
 

1 
 

Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 
8230-Balatonfüred, Honvéd u. 2-4. 

www.furedkult.hu  info@furedkult.hu  +36 (87) 950-876 

 

 

 

 

 

 

 

Balatonfüred 

Kulturális Nonprofit Kft 

 

Beszámoló és munkaterv 

2016/2017. 
 



 

2 
 

Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 
8230-Balatonfüred, Honvéd u. 2-4. 

www.furedkult.hu  info@furedkult.hu  +36 (87) 950-876 

Tartalom 
Vezetői összefoglaló ....................................................................................................................................................... 3 

2016. Beszámoló ............................................................................................................................................................. 5 

Városi nagy rendezvények .......................................................................................................................................... 5 

A Kisfaludy Színház szakmai beszámolója ......................................................................................................... 13 

Táboraink ........................................................................................................................................................................ 21 

Beszámoló a Tekergők 2016. év nyári táboráról ........................................................................................ 21 

és más iskolai szünetekben zajló túrákról ..................................................................................................... 21 

Az Arácsi Népház és Kiállítóház 2016. évi beszámolója ............................................................................... 23 

Művészeti-, és Civil csoportok 2016. évi beszámolója ................................................................................... 29 

Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara ................................................................................................ 29 

Sellő tánccsoport 2016. évi beszámoló ........................................................................................................... 29 

Balatonfüredi Örökségünk Hímzőműhely ..................................................................................................... 31 

Életmód-klub ............................................................................................................................................................ 31 

A Koloska Senior Táncegyüttes beszámolója ............................................................................................... 35 

A Művészklub beszámolója ................................................................................................................................. 36 

Kék Balaton Nyugdíjas Klub beszámolója ..................................................................................................... 37 

Kék Balaton Népdalkör beszámolója ............................................................................................................... 39 

Citera zenekar beszámoló .................................................................................................................................... 40 

Kiállítóhelyek és gyűjtemények beszámolója ................................................................................................... 41 

Kisfaludy Galéria beszámolója ........................................................................................................................... 41 

Balatonfüred Városi Helytörténeti Gyűjtemény beszámolója ............................................................... 45 

Jókai Mór Emlékház beszámolója ..................................................................................................................... 47 

Vaszary Galéria ............................................................................................................................................................. 49 

A Vaszary Galéria tevékenysége, kiállításai és keretprogramjai .......................................................... 49 

2016.évi látogatottsági statisztikák ................................................................................................................. 57 

Vaszary Galéria múzeumpedagógia beszámoló .......................................................................................... 59 

2017. Munkaterv .......................................................................................................................................................... 61 

Városi nagy rendezvények tervei...................................................................................................................... 61 

Intézményeink munkaterve ..................................................................................................................................... 70 

A Kisfaludy Színház szakmai és működési terve ......................................................................................... 70 

Arácsi Népház ........................................................................................................................................................... 74 

Művészeti és közösségi csoportjaink, együtteseink .................................................................................. 77 

Civil csoportok, művészeti csoportok munkaterve.................................................................................... 78 

Kiállítóhelyeink és gyűjteményeink munkaterve ............................................................................................ 87 

Vaszary Galéria munkaterv 2017...................................................................................................................... 87 

Vaszary Galéria múzeumpedagógia, munkaterv ......................................................................................... 90 

Városi Helytörténeti Gyűjtemény munkaterve............................................................................................ 92 

Jókai Mór Emlékház munkaterve ...................................................................................................................... 96 

Kisfaludy Galéria munkaterve ............................................................................................................................ 99 

2016/2017 évre vonatkozó beszámolók és tervek ..................................................................................... 101 

Vitorlázeum beszámoló és 2017.évi tervek ............................................................................................... 101 

Reformkori séta, Látogatóközpont beszámoló és 2017. évi tervek .................................................. 101 

Műszaki, üzemeltetési-, és karbantartási munkálatok 2016/2017. ................................................. 105 

Pályázati munkáink 2016/2017. .................................................................................................................... 107 

 
 

 



 

3 
 

Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 
8230-Balatonfüred, Honvéd u. 2-4. 

www.furedkult.hu  info@furedkult.hu  +36 (87) 950-876 

 

Vezetői összefoglaló 
 

2016. évi beszámoló és 2017. évi üzleti terv, munkaterv 
 
 
 

Üzleti terv, szöveges magyarázat: 
 
A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft üzleti tervében a Fenntartó Balatonfüred Város 

Önkormányzata a kiadások terén a bérek tekintetében emelést hagyott jóvá. Ennek célja, hogy a 

teremőrként foglalkoztatott munkavállalók egész éves foglalkoztatás keretében, határozatlan 

idejű munkaszerződéssel végezhessék munkájukat. Ezzel lehetővé vált az állandó teremőri stáb 

foglalkoztatása, amely több éve létező problémát old meg a kiállítások üzemeltetése terén. 

2016. december 31-ig a bruttó munkabérek és megbízási díjak összege 59.767.746 Ft, a 

bérek (2016-os üzleti tervben jóváhagyott keret: 60.000.000 Ft) és megbízási díjak járulékainak 

összege 17.595.937 Ft volt. 2017-ben a tervezett bruttó munkabérek és megbízási díjak összege 

65.163.000 Ft, míg a bérek és megbízási díjak járulékainak tervezett összege 14.335.860 Ft (a 

járulékok csökkenése okán). 

A Kisfaludy Színház működtetése 2013-2016 között az 50 előadásszámmal állandó finanszírozási 

problémát jelentett. 2017-ben már csak 30 előadásszámmal terveztünk, ezt a döntést 

megalapozta, hogy az EMMI Előadó-művészeti szervezetek számára kiírt támogatási keretén belül 

egy új forrás lehetőséget nyitottak meg, a befogadó színházak részére. Ennek egyik feltétele a 

csökkentett, évi 30 előadás teljesítése. A Kisfaludy Színház 2017. évi önkormányzati támogatása 

16.000.000 Ft. 

A Vaszary Galéria ez évi támogatását a Fenntartó megemelte 13.000.000 Ft-ra(2016-os üzleti 

tervben jóváhagyott keret: 10.000.000 Ft). 2016-ban a biztosítási és kölcsönzési díjtételek 

jelentősen növekedtek, ezek indokolták a finanszírozás emelését. 

A 2016-os üzleti terv tényadatai közvetítik, hogy a nem szakmai jellegű működési költségek 

szolgáltatási díjai emelkedtek az elmúlt évben, a 2017-es üzleti tervet eszerint készítettük el. 

A szakmai és működési tervek a 2016-os üzleti terv szerint teljesültek a Városi nagy 

rendezvények, a Közművelődési feladatellátás, a Jókai Mór Emlékház, a Kisfaludy Galéria, a Városi 

Helytörténeti Gyűjtemény (Városi Múzeum) és a Vitorlázeum terén. A Vitorlázeum esetében a 

látogatószám továbbra sem éri el a hozzá fűzött reményeket, a Vaszary Galéria látogatószáma (és 

ezzel együtt bevétele) a 2015-ös évhez képest 25%-kal növekedett, a Jókai Mór Emlékház bevétele 

folyamatosan emelkedő, évente kb. 1.000.000 Ft-tal emelkedik az előző évhez képest.  

A Művészeti csoportok működésének támogatását a Fenntartó 1.300.000 forinttal emelte a 2015. 

évhez képest, a 2017-es évben ugyanezzel a megemelt támogatással terveztünk az üzleti terv 

elkészítése során. 

Az üzleti tervben található „Anna-bál” költségvetési sor 2017-ben szerepel először a tervezetben. 

Az Anna-bál és Anna Fest  teljes költségvetése a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft gondozásba 

kerül, külön alszámla alkalmazásával. 
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Az épületek állagának megőrzése érdekében- és a Jókai Mór Emlékház esetében egy 

minőségi tartalmi megújítással kiegészítve- a felújításokra 2016-ban 5.000.000 Ft támogatást 

nyújtott a Fenntartó (a Jókai Mór Emlékház részesült egyéb pályázati támogatásban is: Kubinyi 

Pályázati program, Érdekeltségnövelő támogatás). Ez az összeg 2017-ben 3.000.000 Ft-ra 

csökken, mivel a szükséges felújítások megtörténtek. Továbbá az EFOP támogatási keretekből 

pályázunk további infrastrukturális fejlesztésekre és eszközbeszerzésekre a 2017. évben.  

 

Balatonfüred, 2017.március 24.   
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2016. Beszámoló 
 

 

Városi nagy rendezvények 

 
 

Magyar Kultúra Napja, 2016. január 20. és január 22. 

 

Balatonfüred a Magyar Kultúra Napja alkalmából két programot szervezett. A Gálaest 2016. 

január 20-án 17 órakor került megrendezésre az Anna Grand Hotel Dísztermében. A program, a 

hagyományok szerint a „Balatonfüred kultúrájáért” kitüntetés ünnepélyes átadásával, illetve 

ünnepi műsorral zajlott. A kitüntetést az idei évben Pállfy Károly – tanár, festőművész, grafikus – 

részére adományozta a város. Az ünnepségen sor került továbbá Balatonfüred Város 

Önkormányzata és a Balassi Intézet közötti együttműködési megállapodás aláírására is. 

Az estet a Trio a’la Kodály együttes műsora zárta. 

„(Oláh Dezső – zongora, Erdő Zoltán – klarinét, Tar Gergely – ütőhangszerek) adott koncertet. 

Kodály zenéje szólalt meg más köntösben, tele reflexiókkal, improvizációkkal. Kortárs jazz volt a 

javából, finom utalásokkal és hangulatváltásokkal. Az utóbbi idők egyik legjobb füredi koncertjét 

hallhatta a közönség.” ( www.balatonfured.hu ) 

Részvevők száma: 220 fő 

 

2016. január 22-én a Kölcsey szobornál emlékezésre, és koszorúzásra került sor. Az ünnepi 

műsort a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézménye 

diákjai mutatták be. A programon a város összes iskolája – legalább egy-egy osztállyal – 

képviseltette magát. 

Résztvevők száma: 150 fő 

 

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja,  2016. február 25. csütörtök  

Pénzügyi és technikai lebonyolítás. 

16 óra Koszorúzás a Bata Ferenc Emlékligetben (Arács) 

Résztvevők: 30 fő 

16.20 óra Koszorúzás a Vaszary Gábor Emléktáblánál 

Résztvevők: 30 fő 

16.45 Koszorúzás, ökumenikus szertartás Kósa Pál Emléktáblájánál (Köztemető) 

Résztvevők: 30 fő 

17.30 óra Ünnepi megemlékezés, Arácsi Népház 

Beszédet mondott: Hári Lenke alpolgármester 

Közreműködött a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi 

Tagintézménye  

Résztvevők: 100 fő 

 

http://www.balatonfured.hu/
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2016. március 5. 17 óra 50. Kodály Emlékhangverseny 

Anna Grand Díszterem 

 

Főszervező: Balatonfüred Város Önkormányzata, Református Általános Iskola. 

Intézményünk a rendezvény technikai lebonyolításáért felelt. 

A hangversenyt megelőző napon 2016. március 4-én került sor Géczy Olga képzőművész Kép-

zene-szó kiállításának megnyitására. A kiállítást a szállítástól a megnyitó lebonyolításáig a Kft 

szervezte. A megnyitón közreműködött az Eötvös Lóránd Általános Iskola énekkarának tagjai. 

Résztvevők: 25 fő 

 

 

2016. március 11-19. Füredi Tavaszi Fesztivál  

 

Nemzeti ünnepünk megünneplése városunk egyik legnagyobb közösségi ünnepe. A város 

számos művészeti csoportja, civil szervezete, diákjai vesznek részt a programokban. Március 15. 

napja köré szerveződött – március 11-19. között – az idei évben már 4. alkalommal a Füredi 

Tavaszi Fesztivál. 

A Fesztivál ideje alatt 19 programot valósítottunk meg, amelyben a helyi közösségeknek is fontos 

szerep jutott. A város művészeti csoportjai adtak műsort a fáklyás felvonulás állomásainál, az 

ünnepségen és a koszorúzáson Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara játszott, a Lóczy 

Diákszínpad szervezte a Reformkori Hagyományőrzők Társaságával és a város lakosságával 

közösen a Partraszállást, a Balatonfüred Néptánc Együttes a „Forradalmi haddelhadd” című 

műsort. Balatonfüred Város Vegyeskara pedig a Verbunk Népi Koncertzenekarral „Kossuth Lajos 

azt izente” címmel adott koncertet.  

Résztvevők száma: 2000 fő 

 

2016. március 18-19. Hamvas Napok 

 

Intézményünk az Anna Grand Hotel Dísztermében megvalósuló Golestan Együttes 

koncertjének lebonyolítását látta el. 

 

2016. március 26. szombat Első hajó fogadása 

Tagore sétány, Vitorlástér 

Az önkormányzat és a Balatoni Szövetség közös rendezvényének lebonyolításában pénzügyi és 

technikai feladataink voltak. (Marketing, lebonyolítás) 

 

2016. április 11. Magyar Költészet Napja 

 

A cél minden korosztály érdeklődésének eleget tenni programokkal. A délelőtt folyamán az 

általános iskolások játékos vetélkedők során ismerkedhettek meg József Attilával, költészetével, 

azzal, hogy milyen tulajdonságai vannak egy versnek. Csatlakoztak a Posztolj verset! országos 

mozgalomhoz is, és számtalan vers díszítette a Tagore sétányt. A felsőbb tagozatosok és a 

középiskolások Ferenczi György és a Rackajam előadásában hallhattak megzenésített verseket, 
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többek között a közösségi médiában igen népszerű Lackfi János költeményeit is. A végzős 

hallgatóknak kedvezett az ezt követő délutáni program. Tóth Krisztina költő és Szávai Dorottya 

irodalomtörténész arról beszélgetett, hogy miképpen kanonizálódik József Attila a kortárs magyar 

irodalomban, mik hatottak ő rá és mindez hogyan indította útjára Tóth Krisztina költészetét 

kezdeti periódusában, amikor még kereste saját költői hangját. Az érettségiző diákok így 

megtanulhatták, hogy milyen intertextuális átjárhatóság van a múlt századi és napjaink irodalma 

között,valamint bátran kérdezhettek arról mitől költő a költő. A napot Scherer Péter rendezte 

Ady/Petőfi című darabja zárta, amely színmű teljesen más kontextusba helyezte a két nagy múltú 

költőt. 

 

2016. április 12. Saul fia filmbemutató – BSZKK 

 

A Holocaust Emléknap megemlékezéseihez kapcsolódóan intézményünk 300 balatonfüredi 

diák részére szervezte meg a Saul fia című film megtekintését 3 vetítéssel. 

 

2016. április 18. 18 óra Holocaust Emléknap 

 

Anna Grand Hotel Díszterem 

A műsor felelőse a Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola 

volt. Pénzügyi és technikai lebonyolítás, marketing volt a feladatunk. 

Résztvevők: 150 fő 

 

2016. április 29 – május 1. XXV. Jókai-napok 

A hagyományos programelemek – ünnepélyes megnyitó, Jókai-napi kiskönyv bemutató, 

Jókai díszebéd, Gálaest, Jókai-bableves főzőverseny – mellett más program is színesítette a 

rendezvényt. 

A Jókai-napok kísérőrendezvényeként 2016. április 28-án Václav Hável – Egyfelvonásosok: 

Audencia, Vernisszázs produkció került bemutatásra. 

 

2016. május 1-jén Jókai Majális interaktív Kalandorképző játszóházzal vártuk a Koloska-völgybe 

látogató családokat 10-15 óra között. A 6 megállós játszóházat (6-14 éves korig) a Balatonfüred 

Kulturális Nonprofit Kft hozta létre, Jókai Mór Az arany ember című regénye alapján. A 6 megálló 

mindegyike a regény főbb elemeire épül. A program alapja Az arany ember mottója: A boldogság 

elérhetősége a modern világban. A kalandorképző a mesei – és Az arany emberben is megtalálható 

– hármas motívumra épül, a boldogság eléréséhez az embernek le kell győznie a természetet, a 

világot, és önmagát. A Kalandorképző „játszóház” gyerekek, családok részvételével történik, 

különböző megállók, és feladatok teljesítése a cél. A programban Az arany ember című mű 

helyszíneinek megjelenítése (Szent Borbála hajó, Komárom, Senki szigete,) és egy-egy helyszínhez 

ügyességi-fizikai és szellemi játékok, próbák társulnak. 

A kitelepített színpadon a kalandorok különböző népi programokat láthattak-hallhattak 

(népzenekar, színházi előadás, néptánc). 

Résztvevők: 400 fő, közreműködők: 10 fő 

Jókai-napok összes látogató: 1200 fő 
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A változatos művészeti elemek (színház, zene, irodalom, képzőművészet) alapértékei a 

programsorozatnak. 

 

 

2016. május 7. Vitorlabontó Ünnepség és Évadnyitó Vitorlásverseny 

 

Tagore sétány, Vitorlástér 

A program az önkormányzat és a Magyar Vitorlás Szövetség rendezésében valósult meg, a 

pénzügyi lebonyolítás és a technikai kiszolgálás volt a feladatunk. 

 

2016. május 29. vasárnap Városi Gyermeknap 

 

Kovászna park 

Intézményünk a program teljes körű szervezését, és lebonyolítását végezte.  

A hagyományos elemeken túl – színpadi fellépők, játszóházak – légvár, játékok – az intézmény a 

saját játszóházát, a Kalandorképzőt is bemutatta.  

Résztvevők: 1500 fő 

 

2016. június 9-12. Könyv-Bor-Jazz Fesztivál 

 

 könyvbemutatók összeállítása az önkormányzat, a jazz koncertek fellépőinek kiválasztása 

intézményünk feladata volt. A Bor utca helyszín az idei évben is változott, a Blaha és Csokonai utca 

sarkán került felállításra a dobogó színpad.  

2017-ben alternatív esőhelyszínekkel készülünk, mivel 2016-ban a fesztivál programjainak nagy 

része elmaradt volna eső esetén. Viszont tapasztalható, hogy a jó hírű előadók ellenére rossz idő 

esetén nagyon csekély az érdeklődés a koncertekre. 

Új koncert helyszínként a Vaszary Galéria Kávézónak a terasza nagy sikert aratott. 

2016. június 10. 18.30 óra, Bor utca Csopak Demizson Allstars Orchestra zenekar nagy 

sikerű koncertet adott. 

20.30 óra, Bor utca Király Martina adott koncertet. 

Résztvevők (2 koncert): 80 fő 

19.30 Vaszary Galéria Terasz, BalaTone Quartett formáció nagy sikerrel mutatkozott be. 

Résztvevők: 50 fő 

2016. június .11. 

9.00 óra Balatonfüredi Ringató játszóház Vaszary Galéria kert helyett Kisfaludy Galéria, jól 

sikerült játszóház a legkisebbeknek.  

Résztvevők: 20 fő 

Bor utca 18.00 óra Molnár-Gyányi dió koncert, és 20.00 óra Mörk koncert az időjárás miatt 

Kisfaludy Galéria 

Résztvevők (2 koncert): 50 fő 

Vaszary Galéria Terasz – Gayer Mátyás Trió 

Résztvevők: 20 fő 

2016. június 12. 
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18.00 óra Bor utca helyett Kisfaludy Galéria Bogdán Norbert koncert – Snétberger Zenei 

Központ.  

Résztvevők: 40 fő 

 

 

2016. június 25. szombat Múzeumok éjszakája 

 

A kultúra új ünnepein a kiállítóhelyek nem csak a hagyományos értelemben vett 

tárlatvezetésekkel, hanem sok más különleges, formabontó programmal is gazdagítják az éjszakai 

kulturális eseményt. A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. minden kiállítóterében programmal 

várta a látogatókat. 

A Vaszary Galéria Alkotóműhely foglalkozásán Nagy Csilla szobrászművész vezette be a 

gyerekeket a szobrászat technikai fogásaiba, valamint Nyitrai Orsolya intermédia művész és 

múzeumpedagógus a sokszorosító grafika eljárásából alakított ki játékos alkotó programot. 

A Galéria szabadtéri programjainak részét képezte a teljes nyitvatartási idő alatt játszható 

„Bőröndbe zárva!” című számkereső játék, amely integratív funkcióban vett részt a 

programcsomagban azáltal, hogy a játék kérdéseinek megoldásához végig kellett járni a 

programban résztvevő kiállításokat. A parkban este fényfestés és a Whatever Brass Quintet 

koncertje volt hallható. Az érkező vihar félbeszakította ugyan a koncertet, amely azonban a 

Vaszary Galéria előterében folytatódott, nagy siker mellett. 

A Vaszary Galéria és a Kisfaludy Galéria speciális tárlatvezetésekkel szolgált a látogatóknak: 

a program keretében megnyílt Képbe zárt írások című kiállításhoz, valamint a Jovánovics György: 

Egy önéletrajz című kiállításához. A Vaszary Kávézó étel és italkülönlegességekkel, valamint egy 

interaktív Simándi József emlékkiállítással járult a Galéria programjához. 

A Jókai Mór Emlékház a Jókaitól a Gyűrűk Uráig című tárlatvezetéssel várta a látogatókat, valamint 

Stollár Xénia és Köteles János a Concetto d’amore: Ti Magyarok… című műsorával. Az Emlékház és 

a Városi Helytörténeti Gyűjtemény reformkori hangulatú programjait a színi előadással kibővített 

fáklyás reformkori séta teljesítette ki. 

A Vitorlázeum „Matrózképző” foglalkozással és történeti kerekasztal beszélgetéssel várta a 

látogatókat.  

Résztvevők: 257 fő 

 

2016. július 19-24. Anna Fesztivál 

 

2016. július 19-20. Prímásverseny, Kisfaludy Galéria, Gyógy-tér. 

A Hagyományok Háza programjának lebonyolítását segítettük, már a szervezés idején is  

2016. július 21-22. és 24. Operafüred – A programok lebonyolításában volt feladatunk – 

technikai ügyelet, ültetés. 

2016. július 23. Anna-bál 

Az Anna-bál éjszakáján a Vitorlás térre szerveztünk utcabál programot, amelyen az 

együttest a Vitorlázeum erkélyén helyzetük el, ami nagy sikert aratott.  

Résztvevők: 500 fő 
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2016. augusztus 6-28. Balatonfüredi Borhetek 
 

Kisfaludy színpad 
A programsorozatban 18 zenei együttesen kívül (Nagyon Balaton produkció 3), a Balatonfüredi 
Kék Balaton Népdalkör, a Városi Vegyeskar, valamint a Botra Együttes (Óbecse, férfikar) is a 
fellépők között volt. 
Borhetek résztvevők: 3800 fő 
A Borheteken a hétvégi napokon Filmklubot indítottunk a Vaszary Galéria Kávézójának 
közreműködésével, a tíz vetítésen alkalmanként 20-50 fő vett részt. 
 
2016. október 5 – november 10. 

Múzeumok Őszi Fesztiválja 

 

Idén is megtartottuk a Szent Márton napjához kapcsolódó Múzeumok Őszi Fesztiválja 

programsorozatot. A Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat megvalósításával kiemelt célunk, 

hogy a múzeumok iránti figyelmet az év meghatározott időszakában megerősítsük, az új 

fejlesztésekre, a múzeum oktatásban, tudásátadásban és az élményszerzésben betölthető szerepét 

fokozzuk, továbbá az, hogy erősítsük a helyi kötődéseket, a lokális értékek megőrzését. 

Az időszak a Tanárok Éjszakája programmal kezdődött, október 5-én, amely keretében a vizuális 

kultúra pedagógusok szimpóziuma valósult meg, valamint ennek specifikus, óvodapedagógusok 

számára kitűzött variációja október 19-én. 

A Vaszary Alkotóműhely október 12–16-ig várta a gyerekeket. 

Az október 29-i napon a FüredKult Kft. intézményei késő estébe nyúló nyitva tartással várták a 

látogatókat. 

Látogatók száma: 127 fő. 

A képzett színészekkel, dramaturggal megvalósított programot, a „Szenzáció – Bűntény a 

múzeumban!”, az optimális létszám miatt előzetes regisztrációval szerveztük.  

A Galéria „Rejtély a múzeumban” című számkereső játéka a programok indulásától elérhető volt a 

gyerekeket és felnőttek számára egyaránt. A „Múzeumi álomgyár” autentikus kosztümös zenével 

és felolvasásokkal várta a látogatókat.  

A Jókai Mór Emlékház kalandorképző játékkal várta a gyerekeket, a Városi Helytörténeti 

Gyűjtemény pedig szakmai rendezvényekkel: helytörténészek konferenciája és Széchenyi-

konferencia. 

November 10-én a Reformkori Séta mintájára a városi kiállítóterek látogatását indítottuk 

pedagógusok számára. 

Egyéb kísérőrendezvények kapcsolódtak a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozathoz: 

népművészeti előadások voltak a Kisfaludy Galériában, kurátori tárlatvezetés a Képbe zárt írások 

kiállításban és szakmai kerekasztal-beszélgetés a Rippl-Rónai kiállításban. 

 

 

2016. október 7-9. Füredi Szüret 

 

2016. október 07. Füredi Szüret, Szüreti Bál 

Kisfaludy Galéria: A Szüreti bál keretében süteménysütő versenyt hirdettünk. A 

süteménysütő verseny eredményhirdetése után a Góbé zenekar világzenei koncertje következett. 
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Az ezt követő táncházon, melyen a zenét továbbra is a Góbé zenekar szolgáltatta és a táncházat 

Vastag Richárd vezette, elsősorban a helyi tánccsoportok tagjai jelentek meg, a balatonfüredi 

lakosok távol maradtak. Összesen kb. 40 fő táncolt.  

 

2016. október 8. 

 Délelőttől estig a Kisfaludy színpad mellett Borfalu és kézműves vásár, valamint 

játszóházak várták az érdeklődőket. Az idei évben a Szent István téren a szőlőharang szentelés 

programot tartottuk, a rendezvény megnyitására a Kisfalud színpadon 16 órakor került sor. 

A Balatonfüredi Óvárosi Óvoda, Napocska csoport fellépése, és a Borrendek bemutatása után a 

VagaBanda Vásári Komédia című előadása szórakoztatta a közönséget gólyalábas, óriásbábos 

előadással. Az esti órákban a Balatonfüred Néptánc Együttes fellépése után az EtnoRom Együttes – 

Világok hídja című koncertjével – és máglyagyújtással – zártuk a napot. 

Résztvevők – összesen: 1500 fő 

 

2016. október 09. Füredi Szüret, Szomszédolás 

Kisfaludy Színpad: A színpad mellett borfalu és kézműves vásár kapott helyet. A 

szomszédos települések fellépői színesítették a Füredi Szüret programjait. A Csopaki 

Néptáncegyüttes mellett a helyi Rézhúros Citera Együttes és a Tapoca-Diszelből, Alsóörsről, 

Tihanyból, Balatonfüredről érkezett asszonykórusok léptek fel.  

Részt vevők: 150 fő 

 

2016. november 2. Halottak Napja 

 

A 16 órakor a Köztemetőben és 17 órakor Arácson kezdődő rendezvényeken az idei évben 

a Katolikus Plébániatemplom Énekkara és Balatonfüred Város Vegyeskara vállalta a 

közreműködést.  

Résztvevők: Köztemető:40 fő , Arács – Hősi emlékmű: 30 fő 

 

2016. november 11-12. Magyar nyelv Napja 

 

Az általunk szervezett vetélkedőkön, szókirakón, korosztályonként közel 50 gyermek vett 

részt. (Az alsós osztályok 60 diákkal érkeztek) 

Kisfaludy Galéria, nyelvi vetélkedő 

Összesen több mint 150 diák vett részt a vetélkedőkön. 

A jövőben az alsós diákok létszámát a felére kell csökkenteni ahhoz, hogy értékesebben tudják 

eltölteni az időt. A kicsiknek Huzella Péter adott koncertet, ami nagyon jól sikerült és 90 diák látta. 

Vaszary Villa, Óriás Szókirakó és Elcsent Gyöngysor 

Idén, az „Óriás szókirakó” játékkal beköltöztünk a Vaszary Galéria B1 termébe, mivel az időjárás 

előrejelzés szerint eső volt várható. A terem alkalmasnak bizonyult a játékra, egy játék időtartama 

legalább 30-45 perc volt. A játék egy időben 8-10 diákot kötött le. Azok a diákok, akik arra vártak, 

hogy sorra kerüljenek, az „Elcsent gyöngysor” című játékot játszották a kiállítóterekben, aminek 

nagy sikere volt. A Vaszary Galériában összesen 110 gyermek játszott, de ebből csak kb. 50 diák 

tudott szókirakózni.  
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Kiserdő – Kőszínház, Ünnepi műsor 

Az Ünnepi műsoron 90 diák vett részt, tanáraikkal.  Az ünnepségen, Lanczkor Gábor 

mondta az ünnepi köszöntőt, közösen szavalták a diákok Kisfaludy Sándor: Himfy költeményének 

második részéből, a Boldog Szerelem 45. Dalát. Kőrösi Csaba színművész Weöres Sándor versét 

szavalta.  

 

 

Adventi programok 

 

A Balatonfüredi Tourinform Iroda két alkalommal szervezett kézműveskedő játszóházat, 

amelyet feltüntettünk a programok között. A Vaszary Galéria gyermekeknek szóló programját 

összehangoltuk a két játszóházzal. 

 

 

2016. november 25. péntek, Betlehem állítás 

Az intézmény a szervezést, valamint a pénzügyi és technikai lebonyolítást is végezte, A 

Balatonfüredi Hagyományőrők közreműködésével.  

A jászol tárolását intézményünk nem tudja megoldani. A jászol további kellékeit – állatok, bölcső, 

stb. – intézményünk B épületében tároljuk. 

 

2016. november 27. Advent Fényei Táncgála 

 

Az intézményünk a teljes körű szervezést kapta feladatul. A táncgálán fellépők közül a 

hastánc csoport nem illeszkedik a tematikába, az advent hangulatába. A fellépő csoportok 

résztvevői nagyobb részt gyerekek voltak. A jövőben erőteljesebb beleszólása lesz a Balatonfüred 

Kulturális Nonprofit Kft-nek a program műsorainak és fellépőinek összeállítása során. A 

művészeti-, és tánccsoportok javaslatait szívesen fogadjuk, de a műsor összeállítása a Társaság 

feladata. 

 

2016. december 15. csütörtök, Ghymes együttes koncertje – városi gyermekkórusok 

karácsonyi hangversenye 

 

A BSZKK-ban a Ghymes együttes a helyi iskolák kórusainak közreműködésével lépett 

színpadra. A diákoknak különleges élményt jelentett egy színpadon énekelni a zenekarral. A 

koncertre nagyon nagy volt az érdeklődés, a tiszteletjegyekkel együtt, amiket a diákok szülei 

kaptak, megtelt a 714 fős nézőtér. 

A koncert nagy sikert aratott.  

 

2016. december 16. péntek, Városi karácsonyfaünnep 

 

A programhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásoknak köszönhetően gyönyörű 

feldíszített kis fenyőfák szegélyezték a Vaszary Galéria bejáratát. Az Eötvös Lóránd Általános 

Iskola Gyermekkórusa, Sallai Margit vezetésével elvállalta a közreműködést a programon. Az 
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ünnepséget követően a jelenlévőket meghívtuk a kiállítások megtekintésére, amelyre szép 

számmal elfogadták a meghívást a vendégek.  

Résztvevők: 60 fő 

 

2016. december 18. vasárnap, Felnőtt kórusok karácsonyi hangversenye 

 

Az idei évben a hangverseny helyszíne a Katolikus Plébániatemplom volt, amelyben teltház 

előtt léptek fel a város kórusai. A zongorát a Zeneiskola biztosította. A következő évben érdemes 

átgondolni a program felépítését, időpontját, helyszínét. 

Résztvevők – kórusokkal: 220 fő 

 

 

 

A Kisfaludy Színház szakmai beszámolója  
 

2016. március 1 – 2017. február 28. 
 

A Kisfaludy Színház (Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság) 2016-ban nem nyert a nem minősített előadó-művészeti szervezetek számára kiírt 

pályázaton, befogadó színház kategóriában. A nehézségek ellenére igyekeztünk zökkenőmentesen 

lebonyolítani a műsortervet változtatásokkal, ugyanakkor törekedtünk az előirányzott 

előadásszámok betartására. A régióban betöltött kulturális missziónk és feladatellátásunk 2012 

óta folyamatos, szerepünk nő. Ezt a folytonosságot 2016-ban sem szerettük volna megtörni ezért 

más pályázatokon is aktívan részt vettünk. Művészeti koncepciónknak köszönhetően - mely 

szerint minden nehézség ellenére nem engedünk az előadások szakmai színvonalából – kialakult 

egy törzsközönség és új rétegek elérésével gyarapodtunk 2016-ban is. Mesekastély sorozatunk 

intézmények (óvodák és általános iskolák) részére kialakított bérletes előadásainkat a régióból 

egyre többen választják, partneri kapcsolataink nem csak Balatonfüred, de például Csopak és 

Tihany oktatási intézményeivel is fejlődnek. 

Egyre inkább jellemző ránk a koprodukciós partnerek keresése, nagy örömünkre 2017-ben 

például újra együtt dolgozunk a PR-Evolution Dance Company társulatával a Holle anyó című 

táncmesén. A korábban közös bemutatóként, 2015-ben és 2016-ban több alkalommal előadott 

Lúdanyó meséin balatonfüredi és csopaki óvodások ismerkedhetett meg a kortárs 

táncművészettel.  

Továbbra is fontos feladatunk a színházi nevelési foglalkozások tartása, jó kapcsolatot 

ápolunk az óvodákkal, a Református Általános Iskolával, a Lóczy Gimnázium Diákszínpadával, ahol 

tehetséggondozó szakkört is vezettünk 2016-ban. A Kisfaludy Színpad és Galéria helyszínein 

tartott bemutatóikon évek óta sokan tapsolhattak az ifjú tehetségeknek. Pályakezdés előtt álló 

fiatal színművész hallgatóknak is bemutatkozási lehetőséget nyújtottunk 2015-ben, sajnos ez 
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egyeztetési problémák miatt elmaradt 2016-ban, de 2017-ben három alkalommal is lehetőséget 

nyújtunk a számukra. 

Szakmai felkészültségünk és a folyamatos képzés fontos számunkra,  Péti Krisztina 

művészeti titkárunk - aki színháztörténész és dramaturg - ez évben fejezte be tanulmányait a 

Kaposvári Egyetem Művészeti Karán művészetmenedzsment szakirányon. 

Szellemi kulturális örökségünk megóvása 

Ha március 15., akkor Balatonfüred. Évek óta óriási érdeklődésre tart számot a fesztivál, amit a 

városban lakók és a Balatonfüredre látogatók igénye hívott életre. A balatonfüredi március 15-ék 

mostanra turisztikai vonzerővé váltak, sokan direkt ezen a hétvégén keresik fel városunkat, hiszen 

számítanak az itt megrendezett méltó ünnepi és kulturális eseményekre.  

