62 alk./2398 fő
60 alk./785 fő
2 alk./300 fő
4 alk./225 fő
2 alk./340 fő
3 alk./74 fő
4 alk./206 fő
1 alk. 114 fő
2 alk./152 fő
7 alk./ 107 fő
1.168 alk./ 31.113 fő

A közösségi funkció szolgáltatásai: 520 alk./ 44.589 fő
A képzési funkció szolgáltatásai: 29 tanf./ 206 alk./ 582 ó/ 2.303 fő
A szórakozási és élmény funkció szolgáltatásai: 28 alk./ 11.615 fő
A Területi közművelődési tanácsadó szolgáltató funkció szolgáltatásai: 318 alk./ 13.536 fő
Összesen: 1.072 alk. / 72.043 fő
+ Egyéb: 1.114 alk./ 28.372 fő
A táblázatból és a számokból is látszik, hogy intézményünk sokszínűsége, szakmai
munkája kiemelkedő. Ezek az indikátorok évről évre növekednek, így bizonyítható, hogy
egyre nagyobb az érdeklődés a közművelődési lehetőségekre.

EKF 2023 VESZPREM
Ha a jövőről van szó, nem szabad megfeledkezni az Európa Kulturális Főváros 2023 projektről
sem, melyhez a következő javaslatokat küldtük el a pályázatíróknak. Szeretnénk, ha ötleteinket
megvalósíthatnánk. Idén decemberben ki fog derülni, nyertes lesz-e Veszprém város pályázata.
Ha igen, akkor négy éves előkészítő szakasz veszi majd kezdetét, és 2023-ban viselheti
Veszprém e címet. Örömmel fogadtam a tavalyi év során, hogy meghívást kaptam a Művészeti
Tanácsba, és részt vehettem a tervezési folyamatokban.
39

1.VERSENYKEPES LÁKŐHELY:
Kiállítások


Geomag-kiállítás



Játékos tudomány - interaktív kiállítás a fizikáról



Interaktív kiállítás az F Exhibition repertoárjából 3 alkalommal



Dínók nyomában - az Iceteam Design kiállítása



Testünk a csoda – interaktív kiállítás

Ismeretterjesztés (a kiállításokhoz kapcsolódóan)


A Csodák palotája és a Furfangos csudavilág utazó kísérletbemutatója iskolásoknak

Kiállítás, melyből megismerné a közönség az eddigi EKF nyertes városokat.


Épített Hungarikum falu („Skanzen” jelleggel)
Helyszín: Gulya-domb vagy a Kolostorok és kertek folytatásában
Étteremmel, kiállító terekkel/házakkal, műhelyekkel
Műhelyek: méhészet, kerámia műhely, busó maszkfaragó műhely, hímző műhely, füves
kertel és kence műhely.A műhelyekben időszakos jelleggel lennének bemutatók és
foglalkozások.
Étterem: kizárólag olyan ételek és italok szerepelnének a kínálatában, amelyek a
hungarikumok

listáján

szereplő

alapanyagok

felhasználásával

készülnek.

Meghatározott alkalmakkor magyar nóta, operett, cigányzenei, táncházi estekkel.
Kiállítóházak: a gyakorlati oldalról kevésbé bemutatható hungarikumok bemutatása
önálló, ill. összevont épületekben, témától függően.


Mini világzenei fesztivál
A már meglévő Világjava estek hangsúlyosabbá tétele
Helyszín: Óváros tér
A mostani 3 napot megtartva, azonban a napi 1 koncertet, helyett napi 3 koncerttel
valamint nemzetközi gasztronómiai kínálattal bővíteni a rendezvényt.



Élőkép street art fesztivál
Alexa Meade féle festészeti vonalat képviselő élőképek, ill. 3 dimenziós utcai
aszfaltrajzok megjelenése a város különböző pontjain.
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Kő kövön – földtörténeti kalandozások a Bakony-Balaton régióban
Veszprém és tágabb környezetének megismertetése az évmilliók tükrében. Egy programsorozat
természettudományos előadásokkal, változatos helyszíni gyakorlatokkal, bemutatókkal. Maga
Veszprém térsége izgalmas geológiai múlttal rendelkezik, ami érdemes a nagyközönség figyelmére. A
Bakonyban fellelt ősmaradványok nemzetközi viszonylatban is ismertek, elismertek. Egy
programsorozat reflektorfénybe helyezhetné évmilliós múltunkat szélesebb körökben is, nem csak a
tudományos szférában.
Utcarádió
A város különböző pontjain hangszórók kerülnek felállításra, melyeken keresztül nap, mint nap azonos
időpontokban változatos dallamok csendülnek fel. Tematikus heteken keresztül mutathatjuk be az egyes
földrészekre, azon belül országokra, térségekre jellemző muzsikákat. Az utcarádió elsődleges célja a
zenei nevelés, a zenét értő, szerető közönség kialakítása, valamint a nemzetközi zenei kultúra széleskörű
bemutatása.