A 4. Füredi Tavaszi Fesztivál  

 

A negyedik alkalommal jelentkező Füredi Tavaszi Fesztivál 2016. március 11-19. között, tíz 

helyszínen közel ezer nézőt vonzott. Ebben az évben igyekeztük emelni a gyermek és családi 

programok számát. Bár a nyitó nap Katáng koncertjén, hétköznap lévén, kevesebben vettek részt, 

az ott lévők magas szakmai színvonalú koncertet hallgathattak, ahol a gyerekek interakciók során, 

szórakoztató módon, megzenésített verseken keresztül ismerkedhettek meg a kelta, magyar, 

klezmer és balkán népzene motívumaival. A zenekar kiemelten fontosnak tartja, hogy a gyerekek 

és a felnőttek bevonásával, azaz a közönséggel közösen hozza létre a zenei élményt, ez most sem 

történt másként. Március 12-én a szombat délelőtti kézműves foglalkozáson a legkisebbek 

ügyeskedhettek a Vaszary Alkotóműhelyben. A téma a Katáng zenekar természethez fűződő erős 

képi világára és a délutáni Pirosmalac mesére épült. A képzőművészet ilyen típusú bevonása és a 

gyerekprogramokon látottak hallottak feldolgozása nem az első alkalom a Kisfaludy Színház 

életében. Fontos számunkra, hogy a társművészetek népszerűsítését már egészen kiskorban 

elkezdjük, családias hangulatban, szakértő vezető segítségével. Ezt a célt szolgálta a Vaszary 

Alkotóműhely másnapi Futtasd a Víz-Festéket! című programja is, ahol szintén a családok 

számára kínáltunk közös foglalkozást, szem előtt tartva a csodálatos Balaton közelségét. A 

szombat délután lezajlott Pirosmalac előadás már telt házat vonzott. Az egri Harlekin Bábszínház 

bábjátéka a fesztivál arculatához hűen eredeti magyar népmese alapján készült. A Balatonfüredi 

Komolyzenei esték tavaszi hangversenyén Händel Messiás című művét a Mendelssohn 

Kamarazenekar és a debreceni Kodály Kórus adta elő a Balaton Szabadidő és Konferencia 

Központban, óriási sikert aratva. 

Március 13-án új elemmel is bővült a fesztivál arculata, a magyar filmtörténet jelentős 

epizódjairól is beszélgettünk Hábermann Jenő producerrel és Eperjes Károly Kossuth díjas 

színművésszel. A programot a vártnál nagyobb érdeklődés fogadta, ezért a Jókai Auditóriumból 

átköltöztettük a Kisfaludy Galériába, ahol közel százfős közönség vehetett részt a beszélgetésen. 

Visszatérő hagyománnyá vált program a fáklyás felvonulás, Pilvax irodalmi kávéház, a Reformkori 

séta, a Pörköltészet, népzene, a vásári bábjátékok, kiállítások. Március 14-én Praznovszky Mihály 

irodalomtörténész és Tóth Loon színművész avatta be séta közben a közel ötven érdeklődőt a 

reformkori városrész történetébe. A Pörköltészet előadáson Tóth Loon és Máté P. Gábor, a 
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Veszprémi Petőfi Színház társulatának színművészei verseket, irodalmi részleteket adtak elő a 

gasztronómia és a reformkori költészet világából nagy sikerrel, zsúfolt ház előtt. 

Sebestyén Márta reformkori műsora volt a felütése a 2016-os március 15-ei ünnepségnek, 

amelyet a már hagyományos fáklyás felvonulás és a Pilvax irodalmi kávéház követett. 

 

Szellemi kulturális örökségünk megóvása kiemelten fontos számunkra, ezért a népi 

hagyományok, játékok, a népművészet és a tánc állandó elemei a fesztiválnak. A március 15-ei 

ingyenes programokra az ország számos pontjáról érkeztek látogatók, ahol a különböző 

társadalmi csoportokat megkülönböztetés nélkül szólítottuk meg, hogy közösen ünnepeljünk.  A 

Forradalmi Haddelhadd, verbunk koncert és népzenei táncház sokakat vonzott a Kisfaludy Galéria 

falai közé. 

A Kisfaludy Színpad mellett helyet kaptak a népi játékok és játszótér is. A fesztivál alatt a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok ugyanúgy részesülhettek kulturális élményekből, mint 

más csoportok, köszönhetően a különböző akcióknak és az ingyenes programoknak. A 

művelődéshez és a kultúrához való jogban ez által az esélyegyenlőség megteremtését is 

igyekeztünk megteremteni. Március 18-án a Hamvas Napok befogadásával tovább bővült a 

fesztivál programja. A hagyományos Sava Babic emlékdíj átadó ünnepség után Hamvas Béla  

Nehéz nem szatírát írni című könyvbemutatón és irodalmi programon vehettek részt az 

érdeklődők. Március 19-én szombaton a Dürer és Jovánovics- kiállítás megnyitó és tárlatvezetés 

több száz látogatót vonzott a Vaszary Galériába. Este 18 órától a Golestan Együttes világzenei 

koncertje nyújtott különleges élményt a közel százfős közönségnek az Anna Grand Hotel 

dísztermében. 

Azzal, hogy a Füredi Tavaszi Fesztivál keretén belül került sor a Vaszary Galéria Dürer 

kiállításának megnyitójára és a Hamvas Napokra, a képzőművészet és az irodalom iránt 

érdeklődőkhöz több fórumon jutottunk el és a rendezvények egymást erősítették promóciós 

szempontból is.          

A kulturális alapokon történő városfejlesztéshez hűen, fontosnak tartottuk, hogy a nemzeti 

ünnepet egyedülálló, tartalmas rendezvénysorozattal ünnepeljük. A minden korosztályt 

megszólító fesztivál műfaji sokszínűségével tartalmas időtöltést és a márciusi ifjakra történő méltó 

emlékezést jelentett, felhívta a figyelmet a magyar szellemi és kulturális örökség megőrzésére, a 

zeneművészet és a képzőművészet világhírű művei mellett. 

 

14. Balatonfüredi Művészeti Fesztivál- a sokszínű művészetért 

Pünkösdi Napok: 2016. május 13.- május 16. 

14 évvel ezelőtt azzal a céllal indította Balatonfüred város útjára a rendezvényt, hogy minél 

szélesebb réteg számára elérhetővé tegyük a művészetek sokszínűségét. 13 sikeres rendezvény 

van mögöttünk. A balatonfürediek mellett évente átlagosan körülbelül ezer látogatót 

köszönthettünk programjainkon. Az idei fesztivál gazdag kínálatával egyaránt szólt 

balatonfüredieknek és idelátogatóknak, felnőtteknek és gyerekeknek; mindenki találhatott 

számára kedvére való programot. A névsor ebben az évben is magas művészi színvonalú 

programokra adott garanciát, hivatásukban szakmailag is elismert előadók közreműködésével. 
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A Balatonfüredi Művészeti Fesztivál 2016-ban, a tavalyi évhez hasonlóan, a pünkösdi 

hosszú hétvégén került megrendezésre. Az új időpont segített abban, hogy az amúgy jól bejáratott 

fesztivál a nyári főszezonon kívül növelje a látogatószámot, ez kiemelten meghatározó volt 

turisztikai szempontból is, hiszen a térségbe vonzott látogatók megnövekedett száma pozitív 

hatással van a például a vendéglátásra. A fesztivál programjain résztvevő művészek szinte mindig 

teltház előtt állhattak színpadra, igazolva azt, hogy az időpontváltás jó stratégiának bizonyult. 

Az idén 14. alkalommal jelentkező fesztivál hagyományait követve teret adott a nép- és 

világzenének, az irodalomnak és a képzőművészetnek. Pünkösdhöz kapcsolódóan városunkban 

vendégül láthattuk a Tolcsvay L.- Müller Péter- Müller Péter Sziámi: Mária evangéliumát, a 

legkisebbek megismerkedhetnek az ünnephez kapcsolódó népszokásokkal és játékokkal az Arácsi 

Népházban Legeza Márton vezetésével. Évek óta nagy hangsúlyt fektetünk a kortárs táncművészet 

népszerűsítésére, a családokat megcélozva ebben az évben az Inversedance Company Fodor 

Zoltán Társulatának Vuk c. táncelőadását tekinthették meg a fesztivál látogatói. A családok 

visszajelzéseit tekintve is óriási szakmai siker volt, sokan köszönték, hogy ilyen kiemelkedő 

előadáson vehettek részt. A kortárs tánc népszerűsítésére tett folyamatos kísérletünknek 

köszönhetően egyre többen szeretnek hozzánk táncelőadásokra járni. 

A fesztivál nyitónapján Csukás Istvánnal és Sajdik Ferenccel ismerkedhettek meg a 

gyerekek. Sajdik Ferenc életműk kiállítása június 12-ig látogatható. A tavalyi évhez hasonlóan 

most is kapcsolódott programunk a Vaszary Galériában éppen megtekinthető kiállításokhoz. 

Rendhagyó, irodalmi tárlatvezetésen vehettek részt az érdeklődők Bodnár Szilvia 

művészettörténész és Szalma Tamás Jászai-díjas színművész közreműködésével. Este a Figula 

Pincészetben Kéri Kitty színművész és Figula János ütőhangszeres zenész Bor, jazz, vers.. című 

összművészeti estjének bemutatóját láthatták nézőink, ahol a jazz standardek mellett francia, 

amerikai, brazil és angol költészettel ismerkedhettek meg. Vasárnap az Egészséges Balatonfüred 

Program is csatlakozott fesztiválunkhoz. Az Arácsi népházban a pünkösdi gyermek foglalkozás 

után Frank Róbert pszichológus vendége volt Vastag Richárd a népművészet ifjú mestere, akivel a 

néptánc egészségre gyakorolt hatásáról beszélgetetek, majd Richárd vezetésével megtáncoltatták 

a jelenlévőket. Az ingyenes programon 53-en rophatták. Hétfőn az Egészséges Balatonfüred 

program „Zöldág-járás” kirándulásán a Koloska völgy természeti szépségeit, a vadaspark 

állatvilágát csodálhatták meg, miközben a zöldág járás népszokásaiba és a balatonfüredi 

legendákba avatták be az érdeklődőket.  

Ebben az évben ünnepeljük Wolfgang Amadeus Mozart születésének 260. évfordulóját.         

A komolyzene iránt érdeklődőket Mozart esttel vártuk az Anna Grand Hotel színháztermében, 

gyönyörű környezetben. Tokody Ilona Kossuth-díjas operaénekes, Muskát András operaénekes és 

a Mendelssohn Kamarazenekar koncertje szakmailag magas színvonalú, telt házas előadást 

jelentett, amelyen 143 fizető néző vett részt. A koncert a Balatonfüredi Komolyzenei Esték 

hangversenysorozat része volt. 

A Mária evangéliuma című két felvonásos rockoperát Tolcsvay László zeneszerző Müller 

Péter szövegkönyvére Müller Péter Sziámi verseire komponálta. A mű oratórikus változatát hívtuk 

meg 2016-ban Sáfár Mónika, Sasvári Sándor, Tolcsvay László, valamint a Rotunda Énekegyüttes és 

szólistái előadásában, Tóthné Mózer Annamária vezényletével. A Vörös templomban megteltek a 
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padsorok, a szakrális helyszínen különleges élményt nyújtott a művészek és a kórus átélt, érzelem 

gazdag, Pünkösd üzenetéhez méltó előadása.  

Sajtómegjelenések is segítették a fesztivált, abban, hogy minél szélesebb körben, minél több 

nézőhöz eljusson a programunk. Megjelentünk a Füred Tv-ben, a Pesti Műsorban, a Lánchíd és a 

MÉZ rádió is segítette promóciós tevékenységünket. Szórólapot és műsorfüzetet szórtunk szét a 

városban, és a környező településeken.  

A Mesekastély sorozat a színház első intézkedései között szerepelt még 2012-ben, ezzel is 

jelezve, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a minél fiatalabb, színházat szerető és értő közönség 

kinevelésére. 2014-ben saját bérletet tudtunk kibocsátani, olyan variációkkal, amellyel nem csak a 

balatonfüredi, de például a csopaki óvodások és tihanyi kisiskolások is jelentkeztek. Ez is jelzi, 

hogy nemcsak városunk, de a kistérség gyermek közönsége is szívesen jár az általunk meghívott 

előadásokra. A Mesekastély sorozat előadói között szerepelt 2016-ban a Manna Produkció, 

HeppTrupp Társulat, a Ziránó Színház, a Kabóca Bábszínház, az egri Harlekin Bábszínház, 

Inversedance Company, Halász Judit, Hadart, Ametiszt Bábszínház, a korábban említett PR-

Evolution Dance Company , a Katáng zenekar, Alma együttes, Aranyszamár  és Fabók Mancsi 

Bábszínháza. A Vaszary Alkotóműhellyel együttműködve néhány mesét játékos formában, a 

képzőművészet segítségével dolgozhattak fel a gyerekek, elkészíthették az általuk elképzelt 

jelmezterveket illetve illusztrációkat. 

 

Előadások, irodalmi estek, Rádiószínház, Kisfaludy SZÍNHÁZi Esték és Fesztivál 

Balatonfüred minden évben testvérvárosi megállapodást ír alá a Jókai napok alkalmával, 

2016-ban Váccal. Ezt a kulturális és turisztikai célú megállapodást mi is igyekszünk tartalommal 

megtölteni. Áprilisban a Váci Dunakanyar Színház és a Nemzeti Színház Audiencia / Vernisszázs 

című közös produkcióját láthatta közönségünk az Anna Grand Hotel dísztermének színpadán, ahol 

a csütörtöki munkanap ellenére számos érdeklődőt vonzott.  

A költészet napját (április 11-ét) ebben az évben a Manna és a Nézőművészeti Kft Ady / 

Petőfi című előadásával ünnepeljük.  

2013-ban az országban egyedülálló kezdeményezésként, hiánypótló szándékkal indult a 

Kisfaludy Színház Rádiószínház sorozata. A sorozat pozitív fogadtatásának köszönhetően, mára 

számos bemutatón vagyunk túl. Az irodalmat népszerűsítő rendezvényeinken kisebb számú, ám 

annál lelkesebb közönség vesz részt, mára azt is mondhatnánk, hogy törzsközönségünk kedvéért 

hozzuk létre ezeket a különleges hangulatú alkalmakat. 2016 júliusában majdnem telt házas 

közönség előtt olvastuk fel Kisfaludy Károly Kérők című vígjátékát, melyet egy a Kisfaludy 

testvérekről szóló vetítés és beszélgetés előzött meg, Praznovszky Mihály irodalomtörténész és 

Kéri Kitty színművész segítségével. 

Forráshiány miatt sajnos 2016-ban le kellett mondanunk az őszi tervezett felolvasó 

színházi és irodalmi estek tartásáról, de 2017-ben tervezzük ezek folytatását. Irodalmat 
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népszerűsítő feladatvállalásunk keretében került sor a Lyukasóra szeptemberi előadására, ahol 

zsúfolt ház előtt játszhattak, ismerkedhettek a holt költők műveivel az érdeklődők. Ősszel 

folytattuk együttműködésünket a Hamvas Béla asztaltársasággal a Krúdy reggeli alkalmával. 

Ebben az évben ünnepeltük a Magyar Játékszín megnyitásának 185. évfordulóját, a magyar 

színjátszás hőskorát. A Kisfaludyak című rendezvénnyel és rádiószínházi előadással vette kezdetét 

az a színházi fesztivál, amellyel Kisfaludy Sándor színház teremtő nagysága előtt szerettünk 

volna tisztelegni, és amely sorozattal egyedülálló módon a régióban, nyáron, egybefüggő színházi 

előadásokkal csábítottuk városunkba a látogatókat. 

A visszajelzések szerint hiánypótló és szerethető fesztiválon 2016. június 30. és július 5. 

között olyan előadásokon vehetett részt a közönség, mint az Aranytó (Szentendrei Teátrum és 

Orlai Produkció), a Hétpróba című mesejáték (a Pesti Magyar Színház jelenlegi és volt 

művészeinek bemutatója) , a Telefondoktor (Manna Produkció) és az Egyasszony (FÜGE,Orlai P.). 

A városunk zenészeiből alakult Sforzato rézfúvós kvartett Shakespeare - kori koncertje 

becsalogatta és kis zenetörténeti utazásban részesítette a látogatókat a Vaszary Galéria teraszán, 

majd a Shakespeare hős(n)ök című színházi kiállítás és performanszunk bemutatóját tekinthették 

meg az érdeklődők Jovánovics György és tanítványai alkotásainak csodálatos környezetében, mely 

díszletül szolgált a monológokhoz. Wolfgang Amadeus Mozart 1756-ban született Salzburgban. 

Születésének 260. évfordulóját a Figaro házassága című operájának keresztmetszetével 

ünnepeltük, amelynek premierje ugyancsak kerek évforduló volt: 1786-ban mutatták be. Az Anna 

Grand dísztermében, a majdnem teltházas bemutatón kivételes élményben volt része a 

közönségnek, de elmondásuk szerint a közreműködő Mendelssohn Kamarazenekar zenészeinek is. 

Oberfrank Péter vezényletével, kiváló operaénekesek közvetítésében hallgathatták a 

csodálatos muzsikát. Az eseményről a veszprémi Napló is beszámolt, dicsérő szavakkal. „ A Palerdi 

András által megformált Figaro szemmel láthatóan jól érezte magát a jelentekben, még a gróftól 

való fenyegetettségnek sem mutatta nyomát. Magabiztos fellépése és stabil hangja is elárulta: 

Palerdi tapasztalt Figaro. Akárcsak partnere, Váradi Zita, aki hasonlóan magabiztos bemutatót 

hozott abból, milyen is egy cserfes, tűzről pattant Susanne, akinek legerősebb fegyvere a gyorsan 

észjárás és a tiszta dallamosság. Bakonyi Anikó szépen megformált, érzékenyen halkuló és hajló 

szólamai hűen tükrözték Rosina grófné őszintén kétségbeesett, reményteli fohászait elsősorban a 

gróf, Szegedi Csaba felé, aki baritonjával és tekintélyével főúr módjára volt képes uralni a teret..” 

(https://veol.hu/balatonfured/nyaresti-zeneunnep-intrika-es-cseles-hosok-operaja-fureden-

1777083) 

A Veszprémi Petőfi Színház (Család ellen nincs orvosság) magas színvonalú előadása a 

szórakozni vágyóknak nyújtott kikapcsolódást július 15-én, de a családokra is gondoltunk a Süsü 

és a Mazsola és Tádé előadásokkal a nyár további részében. Társaságunk szervezésében 

hallgathatták meg az érdeklődők a Gyógy téren rendezett Frank Sinatra Tribute koncertet, Horgas 

Eszter jazz koncertjét, Török Ádám Bartók on rock koncertjét a zene világnapján. A 2016-os év 

méltó lezárásaként, telt házas adventi koncertet adott a Ghymes együttes és a régió iskolásai. 

https://veol.hu/balatonfured/nyaresti-zeneunnep-intrika-es-cseles-hosok-operaja-fureden-1777083
https://veol.hu/balatonfured/nyaresti-zeneunnep-intrika-es-cseles-hosok-operaja-fureden-1777083
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A komolyzenét kedvelők örömére tovább folytatódott a „Balatonfüredi Komolyzenei 

Esték” sorozat. A partnervárosi együttműködés keretében, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Újévi 

koncertjével nyitottuk a 2016-os évet. A Balaton Szabadidő Központban élénk érdeklődés mellett 

A Mendelssohn Kamarazenekar természetesen továbbra is meghatározó szerepet tölt be a 

komolyzenei kínálatunkban. A Mendelssohn Kamarazenekar rendszeresen szerepel az ország 

hangversenytermeiben és Európa számos országában. Sikert arattak Londonban, Milánóban, 

felléptek az Egyesült Államokban és Dél-Amerikában is. Repertoárjuk a barokk zenétől a 

klasszikusokon át a kortárs muzsikáig terjed, nevükhöz ősbemutatók és hazai bemutatók 

fűződnek, koncertjeiken a legkiválóbb hazai és külföldi szólisták, karmesterek működtek közre. 

Kováts Péterrel, a Mendelssohn Kamarazenekar művészeti vezetőjével egyeztetve, 2016-ban 

nagyszabású tavaszi hangversenyt rendeztünk, ahol Händel Messiás című művét adták elő - a 

testvérvárosból származó – debreceni Kodály Kórus közreműködésével. 

2016-ban májusában Tokody Ilona Kossuth-díjas operaénekes és Muskát András 

operaénekes adott koncertet Mozart művekből szintén a Mendelssohn Kamarazenekar 

közreműködésével az Anna Grand Hotel dísztermében, de ez volt a helyszíne annak a 

bemutatónak, amelyet mi szerveztünk a Kisfaludy SZÍNHÁZi Fesztivál ünnepi napján. Mozart 

Figaro házassága című operájának keresztmetszetét mutattuk be a Magyar Állami Operaház 

magánénekeseinek szereplésével, Oberfrank Péter vezényletével. 

Koncertet adtak még 2016-ban Hegedűs Endre és Érdi Tamás zongoraművészek, 2017-ben 

az újévet pedig Rákász Gergely orgonaművész koncertjével nyitottuk meg az Anna Grand Hotel 

dísztermében.  

A kortárs tánc népszerűsítése 2016-ban is kiemelten fontos szempont volt. 2012-ben a 

Győri Balett Forgószél című előadásának látogatottságához mérten, amikor még újszerű és 

vakmerő elképzelés volt balett előadást hozni a gyermekközönség számára, 2015-ben például két 

előadást tudtunk szervezni ugyanazon a napon: a GGTánc Eger, a Dunaújvárosi Bartók 

Táncszínház és a Nemzeti Táncszínház két közös produkcióját, a Szaffit és a Cigánybárót. A 

folytonosság itt is nagyon fontos, az évek során a Szegedi Kortárs Balett több előadását is 

befogadtuk (Diótörő, Stabat Mater, Hattyúk tava). De vendégünk volt a GGTánc Eger Képzelt beteg, 

valamint 2016-ban az Inversedance Company Vuk előadása is. A 2015-ben bemutatott, PR-

Evolution Dance Company táncosaival koprodukcióban készült Lúdanyó meséit 2016-ban is 

megtekinthették a legkisebbek. A tánc egyéb területein is folyamatosan bemutatkozási lehetőséget 

kínálunk minden generációnak. A Balatonfüred Néptánc Együttes közvetlen partnerünk, de más 

néptáncegyüttesek is gyakori vendégei a városnak, hogy csak a Jókai napokat említsük vagy az 

ünnepekhez kapcsolódó fellépéseket. 

Füredjam  

Az ötödik alkalommal jelentkező könnyűzenei fesztivál 2016-ban ismét megújult, több napon át és 

új helyszíneken volt látható és hallható. Célunk az volt, hogy a fiatalok körében ismert és népszerű 

előadókat más oldalukról is bemutathassuk, ugyanakkor a kevésbé fiatal korosztály képviselői is 

vonzó, minőségi könnyűzenei programok közül válogathassanak. Akusztikus, unplugged jellegű 

koncertek, könyvbemutatók, szépirodalom és képzőművészet, jazz, komoly és népzene, világzene 
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bemutatására került sor az öt nap alatt. A fellépő zenekarok előadói között volt Kollár Klemencz 

László, a Kiscsillag zenekar, a Kerekes Band, Manoya, a Funk Infecion.   A társművészetek 

integrálásával így a „csak” könnyűzene iránt érdeklődőket érik másfajta, kulturális „támadások”. A 

fesztivált A Grecsó testvérek összművészeti előadásával nyitottuk és Kéri Kitty és Figula Mihály 

Bor, jazz, vers előadásával zártuk. Ez a két program belépőjegyes volt. Nézőszám megnézni! A 

Dalabai band viálgzenei együttes ingyenes kocertjét a hatalmas szélvihar és a lezúduló óriási 

mennyiségű csapadék miatt sajnos nem tudtuk megtartani. 

A Kisfaludy Színpadon naponta kb 300 – 400 ember hallgatta a koncerteket és a Blaha utcai 

színpadon is kb 100 fős létszám előtt játszhattak a művészek. A Kiscsillag koncertjét eddig ritkán 

tapasztalt, óriási érdeklődés kísérte, közel 1000 fővel. 

Sajtómegjelenések, promóció   

Az éves költségvetés sajnos nem engedte 2016-ban, hogy nagyszabású promócióval 

segítsük a jegybevétel alakulását, ezért költséghatékonyabb módon igyekeztünk hirdetni 

előadásainkat. Sokszor készítettünk olyan szóróanyagot, ahol két rendezvény együtt szerepelt, 

havonta megjelenő füzetben értesülhetnek a kiállításokról, rendezvényekről, színházi 

előadásokról az érdeklődők. 2016-ban új, zárható, szép kivitelezésű hirdetőfelületeket állítottunk 

fel a város számos pontján. A FüredTV interjúkat, riportokat készít a nagyobb rendezvényeken, 

művészeti vezetőnk velük készített tv és rádió spotokat (körülbelül egymillió forint eszmei 

értékben), melyeket a rendezvényeken és a strandokon játszottak le kollégáink és partnereink. 

Megjelentünk a Pesti Műsorban, Nők Lapjában, a helyi újságokban és televíziókban. 

 

Bevétel kiadás, nézőszámok,  

Működésünk alapját az önkormányzati támogatás, a jegybevétel és a TAO támogatás teszi 

ki. Aktívan pályázunk, 2016-ban a Füredi Tavaszi Fesztivál, a Balatonfüredi Művészeti fesztivál és 

a FüredJam könnyűzenei fesztivál részesült NKA támogatásban. Pártolói kör kezdeményezésünk 

sajnos nem talált kedvező fogadtatásra, ahogy szponzor bevonása sem.  

Legalább 30 egész estés, önállóan meghirdetett, jegybevétellel rendelkező előadást tartunk 

évente, 2016-ban 46 bevételes előadásunk volt. A zárt helyszíneken tartott előadásokon, 

hangversenyeken, a fesztiválokon és az ünnepekhez kapcsolódó, szabadtéri nagy rendezvényeken 

igazolható összes nézőszámunk 2016-ban 6696 néző. 

2016. évi színházi költségvetés forráshiánnyal küzdött, hiszen tartottuk az 50 

előadásszámot, ugyanakkor az EMMI támogatás kiesése a bevételi oldalon jelentős hiányként 

jelentkezett (-8 millió Ft a tervhez képest). Ezen túlmenően a 2016-os év jegybevétele csökkent az 

előző évhez képest. Az Önkormányzat saját forrásból biztosította a hiányzó összeget. 
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Táboraink 
 

Beszámoló a Tekergők 2016. év nyári táboráról 

és más iskolai szünetekben zajló túrákról 

 

 

Több év tapasztalata alapján az Arácsi Népház munkatársai úgy tervezik a nyári túratábort, 

hogy a tervezett öt hét minden hétköznapján legyenek a kirándulások, a gyerekek és a szülők 

igényeinek megfelelően.  

A kirándulásaink szűkebb hazánk, Veszprém megye, illetve szomszédos megyéink turista útjain 

zajlottak. Ezeket a kirándulásokat egy kivételével minden esetben menetrendszerinti járatokkal 

(vonat, autóbusz, komp) bonyolítottuk le. Részvételi díjként a menetrendszerinti járatok 

menetjegy árát kértük a gyerekektől.  Az 5 hét alatt több kerékpártúrát is szerveztünk. 

 

Folytattuk az előző évben elkezdett kilátó túrákat, köszönhetően annak, hogy sok kilátó 

épült az elmúlt időben a Balaton-felvidéken és a Bakonyban. Így voltunk a Keszthelyi-hegységben 

a Padkő-kilátóban, a csopaki új kilátóban, áthajóztunk Badacsonyból Fonyódra, s a Várhegyi-

kilátóból tekintettünk át az északi partra. Uzsa településen a Kecskevári-kilátóból tekintettünk 

körbe. Dörgicséről Óbudavárra túráztunk, útba ejtve a Halom-hegyi Kossuth-kilátót.  

Az idei túrák közt is szerepelt romtúra, melynek keretében a Káli-medencében voltunk egy 

templom - és egy pusztapalota romnál, illetve Nagyvázsonynál is egy templomromot kerestünk 

meg. Egyéb túrák, izelítőül: Döbröntén Szarvaskő vára, Bakonybélből végigjártuk a Kerteskői-

szurdokot, Hajszabarnán megkerestük Savanyú Jóska rejtekét, majd a Bakony legnagyobb forrását, 

a Tiszta-víz forrást. 

Idén négyszer tartottunk kerékpártúrát, voltunk Balatonudvariban, Balatonfűzfőn. Egy 

másik alkalommal Veszprémbe kerékpároztunk erdei utakon. Utolsó biciklitúránk a Csobánc-

várához vezetett.  

Az idei, úgynevezett nagytúránk a solymári Ördöglyuk-barlangba és a biatorbágyi Nyakas-

kőhöz vezetett. A fokozottan védett barlang Budapest közelében található és az egyik 

legalkalmasabb barlang arra, hogy a kezdők is kipróbálhassák az igazi kúszós-mászós 

barlangászást eredeti, kiépítetlen környezetben, mindenféle barlangász előképzettség nélkül, 8 

éves kortól.  

Ezt a barlangot asztmás gyerekek gyógykezelésére is használják, hiszen a barlangi tiszta 

levegőn való mozgás által megerősödnek, ellenállóbbá válnak a betegséggel szemben. Egy külön 

buszos kirándulás mindig nagy izgalmat jelent a gyerekeknek, most pedig különösen, hiszen a 

gyerekek többsége még nem volt ilyen barlangtúrán. A geoládát most is minden alkalommal 

kerestünk, s persze idén sem találtunk meg mindent.  

Az idei bónusz nap is az éjszakai túra volt, amit egy pizsama partival is kiegészítettünk, 

vagyis a Koloska-völgyi túra után a Népházban folytattuk a játékokat, versenyeket, majd pár óra 

alvás után reggel mentünk haza. Úgy gondoljuk ez a nap méltó befejezése volt a nyárnak. 
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A gyerekek összetétele nagyon változó: az 6 évestől a 15 évesig minden korosztály 

megtalálható. Balatonfüred mindhárom általános iskolájából jönnek hozzánk a gyerekek, illetve 

középiskolások is csatlakoznak. 

A családok anyagi helyzete is nagyon változó, van, aki könnyen kifizeti a részvételi díjat, 

vannak viszont, akik pl. egy fagyira már nem tudnak zsebpénzt adni a gyerekeknek, de mégis 

igyekeznek a mi táborunkba küldeni gyermeküket, mert látják, hogy programjaink változatosak, 

nagyon sok helyre el tudnak jutni velünk. 

Csatlakoznak hozzánk olyanok is, akik a nagyszülőknél nyaralnak Balatonfüreden és ők már 

ezt a mozgásformát nem tudják az unokáknak biztosítani, ezért elküldik őket a túrákra. Vannak, 

aki már évek óta visszajárnak.  

Idén két segítőnk is volt a kirándulásokon, egy fő közösségi szolgálat keretében vállalta a munkát. 

 

Statisztika: 

A táborba jelentkezők száma: 58 fő 

A tábor napjainak száma: 24 nap 

A 24 nap alatt résztvevő gyerekek száma: 297 fő (napi átlag: 13 fő) 

 

Egyéb túrák: 

 

- Február 6-án részt vettünk a hagyományos Téli Tihany 20 km-es teljesítménytúrán, melyet 

sikerült szintidőn belül teljesíteni (15 fő) 

- A tavaszi szünetben, március 29-én az Öcs településtől északra található Molnár Gábor-

kilátóban voltunk (18 fő) 

- Az őszi szünetben, november 2-án a tihanyi Apáti-hegyre felépített új Őrtorony-kilátóból 

tekintettünk körbe. (23 fő) 

- November 5-én részt vettünk a Füredi ősz 20 km-es teljesítménytúrán, amit szintén 

sikerült szintidőn belül teljesíteni (14 fő) 

- A téli szünetben, december 27-én egy nyáron eső miatt elmaradt túrát pótoltunk be. A 

salföldi kilátó volt a cél, egy kis kitérővel (5 fő) 

 

A Vaszary Galéria táborairól szóló beszámoló a Vaszary galéria múzeumpedagógiai 

beszámolójánál olvasható. 
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Az Arácsi Népház és Kiállítóház 2016. évi beszámolója 

 
Az elmúlt évekhez hasonlóan, ebben az évben is számos sikeres rendezvény zajlott a Népházban. 

Ez a helyiek aktivitásának, a velük való jó munkakapcsolatnak is köszönhető.  

 

Arácsért Alapítvány Népházban tartott programjai: 

 január 30.: Retro buli (50 fő)  

 április 2.: Árpád-napi megemlékezés (86 fő) 

 május 28.: Nosztalgia est (40 fő) 

 augusztus 21.: Zenés nyáreste Arácson – az Abasári kórus előadása (125 fő) 

 október 15.: „Eötvös Károly: „Én jogász leszek...“ dr. Kovácsfiné dr. Nagy Judit, a Veszprémi 

Járási és Nyomozó Ügyészség vezető-helyettes ügyészének, a Magyar Jogász Egylet 

Veszprém Megyei Szervezet elnökének előadása (52 fő) 

 november 12.: Márton-napi borkóstoló, naptárbemutató (75 fő) 

 december 18.: Arácsi Karácsony (96 fő) 

 december 31.: Arácsi Szilveszter (100 fő) 

 

  

Vasárnapi Vizit előadás-sorozat, mely a tavalyi évben még az Arácsi Katolikusok és a 

Balatonfüredi Plébániahivatal közös szervezése volt, de 2016-ban ennek a programsorozatnak 

a szervezése is az alapítványra, illetve igazából az alapítvány elnökére, Fabacsovics Zoltánra 

hárult, ami aztán az ősszel abba is maradt: 

 január 24.: „Ékes, édes anyanyelvünk"A magyar nyelv rejtelmei - Molnár Judit előadása (50 

fő)  

 február 21.: Mi lesz veled Európa? – Dr. Huszár Pál Egyházkerületi Főgondnok, a Zsinat 

világi elnökének előadása (98 fő)  

 március 20.: „FÜREDI és ARÁCSI REPÜLŐK” - Kositzky Attila nyugállományú repülő 

altábornagy előadása (90 fő)  

 április 17.: Balaton-felvidék Kultúrtáj – A Világörökségi cím küszöbén – előadó Sándor 

Péter kurátor - A Balaton Világörökségéért Alapítvány (45 fő)  

 június 26.: Csontváry Kosztka Tivadar Fohászkodó Üdvözítő festményről Dr. Reisinger János 

előadása (25 fő) 

  

 

Füredkult  rendezvények: 

 január 23.: Farsangi kézműves foglalkozás (31 fő) 

 február 26.: Motoros élménybeszámoló (67 fő) 

 március 25.: Húsvéti kézműveskedés (40 fő) 

 április 10.: „Balatoni mesék, jelentés és jelenlét” – Zugor Zoltán előadása (25 fő) 

 május 15.: Pünkösdi játékok (40 fő) 
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 május 15.: Pünkösdi táncház (50 fő) 

 május 27.: Kihívás napi akadályverseny (14 fő) 

 május 27.: Kihívás napi népek tánca táncház (35 fő) 

 augusztus 24.: Pizsama party (15 fő) 

 november 3.: Bütykölde: Őszi szélcsengő készítése (33 fő) 

 november 26.: Bütykölde: Adventi kalendárium készítés (34 fő) 

 december 8.: Zongora hangverseny (30 fő) 

 december 10.: Téli-Karácsonyi díszek, dekorációk készítése (31 fő) 

  

A bütyköldék minden esetben nagy népszerűségnek örvendnek, ezért az effajta 

foglalkozásokat a jövőben is szeretnénk megtartani. 

  

Külsős rendezvények: 

(mely rendezvényekhez a Népházat térítésmentesen vehették igénybe a szervezők) 

január:  

 Lakossági fórum az arácsi útkapcsolatok kialakításáról (80 fő) 

február: 

 Az arácsi fiatal családok pizsma partyt szerveztek, hogy a gyerekek  jobban 

megismerjék egymást (21 fő) 

 A Vöröskereszt szervezésében véradás volt, sajnos mindössze 10 fő részvételével 

 Kommunizmus áldozatainak emléknapja az Önkormányzat szervezésében (80 fő)  

március:  

 Kiss Iza vetített képes ázsiai útibeszámolója (60 fő) 

június:  

 Éneklő Ifjúság Nagy Tiborné Nyári Ágnes szervezésében (60 fő) 

 Radics Tibor és zenekarának műsora (63 fő) 

szeptember:  

 Indiai zenés est (35 fő) 
 Mesefoglalkozás óvodásoknak a Lipták Gábor Városi Könyvtár szervezésében (32 

fő) 

október:  

 NABE Zöld Nap (40 fő) 

 Mesefoglalkozás óvodásoknak a Lipták Gábor Városi Könyvtár szervezésében (16 

fő) 

 Bábelőadás az Arácsi Óvoda szervezésében (50 fő) 

 Filmvetítés - Október 23-i kísérőrendezvény az Önkormányzat szervezésében 

(117 fő) 

november: 

 Filmklub az Arácsi Református Asszonykör szervezésében (32 fő) 

 Harangjáték koncert a református egyház szervezésében (80 fő) 

december:  

 Reformáció és hagyományőrzés kapcsolata Veszprém megyében (17 fő) 
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 Közmeghallgatás (80 fő) 

 NABE Mikulás (70 fő) 

 Karácsonyi vásár Tarnai Katalin szervezésében (60 fő) 

 János-napi boráldás az Arácsi Seniorok szervezésében (100 fő) 

 

A Népház nagytermét bérleti díj ellenében többen igénybe vették ebben az évben is. Idén is 

volt születésnap, ballagási bankett, osztálytalálkozó, esküvő, keresztelő, egyesületek, pártok 

összejövetelei, zenés rendezvények, egy több napos tanfolyam, újabban csapatépítő tréning, és 

sajnos még halotti búcsúztató is.  

Évről-évre visszajár július elején a Szivárvány Táncszínház (20 fő részvételével). Itt tartják 10 

napos nyári táborukat (idén is visszajöttek augusztus végén egy hosszú hétvégére), mivel ideális 

helyszínnek tartják a Népház nagytermét, továbbra is csupán tükröket hiányolnak. 

A tavaszi iskolai szünetben egy gyermekeknek szóló angol foglalkozást is befogadtunk, mivel az 

iskola zárva van, a foglalkozást pedig nem szerették volna elhalasztani. 

 

Évek óta, térítésmentesen bocsátjuk a Szent Benedek Gimnázium végzőseinek 

rendelkezésére a Népház nagytermét, akik a szalagavató táncot itt tanulják be.  

A karácsonyi ünnepkörben a Radnóti Miklós Általános Iskola egy osztálya és szülők (43 fő)    Dr. 

Hullerné Takács Ilona osztályfőnök vezetésével a Népházban tartotta kézműves foglalkozását. 

Nagyon jól érezték magukat szülők és gyerekek egyaránt, ideális helyszíne volt a mézeskalács 

sütésnek, karácsonyi díszek készítésének és még egy kis zenélésre is.  

A Reformkori Hagyományőrzők Társasága táncosai is a Népház nagytermében készültek fel a 

minden évben esedékes március 15-i, budapesti fellépésükre. 

Július közepén egy Balatonarácson zajló világzenei tábor esti koncertjeinek adott helyszínt a 

Népház. Sajnos volt egy-két negatív tapasztalat a viselkedéssel (italozás) és az esti távozással. 

Kulcsot szerettek volna kérni, hogy akkor zárjanak, amikor nekik tetszik, ezt viszont mi nagyon 

nem szerettük volna, így egy kolléga nyitotta és zárta a Népházat a megbeszélt időben. Ennek az 

időnek a betartása okozott némi gondot.  

A MÚZSA Egyesület az ősz folyamán három alkalommal szervezett művészeti szabadegyetemet, 

ahol Harka Ágnes festőművész vezette be az érdeklődőket a festészet rejtelmeibe. A MÚZSA 

sajnálatára nagyon kevesen vettek részt a programon. A három alkalommal kétszer a Kiállítóházba 

kellett áttenni a rendezvényt, mert ugyanabban az időpontban a Népházban valami más 

rendezvény volt. Azt viszont nem szerettük volna, hogy bármelyik rendezvényt vissza kelljen 

mondani, inkább megoldást próbáltunk keresni a problémára. A programok így is rendben 

lezajlottak.  

Befogadtuk a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ zártkörű rendezvényét és idén is 
többször tartott a Veszprémi Civil Ház fórumot. 
 

 
Kiállítások: 

 
Az Arácsi Népház kiállításait, egy-két kivétellel a MÚZSA Egyesület szervezi. Ez azért van 

így, mert a MÚZSA képzőművészei több településen is kiállítanak, különböző helyekre van 

meghívásuk és a Népházat gondolták megfelelő helynek arra, hogy a visszahívásnak eleget 
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tegyenek. Idén  az Alsóörsi Képzőművészeti Egyesület és a Pápai Képzőművészeti Egyesület egy 

tagja élt ezzel a lehetőséggel. Ezeknél a kiállításoknál a meghívó elkészítésében, a kiállítás 

építésében és a kiállítás megnyitó lebonyolításában segítünk. Az egyéb szervezés, a megnyitó és a 

közreműködő személye, valamint a megvendégelés a MÚZSA, illetve a kiállító feladata.  

 

A Népház kiállításait sokan látogatják, ebben szerepet játszik az is, hogy a nagyterem több 

csoportfoglalkozás helyszíne is, illetve szerepet játszik még a rendezvények, és terembérletek 

jelentős száma.  

/résztvevők száma a kiállítás nyitón ( ) és az egész kiállítás alatt/ 

 január-február: Alsóörsi Képzőművészeti Egyesület (60 fő) összesen: 799 fő 

 február-március – Hunyadi Gábor festő (76 fő) összes: összes: 876 fő 

 március-április: Zugor Zoltán képzőművész (36 fő) összesen: 679 fő 

 április-május: Kárpáti-Beneda Ágnes - Kárpáti Zoltán festők (60 fő)  

összesen: 875 fő 

 június: Krisztus 33 arca – a Református Egyházközség fotó kiállítása  (66 fő)   

összesen: 91 fő  

 július-augusztus: Mező Lászlóné festő (47 fő) összesen: 177 fő 

 augusztus-szeptember: Bor-Kép-Tár kollektív festők (85 fő) összesen: 352 fő 

 szeptember-október: Vajda Katalin, Szabó Zsuzsa, Dr. Preisz Ádám festők (85 fő)  

összesen: 1052 fő 

 október-november: Hódos Józsefné, Fritz Béla, Gazsi József, Nagy Sándor  

 fotósok (42 fő) összesen: 819 fő 

 november-december: Fejes Sándor és Huszár Tamás festők (62 fő)  

összesen: 1109 fő 

 

 Heti rendszeres foglalkozások: 

 Gyermek néptánc oktatás (Bácsi Gabriella) 

 Koloska Senior Néptáncegyüttes (Jakab Tünde) – saját csoport 

 Balatonfüredi Örökségünk Hímző Műhely (Szuper Miklósné) – saját csoport 

 Country (Schnell Éva és Ferenc) 

 Táncpróba szalagavatóra (januárban, illetve novembertől januárig) 

 Arácsi Dalkör (Bónyai Mária) – saját csoport 

 Rézhúros Citera együttes (Kötél- Kovács József és Kovács Imre) – saját csoport  

 „Móka torna” gyermektorna  (Polyák Georgina) 

 Jóga (Nagy Anikó) 

 Kosárfonó tanfolyam (tavasszal és ősszel) – saját szervezés, 8 és 14 fő 

A 2015-ről áthúzódott tanfolyamon 8 fő vett részt, ebből 5 fő kezdő volt a többiek már több éve 

visszajáró résztvevők.  

 A november végén kezdődött tanfolyamra 14 fő jelentkezett, és mivel senkit nem 

szerettünk volna elutasítani, ezért két csoportban, csütörtökönként délelőtt és délután zajlottak a 

foglalkozások. A 14 főből 9 fő volt kezdő.  
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 A tanfolyam 10 foglalkozásból áll, ez idő alatt a résztvevők elsajátították a kosárfonás 

alapjait és legalább három, saját kezűleg elkészített kosárral gazdagodhattak. A résztvevők 

összetétele változó, van, akinek elég egyszer megmutatni a lépéseket, mások viszont kicsit több 

türelmet és időt igényelnek. Természetesen a kosarak sem egyformák, de ezeknek a kézzel 

készített dolgoknak pont az a szépsége, hogy nincs két egyforma termék és nem az számít, hogy 

tökéletes legyen, a saját készítés a lényeg.  

 

 

A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. művészeti csoportjai közül a Balatonfüredi 

Örökségünk Hímző Műhely, a Kék Balaton Népdalkör, a Koloska Senior Néptáncegyüttes és a 

Rézhúros Citera együttes a Népházban tartja rendszeres foglalkozásait, próbáit. A Kék Balaton 

Nyugdíjas Klub és Népdalkör, a Hímző Műhely, a Sellő Tánccsoport és a Koloska Senior 

Néptáncegyüttes igényt tartottak rá, hogy egy-egy rendezvényüket, összejövetelüket itt tarthassák 

meg. A Népház nagyterme a kisteremmel és konyhával kiegészítve egyrészt ideális helyszín, 

másrészt pl. a Kék Balaton Nyugdíjas Klub nem tarthat születésnapokat a klubhelyén, a Közösségi 

házban, mert a vele járó zajjal zavarják az irodák dolgozóit és nem is méltó hely a Közösségi ház 

klubszobájának mérete és állapota egy ünneplésre.  

A nyugdíjas klub egy kirándulást előkészítő filmvetítést is a Népházban tartott. 

2016.őszén Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekarának is többször kellett a Népházban 

próbálni, mert próbahelyükről, a Kisfaludy Galériából egy-egy rendezvény miatt kiszorultak. 

Természetesen nagyon szívesen látjuk csoportjainkat a Népházban is, hiszen ez is a funkciója. Mi 

többször mondjuk a többi csoportunknak is, hogy rendszeresen itt tarthatnák összejöveteleiket, 

próbáikat, pl. az Életmód klub és a Vegyeskar, de sajnos minden esetben a távolságra hivatkoznak, 

vagyis, hogy messze van a központtól.  

Balatonfüred Város Vegyeskarának lehetőséget adtunk a régi Tempevölgy szerkesztőség 

irodájának használatára, mivel nincs kottatáruk és raktárhelyiségük. Költségvetésükből két nagy 

kottatároló szekrényt és egy íróasztalt készíttettek a funkció betöltésének céljából. 

 

A fiókkönyvtárba  2574 fő látogató tért be, ebből 523 kölcsönzés volt. 

Jellemzően új könyveket keresnek, nem ritkán helyben olvasgatnak. A hétfői napokon nagyon sok 

a kisgyermek, köszönhető ez az óvodás néptánc próbának. Ilyenkor a táncos gyermekeket 

elkísérik a nagyobb testvérek, akik a próba alatt a könyvtárban olvasgatnak, rajzolnak, játszanak, 

illetve nagy kártya és társasjáték csatákat játszanak. Ez a közösségi művelődés szempontjából 

fontos lehetőség, hiszen a gyermekek felügyelet alatt, hasznosan töltik szabadidejüket. 

 

Összességében sikeres évet zártunk, szeretnénk ezt a jövőben is így folytatni. 

Tapasztalataink szerint az Arácsi Népház teljes mértékben betölti funkcióját, ezt a fent leírtak is 

bizonyítják. Az arácsi lakosok nagyon szívesesen részt vesznek minden itt rendezett programon, 

de gyakran betérnek olvasni, könyvet kölcsönözni, vagy csupán beszélgetni egymással.  
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Kiállítóház: 

 

A látogatók száma 462 fő volt, de ebből mindössze 60 fő volt az, aki kimondottan a kiállítás 

megtekintésére tért be a Kiállítóházba. A többi látogató egy rendezvény apropóján látták a 

kiállításokat.  

A Népház foglaltsága miatt több alkalommal tartotta próbáit a Kiállítóházban a Rézhúros Citera 

együttes. 

 

Rendezvények: 

 február: Dr. Garczi Imre előadása az Arácsi Seniorok szervezésében (35 fő) 

            Gyukli Krisztián borász előadása az Arácsi Seniorok és a Balatonfüred és     

            Környéke Borút Egyesület szervezésében (29 fő) 

 március: Dr. Tihanyi László előadása az Arácsi Seniorok és a Balatonfüred és   

             Környéke Borút Egyesület szervezésében (20 fő) 

             Dr. Rácz János nyelvész előadása az Arácsi Seniorok és a Balatonfüred és   

             Környéke Borút Egyesület szervezésében (25 fő) 

 november: Művészeti szabadegyetem a MÚZSA szervezésében (8 fő) 

 december: Művészeti szabadegyetem a MÚZSA szervezésében (8 fő) 

  

Rendszeres heti összejövetel: 

 Gerinc torna szerda délelőttönként, töretlen lendülettel  (Vadrózsák- Bazsó Irén) 

Havi összejövetelek: 

 Arácsi Seniorok megbeszélései Ágoston Péter vezetésével 

 Arácsért Alapítvány kuratóriumi gyűlései Fabacsovics Zoltán vezetéséve 
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Művészeti-, és Civil csoportok 2016. évi beszámolója 

 

Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara 

 

A Fúvószenekar a 2016. évben szakmailag sikeres évet zárt. 2016. március 6-án a 

Tavaszköszöntő hangverseny minősítéssel egybekötött rendezvény volt, amelyen a zenekar 

Szórakoztató (Show) és Koncertfúvós kategóriákban ARANY minősítést kapott a Magyar 

Fúvószenei és Mazsorett Szövetségtől. 

A zenekar az éves költségvetésén túl Balatonfüred Város Önkormányzatától 200.000 Ft 

támogatást kapott az opatijai útra. Az NKA-hoz még 2015. évben beadott pályázatból a 2016. évi 

„Tavaszköszöntő Fúvóskoncert és Minősítő Hangverseny” programra és a kőszegi programon való 

részvételre is nyertünk támogatást.  

A zenekar létszáma 55 fő, a próbákon rendszeresen 20-44 fő közötti a részvétel. A zenekar a 2016. 

évben 11 új művel bővítette repertoárját. 2016. évben 44 fellépésen vett részt a zenekar, amelyből 

30 Balatonfüreden, 11 más településeken, és 3 fellépés külföldi helyszíneken volt. 

A zenekar az állandónak mondható fellépéseken túl meghívást kapott Kőszegre az 1000 fúvós – 

150 éves Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara programra is.  

Az idei évben külföldi fellépés volt Lovranban és Opatijában 3 előadással. 

Az idei évben az Ifjúsági Fúvószenekar is újra indította tevékenységét, Knizner István vezetésével, 

a tagok létszáma 27 fő. 2016. évben hangszerjavításokra is sor került,2 klarinétot, egy tenorkürtöt, 

egy tenorszaxofont, egy fuvolát újítottunk föl. 

 

 

Sellő tánccsoport 2016. évi beszámoló 

 
A csoport létszáma 12 fő, ebből 7 fő 1-3. osztályos, 5 fő 4-7. osztályos. Két külön 

foglalkozást tartok a kicsiknek és a nagyoknak. A két korcsoportnak vannak önálló és közös 

műsorszámaik. 

 

Fellépések: 

február 5. alsós farsang Radnóti iskola  

február 12. farsang Református iskola 

március 1. toborzó alsósoknak Eötvös iskola 

április 30. Jókai bablevesfőző Koloska völgy színpadi produkció 

május 29. Gyereknap Kovászna park színpadi produkció 

június 21. Sirály táncfesztivál színpadi produkció 

július 6. BIM fesztivál a zenekarral közös számok, felvonulás  

július 10. Térzene a zenekarral közös számok  

augusztus 19. Térzene a zenekarral közös számok 

szeptember 17. Reformkori felvonulás díszmagyar és keringő ruhában 
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október 8. Szüreti felvonulás menettánc és megálláskor a zenekarral közös számok 

november 27. Advent fényei színpadi mazsorett számok. 

 

Augusztus 8-12-ig tánctábort tartottunk az Eötvös iskolában 8 régi és 3 új jelentkező 

részvételével, akik közül egy, szeptemberben csatlakozott a nagyok csoportjához. Napi 3 órában 

testképzés, eszközhasználat és tánc foglakozást tartottam. Szeptembertől egy új kislány jár a kicsik 

csoportjába. 

Az óvodás csoportba három gyerek jelentkezett, ezért ezt még nem tudtam elindítani. 

Ebben az évben alig volt lemorzsolódás, szeptembertől egy tag vált meg a csoporttól.  

Összességében láthatóan sokat fejlődtek és már nyáron is voltak fellépések. 

 

 

 



 

31 
 

Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 
8230-Balatonfüred, Honvéd u. 2-4. 

www.furedkult.hu  info@furedkult.hu  +36 (87) 950-876 

Balatonfüredi Örökségünk Hímzőműhely 

 

 

2016-ban 36 alkalommal volt foglalkozás az Arácsi Népházban. 

 március XV. Békéscsabai Textilkonferencián részt vettünk egy székely nagy 13 db-os 

garnitúrával  

  a 2016. évi Magyar kézművességre Budapesten a Duna-Palotában volt a kiállítás. Munkánk 

az AMKA és Balatonfüred Polgármesteri hivatal támogatásával nagydíjban részesült. 

Műhelyünk úri hímzéssel pályázott,  a Sárospataki Református Gyülekezet Úr asztal terítőiből 

készült a feldolgozás. 

 Június: Kis-Jankó Bori országos pályázat Mezőkövesd. Munkáinkat elfogadták és kiállításra 

javasolták. Matyó gyapjúhímzés és szálhúzásos rece munkákkal pályáztak 

 Szeptember: Balatonfüred. Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület keretén belül 

kiállítás a Kisfaludy Galériában bemutatókkal. 

 November a zsűrizés a Laczkó Dezső Múzeumban. A zsűrizést a Hagyományok Háza Népi 

Iparművészi Tanács végezte el. 

 Többször voltak bemutatókon, a környező települések meghívására. 

 2016-ban már elkezdték a 100 Rózsás pályázat anyagát, melynek megnyitója 2017. június 

23-án lesz Mezőkövesden. 

A munkákat időben elkezdték, egy-egy garnitúra elkészítéséhez szükséges 1, másfél év.  

 December közepén évzárási ünnepség Balatonfüreden. 

 

Életmód-klub 

 

 

Az Életmód klub 2001-ben alakult – 2016-ban 15 évesek lettek! Az elmúlt 15 évben 240 

előadást hallgattak saját szervezésben, valamint nyolcszor rendeztek egészségnapot. Kiváló 

orvosok, természetgyógyászok, életmód-tanácsadók fordultak meg náluk. Közülük a 

legismertebbek: dr. Török Szilveszter, dr. Papp Lajos, dr. Eőry Ajándok, dr. Iván László, dr. Sáry 

Erzsébet, Tóth Gábor, Endrei Judit, Alexander Klára, Monspart Sarolta, Jakab István és sokan 

mások. Számtalan egészséges terméket, alternatív gyógymódot ismertek meg a résztvevők. Az 

egyre inkább összekovácsolódott csapat  2005 óta rendszeresen járt kirándulni, megnőtt erre az 

igény, különösen az elmúlt 2-3 évben. 

 

Blogot hoztak létre, azzal a céllal, hogy: megőrizzék az Életmód klub eseményeit, 

megosszák egymással tapasztalataikat, élményeiket, a felhalmozódott ismeretet, tudást. 

Nem utolsó sorban azzal a céllal, hogy másoknak is kedvet kerekítsünk a klubunkhoz való 

csatlakozáshoz. 
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2016. január 

 Klubvezető választás 

 Novák Tiborné Márti lemondott. 

 Benkő-Szabó Zsókát választotta meg a tagság egyhangúlag 

 Részt vett: 38 fő 

 

2016. február 

 Farsang  

 Részt vett 28 fő 

 

2016. március 

Március 2. 

 Városi Könyvtár, 17h-kor előadás Szeretet-nyelv címmel. 

 Részt vett: 20 fő  

 Lovas, Faluház Lovasi-esték előadó Dr. Csókay András világhírű idegsebész. 

Részt vett: 12 fő 

 

Március 16.  

 16.00  - élmény-megosztások. 

 Kezdünk 16h-tól, Környezetvédelem kicsit másképpen!! 

16.30h  - Törökországi úti élményeim 

Előadó: Kissné Hevesi Edit idegenvezető 

18.00 Táncház zenével és vidámsággal 

Helyszín: Szociális Alapszolgáltató Központ – emelet 

Részt vett: 32 fő 

 

Március 30.  

 16.00h -  Test és lélek tavaszi megújhodása 

Előadó: Obermayer Antalné - élmények a léböjtről 

            Kelemen Lívia gyógynövény szakértő 

            Biotitok Gyógytéka 

 18.00 Táncház zenével és vidámsággal 

Részt vett. 26 fő 

 

2016. április  

Április 6-án szerda 

 17 órakor előadás Frank Róbert pszichológussal a Városi Könyvtárban. A téma: Az 

elfogadás 

Hogyan éljünk egymás mellett, milyen a jó házasság, melyek a szeretetnyelvek? Hogyan 

fogadjunk el másokat és természetesen magunkat? 

Részt vett: 22 fő 

 Medvehagyma-szüret Bakonybélben. Kirándulás, receptcsere 
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Részt vett: 7 fő 

Április 20. 

 Séta Alsóörsön, környékünk szépségeinek megismerése. 

Részt vett: 18 fő 

Április 27. 

Programpontok: 

1. Adategyeztetés -  

2. Majális 

3. Zsendülés – május 10 – Bálint Vali terepe  

4. Sváb-hegy 

5. Pályázat – kérdőívek 

6. Brózs Józsi 

7. Hasra hass 

2016. Május 

Május 1.  

 Részt vettünk a városi majálison - a mostoha idő ellenére is örömmel töltötték az időt az 

érdeklődők az „állomásunkon”.  

 A gyógynövényséta Feri bácsival szintén szép számú érdeklődővel történt meg. 

Részt vett: 3 fő állomáshelyen, további 8 fő a programokon 

 Május 4.  

 Első klubos „Zsendülés”  - gyalogtúra  a Tamás-hegy tövébe az új városi erdei pihenőhöz – 

többen ismerjék és használják. 

Részt vett: 18 fő 

Május 18.  

 Kirándulás Budapestre a  Svábhegyre , látogatás Jókai Mór villájában 

Több városi érdeklődőből lett útitárs ezen az úton, akik közül többen is azóta is járnak a 

klubunkba. 

Részt vett: 13 fő 

 Május- Városi Könyvtár:  Frank Róbertnek, „Elfogadás” címmel 17h-i kezdéssel.  

Részt vett 17 fő 

2016. Június 

Június 13. 

 Úti célunk a dörgicsei/ mencshelyi Kossuth-kilátó 

Részt vett: 25 fő 

2016. Július 

 Július 9-én kirándulás Aszófőre, Brózs Józsi tartott élménybeszámolót a romtemplomnál. 

Részt vett: 42 fő 

Július 8-9-10.  

 Paloznaki Jógahétvége 

Részt vett 5-7 fő 

Nyári szünet 2016. Augusztus – városi ünnepségek 

2016. Szeptember 
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 Szeptember 22. találkozás a nyári szünet után- sárkányhajózás- időjárási okok miatt 

elmaradt.  

 Szeptember 28. – Zánka Gyógynövény-völgy és a Tájház kiállításainak megtekintése 

Részt vett: 26 fő 

 

2016. Október 

Október 2. – Terményünnep Vászolyon! 

 Szokásos kihelyezett vászolyi összejövetelünket október 10-én, hétfőn tartották, élve 

vászolyi asszonytársaink szíves meghívásával. 

 

Október 26-án 17 órától 

 

 „Allergia, összeférhetetlenség”  előadó Kerekes Katalin táplálkozási tanácsadó, mentál és 

tudatossági tréner, kutatási koordinátor, vezető asszisztense a bécsi Endler klinikai 

laboratóriumnak. 

Részt vett 51 fő 

 

2016. November 

November 30. 

 A klubdélután, 16 órától a Szoc. Alapszolg. Közp. I. emeleti termében  Szekeres Kornél 

c.r.őrgy. tanulságai "Trükkös lopások" címmel. Ruhagyűjtés, ajándéktárgyak gyűjtése és 

csere akció, az összegyűlt ruhákat az Alapszolgáltató támogatottjainak ajándékozták.  

Részt vett 28 fő 

 

2016. December 

 9-én Adventi kirándulás Győrbe – győri fények 

Részt vett 12 fő 

 

 21-én Klubkarácsony. 

Részt vett 41 fő 
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A Koloska Senior Táncegyüttes beszámolója 

 
A Koloska Senior Táncegyüttes öt éve alakult. Céljuk a magyar néphagyomány, néptánc 

megőrzése, továbbadása. 

Az együttes 20 táncossal kezdte az évet, ez a létszám a próbákon, de nagyon szeretnék bővíteni a 

tagságot. Ezért is szívesen tesznek eleget a felkéréseknek, ha városi rendezvényeken kell fellépni, 

hogy többekhez eljusson a lehetőség, hiszen akár idősebb korban is megismerkedhetnek a 

néptánccal. 

A régi koreográfiák és táncanyagok gyakorlása mellett, több új tájegység táncával és 

zenéjével ismerkedtek meg, és új koreográfia is készült.  

 

Az együttes rendszeresen részt vett népzenei-néprajzi előadásokon. Igyekeztek a környező 

települések táncházaiban bővíteni táncos tudásunkat.  

Áprilisban Budapestre, a XXXV. Táncház-találkázóra utaztak. Az itt megtanult táncokat 

felhasználtuk munkájuk során. 

Szintén áprilisban Tapolcán, a Vándorvigadalom II. - Táncegyüttesek Baráti Találkozóján 

mutatkoztak be, a Rézhúros Citera együttes kíséretével, majd szintén a citerások kíséretével a 

Jókai bablevesfőző versenyen táncoltak. 

 

A nyári hónapokban szünet volt, de augusztusban, a Népházban, a Bor-Kép-Tár kiállítás 

megnyitóján szerepeltek, és az örvényesi falunapon adtak műsort. 

Októberben a szüreti felvonuláson vettek részt. 

Ebben az évben már a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. művészeti csoportjaként működnek, 

így lehetőségük volt pályázni. Elnyerték Balatonfüred Város Önkormányzatának formaruhára kiírt 

támogatását. Ebből az összegből vásároltak meg egy garnitúra viselethez szükséges 

ruhaanyagokat. 

 

Próbáikat az Arácsi Népház nagytermében tartják. Sajnos voltak problémáik a technikával. 

Nincs az együttesnek megbízható laptopja. Szeretnék, ha lenne egy olyan gép, amit a Népházban 

működő csoportok használhatnának. Ami még hiányzik, és a tanulást segíti minden tánccal 

foglalkozó csoportnak, az egy mobil tükör. A hiányosságok ellenére a munka nem állt meg. 

Összességében az elmúlt év jónak mondható. Sok tapasztalatot, élményt gyűjtöttek a 

fellépéseken, táncházakban, színházi előadásokon, fesztiválokon. 
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A Művészklub beszámolója 

 
2016-ban a Művészklubnak Balatonfüreden belül több helyszínen is volt kiállítása: 
 
Óvárosi Művészkávéház:  

- Nagy Sándor         (március 31.) 
- Hódos Józsefné    (április 25.)   
- Grimm József       (július 28.) 
- Kozma  Imre         (december 8.) 

 
Az Arácsi Népházban voltak vegyes, kollektív kiállítások, vagyis amikor egy, vagy több  Művészklub 
tag állított ki egy nem Művészklub taggal: 

- Bor-Kép-Tár    (augusztus 12.) 
- Vajda Katalin, Szabó Zsuzsa, Dr. Preisz Ádám (szeptember 9) 
- Fritz Béla, Hódos Józsefné, Gazsi József, Nagy Sándor (október 21.) 
- Fejes Sándor, Huszár Tamás (november 25.) 

 
A Kisfaludy Galéria kiállítása is kollektív volt, de a Művészklub tagok kivétel nélkül részt vettek ezen 
a kiállításon: 

- Kollektív kiállítás (augusztus 23.) 

Polgármesteri Hivatal Folyosó Galéria:  
- Tavasz Tárlat  (február 10.) 
- Kozma Imre   (április 6.) 
- Litkey Zsolt   (szeptember 7.) 
- Pálffy Károly   (október 12.) 
- Fehérné Turi Mária  (november 23.) 

 
A Polgármesteri Hivatalban volt még egy kiállítás, mely Klub gondozásában valósult meg. A 

Pannon Egyetem Fényképész Körének adtak lehetőséget a nyári időpontban.  

A Művészklubnak volt három szabadegyetemi foglalkozása (festő kurzus)  az Arácsi Népházban, 
illetve a Kiállítóházban. Sajnos a Művészklub tagok kis számban vettek részt a kurzuson.  

 

Más településeken rendezett közös kiállítások: 
- Veszprém (Petőfi Színház)       (február 12.) 
- Veszprém (Megye Háza)    (március 4.) 
- Csopak  (Víz világnapja)    (március 17.) 
- Tapolca (Ablakaink)     (május  9.) 
- Csopak             (május 26.) 
- Alsóőrs      (május 28.) 
- Ajka (Ajka Tárlat)     (október 21.) 
- Veszprém (Petőfi Színház)    (november 4.) 
- Balatonalmádi      (december 3.) 
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Kék Balaton Nyugdíjas Klub beszámolója 

 

Január 

27-én az alsóőrsi Farsangi bálon vettünk részt 40 fővel. 

Február 

10-én Születésnapi összejövetelt – január, február – tartottunk a Szociális Otthonban, zenével, 

tánccal. 

23-án Rendőrségi előadás. Fügedi László, a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület elnökének előadását 

hallhattuk a kárenyhítésről 

24-én a klubtermünkben tombola húzást tartottunk. 

Március 

9-én megtekintettük a „Tavasz” kiállítást a Folyosó Galériában, ahol balatonfüredi művészek képei 

kerültek bemutatásra. 

13-án a Kisfaludy Galéria kiállításának megtekintése – Néptáncosok műsora 

15-én részt vettünk a balatonfüredi megemlékezésen, koszorúztunk is. 

16-án Nőnapi műsor – Zeneiskolai tanulókkal 

Április 

6-án a Vaszary Galériában megtekintettük a Jovánovics kiállítást 12 fővel 

11-én Kötészet napja programon vettünk részt a Kisfaludy Galériában 15 fővel – „Petőfi-Ady est” 

20-án klubtermünkben a március, április hónapban született klubtagok Születésnapi ünnepségét 

tartottuk 

28-án a Váci színház előadásán vettünk részt 10 fővel a BSZKK-ban. 

Május 

18-án a Budapesti Operettszínházban 40 fővel megtekintettük a Sybill című operettet. 

Június 

8-án a Kisfaludy Galériában megtekintettük a Sajdik Ferenc kiállítást 28 fővel. 

16-án megtekintettük a Vitorlázeumot, majd az Anna Grand Hotelben Hegedüs Endre 

zongoraestjén 10 fővel vettünk részt. 

22-én a július, augusztus hónapban született tagjaink születésnapját ünnepeltük. 

24-én kirándulni voltunk, Salföld, Kékkút, Köveskál, Hegyestű településeken, Takács Miklós 

vezetésével. 

Július – szünet 

Augusztus 
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17-én Takács Miklós tartott előadást Horvátországról 

27-én a Borhetek rendezvényen vendégeket fogadtunk – Taverna étterem. 

Szeptember 

21-én 20 fővel megtekintettük a Vaszary Galériában a Rippl-Rónapi kiállítást, majd a Széchenyi-

szobornál koszorúzáson vettünk részt. 

Október 

2-án Budapesten az Operettszínházban a Csárdáskirálynő előadáson vettünk részt 40 fővel 

9-én a Füredi Szüret felvonulásán vettünk részt 

13-16. között Horvátországban voltunk, a Gesztenye-ünnepen. A szállásunk Lovranban volt, 

csodálatos élményekkel tértünk haza. A szervezésben Takács Miklós segítette a klubot. 

19-én a klub 40. évfordulójának közös fényképe készült el. 

20-án a szeptember, október hónapban született klubtagjainkat ünnepltük 

24-én Kővári Zsuzsanna természetgyógyász tartott előadást 

26-án Pállfy Károly kiállítását tekintettük meg a Folyosó Galériában 

27-én rendőrségi előadásunk volt, Szekeres Kornél az értékeink védelméről beszélt. 

November 

7-10. között Gyulára, Békéscsabára tettünk kirándulást autóbusszal, a Várfürdőben is voltunk.  

21-én Cs. Horváth Ilona pécsi költőnő „Lombhullás” című könyvének bemutatóján vettünk részt. 

30-án ünnepeltük a klub fennállásának 40. évfordulóját. Az ünnepségre a BSZKK Panoráma 

termében került sor, Alsóőrsől vendégeket is hívtunk. A műsorban néptánc, iskolai tanulók 

szavalata volt. A rendezvényen a képviselő-testület tagjai közül Hári Lenke, Molnár Judit, Pálffy 

Károlyné is jelen volt. Az ünnepség a műsor után ajándékok átadásával, zenével, tánccal 

folytatódott.  

December 

7-én Túri Mária festőművész kiállítását tekintettük meg a Folyosó Galériában 

16-án a Lipták Gábor Városi Könyvtárban megnéztük Rábaközi Ilona üvegmunkáit, és 

Praznovszky Mihály lego kiállítását. 

19-én a november, decemberi születésnaposok ünnepségét tartottuk. Ezen a napon két párnak az 

50 éves házassági évfordulójáról is megemlékeztünk, majd az évzáróra is sor került. Csizmadia 

Szilveszterné és Vámosi Emőke lelki felkészülésről tartott előadást. 

A Kék Balaton Nyugdíjas Klub a 2016. évben 6 alkalommal segítette a város 

kulturális rendezvényein a ruhatár és a rendezvényi ügyelet ellátását, valamint a kiállító 

helyeken a teremőri feladatokat segítették munkánkat 4 alkalommal. 
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Kék Balaton Népdalkör beszámolója 

 

2016. január 8-án a Könyvtár Naptárkiállításán vettünk részt, 2 dalcsokrot énekeltünk. 

Január 23-án az Anna Grand Hotel Vince-napi borünnepségén énekeltünk citera kísérettel. 