Pán-Európai Filmnapok
A Pán-Európai Filmnapok egy összetett rendezvénysorozat, több egyszerű filmvetítésnél. Az
egyes európai országok filmművészetét hivatott bemutatni. A vetítéshez kapcsolódóan filmes
szakemberek előadásaival dolgozzuk fel a látottakat.
Az előadásokon kívül interaktív programokkal tehetnénk színesebbé a kínálatot:
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bemutatkozik a magyar szinkron – szinkronszínészek segítségével a látogatók is
kipróbálhatják magukat egy-egy szerepben,
leleplezzük

a

maszkmesterek

összetett

munkáját

–

meghívott

szakember

eszközbemutatója, melybe szintén bevonhatják a közönséget is.
Levezetésként a közösségi tereinken teaszalont alakítunk ki, ahol a résztvevők megoszthatják
egymással a filmről alkotott egyéni véleményüket. A teaház lehetőséget nyújt arra, hogy
belekóstoljunk az aktuális térség konyhájába is.
HATRONGYOS-on át a SZÉRŰSKERT-be
Felsőszegi helytörténeti sétaútvonal kialakítása a Dózsavárosban
13 információs táblából álló történelmi és honismereti sétaút a Dózsavárosban, felfestett
jelzéssel.
A projekt célja a városrész honismereti bemutatása Veszprém egykori helytörténeti múltjába,
az értékek, kultúrák, s természeti övezeteken keresztül. Helytörténeti előadások, vetítések,
vezetett helytörténeti sétautak. Felsővárosi néprajzi gyűjtemény létrehozása, kiadása.
Tartalma: Kulturális értékörző, helytörténeti szemlélet. Lokálpatriotizmus és a generációs
gyökerek erősítésével kapcsolatos szemlélet kialakítása.
Az Agóra Veszprém VMK mindig is feladatának érezte a különböző kultúrákból származó
emberek kölcsönös elfogadásának elősegítését, a kisebbségi hagyományok és nyelv
megőrzését, népszerűsítését, továbbadását. Szeretnénk, ha a városban, megyében, országban
és a környező államokban élő - a nemzetiségekhez tartozó, illetve nem tartozó - felnőttek és
gyermekek egyaránt közelednének egymás felé. Mivel sokszínű társadalomban élünk, nagyon
fontosnak tartjuk, hogy támogassuk a nemzetiségi, etnikai identitás megóvását és az egyes
kultúrák közötti párbeszédet. Célunk az ezt szolgáló magas minőségű kulturális események
és tartalmak elérhetővé tétele. Lényeges számunkra, hogy minél többen kapcsolódjanak a
nálunk élő közösségek ünnepeit, szokásait, kulturális értékeit bemutató, valamint a kisebbségi
csoportok és a többségi társadalom közötti együttműködést segítő rendezvényekhez. Bízunk
benne, hogy programjaink révén a kulturális javakhoz és termékekhez korlátozott hozzáférési
lehetőséggel bíró hátrányos helyzetűek is megismerhetik a kisebbségeket. Az eddigi évek során
számos nemzetiségi napot szerveztünk a veszprémi lengyel, ukrán és örmény nemzetiségi
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önkormányzatokkal közösen. A jövőben bővíteni szeretnénk a külföldről érkező művészek
és a bevont helyszínek számát, szem előtt tartva, hogy kulturális programjainkkal
megjelenjünk az intézményünkön kívüli városi színtereken is. Ilyenek például az Óváros tér, a
Várszínpad és a Veszprémvölgy (Kolostorok és kertek rendezvényterület). A kisebbségi
programok a magyar települések lakóin túl a külföldön élők számára is vonzóvá teszik
városunkat.
2. ŐRŐKSEGVEDELEM
Az eltérő kultúrák meg -és elismerését támogató, a kulturális értékek közvetítését szolgáló
munkánkat egyéb módon is mélyíteni kívánjuk. Az egyes etnikumok kulturális örökségeinek,
ünnepeinek, múltjának megismertetését, összegyűjtését az emlékhelyek nagyobb fokú
ápolásával, a történelmi események hangsúlyosabb felidézésével fokoznánk. Az emlékezés
fenntartására, az emlékek őrzésére eddig is kiemelt figyelmet fordítottunk. A nemzetiségi
kulturális tartalmak értékmentését szolgálja például, hogy rendszeresen megemlékezünk az
Örmény Genocídiumról (más szóval népirtásról, örmény holokausztról), megünnepeljük a
lengyel-magyar barátság napját és nagy jelentőséggel bír az Ukrán Egyházi Mária búcsúünnepség is. A nemzetiségi napok programkínálatába szeretnénk betenni olyan interaktív
programokat, mint a Veszprémben élő nemzetiségekről szóló kvízjátékok, melyek igen jól
szolgálják kulturális, közösségi értékeink megőrzését.