Március 14-én 48-as dalokat énekeltünk a Szívkórház előtt a citerazenekarral együtt.  

Április 8-án a szívkórházi betegekkel énekeltünk, a műsor 1 órás volt. Április 16-án, 

Szentkirályszabadján énekeltünk az „Életet az  Éveknek” megyei szervezete által rendezett 

összejövetelen. Április 19-én az „Életet az Éveknek” országos KI MIT TUD rendezvényén 

énekeltünk az Annabella Szállóban, Kiváló Oklevél minősítést értünk el. 

Május 7-én Tapolca-Diszel meghívására Dalostalálkozón vettünk részt és énekeltünk még 5 

együttessel együtt. Május 27-én az alsóörsi Népdalkörrel együtt „Egyházzenei Találkozón” 

énekeltünk egyházi műveket Ormándi Barbara zongorakíséretével, a Zirci Apátságban. 

Május 25-én Hódos Józsefné kézimunka-kiállításán énekeltünk az óvárosi Kávéház termében. 

Május 16-án a Kisfaludy Színpadon a „Szivárvány Egyesület” nemzetközi (ukrán, orosz) műsorán 

énekeltünk 2 darabot. Kirándulás Bécsbe 15 fővel. 

Augusztus 27-én a Borhéten énekeltünk bordalokat Alsóörs, Diszel, Tihany együttesekkel 

együtt a Citera zenekar kíséretével (tihanyi zenekar). 

Szeptember 18-án az Astoria étteremben énekeltünk a Tihanyi Citerásokkal a Turisztikai 

Egyesület rendezvényén „Jó ebédhez szól a nóta” –, 1 órás műsor keretében. Szeptember 24-én a 

lakótelepen adtunk műsort a Lakótelepi Nap alakalmából. 

Október 1-én a Zene Világnapja alkalmából a város helyi járatú autóbuszain (2) énekeltünk 

az utazóknak, mely nagyon sikeres volt. Október 13-án a Sportcsarnok Idősek napi rendezvényén 

énekeltünk. Október 15-én Horvátországban, Delnicben énekeltünk a Gesztenye-fesztiválon. 

Október 9-én a Szüreti Felvonulás alkalmával a Kisfaludy Színpadon énekeltünk Alsóörssel és 

Tapolca-Diszellel együtt. 13 Dalkör külön-külön és együtt is. Kísért a balatonfüredi Citerazenekar.  

December 19-én Klubzáró-ünnepségünkön énekeltünk ünnephez méltó dalokat.  

 

A Dalkör létszáma 23 fő volt 2016-ban. 

Sajnos év végén (november) 1 fő elhalálozott, 1 fő más városba költözött. Jelenleg 21-en vagyunk. 

Köszönjük a támogatást, a szereplési lehetőségeket a Vaszary Villa munkatársainak.  

Természetesen a Közösségi Ház nagytermének biztosítását, az Arácsi Népház dolgozóinak a 

segítségét és az Arácsi Dalkör próbáinak helyszínét. 
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Citera zenekar beszámoló 

 
2015-ben alakult a balatonfüredi Citera csoport. Alakulását és munkájukat támogatjuk, a 

Koloska Senior Néptánc együttessel és a Kék Balaton Dalkörrel közösen is fellépnek, együtt 

próbálnak. A csoport létszáma egyre bővül, jelenleg 6 fő az állandó tag. A korosztály 

szempontjából meglepő, hogy a 20 év alatti ifjúsági korosztály is tevékeny tagja a csoportnak. 

2016-ban 48 alkalommal volt próbájuk az Arácsi Népházban. Több fellépést is vállaltak, már nem 

sokkal az alakulásuk után. 

 

Fellépéseik: 

 Tapolca: Néptánc Csoportok találkozója ( Koloska Senior Néptáncegyüttessel közös fellépés ) 

 Pécsely: Július 15. Falunap 

 Lovas: December 29. Nyitott Pincék Napja 

 Balatonfüred: Jókai Napok Koloska-völgy , március 15. Fáklyás felvonulás megállóhely, 

szeptember 29. Népművészeti kiállítás megnyitója a Kisfaludy Galériában, október 19. Füredi 

Szüret, a szomszédos települések művészeti csoportjainak bemutatkozása, december 

Karácsonyi műsor Szívkórház 
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Kiállítóhelyek és gyűjtemények beszámolója 

 
 

Kisfaludy Galéria beszámolója 

 
 

A Kisfaludy Galéria kettős funkcióját fenntartva sokszor nehézségekbe ütközik a kiállítások 

kivitelezése, a színházi előadások és koncertek szempontjából szintén állandó térátalakítás 

szükséges. Pedig az épület magában hordozza azt a hiánypótló lehetőséget, amely populáris, 

könnyen forgalmazható, „közönségbarát” kiállítások rendezését jelenti. Így azonban a kettős 

funkció miatt könnyebben kezelhető, gyorsabban szerelhető kivitelt igénylő kiállításokat 

választunk (vagy felelünk meg rendezésére), amelyek többnyire nem-, vagy nehezen 

forgalmazhatók. 

A Kisfaludy Galéria felszereltsége nyolc év alatt amortizálódott, nehezen pótolható 

eszközökből áll. Korszerűsítésre lesz szükség 3 éven belül (10 év elteltével). 

Nyáron a színházi előadások idején elviselhetetlen a hőség, szükséges lenne a helység 

klimatizálása, azonban túl nagy a légköbméter szám, a légkondicionálás beépítése nagy terhet 

róna a Városra. 

 
Kádár János – „Frekvenciák” 
 

A  kiállítás adatai 

Cím:   Kádár János – Frekvenciák 

Helyszín:  Kisfaludy Galéria, Balatonfüred 

Megnyitó:  20106.03.10. 17: 30 óra 

Időtartam:  20106.03.10-2016.03.28 

Megnyitó személy:        Szilágyi Tibor, színművész 

 

Vollein Ferenc – „Balatoni tündérország” 
 

A kiállítás adatai 

Cím:   Vollein Ferenc – „Balatoni tündérország” 

Helyszín:  Kisfaludy Galéria, Balatonfüred 

Megnyitó:  2016.04.02.  11:00 óra 

Időtartam:  2016.04.02-2016.05.04 

 

Köszöntőt mondott:  dr. Bóka István, Balatonfüred város polgármestere 

Völgyi Miklós és Skonda Mária, a Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjtemény tulajdonosai és gondozói 

 

A kiállítást megnyitotta: Somogyi Győző,  Kossuth-, Munkácsy-, Mednyánszky – díjas festő és 

grafikus művész, a Nemzet Művésze 
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Kapcsolódó programok: 
 

2016. április 2-án szombaton, 12.00. A megnyitó után 

Könyvbemutató:  Vollein Ferenc: „Tündérország” című harmadik önálló képzőművészeti 

kiadványa 

Bemutatta: Szemes Péter esztéta, a Pannon Tükör felelős szerkesztője  

 

Sajdik Ferenc életmű kiállítás 
 

A kiállítás adatai 

Cím:   Sajdik Ferenc életmű kiállítás 

 

Helyszín:  Kisfaludy Galéria, Balatonfüred 

Megnyitó:  2016.05.13. 17:00 óra 

Időtartam:  2016.05.13-06.12 

 

A kiállítást megnyitotta: Csukás István, Kossuth-, József Attila-, Prima Primissima díjas és Szép 

Ernő-különdíjas író, költő 

 

A kiállítás koncepciója: 
Képek Sajdik Ferenc saját gyűjteményéből, illetve a váci Sajdik Múzeumból. 

 

A kiállítás kapcsolódó programjai 
2016. május 13. 13:00 - Kisfaludy Galéria - Csukás István rendhagyó irodalomórája gyerekeknek 

Résztvevők: kb 40 fő. 

 

2016. május 13. Kisfaludy Galéria - „Hát (m)ilyenek az állatok?” – animációs filmvetítés és 

beszélgetés Sajdik Ferenc animációs munkáiról. Résztvevők: Szórádi Csaba, animátor, dramaturg 

és Javorniczky Nóra, rendező. 

Résztvevők: kb 40 fő. 

 

 

Pipacsmezők – Red Poppy Fields – Kortárs fotográfiai reflexiók az első világháborúra 
 

A kiállítás adatai 

Cím:   Pipacsmezők – Red Poppy Fields – Kortárs fotográfiai reflexiók az első 

világháborúra 

Kurátorok:  Uhl Gabriella, művészettörténész 

Helyszín:  Kisfaludy Galéria, Balatonfüred 

Megnyitó:  2016.06.23. 16:00 

Időtartam:  2016.06.23-2016.07.10. 

Támogatónk:  Szlovén Köztársaság Nagykövetsége 

Visegrádi Alap 

A kiállítás koncepciója 
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Nemzetközi fotográfiai projekt, amely mintegy 20 európai művész közreműködésével jött 

létre.  Köztük számos magyar alkotó - Bodor Anikó, Bozsó András, Károly Sándor Áron, Tarjáni 

Antal, Szamódy Zsolt Olaf. 

A szervező és kiállító országok mindannyian az Osztrák-Magyar Monarchia egykori területéhez 

tartoznak. A közös múlt kollektív értelmezése hívta életre a kiállítást, amely Djejan Sluga szlovén 

kurátor ljubljanai Photon Galériájában került először kiállításra. 

A kezdeményezés közös tapasztalati alapja az európaiság, amely első komoly traumáját szenvedte 

el az I. Válágháború kitörésével.  

A vándorkiállítás szűkebb keretét az  az európai kulturális konglomerátum adja, amelynek a 

szervező országok mind részét képezik: ez az egykori Osztrák-Magyar Monarchia, amelynek a 

szervező országok egyaránt szerves részei voltak és egy birodalom részeként tapasztalták meg az 

I. Világháború traumáját. 

A kiállító művészek a fotográfiai médiumán keresztül kutatják, értelmezik az I. Világháború, 

a világégés okait és következményeit mind a természetben, mind az emlékeinkben és a 

kultúrában. 

A fotográfia, mint médium azért fontos, mert jelzi az I. Világháború sajátosságát. Ez volt az 

első motorizálódó, automatizálódó, korábban nem látott nagy léptékben kibontakozó konfliktus. 

Modern eszközöket vezettek be és próbáltak ki során, amelyek alapjaiban meghatározták a 

modernséget. Például a fotográfia médiumában egy egyedülálló dokumentációs, reprezentációs és 

propaganda eszköz állt rendelkezésre, amelyet ekkoriban kezdtek el igazán tudatosan kiaknázni. 

Mindemellett a dinamikus fejlődés mellett a korábbi értékek, anyagi és szellemi eróziójának 

tapasztalata minden eddiginél sokkolóbb volt. 

 

A kiállítás kapcsolódó programjai 

 

2016. június 26. 21:00 – A Múzeumok Éjszakája 

Szamódy Zsolt, fotóművész tárlatvezetése a kiállításban.  

 

Irázi Ökrös Géza jubileumi kiállítása 
 

A kiállítás adatai 

Cím:   Irázi Ökrös Géza jubileumi kiállítása 

Helyszín:  Kisfaludy Galéria, Balatonfüred 

Megnyitó:  2016.07.18. 17:00 óra 

Időtartam:  2016.07.18-2016.08.7 

Megnyitotta:  Matits Ferenc, művészettörténész 

 

A kiállítás koncepciója 

Irázi Ökrös Géza megbecsült balatonfüredi amatőr festőművész. Évtizedek óta fest pontozó 

technikával sajátos, komor, metafizikai aurájú képeket. 
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Balatonfüredi Kollektív Tárlat 
 

A kiállítás adatai 

Cím:   Balatonfüredi Kollektív Tárlat 

Helyszín:  Kisfaludy Galéria, Balatonfüred 

Megnyitó:  2016.08.23. 17:00 óra 

Időtartam:  2016. 08.23-2016.09.18. 

Megnyitotta:  Balla Emőke, újságíró 

Katalógus:   színes, 68 oldal. 

Támogató:   A katalógus költségeit a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal 

finanszírozta. 

 

A kiállítás koncepciója 

Második zsűrizett kiállítás a Balatonfüreden és környékén élő, alkotó művészek bemutatkozására.  

Kiemelt célcsoportja a Balatonfüredi Művészklub és a MÚZSA művészeti egyesület alkotó tagjai. 

 

 

„Csak tiszta forrásból” – a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület kiállítása 
 
A kiállítás adatai 

Cím:   „Csak tiszta forrásból” – a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület 

kiállítása 

Helyszín:  Kisfaludy Galéria, Balatonfüred 

Megnyitó:  2016.szeptember 24. 11:00 óra 

Időtartam:  2016. szeptember 24 – 2016. november 6. 

Megnyitotta:  Mészáros Veronika, néprajzkutató 

  

Kapcsolódó programok: 

2016. szeptember 24.  

Népművészeti konferencia. (A VMNE pályázatának része.)  

Résztvevők: 30 fő.  

 

2016 október 28. – Múzeumok Őszi Fesztiválja 

Népművészeti előadás diákoknak 

Résztvevők: 65 fő. 

 

2016 október 30. 14:00 – Múzeumok Őszi Fesztiválja – Múzeumi Őszbúcsúztató 

Rendhagyó tárlatvezetést tart Schleicher Veronika, néprajzkutató 

Résztvevők: 15 fő. 
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Balatonfüred Városi Helytörténeti Gyűjtemény beszámolója 

-Városi Múzeum- 

 

Helyzetkép 

A Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény (továbbiakban: Gyűjtemény) 2010. 

január 1-jétől a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 

fenntartásában működik. Átvételre került a korábbi helytörténeti csoport 3 fő alkalmazottal, a 

feladatokról munkaterv, a gyűjteményi munkatevékenységről 2011. 06. 10-én megállapodás 

készült az átadó és átvevő között. 

A jogszabályváltozások miatt a Gyűjtemény (MGY/6078/2010 – 2010. március 8.) 

működési engedélye megújításra került 2016-ban (Mgy/7843/2016 – 2016. április 8.).  

A gyűjteményi anyag tulajdonosa Balatonfüred Város Önkormányzata, illetve a Lipták 

Gábor Városi Könyvtár, fenntartója a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit 

Kft., szakmai irányító szerve Emberi Erőforrások Minisztérium. A Gyűjtemény működési kereteit 

és feladatait az „1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről” és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. 

Elhelyezés. A Gyűjtemény gyűjteményi anyagai két helyszínen vannak elhelyezve: Blaha Lujza 

utca 3. (kiállítás, kutatószolgálat, dokumentumtár), illetve Kossuth Lajos utca 3. (raktár). 

Személyi ellátottság. A főfoglalkozású szakalkalmazottak száma jelenleg 1,5 fő (1 fő főállású 

helytörténeti könyvtáros, 1 fő mellékállású gyűjteményvezető, történész, könyvtáros (0,5), illetve 

a könyvtári és muzeális gyűjteményi leltározást külső, szerződéses szakemberek végzik. 

Működés. A Gyűjtemény fenntartását és működtetését a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény 

Fenntartó Nonprofit Kft. éves, jóváhagyott költségvetése alapján végzi.  

A Gyűjtemény gyarapítására (könyvek, képeslapok, hagyatékok vásárlása stb.) a Lipták Gábor 

Városi Könyvtár költségvetésében, annak felügyeletével és engedélyével van lehetőség.  

 

Állomány gyarapítás, feldolgozás 

 

2016-ban a Gyűjtemény eredményesen gyarapította állományát, kapcsolódott a városi 

gyermekprogramkínálathoz, előrelépett az új szerzemények kurrens leltározásában, elkezdte 

az előző évek anyagainak feldolgozását és HunTéka rendszerben való rögzítését, számos 

szakmai konferencia színhelyekén funkcionált.  

 
A kutatók folyamatos helyszíni kiszolgálása mellett, önkormányzati és helyi értéktári szakmai 

háttéranyagok kidolgozásától, a kiadvány megjelentetésen keresztül, saját konferencia 
szervezéséig végezte szakmai tevékenységét, amelyről a pozitív hangvételű média 
kommunikáció mellett a naprakésszé tett és folyamatosan frissített gyűjteményi honlap is 
tudósít. (Lásd: http://www.historia-bfured.hu/) 

 
A 2016. évi tapasztalatok alapján 2017. január 1-től hatékonyabbá, digitalizálttá tesszük 

gyűjtemény-szerzeményezési belső nyilvántartásunkat, amellyel pontossá, gyorsan 
visszakereshetővé és ellenőrizhetővé válik a Gyűjtemény e tevékenységi területe. 

http://www.historia-bfured.hu/


 

46 
 

Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 
8230-Balatonfüred, Honvéd u. 2-4. 
www.furedkult.hu  info@furedkult.hu  +36 (87) 950-876 

 
 

Gyűjteményi feldolgozás 1996-2016. 
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Jókai Mór Emlékház beszámolója 

 
 
Kiállítás megújítása és múzeumpedagógia  
 

A kiállítás „Az arany ember” című regény köré rendeződik, amely lehetőséget ad, a diákok 

számára a tanórán kívüli új ismeretek megszerzésére. A Jókai Mór Emlékház 2011-ben elnyerte a 

Múzeum Café díjat, amelynek megfelelően színvonalas programokkal bővíthető a már jól működő 

kiállítás látogatása szakvezetéssel. Ugyanakkor a múzeumpedagógiai program, az 

Osztálykirándulás.hu szervezésében játékos totó és tárlatvezetéssel valósult meg 2016. év végéig.  

 

A kiállítás 2016. évben kiegészült, amely dr. Kalla Zsuzsa koncepciója alapján került sor. A 

kiállítás kurátora kiegészítette és frissítette a Jókai Mór Emlékház anyagát. Az épület belső falait 

újrafestették az eredeti színkódok és minták szerint. A kiállítási tárgyak teljes felújítása és a 

tisztasági festése is megtörtént, amelyet a PIM szakértői stábja felügyelt Koczka István 

vezetésével. Ezen megújulás a német és angol szakvezetői szöveg átalakításával járt, 20 db idegen 

nyelvű szöveg került a már meglévő audio guide rendszerre. 

 

Több mint 6000 fizető diák látogatta a kiállítást tárlatvezetéssel, vagy interaktív foglalkozással. Ez 

évben megnőtt a száma a Balatonfüred város iskolás csoportjának.  

 

IV. Füredi Tavaszi Fesztivál  

 

2016. március 11-19. 

Kilenc napos fesztivállal ünnepelte március 15-ét és a tavaszt a város. Ismét megelevenedett a 

reformkori városrész, életre hívták a Pilvax kávéházat, irodalmi és gyerek programok, mellett 

rendhagyó séta várta többek között a rendezvényre érkezőket, amelynek helyszínei között 

szerepelt a Jókai Mór Emlékház. 

 

XXV. Jókai Napok - Kiállítás Kisfaludy Galéria  

 

2016. április 29 – május 1. XXV. Jókai-napok 

A hagyományos programelemek – ünnepélyes megnyitó, Jókai-napi kiskönyv bemutató, Jókai 

díszebéd, Gálaest, Jókai-bableves főzőverseny – mellett más program is színesítette a 

rendezvényt, amelynek legfőbb programelemként a megújult emlékház megnyitója szerepelt.  

 

2016. május 24. 

A Kina-KKE Irodalmi Fórum tagjai látogatást tettek az emlékházban. 

 

2016. június 26. 

Múzeumok Éjszakája rendezvényéhez program összeállítása  
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A kiállítás sokrétű bemutatására nyílt lehetőség, amely az egész család számára adott kulturális 

élményben gazdag kikapcsolódást. Irodalmi időutazás Jókaitól a Gyűrűk Uráig címmel valósult 

meg előadás, amely mellett reformkori tárlatvezetés és koncert várta a látogatót éjjel 2 óráig. 

 

Kékszalag éjszakája rendezvény 

A népszerű sporteseményhez kapcsolódott az a kulturális program, amelyben a város összes 

múzeuma részt vett koncertekkel, tárlatvezetéssel és családi programokkal. Ebbe a Jókai Mór 

Emlékház is bekapcsolódott. 

 

III. Anna Fesztivál - Anna-bál éjszakája 

 

Az Anna-bál napján harmadik alkalommal rendeztük meg azt a kulturális éjszakát, amelykor 

rendhagyó tárlatvezetés és családi alkotótevékenység várta a látogatókat. 

 

Múzeumok Őszi Fesztiválja 

 

Az országos rendezvénysorozat keretén belül, a Nagy Rajzolás esemény Rippl-Rónai József 

festményét festhették újra a látogatók, a „kukoricás”, azaz pöttyözős technikával. Kötetlen 

beszélgetést kínáltunk az iskola- és óvodapedagógusoknak, a „Múzeumi Őszbúcsúztató” 

keretében a Jókai Mór Emlékházban és a Vaszary Alkotóműhelyben éjszakába nyúló színes 

programunkra érkeztek a látogatók.  

 

Jókai Konferencia 

2016. december 2. 

 

A Tempevölgy folyóirat által szervezett Jókai Konferencia egyik programhelyszíneként vett 

részt a Jókai Emlékház, ahol az Arany ember kiállításhoz készült családi gyermekprogramot 

élvezhették a családok. 
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Vaszary Galéria 
 

Szakmai beszámoló 

A Vaszary Galéria tevékenysége, kiállításai és keretprogramjai 

 

EGY ÖNÉLETRAJZ – Jovánovics György kiállítása 
 

A kiállítás adatai 
Cím:   Jovánovics György: EGY ÖNÉLETRAJZ  
Kurátorok:  Mélyi József 
Helyszín:  Vaszary Galéria, Balatonfüred 
Megnyitó:  2016. március 19. 11 óra 
Időtartam:  2016. március 19. – július 17. 
 
Kölcsönadó intézmények: Szépművészeti Múzeum 

 Savaria Múzeum 

 Ludwig Múzeum 

 Janus Pannonius Múzeum 

 Szent István Király Múzeum 

Támogatónk:   Nemzeti Kulturális Alap 

 
 

A kiállítás koncepciója 
 

Jovánovics György elképzeléseit évtizedek óta a műfajokon átívelő, ugyanakkor 

elsődlegesen mindig a szobrászathoz köthető gondolkodás, a pedagógiai szemlélet, az 

intellektuális megközelítésmód határozza meg. Széles spektrumú művészettörténeti 

vonatkozásrendszerbe foglalt műveiben gyakran jelennek meg filozófiai, irodalmi, zenei 

inspirációk. A Vaszary Villában rendezendő kiállítás ebből a komplex rendszerből nyújt 

keresztmetszetet, a hatvanas években készült korai művektől kezdve, egészen a külön e tárlatra 

létrejövő alkotásokig. 

 

A kiállítás főbb egységei: 

1. Nagyméretű dobozszobrok 

2. Színes és fehér reliefek 

3. Fotómunkák 

4. Korai grafikák 

5. Kisplasztikák, maszkok 

6. Tanítványok munkái - tanítványokkal közösen készült munkák 

7. A művekbe az évtizedek során beépült tárgyak 

8. Klasszikus alkotások, inspirációk 
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A kiállítás elsősorban olyan műveket állít középpontba, amelyek az elmúlt évtizedek egyéni és 

csoportos tárlatain ritkán szerepeltek, vagy esetleg most kerülnek először a közönség elé. 

 

A kiállítás kapcsolódó programjai 

Múzeumok Éjszakája - 2016. 06. 25. 18:00–22:00 

Tárlatvezetések - Jovánovics György - EGY ÖNÉLETRAJZ című kiállítás 

Tárlatvezető: Jovánovics György és Mélyi József 

 

Jovánovics finisszázs ünnep - Kékszalag Éjszakák - 2016. 07. 16. 18:00   

MŰ-TÁRGYALÁS, képzőművészeti beszélgetéssorozat az Artmagazin közreműködésével. 

Reflektorfényben: a szobrászat. A beszélgetést vezeti: Topor Tünde, az Artmagazin főszerkesztője 

Résztvevők: Geskó Judit, Marosi Ernő, Mélyi József Jovánovics kiállításban tárlatvezetést tart: 

Rényi András művészettörténész  

Zenei program: zongorán Wilheim András játszik 

 

 

„Pusztán fekete vonalakkal” Dürer-metszetek a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből 
 

A kiállítás adatai 

Cím:   „Pusztán fekete vonalakkal” Dürer-metszetek a Szépművészeti Múzeum 

gyűjteményéből 

Kurátorok:  Bodnár Szilvia 

Helyszín:  Vaszary Galéria, Balatonfüred 

Megnyitó:  2016. március 19.  11:00 óra 

Időtartam:  2016. március 19. – 2016. június 19. 

Kölcsönadó intézmény: Szépművészeti Múzeum 

Támogató:    Nemzeti Kulturális Alap 

Katalógus:    96 oldal, B5 formátum, színes,  

 

 

A kiállítás koncepciója 

 

A balatonfüredi Vaszary Galériában 2016 márciusában megrendezendő monografikus 

kiállítás Albrecht Dürer (1471–1528) mintegy 70 fa- és rézmetszetét mutatja be a Szépművészeti 

Múzeum gazdag, több mint 200 lapot számláló Dürer-kollekciójából. A sokszorosított grafika 

Észak-Európában a nürnbergi festő és grafikus tevékenységével ért a virágkorába. A 

magyarországi Gyula környékéről, az egykori Ajtósról származó apja ötvösmesterként dolgozott, 

és első képzését Dürer is az apai ötvösműhelyben szerezte. Ezt a tudást kamatoztatta a művész a 

rézmetszet-technika virtuóz elsajátításakor, de nem korlátozta munkásságát egyetlen grafikai 

technika alkalmazására: mind a fametszés, mind a rézmetszés területén újat alkotott, és 

vasmaratással is kísérletezett. A tárlaton szerepelnek Dürer nagy hatású fametszet-sorozatai: az 

Apokalipszis (1498) 16 lapja, a Nagy Passió (1496-1510) 11 jelenete és a 20 lapos Mária élete 
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(1502-1510) sorozat, a későbbi fameszetek közül pedig I. Miksa császár portréja (1519), az 

Orrszarvú (1515) és a Nagy diadalkocsi (1522). 

A Szépművészeti Múzeum Dürer-metszeteiből válogatott monografikus kiállítást legutóbb 1971-

ben, Dürer születésének ötszázadik évfordulóján láthatott a közönség a múzeum épületében. 

 

Kapcsolódó programok: 

Balatonfüredi Művészeti Fesztivál - 2016. 05. 14. - 14. 17:00 

 „Pusztán fekete vonalakkal” Dürer metszetek a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből című 

kiállításon rendhagyó, irodalmi tárlatvezetés Bodnár Szilvia művészettörténésszel és Szalma 

Tamás Jászai Mari-díjas színművésszel. 

 

Dürer-finisszázs - 2016. 06. 18. 18:00 

Tárlatvezetés a kurátor, Bodnár Szilvia vezetésével.  

Beszélgetés: MŰ-TÁRGYALÁS - Képzőművészeti beszélgetéssorozat a Vaszary Galériában az 

Artmagazin közreműködésével. Téma: "Világválság-Apokalipszis-Megváltás" A beszélgetést 

vezeti: Topor Tünde 

 

KÉPBE ZÁRT ÍRÁSOK - 1945 utáni rajzok és grafikák a Szépművészeti Múzeum és a Magyar 
Nemzeti Galéria gyűjteményéből 

 

A kiállítás adatai 

Cím:   KÉPBE ZÁRT ÍRÁSOK - 1945 utáni rajzok és grafikák a Szépművészeti 

Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből 

Kurátorok:  Bódi Kinga, Bodor Kata, Kumin Mónika 

Helyszín:  Vaszary Galéria, Balatonfüred 

Megnyitó:  2016. Június 25. 18:00 óra 

Időtartam:  2016. Június 25. – október 31. 

Katalógus:  Színes, 130 oldal, kabinet-sorozat formátum, 200 példány, magyar-francia 

nyelven 

Kölcsönadó intézmények: Szépművészeti Múzeum 

Magyar Nemzeti Galéria 

Támogatóink:  Nemzeti Kulturális Alap 

 

A kiállítás koncepciója 

 

A gondolat kifejezésének két adekvát módja – írott és képi közlés – gyakran kíséri egymást 

a művészetben. A kettő viszonya sokáig alapvetően kiegyensúlyozott volt a művészet 

történetében: a képi ábrázolás a középkorban az írástudatlanok számára helyettesítőként 

funkcionált, a modern alkalmazott grafikában pedig illusztrálta az írott szöveget, ritkábban az is 

előfordul(t), hogy a kép szolgált inspirációként a szöveghez. A kettő viszonya – bármennyire is 

autonóm minőséget értek is el önmagukban – azonban feltétlen egymásra utalt: támogató, 

kiegészítő.  

A magyar és nemzetközi alkotók műveiből válogató tárlat vezérfonala, hogy az elmúlt 

közel öt évtizedben a – többek között – francia szövegek (irodalmi, poétikus, hétköznapi, 
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(sír)felirati fragmentumok) hogyan jelennek meg vizuális (képzőművészeti), de nem illusztratív 

közegben, illetve hogy a két művészeti terület találkozásai milyen új képi megoldásokhoz, sajátos 

hazai olvasatokhoz, kultúrák és médiumok közti fogalmi, vizuális párbeszédhez vezethetnek. 

 

A kiállítás kapcsolódó programjai 

Kurátori tárlatvezetés - 2016. július 23. 22.00 - IV. Anna-fesztivál  

 

Finisszázsünnep – 2016. Október 29. 18:00 – Múzeumok Őszi Fesztiválja 

Tárlatvezetést tart Bódi Kinga művészettörténész, a kiállítás kurátora.  

Közreműködik: Pándi Balázs – ütőhangszerek 

 

 

KOMOR RAJZOSSÁG – DERŰS FESTŐISÉG Rippl-Rónai József útja Párizstól Kaposvárig, a 
Földközi-tengertől a Balatonig 
 
A kiállítás adatai 

Cím:   KOMOR RAJZOSSÁG – DERŰS FESTŐISÉG Rippl-Rónai József útja Párizstól 

Kaposvárig, a Földközi-tengertől a Balatonig  

Kurátorok:  Plesznivy Edit, művészettörténész 

Helyszín:  Vaszary Galéria, Balatonfüred 

Megnyitó:  2016. augusztus 6 óra 

Időtartam:  2016. augusztus 6 - 2017. január 8. 

Kölcsönadó intézmények: Magyar Nemzeti Galéria 

Szépművészeti Múzeum 

    MODEM - Antal–Lusztig-gyűjtemény 

Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár  

BTM, Fővárosi Képtár 

Hansági Múzeum, Mosónmagyaróvár 

Az MKB (Magyar Külkereskedelmi Bank) gyűjteménye 

Kovács Gábor Gyűjtemény 

Pákh Imre Gyűjtemény 

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 

Támogatónk:  Balatonfüred Város Önkormányzata 

NKA pályázat:  katalógus kiadás 
pályázati azonosító: 105106/07068 
támogatás összege: 700.000 HUF 

 
A kiállítás koncepciója 
 
A Vaszary Villa KOMOR RAJZOSSÁG – DERŰS FESTŐISÉG / Rippl-Rónai József útja Párizstól 

Kaposvárig, a Földközi-tengertől a Balatonig című nagyszabású tárlatára számos hazai köz- és 
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magángyűjteményből érkeznek remekművek. A 88 db, köztük 80 db Rippl Rónai művet 

felvonultató anyagot a műfaji sokszínűség jellemzi; az olajfestmények mellett, pasztellek, valamint  

egyedi és sokszorosított grafikák is gazdagítják a színképet.  A kiállításon Rippl-Rónaitól többek 

között olyan jól ismert műalkotások kapnak helyet, mint az annak idején Párizsban is nagy sikert 

aratott   Ágyban fekvő nő (1891), a Pierre Bonnard francia festő képe (1897), a  Piacsek bácsi 

babákkal,  Szinyei Merse Pál (1911) és Babits Mihály (1923) arcképei,  a művész  „kukoricás” 

korszakának remekei: A geszti kastély Somogyban (1912) és a Place de l’Observatoire (1914), 

valamint a megrázó őszinteségű Utolsó önarckép (1927).  A Szépművészeti Múzeum nagyvonalú 

kölcsönzésének köszönhetően pedig a Rippl művek között, a neves francia kortásak, a Nabis  

művészeinek (Pierre Bonnard, Maurice Denis, Ker-Xavier Roussel, Paul Sérusier, Félix Vallotton 

és Édouard Vuillard) színes litográfiáin kívül Pierre Bonnard: Ebédlő Grand-Lemps-ban, (1899) 

című olajfestménye biztosítja a magyar festő életművének nemzetközi kontextusát.  

Az 1890-es években Párizsban született Rippl-Rónai-festményeken a rajzos kontúrok és a 

sötét, szürke, fekete színek túlsúlya erőteljes grafikai hatást eredményezett. A művész 

hazatelepülését követően, a 20. század első két évtizedében palettája fokozatosan kiszínesedett, 

képfelületeit játékosan burjánzó, lazán odavetett élénkzöld, piros és sárga ecsetfoltok lepték el. 

Ugyanakkor korábban döntően komor témaválasztását – elmúlás, magány, éjszaka, öregség és 

gyász – derűsebb világ; parkok, kertek, kastélyok, napfény és virágok motívumai váltották fel 

képein.  

A balatonfüredi Vaszary Villa két szintre tagolódó kiállítási terei lehetőséget adnak arra, 

hogy az életmű e duális képi világát térben is szétválasszuk, és kronológiába rendezve 

érzékeltessük a külhoni és hazai képek beszédes kontrasztját. Míg a földszinti teremsorban a 

művész párizsi időszakának, a színredukciós, szintetizáló látásmódot érvényre juttató keményebb 

rajzosságnak, a sötét és komor tónusú műveknek adunk helyet, addig az emeleti válogatásban a 

meleg, izzó színek, a puhább festőiség, a napfénnyel és az érzelemmel teli motívumvilág jut 

főszerephez. 

 

A kiállítás egységei: 

 1890–1898: a „fekete-korszak” 

 Iparművészeti munkásság: az Andrássy-ebédlő 

 1899–1906: katalán tájak – kaposvári enteriőrök   

 1907–1919: „kukoricás” képek   

 Művészgaléria – íróportrék 

 1916–1927: késői pasztellképek 

 

A kiállítás kapcsolódó programjai 

 
Érdemes volt-e Rippl-Rónainak hazajönni Párizsból? - kerekasztal-beszélgetés, 2016. 

november 5., Vaszary Galéria 

Házigazda: Topor Tünde, az Art magazin főszerkesztője  

Meghívott vendégek:  

E. Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója , Klimó Károly, Munkácsy Mihály-díjas 

festőművész és grafikus" 
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Élő MúzeumCafé 88. - Kerekasztal-beszélgetés, 2016. november 18., Vaszary Galéria 

A beszélgetés résztvevői:  

Plesznivy Edit művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria Festészeti osztályának vezetője, a 

kiállítás kurátora 

Zoób Kati divattervező, a Magyar Kultúra Nagykövete 

Cserép László, a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Művelődési, oktatási, sport és 

idegenforgalmi osztályának vezetője.  

Moderátor: Martos Gábor, az Élő MúzeumCafé- beszélgetések főszerkesztője" 

 
 
Vasarely: Szerigráfiák, multiplikák 
 

A kiállítás adatai 
Cím:   Vasarely: Szerigráfiák, multiplikák 

Kurátor:  Imre Györgyi és Orosz Márton, a Vasarely Múzeum művészettörténészei 

Helyszín:  Vaszary Galéria, Balatonfüred 

Megnyitó:  2016. július 27. 19:00 óra 

Időtartam:  2016. július 27. – 2017. január 8. 

Kölcsönadó intézmény: Szépművészeti Múzeum - Vasarely Múzeum  

Katalógus:  128 oldal, színes, 180 x 240 mm, a Szépművészeti Múzeum Vasarely 

Múzeumának kiadása. 

 

 A kiállítás koncepciója 

Victor Vasarelyt (Vásárhelyi Győző 1906–1997) a 20. század egyik kulcsfigurájának tartja a 

művészettörténet, az op-art, a kinetikus és a nemzetközi geometrikus absztrakt művészet 

irányadó képviselőjének. Vasarely számára a grafikai tervezésben való jártasság volt az, ami 

kiindulópontot jelentett művei létrehozásánál. 

A művész Pécsett született. Gyermekkora nagy részét Pöstyénben (ma: Piešťany, Szlovákia) 

töltötte. 1919-től kezdve családjával Budapesten élt. 1929-ban beiratkozott a weimari Bauhaus 

művészkörből végleg visszatérő Bortnyik Sándor budapesti magániskolájába, a Műhelybe. 

Bortnyiknál elsőrendűen a funkcionalista műhely-szemléletet, a grafikai tervezés és az új 

tipográfia alapelveit sajátította el, „bauhausi megalapozottságot” biztosítva művészetének. Az 

1930-ban Párizsban letelepedő Vasarely az avantgárd tradíciók örököseként fellépve egy 

mindenki számára érthető és elérhető művészi alkotói elv kidolgozásába kezdett. A „művészet 

állandó »jelenlétét« tartanánk fontosnak.” „A művészeti alkotás fogalma eddig a kézműves 

alkotási folyamattal és az »egyedüli példány« mítoszával kapcsolódott össze, mára azonban a 

REKREÁCIÓ, MULTIPLIKÁCIÓ és EXPANZIÓ lehetőségével írható körül.”  – hangzottak a művész 

jelmondatai az 1955-ben írt úgynevezett Sárga manifesztumában. Törekvései abban az 

értelemben a nála két évtizeddel fiatalabb Andy Warholéhoz voltak hasonlatosak, hogy a 

művészetet mindketten igyekeztek megszabadítani az elitista hagyományoktól. 
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A festészeti programját Plasztikai ABC-nek (Alphabet plastique) nevező Vasarely vizuális 

kísérletei a kor tudományos eredményeit vették alapul – a Gestalt-pszichológia, a kibernetika és 

az asztrofizika felfedezései egyaránt felkeltették a figyelmét. Elméleti kutatásaiban központi 

szerepet kapott az a sík geometrikai alakzatokból, valamint az azokat kitöltő színekből álló 

vizuális rendszer, amely a néző számára egy különös érzékcsalódást, optikai illúziót hozott létre.  

A művészet széles társadalmi rétegekhez való eljuttatásának eszméje Vasarely „planetáris 

folklórról”, illetve a „színes városról” szőtt utópikus elképzeléseiben is megfogalmazódott. 

Eszerint a jövő városainak építőkockái ipari úton sokszorosítható, korlátlan variációs lehetőséget 

biztosító és tetszőleges méretűre nagyítható, monumentális plasztikai művekből állnak.  

 

 

Kiegészítő kiállítások 
 

A 2016-os évben is helyet adtunk a Pintér Galériának aukciós kiállítás megtartására. A nagy 

mennyiségű munkából építkező eklektikus kiállítás rövid időszakra színfoltja a Vaszary Galéria 

kiállításrendjének. A 2016-os évben a Pintér Galéria rendhagyó módon egy a nyári aukciós 

kiállításainál kisebb, adventi aukciós kiállítást is delegált a Vaszary Galériába. 

Idén a Vaszary Kávézó üzemeltetője, Martonosi Sándor egy kisméretű, ám kompakt kiállítással 

járult hozzá a Múzeumok Éjszakáján felépített programcsomaghoz. A Simándi Józsefet bemutató 

minőségi kamara kiállítás filmvetítéssel a Galéria padlásterében kapott helyet, valamint később a 

Vaszary Kávézóban volt megtekinthető.  

Vaszary Galéria brand építő programsorozat 
 

A Vaszary Galéria idén is megrendezte a nyári, éjszakába nyúló kulturális programsorozatát, 

három felvonásban, majd az utószezonban további késő esti múzeumtúrát ajánl látogatóinak. 

2016. június 25.  Éjszaka a múzeumban 

2016. július 14-16.  Kékszalag éjszkája 

2016. július 23.  Az Anna-bál éjszkája 

2016. október 5. – november 10. Múzeumok Őszi Fesztiválja 

 

A Vaszary Galéria egyéb szolgáltatásai 

1. A belépőjeggyel váltható időszaki játék lehetősége 

Nagy sikert aratott Az elcsent gyöngysor című számkereső játék, amelynek a prototípusát a 2016-

os Múzeumok Éjszakáján próbáltuk ki és a Múzeumok Őszi Fesztiválján cizelláltuk. Bizonyos 

szezonális időszakokban a játék lehetőségéről a recepción értesíteni lehetne a vendégeket, akik 

meghatározott összegért részt vehetnek benne. A játék megváltásával egy menetlevelet kapnak, 

amelyen kérdések szerepelnek. A kérdések a kiállítások végigjárásával válaszolhatóak meg. A 

helyes megfejtés egy számsor, amellyel kinyithatnak egy bőröndöt, amely a recepciónál található, 

a jegypénztárosok felügyelete alatt. A bőrönd kinyitásával egy menetlevélhez egy ajándéktárgyat 

választhatnak, amely a Shop kínálatának alacsony árú termékei közül kerülhetne ki (kulcstartó, 

képeslap, stb) 
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2. Múzeum Shop 
 
A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. tevékenysége igen sokrétű. A kiállítóhelyek üzemeltetése, 

karbantartása mellett, kiváltképp a nonprofit jelleg miatt a múzeumbolt erősítése nagyon fontos. 

A közönségigény alapján felmért tárgylista és egyéb óhajtott kiadványok beszerzése, folyamatos 

pótlása komoly plusz bevételt jelente kiállításonként. A múzeumbolt kínálata naprakész és 

dinamikusan változtatható az aktuális kiállítások és rendezvények igényei szerint. növeljük és 

próbáljuk aktuálissá tenni. A Vaszary Galéria arculatára nézve nagyon meghatározó és pozitív 

benyomásokat közvetít. 

 

 

A Széchenyi Terem alkalmasságáról a kiállítások tekintetében 

A 2016-os év bebizonyította, hogy a Széchenyi Teremben – annak szabályozhatatlan 

klimatikus adottságai folytán – nem lehet stabil és állandó klimatikus viszonyokat kialakítani és 

megőrizni. Amennyiben a Széchenyi Termet továbbra is speciális kiállítóhelyként kívánja 

használni az intézmény, klímaterveztetés és beruházás szükséges. 

Így jelenleg felelősséggel nem állíthatóak ott ki olyan műtárgyak, amelyek érzékenyek ezekre a 

környezeti tényezőkre. Javaslom, hogy a továbbiakban ne kerüljenek ki a Széchenyi Teremben 

eredeti művek. Reprodukciók, valamint az ingadozó páratartalomra és hőmérsékletre nem 

érzékeny műtárgyak kiállítása lehetséges. 

 

Összegzés 

A 2016-os idény leglátványosabb pozitív kiugrása a Rippl-Rónai kiállítás nyitásától számított hat 

hét,a lecsengése szeptember második harmadáig tartott.  

A július végi–augusztusi kiugrás előtti alacsonyabb mértékű pozitív kilengés a Múzeumok 

éjszakája program hetére esik, illetve a Képbe zárt írások kiállítás megnyitása utánra.  

Az őszi idény látványos kiugrása figyelhető meg a Múzeumok Őszi Fesztiválja október 29-i napján, 

amely a Múzeumi Őszbúcsúztató programsorozattal lett felépítve.  

A kimutatások tanúsága szerint a látogatószám növekedése július utolsó hetével, a Képbe zárt 

írások, majd a Vasarely-kiállítás megnyitásával tapasztalható. A kiemelkedő pozitív változás a 

Rippl-Rónai kiállítás megnyitásától mérhető, szeptember elejéig. Az év első feléhez képest 

magasabb látogatottság szeptember végéig cseng le, amely összhangban van a turizmus 

szempontjából kedvező időszak kitelésével. 
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2016.évi látogatottsági statisztikák 

 
2014-ről 2015-re a Vaszary Galéria látogatószáma megduplázódott. 2015-ről 2016-ra tovább nőtt 
a látogatószám, a bevétel 2016-ban nettó 13.162.123 Ft volt, amely 25%-os látogatószám 
növekedést jelent, a 2015-ös évhez képest. 
 
Látogatói adatok a Vaszary Galériában: 
 
Év                            látogatók száma   jegybevétel (nettó) 
2010.   14.923 fő    14.217.872 Ft 
2011.   12.762 fő    11.430.832 Ft 
2012.   12.272 fő    10.845.176 Ft 
2013.   10.353 fő    8.920.267 Ft 
2014.   6.168 fő    5.071.491 Ft 
2015.   9.704 fő    10.284.412 Ft 
2016.   12.022 fő    12.930.039 Ft 
 
 

2016. évi adatok 

Látogatói és bevételi adatok kiállítási időszakok szerinti leosztásban: 

 Biedermeie

r  

Dürer Jovánovics Képbe zárt 

írások 

Rippl-

Rónai 

Vasarely 

Időszak egész éves 2016. 

március 19. 

– június 19. 

2016. 

március 19. 

– július 17. 

2016. 

Június 25. – 

október 31. 

2016. 

augusztus 

6 - 2017. 

január 8. 

2016. július 

27. – 2017. 

január 8. 

Látogatók 12384 fő 1858 fő 2622 fő 9711 fő 8456 fő 9240 fő 

Bevétel 
15654290 Ft 2232325 Ft 3235575 Ft 

12331255 

Ft 

1071254

5 Ft 
11780685 Ft 

 

 

Törzsprogramok látogatottsága: 

 Múzeumok 

Éjszakája 

Anna-bál Kékszalag 

Éjszakája 

Múzeumok Őszi 

Fesztiválja 

Látogatók 257 fő 163 fő 228 fő 127 fő 
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A Vaszary Galéria éves látogatottsága heti bontásban
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Vaszary Galéria múzeumpedagógia beszámoló 

 

Célok: 

 

A Vaszary Galéria, 2016. évben tervezett múzeumpedagógiai programjai, sikeresen 

megvalósultak, a tárlatvezetés mellett a kiállításokat az általános iskolás és gimnazista diákoknak 

alkotói foglalkozásokkal egybekötve megvalósítottuk.   

A városi rendezvényhez kapcsolódóan családi napokat, foglalkozásokat kínáltunk a 

látogatók számára. A családbarát programok egyaránt kínáltak felnőttnek és gyermeknek 

maradandó élményt.  

Nyáron megtartottuk a nyári képzőművészeti táborunkat, amelyeknek témája mindig az 

aktuális kiállítás.  

 

Dürer kiállítás - Grafikai technikák   

A kiállításhoz kapcsolódó grafikai foglalkozásokat nagyobb számban a hittanos diákcsoportok 

látogatták, amelyek mellett szép számban érkeztek a város általános iskolájából is csoportok. Az 

elkészült alkotásokat a diákok hazavihették. A grafikai átiratok segítségével Dürer alkotásainak 

értelmezése közelebb került a diákokhoz.  

 

Füredi Tavaszi Fesztivál 

Családi alkotónapot tartottunk, ahol a Katáng koncerthez kapcsolódóan, Üveghegyet 

alkottunk műanyag palackból.  

 

 

Húsvét a képzőművészetben 

A húsvéti ünnepkörbe tartozó alkotások felhasználásával, családi alkotónapot tartottunk, 

amelynek helyszíne a Vaszary Galéria Alkotóműhelye volt. A látogatók az ikonok világába 

nyerhetett betekintést, elkészíthették saját húsvéti ikonjukat. A családi foglalkozáson nagy 

létszámú látogató vett részt. 

 

Pünkösdölő-14. Balatonfüredi Művészeti Fesztivál 

Pünkösd vasárnapon készítettünk kavicsikont, amelyen a családok apró szemű színes homokból 

készítették el a táblaképet. 

 

Múzeumok éjszakája alkotóműhely foglalkozás 

A családi alkotónapon Jovánovics György alkotásait gondoltuk át és készítettünk színezett 

gipszöntvényeket, portré mintázó bemutatót tartottunk, amelyek mellett a Képbe zárt írások 

kiállításhoz kapcsolódó kalligrafikus tusrajzokat készíthettek el az országos rendezvényhez 

kapcsolódóan a Vaszary Alkotóműhelyben a látogatók.  

 

Nyári alkotóműhely  
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Továbbra is nagy sikerű és teltházas programunk a Nyári Alkotóműhely, amely idén a Képbe zárt 

írások, Jovánovics György életmű kiállítás, az Osztrák Biedermeier mellett a Jókai Mór Emlékház 

és a Helytörténeti Múzeum kiállításait is górcső alá vette. Az alkotások a képzőművészetből ismert 

technikákat aknázta ki és használta az alkotások megvalósításának eszközéül.  

Időpontja:  

2016. július. 04-08., 09.00-16.00,  

2016. július. 11-16., 09.00-16.00,  

2016. július. 18-22., 09.00-16.00,  

2016. július. 25-29., 09.00-16.00,  

 

Anna-bál éjszakája 

Családi alkotónapon az Anna-bál jegyében készültek a gipsz öntvények a Helytörténeti 

Múzeumban, ahol szép számban vettek részt a családok. 

 

Múzeumok Őszi Fesztiválja 

Az országos rendezvénysorozat keretén belül, a Nagy Rajzolás esemény Rippl-Rónai József 

festményét festhették újra a látogatók, a „kukoricás”, azaz pöttyözős technikával. Kötetlen 

beszélgetést kínáltunk az iskola- és óvodapedagógusoknak, a „Múzeumi Őszbúcsúztató” 

keretében a Jókai Mór Emlékházban és a Vaszary Alkotóműhelyben éjszakába nyúló színes 

programunkra érkeztek a látogatók.  

 

Magyar Nyelv Napja 

Egy lettrizmus feladattal a Vaszary Alkotóműhely is részt vett Magyar Nyelv Napja 

programfolyamban, amelyen Balatonfüred városban működő iskolák diákjai vettek részt. 

  

Adventi készülődés 

Családi alkotónapokat és diák tárlatvezetést tartottunk a gyerekeknek, amelynek témája Rippl-

Rónai József, Victor Vasarely alkotások voltak a főszereplők. A kiállító térben alkottak a gyerekek 

és ismerkedtek a műalkotásokkal.  
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2017. Munkaterv 

 

Városi nagy rendezvények tervei 

 

 

2017. január 20. péntek, Magyar Kultúra Napja- együttműködési megállapodás aláírása a 

Petőfi irodalmi Múzeummal 

Helyszín: Jókai Mór Emlékház 

január 21. szombat, Magyar Kultúra Napja – Ünnepi műsor 

„Itt élned, s halnod kell!”- Dr. Korzenszky Richárd tihanyi perjel előadása 

Tihanyi Bencés Apátsági Templom kórus műsora 

Helyszín: Anna Grand Díszterem 

 

2017. január 23. hétfő 12 óra koszorúzás a Kölcsey szobornál 

Balatonfüred általános-, és középiskolái részvételével, és koszorúzással 

 

2017. február 26. vasárnap, Farsangi Fúvóskoncert 

Helyszín: BSZKK 

 

2017. március 4. szombat, 51. Kodály Emlékhangverseny 

A Református iskola szervezésében, intézményünk a marketingben és a lebonyolításban segít. 

 

2017. március 15-19. szerda-vasárnap V. Füredi Tavaszi Fesztivál  

Részletes program a Kisfaludy Színház munkatervében 

 

2017. március 15. szerda, Nemzeti ünnep 

Helyszín: Széchenyi-szobor (eh.: Anna Grand Díszterem) 

 

2017. március 17-18. péntek-szombat, Hamvas Béla Emlékünnep, Sava Babić emlékdíj 

átadóünnepség 

A program helyszíneinek biztosítása és technikai lebonyolításának segítése az intézmény feladata. 

 

2016. április 11. kedd 

Költészet Napja 

Költészet napi vetélkedők, interaktív programok iskolásoknak 

ADY- A Kaposvári Egyetem bemutató előadása 

 

2017. április 15. szombat, „Első hajó” fogadása 

Helyszín: kikötő 
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Siófokról érkező delegáció fogadása. 

A Siófoki Férfikar fellépése, kísér Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara 

A Balatonfüred Néptáncegyüttes fellépése, közreműködése a fogadásban.  

 

2016. április 19. szerda 

Holocaust Emléknap  

Műsor: Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 

Helyszín: Vaszary Galéria, Széchenyi terem 

 

2017. április 28 -30 péntek-vasárnap, XXVI. Jókai Napok 

2017. április 28. XXVI. Jókai-napok, díszvendég: Győr 

Jókai Mór Emlékház – megnyitó, könyvbemutató – Bergmann Cukrászda, Gálaest – Anna Grand 

2017. április 29. Jókai-bableves főzőverseny, Koloska völgy 

Játszóházak, saját csoportok, bábszínházi előadás, koncert – Kincső zenekar 

Az egész napos program játékok, színpadi előadások, zenei programok, táncházak meghatározott 

sorrendjében valósul meg. 

Iskoláknak: a Jókai Mór Emlékházban Jókai meséi címmel – játszóház, irodalom, drámapedagógiai 

foglalkozás (az Irodalmi Mesemúzeum és a Kalandorképző játszóház ötvözete) Egyszerre max. 30 

gyerek, de őket két csoportra bontjuk: játszóház/drámapedagógiai foglalkozás, így 2x30 perc. 

Tehát egy csoport 1 óra, és utána kell szünet. 

A pénteki nap protokolláris, az esti Gálát a Győrrel kötendő együttműködés keretében rendezzük, 

javasolt a színházi együttműködés. 

A szombati napot egy az egyben a Jókai bablevesfőző-verseny viszi el. Győrből javaslat: Cserefa 

Együttes moldvai táncházzal (a vendégek közé is kimehetnének, hogy a színpad ne passzív 

szereplője legyen a napnak), Kisalföld Táncegyüttes 

Vasárnap estére a Vaszary kávézóban bor, irodalom, zenei program. Javaslat: Kincső zenekar . 

Vasárnap délután/este Arácsi Népház, kulturális est a helyiek fellépésével (másnap május 1. 

munkaszüneti nap). Javaslat: Tóth Sándor zongora, Balatonfüredi Fiatal Muzsikusok, Sforzato 

műsor 3x30 percben. 

Az idei Jókai Napok koncepciója kidolgozás alatt áll. 

 

2017. május 1. Majális 

1. Javasolt helyszín a Kisfaludy Strand. Lehet egyúttal strandnyitó is a program, „nagy 

csobbanással” kísérve, amely turisztikai szezonnyitó lenne Balatonfüreden. Ezzel a nappal veszi 

kezdetét városunkban a strandszezon. Elképzelésünk szerint a „boldog békeidőket” idéznénk 

meg, a századfordulótól a huszas évek fürdőzési szokásaira építve az egész napos programot. A 

társasági, közösségi esemény a kornak megfelelő szórakoztató programokkal várná az 

érdeklődőket: régen elfeledett strand játékok, csónak verseny, „divatbemutató” mellett a zene, a 

zenekarok és a színpadi műsorok is múltidézők. A korszak akkor divatos strandruháiban válik 

mulatságossá a múltidézés, amelyre felhívást teszünk. A felhívás egyúttal bemutatja a strandruha 

viseleteket és a helytörténeti érdekességeket is, a boldog békeidők balatonfüredi 

fürdőszokásairól. A helyszínen fodrászok segítenek a hajviselet megalkotásában, de a fürdősapka 

és a bajuszkötő is ajánlott! 
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A helyszínen kiállítjuk a fotóstandunkat, ahol a kor miliője bárki számára megörökíthető. 

 Az étel és italkínálat a város több vendéglátóhelyén követhetné e korszak megidézését május 1-

én. 

2. További javaslatunk a Kisfaludy Színpadon és a kiállítóhelyeken „művészeti majális” rendezése, 

kulturális szezonnyitóként. Művészeti akciók, borbemutatók, koncert, gyermekfoglalkoztatók és 

kicsiknek szóló művészeti foglalkozások során minden korosztály megtalálja a számára kedves 

elfoglaltságot. Ihletadónk Szinyei Merse Pál Majális c. képe, ami élőképként idézünk meg a 

Vaszary Galéria kertjében- felhívással élve az alkotóközösségek felé, hogy újraalkossák a jelenetet, 

a helyszínen születő műveikben. 

 

Rossz idő esetén a Békeidők Fürdőmajálisa elmarad. A Művészeti Majális számos eseménye a 

kiállítóhelyeken megvalósítható rossz időben is. 

 

A részletes koncepciók kidolgozás alatt állnak. 

 

2017.május 13-14. szombat, vasárnap Vitorlabontó Ünnepség és Évadnyitó 

Vitorlásverseny 

Nemzeti lobogó felvonása, a Balaton megkoszorúzása. 

A Vitorlázeum a programok központja. Mesehajó – színház, meseolvasás a Jókai fedélzetén – A 

Balaton legendái címmel. 

A vitorlásverseny közvetítése a Vitorlázeum teraszán – beszélgetések, könyvbemutató, 

filmvetítés, előadás, gyerekeknek programok (matrózképző, csomózás verseny, stb.) 

 

2017. május 28-29.szombat- vasárnap, Városi Gyermeknap, Vaszary Galéria, Kovászna 

park 

 

2017. május 28. szombat – Gyermeknap a Vaszary Galériában – Múzeumpedagógia  

2017. május 29. vasárnap – Gyermeknap a Kovászna Parkban 

Helyi iskolák és a helyi művészeti csoportok fellépése a színpadon. 

Külsős fellépők: tánc (country, modern tánc), meseszínház, zenei, ismert előadó műsora 

zárásként. 

 Játszóházak: fajátékok, Gyerkőc (népi játékok), Városi Könyvtár, sorversenyek, 

 Saját: drámapedagógiai foglalkoztató – csináljunk színházat, logikai szabadulás (tiniknek)  

 Bemutatók: rendőrség, tűzoltóság, mentő, arcfestés, lufi szobrászat, ugráló várak, lovaglás 

 Vásárosok: popcorn-vattacukor, édesség, fagyi (1-1 helyi vállalkozó), lufi, kézműves 

 

2017. június 2. péntek, Pedagógusnap, Anna Grand Díszterem 

A rendezvény technikai lebonyolítása az intézmény feladata. 

 

2017. június 4. vasárnap A Trianoni békediktátum aláírásának 97. évfordulója – Nemzeti 

Összetartozás Napja 

Balatonfüred város önkormányzatának rendezvénye, a technikai kiszolgálás – marketinggel 

együtt – az intézményünk feladata. 
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2017. június 15-18. csütörtök-vasárnap, Könyv-Bor-Jazz Fesztivál, 15. 

Gyermekkönyvnapok  

 A fesztivál eredeti koncepciójánál maradva, irodalmi közönségtalálkozók, 

könyvbemutatók,   borkóstolók, valamint a fiatalabb korosztály számára rendhagyó irodalomórák 

szerepelnek a programban. Idén 4 koncert volt a felnőtteknek és 2 a gyermekekhezszólt. Jövőre  a 

Kisfaludy Galériában a Kisfaludy Színház szervezésében,  Nyughatatlan Micó, Jazz mesejáték 

kerülne színre. 

Péntek és szombat estére javasolt fellépők: B the First, Ég alatti quartet zenekar, Snétberger Zenei 

Tehetség Központ, Csopak Demizson Allstars Orchestra, Bossa Nova Trió Pátkai Rozina. 

Pénteken délelőtt az iskolások közreműködésével az idei évhez hasonlóan egy ismert költővel 

vagy színésszel közös szavalás a Vitorlás téren. Az este folyamán a Vaszary Galéria falára 

fényfestés lenne, miközben a Vaszary Kávézó teraszán borbemutató zajlik, illetve halk jazz zene 

szól. 

A Borutca helyszín látogatottsága gyér volt, bármelyik helyszínre került a színpad. Az 

elmúlt három évben a legszebb időben, és szombaton is maximum 30-40 fő ült le nézni és 

hallgatni a koncerteket (ez is egyetlen alkalommal fordult elő). A borozókban a zenének háttal ülő 

vendégnek a rádió is szólhat. A Kredenc előtt néhányan ültek, a Blaha teraszon nem volt vendég, a 

Horváth-ház pedig kiesik a halló-látótávolságból.  

Ami a tavalyi évben bejött helyszínként és sikeres is volt, a Vaszary kávézó, terasz, kert. 

További helyszín belépős koncertnek: Kisfaludy Galéria 

További javaslatok: jazz koncertek, borbemutatók, filmvetítések egymás után. Filmek: A világ 

második legjobb gitárosa (R.: Woody Allen, Fsz.: Sean Penn), Gengszterek klubja (R.: Francis Ford 

Coppola), Van, aki forrón szereti (R. Billy Wilder, Fsz.: Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack 

Lemmon), stb. 

A Blaha utcában működő vendéglátókkal érdemes lenne szervezni borbemutatókat, amiket mi 

felveszünk a programba, és hirdetjük. 

Vagy a könyvbemutatót kövesse borbemutató is – így minden helyszínre kerülhetne 

könyvbemutató. 

Vagy, legyen „bormentén a borutcán vacsorával” program – minden helyre egy-egy pohár borra 

és ételrészre (előétel, főétel, süti) ugrunk be a jelentkezőkkel. (Persze akkor minden étel-anyag 

azonos értékű kell legyen, vagyis kisebb lesz a főétel adag, de rendes méretű a sütemény. Így 

akkor ¼ - ¼  arányban részesülnek a befizetésekből a 3 helyen, és a mi bevételünk a 4. ¼ rész) 

Közben pedig az épületeknél megállunk a történeteinkkel – városi séta program.  

 

 

Nyári programok, amelyek külső szervezővel tervezett események és időpontjai: 

július  

08. Hooligans - BSZKK 

           10. Neoton - BSZKK 

           18. Bikini – BSZKK 

           31. Experidance - Nostadamus - Gyógy tér 

augusztus 



 

65 
 

Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 
8230-Balatonfüred, Honvéd u. 2-4. 

www.furedkult.hu  info@furedkult.hu  +36 (87) 950-876 

04. Rúzsa Magdi - BSZKK 

            08. Demjén Ferenc - BSZKK 

Esőnap: 17 - BSZKK 

          11. Edda - BSZKK 

           12. Caramell - BSZKK 

          15. Fenyő Miklós 70. - BSZKK 

          20. Szörényi Levente és a Vujicsics együttes - Gógy tér 

 

Július 15. Az Úszó VB  

Javasolt program a Talamba Ütőegyüttes (ORIENT- látványos, táncos produkció, 

együttműködésben külső szervezővel), szintén külső szervezővel egyeztetett produkció. 

 

2017. július 19. szerda Horgas Eszter születésnapi koncert 

Felelőse: Kisfaludy Színház 

 

2017. július 25-30. kedd-vasárnap, V. Anna Fesztivál 

2017. július 25-26. Prímásverseny, és Prímás Gála 

2017. július 27. Operafüred 

2017. július 28. Operafüred 

2017. július 29. 192. Anna-bál 

2017. július 30. Kisfaludy Színpad, Gyógy tér – Operafüred 

 

2017. augusztus-szeptember.  Balatonfüredi Borhetek 

 A négyhetes borhetek alatt zeneileg tematikus napokat tervezünk. Javasolt zenei 

stílusok az eddigihez hasonlóan: könnyűzenei, világzenei, populárisabb, komolyzenei, rock, 

stílusok keveredése, mozgalmasság a zenei repertoárban.  

Több lehetőséget biztosítanánk a saját művészeti csoportjaink fellépésére. Javasoljuk a magas 

színvonalú népzenei koncerteket és a hozzákapcsolódó táncházat. Utcabál szervezésének  

gondolata is megfogalmazódott, hisz tapasztalataink alapján, a városban ez nagy népszerűségnek 

örvend. A délutáni órákban gyerekprogramok, koncertek gondolata is felmerült. 

A koncertek kezdési időpontjára továbbra is a 19.00 és 21.00 órát javasoljuk, de augusztus. 20. 

után újból lehetne 20.00-kor a kezdés, mert akkor hamarabb sötétedik. 

Csak a szerda-csütörtök-péntek-szombat-vasárnapi napokon. 

Szerda – csütörtök: helyi, környékbeli feltörekvő zenekarok 

Péntek: tematikus zene táncházzal egybekötve – népzene, latin, pop/rock (DJ-vel) – Vaszary 

kávézóban a koncert után nemzetek borai, nemzetek filmjei (filmvetítés, borkóstolás)  

Szombat: nagy(obb) nevű együttesek pop, rock, világzene 

Vasárnap: helyi fellépők, pl. népdalkörök, néptáncegyüttes, Búgó Csiga, stb. 

Hétfői napokra továbbra sem szervezünk programot. 

 

2017. augusztus 20. vasárnap, Állami Ünnep 

A rendezvény technikai lebonyolítása a feladatunk. 
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Tervezett program Szörényi Levente és a Vujicsics Együttes koncertje a Gyógy-téren (a helyszín 

és a program Polgármesteri egyeztetőt kíván), fizetős rendezvényként. 

 

2017. szeptember 8-9. péntek-szombat, XXV. Balatonfüredi Nemzetközi Költőtalálkozó, 

Salvatore Quasimodo Költőverseny 

A programsorozat különböző helyszínein a szakmai ügyelet biztosítása a feladatunk. 

 

2017. szeptember 21. csütörtöl, Magyar Dráma Napja – Széchenyi emlékünnepség 

Drámapedagógiai foglalkozás Kisfaludy Sándor és a magyar színjátszás tükrében a Városi 

Múzeumban. 

 

2017. október 1. szombat, Zene Világnapja, Anna Grand Díszterem 

Az iskolákban megemlékeznek róla, van rendhagyó ének óra, kisebb rendezvény – flashmob a 

város területén (Polgármesteri Hivatal, Rendelőintézet, Vásárcsarnok, Tagore sétány, helyi járatú 

autóbusz). 

Javaslat Anna Grand: Fugato Orchestra (komolyzene, jazz, rock) – komolyzenei bérletben is 

https://www.youtube.com/watch?v=Xv0DQyg--Rg  

https://www.youtube.com/watch?v=sxahIJ8GXm8  

 

2017. október 6. péntek, Megemlékezés az 1848-49-es szabadságharc vértanúiról 

Általános iskolával közösen megemlékezés az Aradi vértanúk parkjában. 

 

2017. október 6-8. péntek-vasárnap, Füredi Szüret 

Péntek: Szüreti Batyus Bál süteményversennyel, 

Szombat: Szüreti felvonulás, műsorok a Kisfaludy Színpadon, a Kisfaludy Galériában 

Vasárnap: Szomszédolás 

Péntek-vasárnap: Borfalu, kézműves vásár, játszóházak 

Az októberi időpont miatt mindenképp kell zárt térben program, és esőhelyszín. 

 

2017. október 23. hétfő, Nemzeti Ünnep 

A rendezvény technikai kiszolgálása a feladatunk. 

 

2017. november 2. csütörtök, Halottak Napja 

16 óra Köztemető, Balatonfüred, ökumenikus megemlékezés 

17 óra Arács, Hősi emlékmű, megemlékezés 

 

november 17-18-19 Gasztronómiai Fesztivál 

 

Nemzeti eledeleink fesztivál     

Helyszín: Tagore sétány, Széchenyi szobor környéke 

Időpont: november 18-20. (péntektől vasárnapig)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xv0DQyg--Rg
https://www.youtube.com/watch?v=sxahIJ8GXm8
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A résztvevő éttermek, a számukra felállított sátrakban kínálják kóstolóikat. A sátrak előtt 

könyöklőket és melegítőket, a fákon lampionsorokat helyezünk el. Középen egy fesztiválsátor 

(melegítőkkel) áll, melyben színpad, asztalok székekkel (itt kényelmesen, ülve fogyaszthatók az 

ételek, italok), szieszta sarok (korhű bútorokkal berendezve, kényelmes fotelek, kanapék az 

asztalon pasziánszozási lehetőség) kap helyet. 

Koncepció: „Aki meg akarja ismerni egy nép kultúrai fokát, nézze meg annak tűzhelyét."  

"Napjaink feladata minden téren összegyűjteni azt, ami sajátunk, azt ami nemzeti életünk alakító 

része; népünk költészete, dallamai, viselete, összegyűjtve, értékükbe visszaállítva, megbecsülve, 

rendszerezve vannak. Hasonló érdemmel és beccsel bíró gyűjtemény volna egy olyan nemzeti 

szakácskönyv, mely valódi magyar ételek készítésmódját adná elé." - Jókai Mór 

 

A fesztivál Jókai gondolatainak megfelelően kísérletet tesz arra, hogy nemzeti eledeleinket, 

a mai kor adottságainak megfelelően kézzel foghatóvá, kóstolhatóvá tegye.  

Meghívott vendégek sztárséfek, akiknek izgalmas kihívást jelentene a régi receptek 

újragondolása. Akikre gondoltunk: 

 Pataky Péter (Debreceni) 

 Bíró Lajos (Bock bisztró, Kisbíró, Hold utcai piac) 

 Ruprecht László (kreatív séf, Baricska, Chianti, stb.) 

 Borbás Marcsi (ő nem sztárséf,bálmos készítése) 

 egy bécsi séf (az ő feladata: tányérhús a gáblihoz) 

 Rosenstein Tibor ( pájsli)  

 Jahni László (Kistücsök, Balatonszemes) 

 Horváth Szilveszter (La Mareda, Győr) 

 

A fesztiválon kóstolókat lehet vásárolni „nemzeti ételeinkből”, amely köré az adott étterem vagy 

kávéház saját kínálatát is felsorakoztatja. A fesztiválsátorban beszélgetések zajlanak a 

gasztronómiai élet kiemelkedő alakjaival  borral kapcsolatos előadást tart a Veszprémi Petőfi 

Színház színművésze, Tóth Loon. Ebédidőben Kalló Zoltán és zenekara muzsikál, verbunkost, 

csárdást játszik, megidézi a kor Balatonfüredi kötődésű zeneszerzőit: Bihari Jánost, Csermák 

Antalt, Ruzitska Ignácot. 

 A koncepció olyan értékekkel rendelkezik, amely támogatásra méltó, így a jövőben elképzelhető 

lenne egy sikeres pályázat benyújtásának lehetősége.  A Magyar Konyha gasztronómiai magazin, 

valószínűleg elvállalná a rendezvény védnökségét. A Kossuth Rádióban hetente jelentkező 

gasztronómiai műsor, a Szellem a fazékból szintén foglalkozna a fesztivállal. 