Magyar konyha

Hagyományos magyar ételek elkészítése tanfolyam vagy bemutató jelleggel a városi éttermek,
cukrászdák bevonásával, a városban közismert és népszerű vendégek meghívásával (sportolók,
színészek, művészek, stb.)


Magyar borvidékek

Ismerkedés Magyarország borrégióival, szőlő- és borfajtáival, borkóstoló


Gyerekkonyha

Tematikus szakkörök formájában ismerkedés a magyar gasztronómiával
3. KREÁTIVIPÁR FEJLESZTESE
A cél érdekében minél több veszprémi kötődésű nemzetiségi képző-, előadó- és
iparművészt, illetve kézművest vonnánk be nemzetiségi programjainkba. Általuk olyan
tevékenységeket ismertetnénk meg az érdeklődőkkel, mint például az örmény ikonfestészet,
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szobrászat, ukrán aranyhímzés, gobelinkészítés, stb. Találkozhatnának továbbá a kisebbségi
színházak színművészeivel, előadásaival is.
Kreatív ipar
A sorozat keretében ismerkedés a veszprémi és környékbeli nagy cégekkel, működésükkel, a
cégek bemutatkozása (pl. Continental, Valeo, MTD, Haribo, Pannontej, Unilever,
Bakonykarszt) –középiskolai csoportoknak
Ajka (Ajka Kristály), Herend (Porcelánmanufaktúra) bevonása a pályázatba.
Vállalkozói bálok szervezése, adománygyűjtő kampányokkal összekapcsolva. Ifjú feltalálók,
tervezők elismerése.

4.VERSENYKEPES TŰRIZMŰSGÁZDÁSÁG
Az előző éveknek/évtizedeknek köszönhetően kiváló viszonyt ápolunk a városban élő
nemzetiségekkel.

Rajtuk

keresztül,

velük

együttműködve

szeretnénk

mélyíteni,

továbbfejleszteni nemzetközi kapcsolatainkat. A veszprémi nemzetiségi önkormányzatokkal
való szoros együttműködés nagyon fontos, hiszen szemléletük és ismereteik nagyban
hozzájárulnak a rendezvények színvonalas szervezéséhez, lebonyolításához. A Veszprémben
megvalósuló közös programok igen jól szolgálják a nemzetközi nemzetiségi kulturális
kapcsolatok erősödését. A minőségi kikapcsolódás és élményszerzés lehetőségét megteremtő
nemzetiségi napok rendkívül jó kezdeményezésnek bizonyultak, melyeket mind tartalmilag,
mind formailag érdemes gazdagítani. A Magyarország határán átívelő kooperáció az adott
országokból érkező közreműködőknek köszönhetően eddig is megvolt. Ugyanakkor a
meghívottak, a helyszínek és a programelemek számának gyarapítása révén nagyobb
eséllyel érhetjük el azt a célt, hogy a látogatók alaposabban megismerjék az itteni
etnikumokat. A nagyszabású kisebbségi műsorokkal egyrészt segítjük a nemzetiségeket
kultúrájuk megőrzésében, másrészt színesítjük a város, a régió, sőt az ország kulturális
kínálatát, hozzájárulunk hazánk turisztikai fejlődéséhez. Azáltal, hogy több külföldről
érkező művészt mutatunk be a közönségnek, az eltérő identitással rendelkező társadalmi
csoportok közelebb kerülnek egymáshoz. Az eddigi nemzetiségi napok programkínálatát
bővítve nemzetközi vonzerővel bíró többnapos fesztiválokat szerveznénk, melyekre
leginkább a kora őszi és tavaszi időszakokban kerülne sor. A kisebbségek anyaországbeli
kapcsolatainak köszönhetően a rendezvények számos vendéget csábítanának például
Lengyelországból, Ukrajnából és Örményországból.
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Nemzetközi folklórtalálkozó Veszprém és testvérvárosainak részvételével
Veszprém évtizedek óta intenzív kulturális kapcsolatot ápol testvérvárosaival. Évente számos
csoport vendégszerepel a város rendezvényein. Arra azonban még nem volt példa, hogy
valamennyi város egy időben képviseltesse magát egy fesztivál keretében. Erre Veszprém
belvárosa tökéletesen alkalmas.
Az esemény Gizella királyné ünnepének hetében megrendezhető 2023-ban 11 külföldi város
részvételével. A rendezvényre tánc és népzenei együtteseket várunk, valamint kulturális
szakembereket szakmai eszmecsere céljából. A különböző adottságokkal, méretekkel,
történelemmel rendelkező városok hasznos tapasztalatokat oszthatnak meg egymással.
Az együttesek esténként a patinás Óváros téren felváltva mutatkoznak be hosszabb műsorukkal.
A közös szakmai esteken megismerhetik egymás zenéjét, táncait, hagyományait. A Gizella
Napok ünnepi gálaműsorán pedig valamennyi csoport rövid programjával köszönti Veszprém
legnagyobb városi ünnepét a Várban.
Résztvevő városok:
Nyitra, Szlovákia
Bottrop, Németország
Gladsaxe, Dánia
Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgium
Passau, Németország
Rovaniemi, Finnország
Sepsiszentgyörgy, Románia
Tarnów, Lengyelország
Tartu, Észtország
Tirat-Carmel, Izrael
Žamberk, Csehország
Az ünnep előtti és utáni napokban a Balaton régió településein mutatkoznak be a csoportok. A
Balaton régió Budapest után az ország legnagyobb turisztikai központja. Északi részén
Balatonkenesétől Badacsonyig számos rendezvény biztosít lehetőséget a programok
előadásához.
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5.KŰLTŰRÁLIS KŐZŐSSEGEPITES
A nemzetiségi kultúrák megismertetését szolgáló tevékenységünkkel erősítjük egymás
elfogadását és az egyes nemzetiségek közötti összefogást. Mindeközben a látogatók igényes
szórakozás