 

2017. november 24-december 23. Füredi Advent 

 

Szeretnénk a helyi termékek árusításának lehetőségét bővíteni- nem az utcára való 

kitelepülésekkel, hanem a Vaszary Villa és a Kisfaludy Galéria belső tereiben, ízléses 

elrendezéssel. 

A helyi alkotók, népművészek foglalkozásait is szeretnénk bővíteni, mivel olykor kevésnek 

bizonyult az egy-egy foglalkozás és játszóház.  
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A helyi cukrászdákban- és a Vaszary Kávézóban- pedig szerencsés lenne a karácsonyi italokon 

kívül sütemények árusítása, „Kis Karácsony” gasztronómiai akció keretében, cukrászdák, 

vendéglátóhelyek összefogásával, a vendégek játékokba történő bevonásával. 

Kívánatos a Vaszary Kávézó nyitva tartása teljes nyitvatartási idővel az Advent idején, még ha 

olykor kevesebb is látogató. 

A karácsonyi műsorok sorában a felnőtt előadók mellett várnánk az iskolai csoportok és 

az óvodák fellépéseit-elsősorban a karácsonyi műsorukkal, kórusokkal. Ezzel lehetőség nyílik 

arra, hogy a gyermekek saját intézményük falain túl kapjanak lehetőséget a bemutatkozásra. 

Egy-egy nap lehet egy oktatási intézmény saját napja is, ahol a műsoron kívül kézműves 

termékeket, foglalkozásokat is felvonultathatnak a pedagógusok, szülők és gyermekek, a 

vállalkozó kedvű anyukák pedig süteménykóstolón mutathatják be remekeiket. 

A gasztronómiai értékeink bemutatásán túl a Balaton-felvidék néphagyományait is 

szeretnénk feleleveníteni, mint például a karácsonyi kántálást, a Luca-búza vetést, a bőved este 

megülését. Mindezt tennénk „fonó-hangulatban”, családias légkörben, néprajzkutatók, 

helytörténészek, néptáncosok és népdalénekes közreműködésével. 

 

2017. november 24. péntek, Betlehem állítás 

Az intézmény feladata technikai és szakmai segítése.  

 

2017. november 26. vasárnap, Advent fényei, BSZKK 

A város életének gyermek, illetve ifjúsági csoportjainak fellépése egy gálakoncert keretében. 

 

Karácsonyi hangversenyek, 2017. december  

Gyermek- és felnőttkórusok hangversenye 

Javasolt időpontok:  

Gyermek kórusok: december 13. 

Felnőtt kórusok: december 17. vasárnap (az Arácsi Karácsonyhoz igazítva) 

 

2017. december 9. 

Városi Fenyőfaünnep, Vaszary Galéria 

 

 

Egyéb programok 2017-ben: 

 

BYC 150 éves évfordulója 

Témák: A Klub és a helyi lakosság kapcsolata: mit adott a klub Balatonfürednek (és 

viszont), csináltak-e valamilyen mozgalmat, jótékonysági versenyt, bármi, ami olyan 

kezdeményezés, hogy a klub túllépett a klubtagság határán, és kifelé nyitott a település felé. (pl. 

most ilyen a hajóvezetői vizsgák szervezése, ami nem a tagság részére szól, vagy a vitorlás 

táboraik gyerekeknek.) Talán régen is volt ilyen, vagy pontosan megvan miért is indultak ezek a 

kezdeményezések.) 

Kik voltak a klub vezetői, miért ők, volt-e a vezetésük alatt valami jelentősebb dolog. Új 

versenyek, fejlesztések, stb. 
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A 150 éves évforduló a következő események során kap kiemelt figyelmet, a kulturális 

tartalom terén: 

-A Vitorlázeum márciusi szezonnyitója 

-Vitorlabontó 

-Kékszalag (Kulturális kékszalag program) 

-Fehérszalag 

 

Balatonfüredi Komolyzenei Esték 

 

Baráti Kristóf hegedűművész rendszeresen fellép a világ nagy koncerttermeiben. Számos 

díjat kapott, többek között Junior Príma, Liszt és 2014 óta Kossuth díjjal ismerték el tehetségét. A 

Mendelssohn Kamarazenekarral közös koncertje a komolyzenei esték sorozat kiemelkedő és 

minden bizonnyal kivételes élményt nyújtó estéje lesz 2017-ben. Ennek magas költségét saját 

forrásból fedezzük. Az őszi két bérletes koncert fellépőit még egyeztetjük, korábbi tapasztalataink 

alapján rendeltük hozzá az összeget, amelyet nem szeretnénk túllépni. A szeptemberi 

hangversenyen egy nemzetközileg elismert muzsikussal egyeztetünk, a novemberi koncerten 

Vivaldi műveit hallgathatják meg a komolyzene rajongói. 
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Intézményeink munkaterve 

 

A Kisfaludy Színház szakmai és működési terve 

2017. március 1 - 2018. február 28. 

 

A balatonfüredi Kisfaludy Színház évről évre, egyre nagyobb és fontosabb szerepet tölt 

be a regionális színházi feladatok ellátásában a Balaton északi partján. Bár eddig befogadó 

színházként pályáztunk korábban (és továbbra is bemutatkozási lehetőséget kínálunk 

Balatonfüreden  előadó-művészeti szervezetek  és előadóművészek számára) , mivel az elmúlt 

években saját bemutatókat és koprodukciókat is létrehoztunk, ezért úgy érezzük , a Színház II. 

állandó játszóhelyekkel rendelkező produkciós társulat kategóriája inkább jellemző ránk.  

Művészeti programunkat önállóan alakítjuk ki, mindentől és mindenkitől függetlenül, sok 

esetben saját produkciókat létrehozva. Érdekünk, hogy a közönség számára minél sokszínűbb 

műsort mutassunk be, ezért a bemutatók száma, azaz az első alkalommal Balatonfüreden 

bemutatott előadások és koncertek száma közel megegyezik az évente tartott bevételes előadások 

számával.  

A közösség-, és társadalomépítő tevékenységünket a gyermekeknél is fokozottabban 

szeretnénk végezni, ezért 2017-ben Kisfaludy Alkotóműhelyt szeretnénk indítani, ahol a 

színház minden területével, játékos módon ismerkedhetnek nem csak a balatonfüredi, de a 

régióban működő más iskolákban tanuló diákok. A Kisfaludy Alkotóműhely keretein belül, 

kéthetente szeretnénk összehozni mintegy 100 diákot, akik a színház kulissza titkaiba, az előadás 

elkészülésének folyamatába és a háttérszakmákba nyerhetnének bepillantást. A foglalkozásokat 

színművész, rendező, dramaturg, tervező, képzőművész, grafikus, táncterapeuta és pszichológus 

tartaná, természetesen pedagógusok bevonásával. Szeretnénk elérhetővé tenni a hátrányos 

helyzetű diákok számára is, ezért térítésmentesnek tervezzük a részvételt. A Kisfaludy 

Alkotóműhely az EFOP 3.2.3-16 támogatási kérelmünk nyertessége esetén valósul meg, a 

projekt része. 

A Kisfaludy Színház vezetője - a Kaposvári Egyetem művésztanáraként- szoros kapcsolatot ápol a 

pályakezdés előtt álló színművész hallgatókkal. 2015-ben már vendégül láthattuk őket, jelen 

pályázat időtartama alatt négy alkalommal szeretnénk számukra bemutatkozási lehetőséget, 

valódi fellépést kínálni. Április 11-én, a Költészet napján, Ady! , azután a Bernarda Alba háza, az 

Egy szerelem három éjszakája és végül a Dühöngő ifjúság című előadásokban mutatkozhatnak be 

Balatonfüreden is.  

 

A gyermek és ifjúsági programok műsor palettánk nagy részét képezik. Mesekastély 

sorozatunkat 2012-ben indítottuk el nagy sikerrel, amely mára a város és a kistérség 

gyermekeinek kulturális életében meghatározó szerepet tölt be. Balatonfüreden, Csopakon és 

Tihanyban is vannak bérleteseink az óvodások és a kisiskolások körében. 2017-ben  meghívjuk a 

Ziránó Színház új bemutatóját és Pinocchio című bábelőadásukat, a Márkuszínház Ajánosvitéz, az 

Inversedance Company Vackor kalandjai és a Magyar Táncművészeti Egyetem Diótörő című 

előadásait.  Ez utóbbi azért is különleges, mert a klasszikus balett kedvelői még nem kaptak ilyen 



 

71 
 

Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 
8230-Balatonfüred, Honvéd u. 2-4. 

www.furedkult.hu  info@furedkult.hu  +36 (87) 950-876 

jellegű táncelőadást, ugyanakkor az ifjú táncművész palántáknak is óriási lehetőség egy-egy ilyen 

megmérettetés. Nem titkolt szándékunk továbbá a klasszikus balett megismertetése és 

népszerűsítése a legapróbbak között, ezzel segítve a Magyar Táncművészeti Egyetem 

utánpótlását. 

 

Tervezett koprodukciók és saját előadások 2017-ben : 

 Luigi Pirandello : Az ember, aki virágot hord a szájában (Váci Dunakanyar Színházzal 

koprodukcióban) 

 Holle anyó ( PR-Evolution Dance Companyval koprodukcióban ) 

 John Osborne: Dühöngő ifjúság (Soproni Petőfi Színházzal és Kaposvári Egyetemmel 

koprodukcióban ) 

 Ray Cooney : Miért nem marad reggelire ( Pesti Magyar Színházzal koprodukcióban ) 

 Pörköltészet/ Arany – galuskával, irodalmi menza Arany János születésének 200. 

évfordulóját ünnepelve 

 Nem mondhatom el senkinek... ( Versek és egypercesek Kéri Kitty előadásában, Figula János 

közreműködésével) 

 Rádiószínház : Yasmina Reza: Művészet  

 Rádiószínház : Spiró György : Prah 

 Rádiószínház : Egressy Zoltán : Sóska, sültkrumpli 

 Rádiószínház : Hamvai Kornél : Szigliget 

 

Az ember, aki virágot hord a szájában 

Vác 2016-ban testvérvárosként kulturális megállapodást írt alá Balatonfüreddel, melynek 

értelmében, egyedi megoldásokkal, hatékonyabb működés céljából igyekszik most közös 

produkció létrehozására. A Salvatore Quasimodo Nemzetközi Költőverseny 2017-ben ünnepli 

huszonötödik születésnapját, ebből az alkalomból kérte fel a fenntartó önkormányzat 

színházunkat és a Váci Dunakanyar Színházat egy Pirandello est bemutatására. Az előadásban 

jeleneteket és egyfelvonásost láthatunk Pirandello műveiből, ezzel az izgalmas összeállítással 

készülünk az ünnepi évfordulóra, amelyet természetesen a testvérvárosainkban is szeretnénk 

bemutatni. 

 

Holle anyó 

A kortárs tánc népszerűsítése 2017-ben is fontos feladatunk, ahogyan évek óta az. Ennek 

folytonosságával és azzal, hogy már a legkisebbek körében elkezdjük a táncművészetek 

megismertetését, egyedülálló szerepet töltünk be a régióban. (A szakmai beszámolóban szerepel 

az évek során Balatonfüreden bemutatkozó és visszatérő társulatok neve.) A PR-EVOLUTION 

Dance Companyval 2015-ben hoztuk létre Lúdanyó meséi című közös produkciónkat a 

legkisebbek számára , melyet 2016-ban is játszottunk Balatonfüreden, bérletes előadásaink 

között. 2017-ben új koprodukciót tervezünk velük, a Holle anyót, mellyel tovább folytatjuk a 
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kortárs tánc népszerűsítését és interaktív módon vonjuk be a gyerekeket a játékba. Az előadáshoz 

foglalkozás kapcsolódik, amely során az egészséges életmód, a tánc és a testmozgás fontosságát 

hangsúlyozzuk játékos formában.  

Dühöngő ifjúság 

A Soproni Petőfi Színház 2017/18-as évadának egyik új bemutatója lesz John Osborne  

műve a tervek szerint. Ehhez a nagyszerű műhöz és annak bemutatásához csatlakoztunk a 

Kaposvári Egyetemmel együtt. Így lehetőségük nyílik a darabban szereplő pályakezdő fiataloknak, 

hogy több helyszínen és több alkalommal mutatkozhassanak be. A darabhoz terveink szerint 

színháznevelési program, beszélgetés kapcsolódik, ahol a szereplők és szakember részvételével 

feloldást találhatunk a darabban felmerült problémákra és krízishelyzetekre. Az előadás 

érdekessége, hogy Redfern ezredes szerepére Eperjes Károlyt, az osztályvezető tanárt kértük fel. 

Miért nem marad reggelire? 

Igényes, szórakoztató vígjáték, magas színvonalú előadásban, ezt ígéri ez a darab a 

közönségnek. Ray Cooney és Gene Stone szívmelengető komédiáját a Pesti Magyar Színházzal 

tervezzük bemutatni koprodukcióban. A fergeteges humorú előadásban a középkorán már épp 

túllépő agglegény és a nagyszájú fiatal nő csatározását láthatjuk. A generációs problémák, a nem 

várt terhesség, a felelősség vállalás komoly kérdéseit humorral, szívvel feloldó előadást 

szeretnénk létrehozni, amit 2018-ban több alkalommal is játszanánk Balatonfüreden és amely a 

Pesti Magyar Színház repertoárjában is helyet kapna. 

Saját készítésű irodalmi műsorainkat és rádiószínházi sorozatunkat igyekszünk a 

továbbjátszás céljából forgalmazni valamint keressük a testvérvárosi és koprodukciós 

partnereket. A Jókai Múzeum és a Petőfi Irodalmi Múzeum között nemrég létrejött megállapodást 

is szeretnénk kulturális tartalommal kitölteni ezekkel az estekkel vagy hasonló 

kezdeményezésekkel. 

Ebben az évben ünnepeljük a Magyar Játékszín megnyitásának 186. évfordulóját, a magyar 

színjátszás hőskorát. Balatonfüreden 2017. júliusában rendezik a nyílt vízi úszó világbajnokságot, 

ezért ebben az évben helyszín hiányában nem tudjuk megrendezni a közel egyhetes Kisfaludy 

SZÍNHÁZi Fesztivált, csak az elszórtan jelentkező Kisfaludy SZÍNHÁZi Estéket. 2018-ban 

mindazonáltal szeretnénk a fesztivált újra megrendezni és lehetőség szerint jobban kinyitni a 

színházi szakma felé. Minden műfajnak és társulati formának szeretnénk szerepet szánni, legyen 

az ifjúsági és gyermekszínház, független vagy kőszínházi társulat. Olyan megbeszéléseket, 

találkozásokat szeretnénk majd létrehozni, ahol a színházi élet résztvevői közösen 

gondolkodnának a színházi szakma problémáiról, megoldásokat keresve.  

Balatonfüreden évek óta garancia a néző számára az Orlai Tibor producer által hozott előadás és 

az azokban szereplő kiváló művészek játéka. Színvonalas szórakoztatás, olykor keményebb 

témájú és hangvételű előadások jellemzik és ez az, ami jellemző a Kisfaludy Színház 

műsortervezésére is. 2017-ben a következő darabokból szeretnénk válogatni a nyaralók és a 

régióban lakók számára. 
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A Kisfaludy SZÍNHÁZi Esték tervezett, meghívott előadásai  az Orlai Produkciótól :  

Party Nagy Lajos: Az étkezés ártalmasságáról,  D. Glattauer : Párterápia,   Mindent Éváról , Hitted 

volna?,   Kétely 

 

2017-ben Győr város Balatonfüred kulturális partnervárosa. Ez számos kiváló lehetőséget jelent 

a Kisfaludy Színház számára a Győri Balettel, a győri Filharmonikusokkal, A Győri Nemzeti 

Színházzal való együttműködés szempontjából.  

 

A hatékonyabb és gazdaságosabb működés 2017-ben is komoly célkitűzésünk. A tavalyi 

év nehézségeit szeretnénk bevétel növekedéssel és további, szponzorációs támogatásokkal 

növelni. Keressük az új együttműködéseket, amelyek lehetőség szerint csökkentenek társaságunk 

magas működési költségein és ezáltal nagyobb saját forrás állhatna az előadások kivitelezésére, 

meghívására. További könnyebbséget jelenthet a kategória váltás, hiszen eddig ötven-hatvan sőt 

hatvan feletti előadásszámot produkáltunk évente, amely óriási költséget jelentett, nem csak a 

megemelkedett előadási költségvetésben, de a megnövekedett munka órák tekintetében is.  

 

A legalább harminc előadás Balatonfüreden inkább kivitelezhető és kedvezőbb szám, mely 

reméljük ugyanakkor nem jár a bevételi oldal drasztikus csökkenésével. Ezt a különbséget 

nagyobb és a célközönséget jobban megtaláló promócióval, közönségszervezéssel igyekszünk 

kiküszöbölni. Törekszünk a médiában történő megjelenések rendszerességére és számának 

növekedésére. További óvodás és kisiskolás korú nézővel szeretnénk 2017-ben gyarapítani 

bérleteseink számát, a régió más városaiból is. A csopaki bérleteseink esetében székhelyen kívül 

tartott előadásokkal is segítjük elérhetővé tenni a színházba járást, de arra is volt példa, hogy a 

tihanyi óvoda részére adtunk el előadást, megrendelésre. A bevétel növekedését a saját illetve 

koprodukcióban készült előadások további, székhelyen kívüli forgalmazásával igyekszünk még 

elősegíteni. 

 

Összegzés  

 

A Kisfaludy Színház 2012-ben letette voksát a magas színvonalú előadások, koncertek 

meghívása mellett. Szoros kapcsolatot ápol az óvodákkal, iskolákkal és lehetőséget nyújt a fiatal , 

pályakezdő művészeknek is. Fontos feladatának tekinti az összművészeti produkciók 

létrehozását, a kortárs táncot, komolyzenét népszerűsítő programok bemutatását, nem csak a 

régióban lakók, hanem a városba látogató sokezres, tartalmas feltöltődésre vágyó közönség 

számára is. Így volt ez 2016-ban és ezt a szakmai igényességet követjük a jövőben is. 
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Arácsi Népház 

 

Az Arácsi Népház a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. egyik telephelyeként működik.  

A Népház egy közösségi tér, ennek megfelelően különféle rendezvényeknek, foglalkozásoknak ad 

otthont. Egyben teleházként (internetezési lehetőség) és a Városi Könyvtár fiókkönyvtáraként is 

működik.  

A Népházba tervezett saját programjaink: 

- február: Farsangi készülődés (bütykölde) gyermekeknek, vetélkedő, népek tánca est 

- február 25. Kommunizmus áldozatainak emléknapja 

- április: Húsvéti kézműveskedés gyermekeknek 

- augusztus: táborzáró pizsama party 

- október: Az őszi szünet bütyköldéje gyermekeknek 

- november: Népek tánca est 

- november: Adventi kézműves foglalkozás gyermekeknek 

- december: Téli-karácsonyi kézműves foglalkozás gyermekeknek 

A Kft szervezésében, de külső helyszínen megvalósuló kirándulások, túrák: 

- február: Téli Tihany 20 km teljesítménytúra  

- Célközönség: családok, gyermekek, felnőttek 

- április: A tavaszi szünet túrája  

Célközönség: családok, gyermekek, felnőttek 

- július – augusztus. „Hátizsákkal Veszprém megyében” 5 hetes túratábor 

Célközönség: nagycsoportos óvodástól középiskolás korig 

- július közepe: Különbuszos nagykirándulás egy országon belüli, távolabbi helyre 

Célközönség: családok, gyermekek 

- október: Az őszi szünet túrája 

- Célközönség: családok, gyermekek, felnőttek 

- december: A téli szünet túrája 

Célközönség: családok, gyermekek, felnőttek 

 

Az arácsi városrészben működő Arácsért Alapítvány havi rendszerességgel szervezi programjait, 

a Kft. segíti ezen programok gördülékeny megvalósulását. Évek óta az alábbi hagyományos 

programok szerveződnek és bonyolódnak le: 

Januári program: Arácsi disznóölés - 01. 28. (Tolnai Béla) 

- este: Retro Buli – Töpörtyű Party Tervezett helyszín: Arácsi Népház 

Februári program: Arácsi karnevál – 02. 25. (Fabacsovics Zoltán) 

Tervezett helyszín: Arács közterei, esőhelyszín: Arácsi Népház 

Márciusi program: Árpád napi rendezvény – 04.01. – Dr. Sipos Árpád 

Tervezett helyszín: Arácsi Népház 

Áprilisi program: Tavaszköszöntő – 04. 22. (Császár Attila) 

Tervezett helyszín: Koloska völgy, esőhelyszín:  Arácsi Népház 

Májusi program: Jótékonysági est – 05. 27.  (Molnár Judit) Tervezett helyszín: Arácsi Népház 

Júniusi program: Szent Iván éjszaka Arácson – 06. 24. 
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Szeretnénk a  HAL ÉS BOR ÜNNEP rendezvénysorozathoz kapcsolódni, szokott módon!!!  (Tarnai 

Katalin – Gaál Botond) Tervezett helyszín: Hősök tere, esőhelyszín:  Arácsi Népház 

Júliusi program: Anna-báli kísérőrendezvény – 07. 30. (Hári Lenke) Szeretnénk az ANNA-BÁLI 

rendezvénysorozathoz kapcsolódni, szokott módon!!! Tervezett helyszín: Arácsi Népház 

Augusztusi program: Zenés nyáreste Arácson – 08.18. (Császár Attila) 

Tervezett helyszín: Arácsi Népház 

Szeptemberi program: Arácsi szüret – 09. 24. ( Gaál Botond)Tervezett helyszín: Hősök tere, 

esőhelyszín:  Arácsi Népház 

Októberi program: Kulturális rendezvény – 10. 14.  (Tarnai Katalin)  

Tervezett helyszín: Arácsi Népház 

Novemberi program: 

Márton-napi újbor kóstoló – 11. 11. (Dr. Szalai Gábor) 

Tervezett helyszín: Arácsi Népház 

Decemberi program: 

Arácsi Karácsony - 12. 17. (Molnár Judit)  Tervezett helyszín: Arácsi Népház 

  Arácsi Szilveszter - 12. 31. (Balika Árpád) Tervezett helyszín: Arácsi Népház 

 

A Népház nagyterme helyet ad képzőművészeti kiállításoknak, mely kiállítások zömét a MÚZSA 

Közhasznú Egyesület szervezi. A fennmaradó helyekre külsős jelentkezéseket is befogadunk. 

 

A 2017. kiállítási terve az Arácsi Népházban:  

 

Időpont: Kiállító (név): 

január   - február Szalvik Gyula természetfotós                       4 hét 

március  – április  Károly Éva festő                                           4 hét  

április  – május  Kozma Imre festő                                         4 hét 

május  – június  Nádler László festő                                       4 hét 

június  – augusztus  Grimm József  festő                                      7 hét 

szeptember  - október Vajda Ferenc festő                                         4 hét 

október – november Végh-Mozgai Heni       festő                         4 hét 

november – december Szép Ilona  festő                                            4 hét             

december – 2018. január Hódos Józsefné fotó, goblein                        7 hét 

 

 

A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. művészeti csoportjai (Dalkör, Nyugdíjas klub, Vegyeskar, 

Hímző Műhely, stb.) igényt tartanak arra, hogy egy-egy nagyobb rendezvényüket (pl. 

születésnapok megünneplése) a Népházban tarthassák meg, ezt a 2017-es évben is így tervezik. 

(Konkrét dátumok aktuálisan egyeztetve) 

 

A Népházban egyéb „külsős” rendezvények: 

1. a Nők a Balatonért arácsi csoportja által szervezett: 

- február - Téli esték 

- április 22.   Föld napi rendezvény  
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- október - Zöld nap 

- december 6. Mikulás 

- ezen kívül minden hónap harmadik szombat délutánján esetlegesen megbeszélést tart a 

csoport 

2. az Arácsi Katolikusok és a Balatonfüredi Plébániahivatal által tervezett Vasárnapi Vizit 

programjai havonta egy-egy vasárnap délután 16 órától 

      3. az Arácsi Seniorok december 27-i János-napi boráldása 

 

A Népház a 2017-es évben is helyet ad heti rendszeres foglakozásoknak. Ezek egy része a 

művészeti csoportjaink próbái, más része külsős terembérletek.  

 

nap: óra: foglalkozás: 

 

 

hétfő 

16:45 – 17:30 óvodás néptánc 

(terembérletet fizet) 

19 - 21  senior néptánc (saját csoport) 

 

kedd 

13 - 16 Hímző Műhely (saját csoport) 

19 - 21 country  

(terembérletet fizet, kulcsuk van) 

szerda 18-19 jóga 

csütörtök 9-20 (két csoport) Kosárfonó tanfolyam (saját) 

13-15 Dalkör próba (saját csoport) 

 

péntek 

 

10 - 11 

Angyalfióka gyermektorna 

(terembérletet fizet) 

szombat 10-12  Citera próba (saját csoport) 

 

A Szent Benedek Gimnázium is minden évben lehetőséget kér arra, hogy a szalagavató bál táncát 

a Népház nagytermében gyakorolhassák. Erre 2017-ben is térítésmentesen lehetőséget adunk.  

 

Ezeken a terembérleteken kívül a Népházban lehetőség nyílik arra is, hogy egyéb 

rendezvényekre, pl. esküvői, ballagási fogadások, nyári táborok (tánctábor) megtartására 

kibéreljék a nagytermet. Erre a 2017-es évben is lehetőséget biztosítunk.  

Ami már konkrét időpont: 

- május 6. Családi rendezvény 

- július 1 – 10. Szivárvány Táncszínház edzőtábora 

- augusztus közepe: Szivárvány Táncszínház edzőtábora 
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Művészeti és közösségi csoportjaink, együtteseink 

 

Csoport/felelős neve a Társaságunknál vezető  

Székely Gabriella: 

Kék Balaton Népdalkör Bónyai Mária  

Kék Balaton Nyugdíjas Klub Bónyai Mária  

Balatonfüred Város Vegyeskara Zemenné Horváth Orsolya  

 (évadzárásig megbízott karnagy)  

Sellő Tánccsoport Balogh Erzsébet 

  

Szabó Rita: 

Fúvószenekar Hégely Ákos  

Törőné Horváth Ilona: 

Hímzőműhely Szuper Miklósné  

Életmód Klub Novák Tiborné  

Művészklub Nagy Sándorné 

Citera Zenakar Kovács Imre 

Koloska Senior Tánccsoport                             Jakab Tünde 

 

  

 A csoportok vezetőivel 2016. első felében volt közös egyeztetésünk ismét annak 

érdekében, hogy segítsük az egymás közötti kapcsolatok kialakítását, az évzáró egyeztető 

december közepén lesz. 

A 2017. évi terveiket, valamint Társaságunk és a város rendezvényein történő közreműködéseket 

tekintve pedig a munkatársaink és az ügyvezetés személyesen egyeztette, megismerve a 

csoportok működési terveit. A csoportok ennek alapján állították össze éves programtervüket. 

 

Intézményünk az alábbi szolgáltatásokkal segíti a művészeti csoportok céljainak megvalósulását: 

 

Pénzbeli támogatás: 

 Csoportvezetők díjazása 

Szolgáltatás: 

 Információ, tanácsadás – pályázatokhoz, statisztikai jelentések 

 Irodai infrastruktúra használata 

 Műszaki-technikai infrastruktúra rendelkezésre bocsátása, szállítása 

 Intézet honlapján megjelenési lehetőség 

Természetbeni: 

 Kedvezményes, ingyenes jegybiztosítás a rendezvényekre a csoportjaink tagjai részére 

 

A csoportok által leadott munkatervekben szerepelnek a város rendezvényein való 

közreműködések, részvételek, a csoport saját ünnepei, összejövetelei. 
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A Társaságunk csoportjaként történő működés mellett döntött a Koloska Senior Néptánccsoport 

és frissen alakult Citerazenekar, 2016-ban már így működött az említett két csoport. Mindkét 

együttes az Arácsi Népház tervezi továbbra is a próbák tartását. 

 

Javasolnánk egy közös szakmai stáb felállítását az Önkormányzat Művelődési Osztálya és 

Társaságunk munkatársai részvételével, amelynek feladata közművelődési feladatellátás civil 

szférában történő működtetése, adatgyűjtése, rendszerezése, koordinációja. A jelenleg fellelhető 

civil portálok tartalmának adatmódosítása, a pályázati munkák rendszeresítése. Ez utóbbit 

fontosnak tekintjük, mivel úgy tűnik, hogy a helyi, városi civil pályázatokon való indulás az 

elsődleges és megfeledkeznek a csoportok az egyéb, országos támogatási lehetőségekről. 

 

 

Civil csoportok, művészeti csoportok munkaterve 

 

 
 

Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekar 
 

 

 

A 2016-ben 81 éves zenekar a költségvetésben 54 fővel szerepel, bár jegyzett tagjainak 

száma 78 fő. A zömében fiatalokból álló zenekar kénytelen a próbáját az egyetemisták, művészeti 

szakközépiskolások időbeosztásához igazítani, így a próbák a hét végére tolódtak.  

A zenekar próbáinak és fellépéseinek éves számát előre tervezzük, hiszen ennek költségvonzata is 

van.  

A zenekar tudása a tavaszi hangversenyen mérettetik meg. A hangversenyeken azonban minden 

évben bebizonyosodott, hogy a zenekar joggal arany illetve kiemelt arany minősítésű. Művészeti 

vezető: Hégely Ákos karnagy Minősülés: 2016-ban, erre az évre majd tervezni kell a minősítő 

hangverseny költségeit. (Zsűri, stb.) 

A Zenekar költségvetése nagyban kihat a szakmai háttér biztosítására (zenekari eszközök 

beszerzése, kották jogdíja stb.), ezért a fellépések terén szeretnének maradni a Fenntartóval 

történt egyeztetések szerinti évi 10 ingyenes fellépés keretei között.  

 

 

2017-ben a Fenntartóval egyeztetve az alábbi fellépési/munkarend szerint vállal ingyenes 

fellépést városunk részére a Fúvószenekar: 
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(A fenti programokhoz természetesen még érkezik felkérés az év folyamán.) 

 

2017 évre tervezett  havi próbák száma összesen kb: 59 db 

2017 évre tervezett utazások:  május 30 - július 04. olaszországi meghívás.  

                                                    június 15. Nemesócsa. 

2017 augusztus eleje:  Zenekari találkozó. Résztvevők: Horvátország: Lovran, Olaszország, 

Szlovákia: Nemesócsa, Magyarország: Mosonmagyaróvár, Kőszeg, Ajka  

Az utazások egy része pályázati támogatásból valósulhat meg. 

Hangszerjavítás, vásárlás: pályázat esetén. 

Egyenruha pótlás: 6-7 db egyenruha az új tagok részére. 

 

 

Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekar 2017. évi terve 

Időpont Program Helyszín Költség 

2017.02.26. 

16:00 

Farsangi 

Fúvószenekar 

 

BSZKK saját rendezvény 

2017.03.15. 10:30 Március 15. Ünnepség  ingyenes 

2017.03.17. 

16:30 

Hamvas 

 

Tagore sétány fizetős 

(kedvezményes) 

2017.05.06. Lóczy ballagás 

 

Lóczy – Kisfaludy 

színpad 

? 

2017.05.13. 
10:00 

Vitorlabontó 
 

Vitorlás tér ingyenes 

2017.06.23. 
18:30 

Hal- és bor ünnep? 
 

Tagore sétány fizetős  
(kedvezményes) 

2017. 07.15. Úszó VB megnyitó Tagore sétány  
2017.07.29. 

18:00 
Anna- bál 

 
Gyógy tér ingyenes 

2017.07.30. 
10:00 

Anna – bál 
 

Kisfaludy színpad ingyenes 

2017.08.20. 
10:30 

Állami ünnep 
 

Szent István tér ingyenes 
 

2017.10.07. 
14:00 

Szüreti felvonulás 
 

 fizetős (kedvezményes) 

2017.10.23. 
10:30/16:00 (?) 

Október 23. 
 

Kovászna  park ingyenes 
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Balatonfüredi Örökségünk Himzőműhely 

Minden kedden az Arácsi Népházban tartunk konzultációt és foglalkozást. 

 Részt vesznek a Jókai-bableves főzőversenyen, melyen foglalkozást tartanak az 

érdeklődőknek. 

 május Mezőkökesd , 100 rózsás hímzőpályázat (csak Matyó motívumokkal lehet indulni.) 

Egy keresztszemes komplett 10-12 db-os garnitúrával indulnak 

 június Budapest Duna-Palota 2017 Magyar Kézművesség balatonfüredi Úri hímzéssel 

indulnak. 

 Országos hímző tábor 2 fő jelenlétével, amely egyben továbbképzés is. 

 A Veszprém megyei Népművészeti Egyesület 3 kiállítást is szervez a környező 

nagyvárosokban a hímző kör is megjelenik a kiállításon. A városok befogadó készsége 

tárgyalás alatt van. 

 Helyben, ha igény van rá, gyermek foglalkozásokat szívesen vállalnak  

 Az elkészült kézimunkákat folyamatosan zsűriztetik a Hagyományok Háza Népi 

Iparművészeti Osztállyal 

 Kértek kutatási engedélyt a Laczkó Dezső Múzeumba, ennek elbírálása folyamatban van. 

 2018 Békéscsaba Textilkonferencia (az anyagot januárban kell leadni.)  

 A Katolikus Vörös templomba is szeretnének egy garnitúrát készíteni ennek az elkészítési 

ideje 3-4 év. Most van egyeztetés alatt a tisztelendő úrral. 

 Szívesen vesznek részt a testvérvárosi kapcsolatok erősítésében, kiállítást, bemutatót, 

tanítást is szívesen vállalnak. 
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Koloska Senior Néptáncegyüttes  

 

hónap rendezvény próba 

/alkalom/ 

fellépés megjegyzés 

január  6   

február  7   

március Március 15. 6 1  

április  7   

május Jókai-bableves 

főzőverseny 

9 1  

június  7 1  

július  2   

augusztus Borhetek 2 1 a Balatonfüred Néptánc 

Együttessel 

szeptember Romantikus 

Reformkor 

7 1 ez akár bevételes is lehetne 

október Füredi szüret 6 1  

november Magyar nyelv napja 6 1  

december  5   

 

Amennyiben szükséges, a Balatonfüred Néptánc Együttes mellett, szívesen részt vesznek 

Balatonfüred kulturális partnerkapcsolatainak építésében. 

Nagy segítség lenne a próbák alkalmával tükörre, tükrös falra a próbahelyen, az Arácsi 

Népházban.  

 

 

Életmód klub 
 

 

Január   2 foglalkozás /gyógytornász, építész, klubnap/ 

   2 alkalommal mozgatÓra, táncház 

 

Február  2 foglalkozás /farsang, természetgyógyász/ 

   2 alkalommal mozgatÓra, tánvház 

 

Március  1 foglalkozás /klubnap/ 

   1 foglalkozás /előadás / 

Tavaszkezdő, tisztító kirándulás – szemétgyűjtés zöldülés előtt, amíg látszik!  

   2 alkalommal mozgatÓra 

 

Április   1 foglalkozás /előadás/ 

   „Sárkányos” nap –  
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   zarándoklás 

 

Május   kihelyezett foglalkozás – Majális 

   Virágos nap, ingyenes virágbőrze 

 

Június   Kihelyezett foglalkozás – sárkányhajózás 

 

Nyári szünet 

 

Szeptember  kihelyezett foglakozás, szüret 

   Kirándulás Tapolca, tavasbarlang 

 

Október  kihelyezett foglakozás –Vászoly, terményünnep 

   1 foglalkozás /klubnap/ 

 

November  2 foglalkozás /természetgyógyász, coach/ 

   2 alkalommal mozgatÓra 

 

December  2 foglakozás / adakozás, klubkarácsony/ 

   2 mozgatÓra 

 

Újra indítják a „Kőgyalog-Kör” – t, kezdetben heti 1, majd később 2 alkalommal. 

 

 

 

Balatonfüred Város Vegyeskara 

 

Január   Kórusfarsang  

Február  Közreműködés kiállítás megnyitón  

Március 4.  Kodály hangverseny   

Március 15.                 Nemzeti ünnep, közös éneklés 

Április }  Balatonalmádi vagy siófoki fellépés     

Május    

Június   Közreműködés kiállítás megnyitó 

Július                           Évadzáró 

Augusztus                   Borheti fellépés 

Szeptember  Széchenyi emlékünnep (fellépés) 

Október 1-4.  Vendéglátás, közös koncert Ulm (Németország) városának kórusával   

December  Felnőtt kórusok karácsonyi hangversenye 
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A Balatonfüredi Művészklub  

 
 A Polgármesteri Hivatal Folyosó Galériájának kiállítási terve 2017. 

  

  

Időpont: Kiállító: 

 

február  – április 

 

tavaszi kollektív kiállítás 

 

április  – június 

 

egyéni kiállítás 

 

június  – augusztus 

 

egyéni kiállítás 

 

szeptember  – november 

 

egyéni kiállítás 

 

november  – 2018. január vége 

 

téli kollektív 

 

 2017. évben a Polgármesteri Hivatal Folyosó Galériájában 5 kiállítást terveztek.  

 Ebből két kiállítás anyaga tematikus. Mindkét tematikus kiállítás az egyesület tagjainak, 

festőknek, fotósoknak, képzőművészeknek közös kiállítása.  

 2017. őszén is szeretnének a Művészklub tagjai részt venni egy akkor aktuális 

képzőművészeti kiállításon. 

  

 

Sellő tánccsoport  
 

A csoport egyre több városi rendezvényen közreműködik önálló műsorszámaival és 

közösen is fellép Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekarával. Színpadi mazsorett, menettánc, 

zászlóforgatás és reformkori táncok bemutatásával színesíti a programokat. 

 

 Iskolai farsangok 

 Tavaszköszöntő hangverseny 

 Első hajó fogadása 

 Jókai napok 

 Gyermeknap 

 Sirály táncfesztivál 

 Balaton Ifjúság Művészet  

 Anna-báli kísérőprogram 

 Térzenék 

 Borhetek 

 Romantikus reformkor 

 Szüreti felvonulás 
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 Advent Fényei 

 

Feladatok, a táncosok felkészítése: 

Testképzés, menetelés, ritmus tartása, eszközhasználat, tánclépések, koreográfiák tanulása. 

A közösség formálása, egymáshoz való alkalmazkodás, elfogadás, bizalom. 

Felkészítés a rendezvényeken való részvételre, helytállásra, felelősségtudat, állóképesség 

növelése. 

Utánpótlás csoport létrehozása, az óvodás korúak fokozatos bevonása a műsorokba évi 1-2 

fellépéssel. 

Toborzás, a csoport létszámának növelése. 

 

Heti 3 órát tervezek az Eötvös L. Általános Iskolában: 

Csütörtökön 16-18 óráig a tornaszobában  

Pénteken 16-17 óráig a tornateremben  

 

A tanítási szünetekben szeretnénekk próbát tartani a Balaton Szabadidő és Konferencia Központ 

parkettás, tükrös tánctermében, amely minden tekintetben alkalmas a testképzésre és a 

tánclépések tanulására.  

Nyáron egy hetes intenzív kurzust terveznek az Eötvös L. Általános Iskolában hétfőtől péntekig, 

napi 3 órában. 

 

Kék Balaton Népdalkör  
 

A Dalkör tagjainak létszáma 20 fő. 19 nő, 1 férfi. 

Próbák: Hétfő: 14:30-15:30-ig a Közösségi Házban. 

Csütörtök: 13:30-14:30-ig az Arácsi Népházban. 

 

2017. január: 

 Dalcsokrok összeállítása 

 Naptárkállítás – Könyvtár (1 csokor éneklése) 

2017. február: 

 Készülés a tavaszi programokra. Március 15. Katonadalok. 

2017. március: 

 Készülés a Megyei Területi Népdalkörök találkozójára, melyet Balatonfüreden szeretnénk 

rendezni. Egyeztetés az Életet az Éveknek megyei elnökségével. Elképzelésünk: Közösségi ház 

(szombat délelőtt 10 órától), Időpont: április vagy május. 

2017. április: 

 „Életet az Éveknek” füredi (Annabella szálló) rendezvényén való szereplés – április 20-án (2 

csokor éneklése). 

2017. május: 

 Diszel- Népdalos találkozón való részvétel. 
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 Füred: Borünnepen való szereplés „Bormaraton”. 

 Zirc: Egyházi kórusok megyei találkozóján való részvétel (Alsóörs – Füred együtt énekel) 

2017. június: 

 Arácsi Szentiván-éj rendezvényen való részvétel – a Dalkör arácsi tagjai szereplésével.  

2017. július: 

 Kisfaludy Színpad: „Szivárvány” Kft. által szervezett énekes-táncos műsoros délutánon való 

fellépés. 

2017. augusztus: 

 Borhét rendezvényen való szereplés (Tihany – Alsóörs – Tapolca – Csobánc – Balatonfüred – 

Hévíz csoportjai külön-külön 5-6 perc és együtt a „Rézhúros” citerazenekar kíséretével). 

2017. szeptember: 

 A Turisztikai Hivatal „Hagyományőrző” rendezvényén való fellépés.  

 Lakótelepi Napok – rendezvényen való fellépés. 

2017. október: 

 Október 1-én, a Zene Világnapján helyi járati autóbuszokon való éneklés. 

 Sportcsarnok: Idősek világnapján való szereplés. 

 Szüreti műsor a Kisfaludy Színpadon – közös fellépés a Citerazenekarral (ők önállóan is). 

2017. november: 

 Halottak napi megemlékezés (Klubteremben). 

2017. december: 

 Karácsonyi műsor a Klubban  

 Felkészülés az ünnepekre – Dasek Viktor hat. pap meghívására. 

 

Külön rendezvény novemberben: 

20 éves a Kék Balaton Népdalkör – Vendégek hívása (Alsóörs, Tapolca, Citerazenekar). Helye: Arácsi 

Népház 

 

Kék Balaton Nyugdíjas Klub  
 

Klubtagok létszáma 87 fő 

Összejövetelek: Hétfőn és szerdán: 13.00-17.00 óráig a Közösségi Házban. 

 

2017. január: 

 Az éves program megbeszélése,  Pótszilveszter a Klubban 

 Közgyűlés a Közösségi Ház nagytermében. 

 

2017. február: 

 Születésnap – Közösségi Ház 

 Fürdés Sárváron (ha van akciós lehetőség) 

 

2017. március: 

 Nőnap – rendezvény a Klubon belül (zeneiskolai tanulók fellépése, néptáncosok) 
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 A VMK kiállításának megtekintése 

 Március 15-i ünnepségen való részvétel. 

 

2017. április: 

 A „Népdalos Találkozó” (megyei) szervezésében való segítés 

 Folyosó Galéria kiállításának megtekintése 

 Születésnap – Közösségi ház (Klubteremben) 

 

2017. május: 

 A Horvátországból – Opátiából érkező nyugdíjas csoport (40 fő) fogadása, ellátása – 3 napra 

jönnek – A Bablevesfőző verseny hétvégéjén. 

2017. június: 

 Budapest – Operettszínház; a Vaszary-Villa kiállításának megtekintése. 

 Természetgyógyász előadás 

 Első félévet záró kirándulás: Keszthely – Hévíz 

 Születésnap: Egy klubtag pincéjénél bográcsozás 

2017. július: 

 Szüret a Klubban 

2017. augusztus: 

 Borhét rendezvényen való segítés a Kórusok fogadásánál 

 Születésnap: bográcsozás, szalonnasütés egy pincénél 

2017. szeptember: 

 Szüreti felvonulás programjainak megtekintése 

 Többnapos kirándulás szervezése 

 Koszorúzás a Széchenyi ünnepségen 

2017. október: 

 Többnapos kirándulás egy fürdőhelyre és környékére (Cserkeszőlő vagy Hajdúszoboszló – 4 

nap) 

 Születésnap: Arácsi Népház (zene, tánc) 

 Népművészeti kiállítás megtekintése a VMK-ban. 

 Idősek napja részvétel 

 Előadás: Szekeres Kornél őrnagy meghívása 

2017. november: 

 Halottak napja – temetői séta – gyertyagyújtás az elhunytak sírjánál.  

2017. december: 

 A Népdalkör „20 éves” rendezvényén való részvétel  

 Záróünnepség a Klubban, karácsonyi műsor „Születésnap” 
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Kiállítóhelyeink és gyűjteményeink munkaterve 
 

Vaszary Galéria munkaterv 2017. 

 
 
A Vaszary Galéria 2017-es évadjának tervezett programjai 
 

-tól -ig cím helyszín kurátor 
 2017. március 

25. 
2017. június 

10. 
 Kortársunk, 

Daumier 
A épület Gonda Zsuzsa 

2017. július aug 10. Pintér Aukció B1 Pintér Péter 

2017. augusztus 
16. 

2018. január 
 ’Emberi, 

túlságosan emberi’ 
Duray Tibor művei 

B1, Széchenyi 
Terem 

Kontaktszemélyek: 
 Jenei Adrienn 

 Kukla Krisztián 

2017. június 18. 2018. január 
Gyermekek a 

képzőművészetben 
A Révész Mária 

2017. április 2017. július Keleti Éva B1 Szarka Klára 

2015. 
2017. 

december 31. 
Biedermeier B2 Tóth Ferenc 

 
 

a) Kortársunk, Daumier 

 

A kiállítás adatai 
A kiállítás címe:  Kortársunk, Daumier 

A kiállítás helyszíne:  Balatonfüred, Vaszary Galéria 

Megnyitó:   2017. március 25. 11 óra 

A kiállítás időtartama: 2017. március 25. – 2017. június 10. 

A kiállítás kurátora: Gonda Zsuzsa, művészettörténész 

Kölcsönadó intézmények: Szépművészeti Múzeum 

Katalógus: 

    

A kiállítás koncepciója 

A kiállítás a 19. Század első felének híres francia grafikus és festőművészének, Honoré Daumier 

korát és művészetét dolgozza fel. A mintegy 135 darab grafika, metszet és eredeti kiadvány a 19. 

Század első felének, a francia forradalom utáni időszak közéleti történéseinek, civil 

tudatosságának reflexiói. A kiállított munkák a populáris közéleti diskurzus öntudatra 

ébredésének hőskorából származnak. 

A korabeli munkákat kortárs magyar alkotóművészek munkái egészítik ki, amelyek a politikai, 

közéleti problémákra reflektálnak. 

 

b) ’Emberi, túlságosan emberi’ Duray Tibor művei 
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A kiállítás adatai 

A kiállítás címe:   ’Emberi, túlságosan emberi’ Duray Tibor művei 

A kiállítás helyszíne:   Balatonfüred, Vaszary Galéria 

Megnyitó:   2017. szeptember 

A kiállítás időtartama:  2017. Szeptember - január 

A kiállítás kurátorai:  

Kölcsönadó intézmények:  

  

A kiállítás koncepciója 

Duray Tibor a 20. századi magyar képzőművészet egyik még felfedezendő, pontosabban 

újrafelfedezendő alakja. Több mint fél évszázados életműve a harmincas évek diadalmas 

indulásától kezdődően jó néhány tematikai, stilisztikai és műfaji váltást jegyez: sokoldalú 

képzőművész alkotásai, illetve másrészről a traumákban bővelkedő történelmi kor lenyomatai ˗ 

mondhatnánk egyszerűen. Az újrafelfedezést motiváló kérdés azonban inkább úgy szól, hogy 

miként érzékeljük, és miként értékeljük ma Duray Tibor műveit, milyen lehetséges kontextusok 

erősödtek fel, s mely irányvonalak halványultak el a művész hagyatékát szemügyre véve. 

Dekorativitás, csöndes líraiság, érzékeny megfigyelések és tomboló expresszivitás egyszerre 

jellemzik. Ars poeticájának leggyakrabban hangoztatott kifejezései a „felelősség”, „az emberiség 

sorskérdéseivel való foglalkozás” egy félig-meddig letűnt korszak ideológiai dekorációivá 

üresedett ki, művei közül jó néhány meglepetésként hat a mai néző számára.  

A kiállítás e kérdések keresztmetszetében négy szekcióra tagolva válogat Duray gazdag 

hagyatékából.  

A Kell-e nekünk aranykor? címet viselő első szekció a mester időskori főműveként számon tartott, 

közel két évtizeden át készülő, impozáns méretű (2x10m), Aranykor című festményét mutatja be.  

Átlátszóság és art decó munkacímet viseli a második szekció, s Duray részletesen kidolgozott 

üvegablak képterveit és színpadképterveit (Moliére-sorozat), illusztrációit (Jónás-képek) rendezi 

közös térbe.  

A háború és áldozat című egység Duray spektakuláris, a világháborúra és egészen nyilvánvalóan 

az 56-os forradalomra reflektáló, felfokozott expresszivitású festményeit csoportosítja egybe  

A tárlat utolsó egysége (A humanizmus és intimitás) a portrékat- és erőteljes zsánerképeket, 

enteriőröket festő Durayt mutatja be egyfajta az egész életműre is reflektáló mini-tárlatként a 

művész indulásától kezdődően a késői korszakáig. E tematika a korai (30-as, 40-es évek) 

alkotásaira jellemző igazán. azonban a későbbi munkák közül is jó néhány e fénytörésben 

mutatkozik meg dacára az ideológiai őrlődésnek, a művészetbe vetett hit és a kétely 

kettősségének. A tárlat íve ekképpen kanyarodik vissza az Aranykor kezdő kérdéseihez.  

 

       

Gyermek a képzőművészetben  

 

A kiállítás adatai 

A kiállítás címe:   Gyermekek a képzőművészetben 

A kiállítás helyszíne:   Balatonfüred, Vaszary Galéria 

Megnyitó:   2017. június 18. 
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A kiállítás időtartama:  2017. június 18. - január 

A kiállítás kurátorai: Révész Emese 

Kölcsönadó intézmények:  

     

A kiállítás koncepciója 

 

Gyermekek, mint a modern képzőművészet témái, szereplői. Gyermekek a képzőművészet 

szereplőiként – főalak és mellékalak, konkrét, metaforikus, metonimikus, allegorikus és 

szimbolikus viszonyok reflexióiban. 

A kiállítás négy évszázad távlatában mintegy 200 művet tár a közönség elé a magyar 

képzőművészet legszebb alkotásaiból. A festmények, grafikák, szobrok, fotók és videó-munkák a 

17. századtól napjainkig készült műveken keresztül mutatják be a témát. Minden terem egy-egy 

témakört jár körül egymás mellé helyezve, ütköztetve, társítva különböző korok képalkotását az 

anyaságról, családról, nemi szerepekről, játékról, iskoláról, szegénységről, háborúról és a 

felnőttek nosztalgikus visszatekintéséről.  

Boldogság, ártatlanság, szépség, szabadon szárnyaló képzelet, a valóságot átható játékvilág, 

ösztönös alkotóerő, jövő. A gyermekhez manapság ilyen és ehhez hasonló pozitív fogalmak sorát 

társítjuk. A kiállítás annak ered nyomába, hogy a gyermekről alkotott képzetek hogyan jelennek 

meg a képzőművészetben. Több évszázad távlatában nyilvánvalóvá válik, hogy a gyermek 

fogalma, a gyermekkor megítélése történetileg változó. Az ördögi gyermektől a romlatlan 

gyermekig széles spektrumon mozog a megítélése. Hol felmagasztalták, az ember eszményi 

állapotaként tekintettek rá, hol pedig tökéletlen felnőttként bántak vele, akit szakadatlanul 

nevelni kell ahhoz, hogy a társadalom hasznos polgárává váljon. A képzőművészet érzékeny 

szenzorként követi ezeket a változásokat: láthatóvá teszi a szülői kötődés erősödését, az érzelmek 

felvállalását, a modern, azaz kis család megszületését.  

 

 

c) Keleti Éva fotói 

 

A kiállítás adatai 

A kiállítás címe:    

A kiállítás helyszíne:   Balatonfüred, Vaszary Galéria 

Megnyitó:   2017. április 

A kiállítás időtartama:  2017. április 

A kiállítás kurátora: Szarka Klára 

Kölcsönadó intézmények: Magyar Nemzeti Múzeum 

 

 A kiállítás koncepciója 

A kiállításban a Prima Primissima Díjjal kitüntetett, érdemes és kiváló művész fotográfus 

művészekről készített, eddig kiállításon nem szerepelt 85 felvétele látható. A fotográfiák eredeti 

negatívjait és diáit Keleti Éva 2015-ben a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. 

 



 

90 
 

Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 
8230-Balatonfüred, Honvéd u. 2-4. 

www.furedkult.hu  info@furedkult.hu  +36 (87) 950-876 

Keleti Éva szakmai életútja három nagy részre tagolható: az első harmadban a Magyar Távirati 

Iroda fotográfusaként dolgozott, majd 1976-tól képszerkesztő, szerkesztő és fotográfus a 

meghatározó fontosságú kulturális lapnál, az Új Tükörnél, később a Színházi Életnél. 

Megszűnésük után képügynökség vezető. Mindeközben fokozatosan vált a magyar fotográfiai 

közélet meghatározó alakjává – többek megfogalmazása szerint – a magyar fotográfia 

nagyasszonyává. Munkássága elsősorban a magyar kulturális élethez, kiemelten a magyar 

színházi fényképezéshez köthető. Mára már ikonná vált felvételeinek sokaságát őrzi az MTVA-MTI 

hatalmas archívuma. 

 

Keleti Éva szeretetteljes, a szépet kereső, az alkotót és alkotását tisztelettel megörökítő művészi 

felvételei kincsek az utókor számára 

 

 

Vaszary Galéria múzeumpedagógia, munkaterv 

 
Célok: 
 

A Vaszary Galéria múzeumpedagógiai programjai a 2017. évben, egyfelől a diákoknak 

szóló tárlatvezetések mellett a kiállításokat hivatott az általános iskolás és gimnazista diákoknak 

bemutatni és példákon, alkotói foglalkozásokon keresztül értelmezni.   

A 2016. évben elindítottuk az óvodások számára a „Vendégségben Vaszarynál, avagy bevezetés a 

múzeumba programsorozatunkat, amely négy önálló foglalkozásból áll.  

Programjainkat úgy alakítjuk, hogy a mindenkori és az új városi rendezvényhez 

kapcsolódóan családi napokat, foglalkozásokat kínálunk a látogatók számára. A családbarát 

programok egyaránt kínálnak felnőttnek és gyermeknek maradandó élményt.  

A nyári szezonban tartjuk meg a nyári képzőművészeti táborunkat, amelyeknek témája 

mindig az aktuális kiállítás.  

 

Évadnyitó kiállítás 

A kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás, amely a műalkotások megértését és értelmezését szolgálja.  

Felelős: Nyitrai Orsolya 

Időpontja: 2017. március közepe 

 

Húsvét a képzőművészetben 

A húsvéti ünnepkörbe tartozó alkotások felhasználásával, családi alkotónapot tartunk, amelynek 

helyszínei a Vaszary Galéria és Jókai Mór Emlékház. 

Felelős: Nyitrai Orsolya 

Időpontja: 2017. húsvéti nagyhét csütörtök, péntek 10.00-13.00 

 

II. Gyermekszombat 

Múzeumi gyermeknap, amely a városba látogató vendég családokat célozza meg programjával. A 

2015. évben kiemelt látogatottsággal bírt. Helyszínek: Vaszary Galéria, Jókai Mór Emlékház, 

Vitorlázeum 
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Felelős: Nyitrai Orsolya 

Időpontja: 2017. május 27., szombat 10.00-16.00 

 

Múzeumok éjszakája alkotóműhely foglalkozás 

Családi alkotónap, amely a múzeumok éjszakája programfolyam témájához  kapcsolódik. 

Felelős: Nyitrai Orsolya 

Időpontja: 2017. június, az országos rendezvényhez kapcsolódó időpontban, 18.00-20.00 

 

Nyári alkotóműhely  

Nagy népszerűségnek örvend a minden évben megrendezésre kerülő nyári foglalkozás, amely 

napközis jellegű és az aktuális kiállításokat dolgozza fel kortárs művészeti technikákon keresztül, 

olykor az új technikai médiumokat is használva. 

Felelős: Nyitrai Orsolya 

Időpontja:  

2017. július. 03-07., 09.00-16.00,  

2017. július. 10-14., 09.00-16.00,  

2017. július. 17-21., 09.00-16.00,  

2017. július. 24-28., 09.00-16.00,  

 

Anna-bál éjszakája 

Családi alkotónap az Anna-bál jegyében.  

Felelős: Nyitrai Orsolya 

Időpontja: 2017. július, Balatonfüred város rendezvényéhez kapcsolódóan, 10.00-13.00 

 

Romantikus Reformkor 

Családi alkotónap a programhoz kapcsolódó foglalkozással.  

Felelős: Nyitrai Orsolya 

Időpontja: 2017. szeptember, Balatonfüred város és a Reformkori Egyesület közös programjához 

kapcsolódva, 10.00-13.00 

 

Múzeumok Őszi Fesztiválja 

Az országos rendezvénysorozat keretén belül, a Nagy Rajzolás esemény az iskolai csoportokat 

szólítja meg. Kötetlen beszélgetés, múzeumi foglalkozás, rendhagyó műhelyfoglalkozás, 

rendhagyó múzeumbemutatás, rendhagyó tárlatvezetés a pedagógusoknak szól „A lámpás én 

vagyok – Tanárok éjszakája” címmel.  A „Múzeumi Őszbúcsúztató” éjszakába nyúló színes 

programunk minden korosztályhoz szól.  

Felelős: Nyitrai Orsolya 

Időpontja: 2017. szeptember és november közötti időszakban, az országos rendezvényhez 

kapcsolódóan 

 

Magyar Nyelv Napja 

Iskolai csoportoknak kínál nyelvi játékokkal tűzdelt programot.  

Felelős: Nyitrai Orsolya 
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Időpontja: 2017. november, 08.00-13.00 

 

Adventi készülődés 

Családi alkotónap vagy tárlatvezetés, amely az adventi készülődés jegyében zajlik.  

Felelős: Nyitrai Orsolya 

Időpontja:  
2017. november 25. és december 16. között szombatonként, 10.00-13.00 
 

 

 

Városi Helytörténeti Gyűjtemény munkaterve 

 

 

2017-ben fő célkitűzés a folyamatos működés biztosítása és a visszamenőleges, előző fél évtized 

során a gyűjteménybe került anyagok szakmai leltározása. Ehhez terveztük visszafogottan 2017. 

évi költségvetésünket. 

A Gyűjtemény szakmai, működési „kibontakozásához”, magasabb szintre emeléséhez két feltétel 

biztosítása szüksége lenne: 

a.) Raktárbővítés (amelynek helyszíne adott, kiépítésén pályázati úton való megoldással 

dolgozunk). 

b.) Múzeumpedagógus munkatárs alkalmazása (rendszeres és alkalmi programkínálatunk 

bővítésére). 

 

 

1. GYŰJTŐ- ÉS GYŰJTEMÉNYGYARAPÍTÓ TEVÉKENYSÉG 

 

Könyvkiadók, terjesztők, árverező cégek ajánlatai alapján a gyűjtemény gyűjtőkörébe tartozó 

megrendelések előkészítése, jóváhagyás után a beszerzés lebonyolítása. 

Felelős: Miklós Tamás   Határidő: folyamatos 

A gyűjteménybe kerülő relikviák leltározásra történő előkészítése, beazonostása. 

Felelős: Miklós Tamás   Határidő: folyamatos 

Kapcsolat kialakítása és ápolása a gyűjtemény állományát gyarapító személyekkel, kutatókkal; 

duplum anyagok igénybevételével csere útján történő gyűjteménygyarapítás. 

Felelős: Miklós Tamás   Határidő: folyamatos 

 

2. GYŰJTEMÉNYFELTÁRÓ TEVÉKENYSÉG 

 

A tárgyévben gyűjteménybe kerülő „új szerzemények” beazonosítása, hagyományos és 

számítógépes leltározása.  

Felelős: gyűjteményi munkatárs, Miklós Tamás   Határidő: folyamatos 

A gyűjteményben lévő „raktári anyag” előrendezése, beazonosítása és retrospektív leltározása. 

(Raktári anyag: kb. 8000 dokumentum.) 
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Felelős: gyűjteményi munkatárs, Tóth Bence Tamás  Határidő: folyamatos 

A Gyűjtemény honlapjának folyamatos aktualizálása, frissítése. 

Felelős: Miklós Tamás          

 Határidő: folyamatos 

A gyűjteményi raktár és gyűjtemények rendezése. A raktári rend kialakítása a gyűjteményi 

raktárban. Felelős: Miklós Tamás        

 Határidő: folyamatos 

 

3. KIÁLLÍTÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG 

 

3.1. Kiállítások 

Alkalmi kiállítási tárlatvezetések csoportok, városi rendezvények résztvevői számára. 

3.2. Gyűjteményi foglalkozások 

Balatonfüred oktatási intézményeiből érkező csoportok, helyi civil szervezetek részére 

helytörténeti foglalkozások tartása. 

Felelős: Miklós Tamás         

 Határidő: folyamatos 

3.3 Gyűjteményi rendezvények 

FÜREDI TÁRGYAK ÉS TÖRTÉNETEK! Esti tárlatvezetés gyűjteményünk újabb szerzeményeit bemutató 

kamara kiállításon. – MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA (2017. június 24.) 

Felelős: Miklós Tamás         

 Határidő: 2017. március 31.  

 

FÜRED MÚLTJÁNAK RÉGI ÉS MAI KUTATÓI. Füredi helytörténészek emlékkonferenciája és találkozója a 

Városi Gyűjteményben. – MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA. (2017. október.)  

Felelős: Miklós Tamás         

 Határidő: 2017. június 30. 

 

DIAÉJSZAKA A MÚZEUMBAN! ~ Füredi diaképek és diafilmek a nosztalgia jegyében.  

2017. november 24.            Felelős: 

Tóth-Bencze Tamás 

 

A TÉLI BALATON ÉS FÜRED. Képes és irodalmi múltidézés. 2017. december 9. (16.) 

Felelős: Miklós Tamás 

 

4. FELTÁRÓ ÉS TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG 

4.1. Kutatószolgálat 

Kutatószolgálat működtetése, kutatók kiszolgálása, felügyelete, segítése, kutatási anyagok 

előkészítése, gyűjteménybe visszahelyezése. (Nyitva: szerda – csütörtök – péntek: 10.00-18.00.) 

Felelős: Tóth-Bencze Tamás   Határidő: folyamatos 

Kutatási napló és a kutatók nyilvántartásának vezetése. 

Felelős: Tóth-Bencze Tamás   Határidő: folyamatos 

Balatonfüredi vonatkozású sajtófigyelés, cikkek feldolgozása, füredi sajtócikk adatbázis építése. 
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Felelős: Tóth-Bencze Tamás   Határidő: folyamatos 

2018. évi balatonfüredi évfordulónaptár összeállítása. 

Felelős: Tóth-Bencze Tamás   Határidő: 2017. október 31. 

 

4.2. Szakmai kapcsolattartás 

Szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás, szakmai továbbképzéseken való részvétel. 

Felelős: Miklós Tamás     Határidő: folyamatos 

A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadvány megjelentetéseinek szakmai segítése, 

szöveggondozása.          

Felelős: Miklós Tamás, Tóth-Bencze Tamás  Határidő: folyamatos 

A Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület kiadásában megjelenő „Füredi História” lap nyomdai 

előkészítése. 

Felelős: Tóth-Bencze Tamás   Határidő: folyamatos 

Balatonfüred Városi Értéktár munkájának felkérés szerinti segítése. 

Felelős: Miklós Tamás    Határidő: folyamatos 

 

5. MÚZEUMI TERVEZŐ ÉS ELŐKÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG 

Gyűjteményi, helytörténeti, kiállítási szakterületre, programra vonatkozó pályázatok figyelése, 

írása, lebonyolítása. 

Felelős: Miklós Tamás     Határidő: folyamatos 

2018. évi éves munka és költségvetési tervek és középtávú stratégiai terv összeállítása. 

Felelős: Miklós Tamás     Határidő: 2017. október 31. 

 

6. A GYŰJTEMÉNY MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉG 

Éves – minisztérium által előírt – gyűjteményi statisztikai adatszolgáltatás teljesítése. 

1444 OSAP Városi Helytörténeti Gyűjtemény 

1442 OSAP Városi Helytörténeti Gyűjtemény 

Felelős: Miklós Tamás     Határidő: 2017. január 31. 

Szabadságolási ütemterv elkészítése, helyettesítési rend elfogadtatása. 

Felelős: Miklós Tamás     Határidő: 2017. március 1. 

A Gyűjtemény állandó kiállításaihoz kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása (pl. műtárgyak lejárt 

kölcsönszerződésének meghosszabbítása, éves leltározások). 

Felelős: Miklós Tamás     Határidő: folyamatos 

 

Rendezvények 2017-ben 

 

2017. június 24. Füredi tárgyak és történetek! Esti tárlatvezetés gyűjteményünk újabb  

szerzeményeit bemutató kamara kiállításon. – MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 

2017. október   Füred múltjának régi és mai kutatói. Füredi helytörténészek emlék- 

konferenciája és találkozója a Városi Gyűjteményben.  

MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA. 

2017. november 24. DiaÉjszaka a Múzeumban! ~ Füredi diaképek és diafilmek a nosztalgia 

jegyében.  
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2017. december 9. (16.) A téli Balaton és Füred. Képes és irodalmi múltidézés.  

 

Tervezett kiállítások: 

 

I. kamarakiállítás 

Javasolt cím: 

A FESTŐ SZÜLŐFALUJA 

A régi Balatonfüred Protiwinsky Ferenc képein 

 

Időtartam:  2017. június 24. - augusztus 06. 

Megnyitó:  2017. június 24. (Múzeumok Éjszakája programsorozat) 

Aktualitás:  70 éve hunyt el Balatonfüreden 

Kiállítás szervező: Z. Karkovány Judit 

 

Protiwinsky Ferenc  

Festőművész (Balatonfüred, 1884. júl. 30.-Balatonfüred, 1947. márc. 28.). 

Hat középiskolai osztályt végzett Veszprémben és Budapesten. Az Országos Iparművészeti 

Iskolában, 1904-ben díszítő festő végbizonyítványt kapott. Hollósy Simon körében képezte magát, 

Mészöly Gyula 1907-ben megjelent könyvében már négy képpel szerepelt. 1909-től a Bajor 

Királyi Festőakadémián többek között Ludwig von Löffzöt növendéke. 1911-től minden 

jelentősebb kiállításon szerepeltek alkotásai, 1920-ban Balatonfüreden, az Erzsébet Szalonban 

mutatkozott be. A két világháború között hosszabb ideig ismét Münchenben élt, sikeres festőként 

sorra látogatta Európa nagy városait és azok múzeumait. 1934-ben hazaköltözött Balatonfüredre 

szívbaját gyógyítatni. 1928-ban az akkor épülő r. k. templom freskóinak, tizennégy keresztút-

képnek megfestésével jelentős és szép feladatot kapott. Főként a balatoni táj foglalkoztatta, a 

tavat és a környező hegyeket festette, de vállalta portrék készítését is. 

A balatonfüredi római katolikus temetőben nyugszik. 

 

II. kamarakiállítás 

Javasolt cím: 
ZOMBORY-MOLDOVÁN BÉLA (1885-1967) 

képkiállítás 
 
Időtartam:  2017. augusztus 20 – szeptember 30. 
Megnyitás:  2017. augusztus 20. 

Aktualitás:  A Művész 50 éve hunyt el Balatonfüreden augusztus 20-án. 

Kiállítás szervező: Geszti Judit 

Zombory-Moldován Béla 

festőművész 

(Munkács, 1885. ápr. 20. – Balatonfüred, 1967. aug. 20.).  

A Képzőművészeti Főiskolán Hegedűs László, Székely Bertalan és Ferenczy Károly voltak 

mesterei, 1905-ben a nagybányai Szabadiskolában is tanult. Tanulmányutakat tett 

Németországban, Olaszországban, Franciaországban és Belgiumban. 1909-től a Székesfővárosi 
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Iparrajziskola tanára, 1935-től 1946-ig igazgatója volt. Eleinte főleg ifjúsági könyvek 

illusztrálásával foglalkozott. Az I. világháborúban a galíciai harctéren súlyosan megsebesült. 

Felépülése után továbbszolgálóként az akkori Honvédelmi Minisztérium kötelékébe lépett, itt 

készültek ma is számon tartott plakátjai. A 20-as évektől áttért a portréfestészetre. Az 50-es 

évektől kezdve foglalkozott tájképfestészettel, csendéletfestéssel és rézkarcokat is készített. 

Hangulatos akvarelljei a Balatonról, a Balaton-felvidék tájainak műemlékeiről főként a II. 

világháború után készültek. Az év egy részét családjával balatonfüredi nyaralójában töltötte. 

Tagja volt a Peremartoni Nagy Sándor által, 1926-ban alapított Balatoni Művészkolónia 

Egyesületnek.1913–1947 között rendszeresen vett részt kiállításokon. Alapító tagja és ügyvezető 

igazgatója volt a Magyar Arcképfestők Társaságának, tagja az Országos Magyar Képzőművészeti 

Társulatnak, főtitkára a Magyar Képzőművészeti Egyesületnek. A Fészek Klub alapító tagja. 

Műveiért számos kitüntetést kapott (Tolnai-díj, 1919; Barcelona ezüstérem, 1929; Rökk-díj, 1932; 

Balló-díj, 1935; Ráth-díj, 1936). 

  

 

 

Jókai Mór Emlékház munkaterve 

 

A Jókai Mór Emlékház 2016-ban már az új formájában működött. Egyszemélyi felelősként 

Nyitrai Orsolya múzeumpedagógus az Emlékház koordinátora. Működést és szakmai felügyeletet 

ellátja: Kositzky Anett, ügyvezető igazgató. A változás a Petőfi Irodalmi Múzeummal történt 

egyeztetések alapján történt, előnyösebbnek tartották közművelődési szakmai munkatárs 

közreműködését az Emlékház munkájában. 