keretében

találkozhatnak

a

kisebbségek

kulturális

értékeivel,

jellegzetességeivel. A kisebbségi napoknak köszönhetően nagyban megmutatkozhat a város
sokszínűsége. A programkínálatban a képző-és iparművészet mellett jelentős hangsúlyt
kapnának a zenés, táncos produkciók Veszprémhez kötődő nemzetiségi művészek bevonásával.


Pályázatok a városról

A városi iskolák bevonásával. Pályázati (fotó, képzőművészeti, irodalmi, film, virtuális
kiállítás) felhívások keretében megismerkedhetünk azzal, hogy a helyi fiatalok, gyerekek mit
tekintenek a város legfontosabb értékeinek. Az alkotásokból kiállítás, kiadvány, könyv
készülhet.


Óriásfestmény készítése

A megye településeinek egy-egy jellegzetes látványosság egy festményen, amit a Veszprémért
Művészkör tagjai készítenek el.


Sokszínű Európa

Komplex rendezvények családoknak – európai országok bemutatása (filmvetítéssel, kézműves
foglalkozásokkal, zenés vagy színházi előadásokkal, közös főzéssel vagy ételkóstolóval,
kiállítással)
6. KŐZŐNSEGFEJLESZTES ES MŰVESZETI KEPZES
A kisebbségek programjainak mindegyike a művészeti érdeklődés fenntartását, a művészetre,
kultúrára nyitott közönség megtartását szolgálja. Célunk, hogy a helyszínek bővítése mellett
szélesítsük a programok körét is. Új tevékenységünk lenne például a lengyel, ukrán és örmény
nyelvek ápolását szolgáló nyelvi képzések szervezése, mely igen jó alapot nyújt a további
művészeti képzéshez, segíti a nálunk élő kisebbségek művészetének megértését. Egy
középfokú

művészetoktatási

művésztanárok

intézményben

megismertethetnék

más

a

városunkban

nemzetek

művészeti

élő

nemzetiségi

hagyományait

a

növendékekkel.

Veszprém, 2018. 09. 24.
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MELLEKLETEK
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3.
4.
5.
6.
7.

MŐTIVÁCIŐS LEVEL
FENYKEPES SZÁKMÁI ŐNELETRÁJZ
ERKŐLCSI BIZŐNYITVÁNY
ISKŐLÁI VEGZETTSEGET IGÁZŐLŐ IRÁTŐK MÁSŐLÁTÁI
NYELVVIZSGÁ BIZŐNYITVÁNY
SZÁKMÁI GYÁKŐRLÁT IGÁZŐLÁSÁ
SZÁKMÁI TEVEKENYSEG IGÁZŐLÁSÁ, ŐKTÁTÁSI MŰNKÁK ES
PRŐJEKTEKBEN VÁLŐ RESZVETEL IGÁZŐLÁSÁI
8. FŐGLÁLKŐZÁS-EGESZSEGŰGYI ŐRVŐSI IGÁZŐLÁS
9. NYILÁTKŐZÁTŐK
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