 

Kiállítás megújítása és múzeumpedagógia 

 

A kiállítás „Az arany ember” című regény köré rendeződik, amely lehetőséget ad, a diákok 

számára a tanórán kívüli új ismeretek megszerzésére. A Jókai Mór Emlékház 2011-ben elnyerte a 

Múzeum Café díjat, amelynek megfelelően színvonalas programokkal bővíthető a már jól működő 

kiállítás látogatása szakvezetéssel. Ugyanakkor a múzeumpedagógiai program, az 

Osztálykirándulás.hu szervezésében játékos totó és tárlatvezetéssel valósult meg 2016. év végéig.  

A kiállítást 2016. évben frissítettük, köszönhetően a Kubinyi pályázati programnak. 

5 év elteltével a látogatói meglátásokat és szempontokat érvényesítettük a kiállítás átalakítása 

során. 
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 Ezek szerint dr. Kalla Zsuzsa, a kiállítás kurátora a tárlatvezetői dokumentumot és a 

múzeumpedagógiai programot is megújította. Ezen megújulás a német és angol szakvezetői 

szöveg átalakításával is járt. Az idegen nyelvű szöveg a már meglévő audio guide rendszerre 

került. 

A kiállítás megújítása a Jókai Mór Emlékház múzeum boltjának kialakításában is változást jelent. 

Jókai Mór regényei közül és az életét bemutató Mikszáth Kálmán könyv forgalmazzuk. A múzeum 

boltjában eladásra kínált tárgyak tükrözni kívánják a kor hangulatát és az író felülmúlhatatlan 

géniuszát.  

 

Tervezett szakmai programok: 

 Iskolai csoportok fogadása osztálykirándulások keretében szakvezetéssel 

 Új múzeumpedagógiai program elindítása és a programajánló elkészítése 

 Múzeumok Éjszakája rendezvényéhez program összeállítása  

A kiállítások sokszínű bemutatására nyílik ilyenkor lehetőség az egész család számára 

megrendezett programok segítségével. Országosan megjelenő kiadványokhoz és honlapon való 

megjelenéshez is csatlakozunk a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozat keretein belül.  

 

A PR munkálatok terén, az országos csatornákon keresztül kívánjuk megközelíteni az iskolai 

csoportokat és kiránduló csoportokat. Erre már a tavaly évben is nagy figyelmet fordítottunk, 

állandó partnereinkké váltak az osztálykirándulások webfelület kezelői valamint az országos 

pedagógus szervezetek, iskolai együttműködési hálózatok. 

Szeretnénk 2017-ban Jókai Mór császárkörte fáját nevezni az „Év fája” címre.  

Másik törekvésünk, hogy az Emlékházat irodalmi emlékhellyé nyilvánítassuk. 

 

Felújítási, karbantartási munkálatok a Jókai Mór Emlékházban 

Az Önkormányzat felújítási támogatása lehetővé tette, hogy nem csak a szakmai program bővült 

és nem csak a tárgyrestaurálásában merül ki a beruházási munka, hanem a festési, mázolási-, 

csiszolási munkák is megoldhatók voltak. A kiszolgáló/fogadótér bútorzata is átalakult, az eredeti 

koncepció működési problémáinak orvoslásával. Funkció-, és tárgyfrissítések, átalakítások is 

megtörténtek . 

A felújítási munkák és a szakmai tartalom megújítása mellett nagy figyelmet kívánunk fordítani az 

Emlékház kertjének növényesítésére- például a rózsakertet tovább bővítenénk, hiszen a Jókai Mór 

füredi hétköznapjaiban a rózsák nagy szerepet játszottak. 
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Kisfaludy Galéria munkaterve 

 

 

A Kisfaludy Galéria kettős funkcióját fenntartva sokszor nehézségekbe ütközik a kiállítások 

kivitelezése, a színházi előadások és koncertek szempontjából szintén állandó térátalakítás 

szükséges. Pedig az épület magában hordozza azt a hiánypótló lehetőséget, amely populáris, 

könnyen forgalmazható, „közönségbarát” kiállítások rendezését jelenti. Így azonban a kettős 

funkció miatt könnyebben kezelhető, gyorsabban szerelhető kivitelt igénylő kiállításokat 

választunk (vagy felelünk meg rendezésére), amelyek többnyire nem-, vagy nehezen 

forgalmazhatók.  

Felszereltségünk nyolc év alatt amortizált, nehezen pótolható eszközökből áll.  

Nyáron a színházi előadások idején elviselhetetlen a hőség, szükséges lenne a helység 

klimatizálása, azonban túl nagy a légköbméter szám. 

 

A Kisfaludy Galéria kiállításai: 

 

 feb. 18. márc. 12. 

„Bíró László hagyatéka” 

 A kiállítás Bíró László József emlékkiállítása, amely a milánói expó magyar pavilonjában volt 

kiállítva. 

Építés: február 12-16 

Megnyitó: február 17. 

Nyitva március 12-ig. 

Bontás: Március 12-13. 

 

„IMRE ÁLMA - Makovecz Imre megrajzolt hite az égtől a földig”  

Makovecz Imre Gubcsi Lajos birtokában levő grafikák kiállítása 

Építés: március 16-17. 

Megnyitó: március 20. 

Nyitva április 12. 

Bontás: április 13-14. 

 

Jézus élete 



 

100 
 

Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 
8230-Balatonfüred, Honvéd u. 2-4. 

www.furedkult.hu  info@furedkult.hu  +36 (87) 950-876 

 efZámbó, Aknay, Tábori közös anyaga Matula Péter műgyűjtő gondozásában 

Építés: április 17-18. 

Megnyitó: április 19. 

Nyitva: június 15. 

Bontás: június 16-17. 

 

ÚSZÓ VB – A Galéria zárva (2017. június 17 -2017.július 22.) 

 

„St. Matrix – A nyitott állapot nem menthető” 

Neue Debreczenische Kunst alkotócsoport kiállítása 

Építés: augusztus 15-17. 

Megnyitó: augusztus 18-23?. 

Nyitva: szeptember 17. 

Bontás: szeptember 18-19. 

 

„Japán élővilága” 

Kércz Tibor, természetfotós sorozata Hokkaidó szigetéről 

Építés: szeptember 18-20. 

Megnyitó: szeptember 21. 

Nyitva: október 22. 

Bontás: október 23-4. 

 

Hagyományok Háza kiállítása (egyeztetés alatt) 

Megnyitó: November 3. 17:00 

Nyitva: november 26. 

Bontás: november 27-28. 
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2016/2017 évre vonatkozó beszámolók és tervek 

(1 éves időtartalmon túl mutató feladatkörök) 
 

 

Vitorlázeum beszámoló és 2017.évi tervek 

 

 

Az új kiállítóhely 2016-ban üzemelt teljes évben, hisz 2015. év közben nyitotta meg kapuit. 

Tehát ez volt az első teljes évünk, amelyből szakmai és pénzügyi-, gazdasági szempontú 

tapasztalati számokkal tervezhetünk a jövőben.  

A várt látogatószámot nem hozta az első időkben a kiállítóhely, ami a jövőben célcsoport 

kereséssel, közönségszervezéssel és kiemelt marketing tevékenységgel építhető, de szükséges az 

állandó szakmai megújítás. 

2016-ban Kopár István izgalmas, személyes relikviák kiállításának lehetőségével támogatta a 

Vitorlázeumot. Az  újabb, egészen különleges, szóló földkerülő versenyre készül a vitorlázó, aki 

1990-91-ben egyedül és egy kikötéssel a magyarok közül elsőként vitorlázta körül a földet 

Salambo nevű Balaton 31-esével, aki magyar lobogó alatt elsőként indult transzatlanti versenyen 

(America 500 - Colombus Race 1992-ben), aki 1995-ben - szintén egyedül vitorlázva - kelet felől 

nyugatra haladva kerülte a Jóreménység-fokot, és aki először szervezett földkerülő magyar 

vitorlás csapatot, majd 1996-97-ben győzelemre is vezette a MOL-HUngária 1100 nevű 55 lábas 

hajót. Kopár István már jó ideje az Egyesült Államokban él és dolgozik. Mégis mutatja 

ragaszkodását Balatonfüredhez és magyar vitorlás sporthoz, hogy épp a Vitorlázeumnak 

ajándékozta a Salambo fedélzetén töltött kihívás relikviáit. A kiállítási tárgyak kiegészítéseként a 

Salambo makettjét is kiállítottuk a Vitorlázeumban. 

 

Csoportoknak részére kulturális-turisztikai csomagokat állítottunk össze, a Vitorlás Étteremmel 

és a Vanyolai Hajózási Kft-vel összefogásban. Így egész napos programlehetőséget biztosítunk 

osztályoknak, kirándulócsoportoknak, a Vitorlázeummal a központban. 

 

 

 

Reformkori séta, Látogatóközpont beszámoló és 2017. évi tervek 

 

 

A balatonfüredi Kulturális Nonprofit Kft. 2010 óta indítja tematikus városnéző „túráit”. A bő egy 

órás program célja, megismertetni az 1800-as években fejlődésnek indult városnegyedet, mely a 

2005-2006-os évben, egy sikeres Európai Uniós pályázat keretén belül teljes mértékben megújult. 

A programot mindig érdeklődés övezte, azonban a séták felelősének személyi változásai illetve 

egyéb távollét ( gyes ) miatt nem zajlottak teljesen gördülékenyen a programok. A látogatói 

létszámot tekintve mégis sikeres évet tudhatunk magunk mögött.  



 

102 
 

Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 
8230-Balatonfüred, Honvéd u. 2-4. 

www.furedkult.hu  info@furedkult.hu  +36 (87) 950-876 

A város éves rendezvényeihez kapcsolódva valamint az Anna Grand Hotellel kötött, több éves  

együttműködésünknek eleget téve, tartottunk sok ingyenes sétát. Ezen ingyenes sétákban a helyi 

iskolák diákjai is részesültek. (korábbi években a helyi óvodák is) A legnagyobb volumenű 

esemény az ingyenes séták tekintetében a 2016-os év májusában BAFIT (Balaton Felvidéki 

Iskolák találkozója) néven megrendezett találkozó volt. Itt a környező települések 

(Badacsonytomaj, Zánka, Révfülöp…) iskoláinak a tanulói látogattak Balatonfüredre. A 4 órás 

programsorozat keretében a gyermekek reformkori városnéző sétában részesültek, 

megtekintették a Jókai Mór Emlékház és a Városi Helytörténeti Gyűjtemény épületét is. A 

programon összesen 150 diák és kísérő pedagógusaik vettek részt, beépítve a látottakat és az 

elhangzottakat tanulmányi ismereteikbe.  

 

Az egyik ok amiért a tavalyi évben  „alacsonyabb” látogatói létszámot tudhatunk magunk mögött, 

az a plakátokkal meghirdetett, konkrét időpontokat megcélzó séták  hiánya volt, valamint a 

konkurencia megjelenése, amelyek budapesti központként hirdetik meg vidéki sétáikat.  

Idén az adventi időszakban igyekeztünk változtatni a marketing stratégián. A hétvégi (szombati) 

napokon meghirdetett, forralt borral egybekötött városnéző sétákon összesen 83 főt kalauzoltunk 

végig városunk reformkori központjában, csak december hónapban. Ezen „bővített” programok a 

helyi vállalkozókkal is mélyítik a kapcsolatot, valamint kölcsönös megismertetést biztosítanak, 

adott szolgáltatásra vonatkozóan. Ezt a vonalat tovább erősítjük a következő évben is. Személyes 

tapasztalatból mondhatom, hogy az adott célközönség számára sokkal csábítóbb olyan 

programon részt venni, még ha anyagilag drágább is, amiben van plusz szolgáltatás. (forralt bor, 

bor, sütemény, ebéd….stb)  

A másik ok, (az alacsony jelentkezői létszámot tekintve) azon programcsomagok összeállításának 

a hiánya, amelyek a fő célközönséget hivatottak sétára csábítani. A két fő korcsoport, a diák és a 

nyugdíjas. Korábbi évek statisztikája alapján a leginkább aktívnak mondható jelentkezők ők 

voltak. A jövőbeni célunk e két célcsoport részvételének növelése lesz, különféle 

programcsomagok, játékos vetélkedők összeállításával. 

 A séták tematikáját illetően a helyszínek, így az útvonal is adottak.  Változtatni a fő 

„menetrenden” nem nagyon lehet a reformkori városrészben,(1-1,5 óránál hosszabb ideig tartó 

vezetés már nem köti le a látogatók figyelmét) azonban újításokat eszközlünk.  

Terveink szerint a városi sétákat kiegészítjük az „séták Arács szívében” alapprogrammal és egy 

bővített programmal, amelynek keretében a Koloska-völgyig tartanak a séták. Ezeket a sétákat a 

parton található buszmegállókban lenne a legkiválóbb hirdetni. A Városnéző séták sorát 

szeretnénk a jövőben még tovább bővíteni, hogy ne csak a partra és a reformkori városnegyedre 

korlátozódjanak, hiszen városunk rengeteg élmény lehetőségét kínálja-gondoljunk csak Arácson 

túl például a Tamás-hegyre, a Lóczy barlangra. 

 
 
 

Pr- és marketing tevékenységeink 
 

Általános feladatok:  
-Együttműködési kapcsolatok ápolása, felkutatása (Balatonbest, Balatoni Hajózási Zrt., Balaton-
felvidéki Nemzeti Park, Anna Grand Hotel, Silver Hotel stb.)  
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-Sajtómegjelenés figyelése, archiválás  

- Közönségszervezés  

- Rendezvénynaptár aktualizálása, információk továbbítása  

- Havonta megjelenő műsorfüzet összeállítása, terjesztése  
 
 Promótálás nyomtatott formában  
-Nyomtatottan (papír alapon, egyéb hordozó eszközön)  
-Molinó, Zászló, Műsorfüzet/Leporelló, Meghívó, Plakát, Szórólap, ezek kint létének állandó 
figyelése, ellenőrzése, pótlása  
-Hirdetési felületek ellenőrzése, karbantartása, feltöltése (városi hirdetőtáblák, megállító-táblák)  
-Szomszédos települések nagyobb rendezvényein való megjelenés  
 
Elektronikusan  
-Papír alapú plakátok/szóróanyagok, meghívók elektronikus tárolása, terjesztése 
- webes felületeink töltése, ellenőrzése, karbantratása 
- hírlevél  
- emailben (aktualizált cím-, protokoll lista) alapján  
- közösségi oldalakon (események létrehozása, meghívás; fotók feltöltése, …)  
- város hirdetési felületein, intézmények, szállodák, közösségi terekben 
-Hírportálokon (Artkalauz, Metropol, Új Művészet, veol, veszprémi7nap, Pestiműsor, 
Programturizmus, Utazzitthon, Iranymagyarorszag, Port stb.)  
 
A hatékony promóció alapja,  hogy a rendezvények hirdetései, információi időben kerülnek a 
célközönség elé. Ennek feltétele, hogy az információk, ismertetők szövege időben elkészül, azaz a 
rendezvény-, kiállítás szervezők időben tudják összeállítani a pontos műsort/kiállítás részleteit. A 
késéseknek ugyanazok az okai vannak:  
-Programdömping  

-Programtervezeten kívül „utolsó pillanatban beeső” rendezvény  

-Egyeztetés elhúzódása a szereplőkkel, kiállítókkal, előadókkal (információhiány)  

-Finanszírozási hiányosságok miatt a reklámozási felületek, lehetőségek kihasználatlansága  
 
A sok feladat mellett nagyon kevés idő jut a folyamatok áttekintésére, a következő 
rendezvényekre való felkészülésre, a megvalósult programok, események kiértékelésére, a 
hirdetési felületek, lehetőségek felkutatására, a piackutatásra. 
 
Plakát, szóró, meghívó mennyiségek, általánosságban, rendezvényenként: 
Kevés rendezvény, kiállítás esetén alkalmazzuk az alább felsoroltak egészét. A felsorolás a 
lehetőségeket hivatott bemutatni. 
o A1: 10-20  
o A2: 10-20  

o A3: 20-40  
o A4: 20-40  
o A5: 400-1200  
o Meghívó: 60-300  
o Műsorfüzet: 500-5000  
o Molinó: Városkapuk, Blaha utca, Kisfaludy utca, Tagore sétány, BSZKK, Intézmény kerítések, 
Strandok  
o Zászló: 19 db (Vitorlás tér, Strand)  
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o Spot (Helyi és szomszédos strandok)  

o Óriásplakát 
- A műsorfüzet elkészítése, kiadása aktuális hónap  

- Hirdetések megrendelése, hirdetési felületek, sajtó értesítése a műsorfüzet megjelenésével egy 
időben  

- Terveink szerint a műsorfüzettel egy időben A2 méretben kerül ki a hirdetőtáblákba az adott 
havi program (átláthatóbb, helytakarékosabb, költségkímélő), a fontosabb, nagyobb programokat 
továbbra is kiemelve hirdetnénk.  

- A műsorfüzet a visszajelzések alapján nagyon kedvelt a reklámanyagunk. A nyári hónapokban 
magas példányszámban jelenik meg, akár önfinanszírozóvá is válhatna helyi vállalkozók, hotelek 
hirdetésinek megjelentetésével  

-Hiánypótló lenne egy átfogó, az intézményeinket, programokat, kiállításokat bemutató kiadvány 
angol és német nyelven.  

 
Közönségszervezési tervek  
- Bérletrendszer kialakítása korcsoportonként (Óvodások-iskolások kiértesítése tanév végén, de 
legkésőbb a tanév indulása előtt)  

- Célcsoportok elemzés és elérése (program-érdeklődési kör, korosztály (gyermek korosztálytól a 
senior korosztályig)  

- Civil szervezetek, testvérvárosok és a környező települések közötti mélyebb kapcsolattartás 
(elérésük a direkt mail rendszer által lenne hatékony, ami nem terheli a büdzsét, viszont adott 
célcsoporthoz közvetett módon eljut)  

- Helyi intézmények, művészek, lakosok „aktivizálása”, személyes kapcsolattartás. Ingyenes séta 
vagy múzeumlátogatás, nem csak iskolásoknak, hanem dolgozóknak, vállalatoknak, cégeknek, 
Balatonfüred közigazgatási területén belül. 

- Vendégfogadással foglalkozó, vendégeknek elsőként programokat ajánló irodák, szállodák stb., 
munkatársaival szoros kapcsolattartás, motiválás a hiteles, szívbéli ajánlásra.  

- Csomagajánlatok, Barter/Partnetségi megállapodások  

- Osztalykirandulas.hu, seta@furedkult.hu, info@furedkult.hu weblap- és email címek alapján 
beérkező igények kezelése, információk frissítése, aktualizálása  

- Az osztálykirándulásoknál, csoportoknál már 2016-ban is jól működött a csoportra szabott 
csomagajánlatok kiajánlása és az interaktív játékok bevonása a programokba.  
- Az internetes reklámozás legismertebb eszközével bannerek-kel kellene a különleges és 
legismertebb balatonfüredi programokról anyagot összeállítani. Nem elegendő csupán a 
figyelemfelkeltő banner, hanem kattintással felületmegnyitó web bannerekre lenne szükség. Pl: a 
www.port.hu, vagy az www. est.hu oldalak célzott programkereső és szórakoztató weboldalak. 
Amennyiben sikerülne ezen oldalakon megjelenni, több 10.000 emberhez jutnának el a 
programjaink.  

- Kapcsolattartás (email, posta, telefon)  

- Keresőfelületeken való megjelenés  

- Helyi médiákon keresztül a nem interneten „érdeklődők” tájékoztatása  

- WEBlapjaink korszerűsítése (optimalizált, informatív/átlátható, szűrőrendszer kialakítása: 
program, időpont, helyszín, korosztály stb.)  

- Online jegyvásárlás kibővítése kiállítóhelyekre, sétákra (címlista bővítés kötelezően megadandó 
adatok alapján)  

- Vaszary Baráti Kör tagjainak a bővítése, aktív kapcsolattartás  
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Az egységes központi marketingstratégia szerinti együttműködés egyik alapja, a közös városi 
arculat-, és tartalom szerint történő megjelenés. A Balatonfüredi Turisztikai Egyesülettel és az 
Önkormányzat Művelődési Osztályával együtt eszerint járunk el.  
Sok esetben az országos hirdetési felületeken, megjelenési helyeken, eseményeken 
együttműködünk. Jellemző a közös költségviselés, a közös megjelenés. Szoros és nagyon jó a 
kapcsolat a Turisztikai Egyesülettel, a jegyértékesítésünk és műsor információink segítségükkel 
szélesebb körben terjeszthető. 
Promóciós és marketing költségeink minimálisak, így a partnerekkel történő kreatív 
együttműködések jelentenek számunkra lehetőséget. 
 

 

 

Műszaki, üzemeltetési-, és karbantartási munkálatok 
2016/2017. 

 
 
2016-ban  a karbantartási munkák keretében az alábbi munkákat végeztük el az egyes 
épületeken: 
 

1) Vaszary Villa 

’A’ épület 
- az I. és II. emeleti kiállító terek teljes festése, helyenkénti gipszkartonozása, 
- földszinti látogató tér padlócsiszolása, beeresztése.  
 
’B’ épület 
- II. és III. emeleti kiállító tér festése. 
A viharkár által megrongált kerítés helyreállítása. 
 

2) Jókai Villa 

A belső tér festése, beázási foltok eltűntetése, előtér padló csiszolása, új szőnyegek beszerzése. 
 

3) Városi Múzeum 

A múzeum belső tereinek festése, zsaluk mázolása. 
 

4) Kisfaludy Galéria 

A Galéria belső tereinek festése, zsaluk mázolása. 
 

5) Arácsi Népház 

A megrongálódott hátsó ajtó teljes cseréje, az ajtó fölé előtető készítése. A nagyterem padló 
csiszolása. 
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A 2017. évben kerül sor a Vaszary Villa összes belső ajtajának javítására, festésére, továbbá a 

külső spaletták felújítására, mázolására.  

Tervezzük a Vaszary Villa és a Jókai Villa csapadék elleni fólia szigetelését. 
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Pályázati munkáink 2016/2017. 

 
Az alábbi táblázat összefoglalja pályázati tevékenységünket. Számos, támogatást kiíró szervezet 

felé nyújtunk be folyamatosan támogatási kérelmet. A 2016-os év nem volt olyan sikeres, mint a 

2014-es és a 2015-ös év. A nyertes pályázataink száma és a támogatások összege is jelentősen 

csökkent.  

A 2013. július 1. előtti állapotokhoz képest 80%-kal nőtt a benyújtott pályázataink, támogatási 

kérelmünk száma - a Társasághoz tartozó összes intézményrész tekintetében. 

 

Téma 
Támogató, 
Kollégium Igényelt T. Megitélt Kezdés Zárás 

  

Városi Múzeum, Új 
állandó kiállítás 
létrehozása II. ütem  

Kubinyi Ágoston 
Program 3 000 000 1 600 000 2016.07.01 2017.12.31 

Rippl-Rónai József 
útja Párizstól 
Kaposvárig NKA Könyvkiadás 

      1 310 000 
HUF  

        700 000 
HUF  2016.07.01 2017.04.30 

Balatonfüredi 
Komolyzenei Esték-
komolyzenei 
hangversenysorozat  

NKA 
Zeneművészeti 

      3 000 000 
HUF  

        600 000 
HUF  2016.09.03 

2017.04.30 
(utólagos 

finanszírozás) 

XXV. Jókai napok - 
meghívásos NKA Fesztivál 

      2 000 000 
HUF  

     2 000 000 
HUF  2016.04.10 

2017.03.01 
(?) 

Kék 
balatonNyugdíjas 
Klub 40. évforduló 

Balatonfüred Város 
Önkormányzat,Civil 
szervezetek 
program támogatás   70 000 2016.11.30 2017.01.31 

KOMOR RAJZOSSÁG 
DERŰS FESTŐISÉG 

NKA 
Képzőművészeti 

      3 800 000 
HUF   nem nyert  2016.08.06 2017.01.08 

Balatonfüredi 
Komolyzenei Esték-
komolyzenei 
hangversenysorozat 

NKA 
Zeneművészeti 

      3 000 000 
HUF  

        600 000 
HUF  2015.10.18 2016.12.31 

Vaszary János és 
Vaszary Kolos A 
festőművész és az 
egyházfő 
találkozása az 
egykori prímási 
nyaralóban című 
kiadvány 
megjelenítése. NKA Könyvkiadás 

      1 000 000 
HUF   nem nyert  2015.11.01 2016.12.31 
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Örökségünk 
Hímzőműhely 
működés 

Balatonfüred Város 
Önkormányzat, 
Civil szervezetek 
program támogatás   80 000 2016.10.20 2016.12.31 

Kék Balaton Dalkör 
formaruha 
beszerzés 

Balatonfüred Város 
Önkormányzat,Civil 
szervezetek 
program támogatás   50 000 2016.08.01 2016.11.30 

A Senki nem látta 
kétszer Gaál Zoltán 

NKA 
Fotóművészeti 

      4 021 000 
HUF   nem nyert  2016.09.03 2016.11.06 

Vasarely. 
Multiplikák, 
szerigráfiák 

NKA 
Képzőművészeti 

      1 550 000 
HUF   nem nyert  2016.07.27 2016.10.30 

Balatonfüredi 
Kollektív Tárlat 
katalógus 
elkészítése 

Balatonfüred Város 
Önkormányzat-
közművelődés-
hagyományos 
közösségi 
kulturális érték 
gondozása   

        750 000 
HUF  2016.05.05 2016.10.30 

A Füredi Szüret 
Fesztivál 
megrendezésére NKA Fesztivál 

      3 000 000 
HUF   nem nyert  2016.10.07 2016.10.09 

Balatonfüred Város 
Vegyeskar, Botra 
Férfikar meghívása 

Balatonfüred Város 
Önkormányzat,Civil 
szervezetek 
program támogatás   100 000 2016.07.27 2016.09.29 

Balatonfüred Város 
Koncert 
Fúvószenekarának 
folyamatos 
fellépésének 
támogatása, a város 
zenei életének 
fejlesztése 

NKA 
Zeneművészeti 

      1 160 000 
HUF  

        500 000 
HUF  2015.09.25 2016.08.31 

Rézhúros Citera 
Együttes formaruha 
beszerzés 

Balatonfüred Város 
Önkormányzat,Civil 
szervezetek 
program támogatás   50 000 2016.05.01 2016.08.31 

Koloska Senior 
Táncegyüttes 

Balatonfüred Város 
Önkormányzat,Civil 
szervezetek 
program támogatás   80 000 2016.05.01 2016.08.31 

2016. évi 
Balatonfüredi 
Borhetek NKA Fesztivál 

      5 913 500 
HUF   nem nyert  2016.08.06 2016.08.28 
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Képbe zárt írások 
NKA 
Képzőművészeti 

      1 710 000 
HUF   nem nyert  2016.06.25 2016.08.07 

Jovánovics György - 
EGY ÖNÉLETRAJZ 
című kiállítása 

NKA 
Képzőművészeti 

      4 880 000 
HUF   nem nyert  2016.03.19 2016.07.17 

V. Füredjam NKA Fesztivál 
      3 000 000 

HUF  
     3 000 000 

HUF  2016.07.09 2016.07.13 
Színház-
Szenvedély-
Shakespeare a 
fiatalok és Színház-
Szeretet-
Shakespeare 
programok 
megvalósítására az 
óvodás és kisiskolás 
korúak számára 

NKA Előadó-
művészet 

      1 700 000 
HUF   nem nyert  2015.10.01 2016.06.30 

Jókai Mór 
Emlékház, Állandó 
kiállítás felújítása 

Kubinyi Ágoston 
Program 3 588 000 500 000 2015.07.15 2016.06.30 

Városi Múzeum, Új 
állandó kiállítás 
létrehozása I. ütem 
- előkészítés 

Kubinyi Ágoston 
Program 2 913 000 1 000 000 2015.07.15 2016.06.30 

Jókai Mór Emlékház 
állandó kiállítás 
felújítása 

Kubinyi Ágoston 
Program 1 500 000 500 000 2015.07.15 2016.06.30 

Pusztán fekete 
vonalakkal 

NKA 
Képzőművészeti 

      1 480 000 
HUF   nem nyert  2016.03.19 2016.06.19 

Balatonfüred Város 
Koncert 
Fúvószenekar 
utazásra 
OpatijaNemezetközi 
Fúvószenei 
találkozóra 

Balatonfüred Város 
Önkormányzat,Civil 
szervezetek 
program támogatás   200 000 2016.04.06 2016.06.08 

Balatonfüred Város 
Koncert 
Fúvószenekara 
programjának 
megvalósítására 

NKA 
Zeneművészeti 

         800 000 
HUF  

        800 000 
HUF  2015.07.26 2016.05.26 

Müvészetek 
fesztiválja NKA Fesztivál 

      4 000 000 
HUF  

     4 000 000 
HUF  2016.05.13 2016.05.16 

Közművelődési 
programok  EMMI  

      3 100 000 
HUF  

     3 093 000 
HUF  2015.10.01 2016.05.16 

Egy boldog nyár… NKA Gyűjtemények 
      1 750 000 

HUF  
        800 000 

HUF  2015.07.01 
2016.05.10 
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IV. Füredi Tavaszi 
Fesztivál 

 NKA Fesztivál       3 000 000 
HUF  

     3 000 000 
HUF  2016.03.11 2016.03.15 

IV. Füredi Tavaszi 
Fesztivál 

NKA Fesztivál 
      3 700 000 

HUF  
     2 000 000 

HUF  2016.03.11 2016.03.15 

Jovánovics György 

EGY ÖNÉLETRAJZ 

munkacímű 

kiadvány NKA Könyvkiadás 

      1 690 000 

HUF  

 visszavont 

(400 000)      

NKA - Emmi 

pályázat (2016) Színházi támogatás 

    10 000 000 

HUF   nem nyert      

 

 

További, benyújtott és benyújtandó pályázataink: 

 

EFOP támogatási program keretében tervezett projektek 

1. Társaságunk 2016. decemberben nyújtotta be támogatási kérelmét az EFOP 3.3.2-16 
„Kultuális Intézmények a Köznevelés Eredményességéért” című felhívásra. 
 
A fejlesztés az alábbi foglalkoztatási formákban valósulhatnak meg a kulturális, 
vagy nevelési/oktatási intézményekben: 
- Havi szakkör 
- Heti szakkör 
- Tehetséggondozás, fejlesztés 
- Versenyek, vetélkedők 
- Témanap, témahét 
 
Együttműködő intézmények: Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola; Balatonfüredi Fekete 

István Speciális Általános Iskola; Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola; Református 

Általános Iskola; Balatonfüred, Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti 

Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézménye;  Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű 

Idegenforgalmi Szakgimnázium; Kiserdei Óvoda; Óvárosi Óvoda; Tündérkert Óvoda; Révfülöpi 

Általános Iskola; Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye; 

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola; Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János 

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye; Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg; Lesence Völgye Általános Iskola; Szigligeti 

Általános Iskola. 

 

 

Támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de legfeljebb 30 millió Ft lehet. Balatonfüred 

Kulturális Nonprofit Kft. 29.800.000 Ft támogatási igényt nyújtott be a felhívásra. 

 

A támogatás mértéke a projekt összes költségének 100%-a, tehát önerőt nem igényel, bár a 

pályázat utófinanszírozású, de előleg lehívására van lehetőség, 50 % mértékéig. 

A pályázat keretében lehetőség van az olvasáskultúra és művészeti érdeklődés fejlesztését, 
népszerűsítését szolgáló rendezvények megvalósítására, éppúgy, mint a gyermek és ifjúsági 
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korosztály szabadidős tevékenységének megszervezésére, a már működő, iskoláskorúakat 
tömörítő kiscsoportok tevékenységének támogatására.  
A projekt megvalósításának ideje a pályázat elbírálásától számított 18 hónap.  
A tervezett projektidő: 2017. június 1-2018. november 30. 

A Támogatást kérő a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a már meglévők szinten tartásához, 

eszközvásárláshoz szükséges anyagi fedezetet kívánja előteremteni a támogatási keretből. Ez a 

támogatás lehetőséget teremt a teljes intézmény számára, hogy a fiatalok tanórán kívüli hasznos 

szabadidős tevékenységét biztosítsa különböző művelődési és szabadidős tevékenységi formák, 

alkalmak megteremtésével. 

 

2. Társaságunk 2017. március 13-án nyújtotta be támogatási kérelmét az EFOP 4.1.9-16 A 

múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztéseire kiírt 

felhívásra  

 
Az EFOP 4.1.9-16 számú támogatási felhívás keretében a fejesztendő helyszín az 2782. hrsz., 
Arany János utca 12. szám alatt található, valaha Helytörténeti Gyűjtemény-ként működő, 
Önkormányzati tulajdonú ingatlan. 
 
Az elérni kívánt célok: az épület bővítésével, korszerűsítésével a Balatonfüredi Helytörténeti 

Gyűjtemény hosszú távon kap megfelelő helyszínt működéséhez. Az épület egy 63 

négyzetméteres oktató-kiállítóhellyel bővül. A hosszú évek óta problémát jelentő raktározási 

feladatok megoldódnak, a műtárgy és dokumentumvédelem az eddigi feltételekhez képest 

modern, európai szintű, minőségi változást jelent. A gyűjteményi szakmai munka feltételei is 

pozitív irányban változnak, hiszen szakmai szempontból is kifogástalan működést biztosít az 

épület a funkcióbővüléssel és alapterület növeléssel. A gyűjtemény állományvédelmi feladatai és 

feldolgozó munkája egy helyszínen rögzülnek, a munkafolyamatoknak, a tárgyi emlékek 

feldolgozási folyamatának nem vet gátat a különböző helyszíneken, zsúfolt módon történő 

tárolási módszer. Az állomány bemutathatóvá válik, ezzel megismerhető bárki számára, csakúgy, 

mint a gyűjteményi munkák és állományvédelmi-, valamint feldolgozási folyamatok. Ezáltal 

közelebb kerül a látogatókhoz ez a gyűjteményi „háttérmunka”. A város története, emlékei, 

dokumentumai a helyi közösség és a szélesebb látogatóközönség számára is megismerhető, 

oktatható, bemutatható ilyen módon.   

A projekt tervezett kezdése: 2017.szeptember 01. az építési munkák 2019. február 28-ig 

zárulnak, a belsőépítészeti-, kiállítás rendezési munkák 2019. augusztus 31. határidővel zárulnak, 

amely egyúttal a projekt zárása is. A fenntartási idő 5 év. A pályázott támogatási összeg: 

29.980.000 Ft. 

 
 
3. Társaságunk az EFOP 4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és 
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztéseire 2017. április 30-ig nyújtja be 
támogatási kérelmét. 
 
EFOP 4.1.7-16 számú támogatási felhívás keretében lehetőség nyílik a Balatonfüreden működő 
művészeti-, és közösségi csoportok működési körülményeinek javítására. Ingatlan fejlesztésre és 
eszközbeszerzésre lehet pályázni. Fejlesztendő helyszínek és fejlesztési tartalmak, röviden: 
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-Kisfaludy Galéria eszköz állományának korszerűsítése, elsősorban a megfelelő kiállítási 
technológiák és világítás terén, az épület állagjavítása, bútorbeszerzések 
-Arácsi Népház: közösségi terek fejlesztése, közös helyisége funkcióbővítése (próbahelyek 
korszerűsítése, zuhanyzó létesítése), eszközbeszerzések, amelyek elsősorban a táncpróbákhoz 
szükségesek 
- Vaszary Galéria Alkotóműhelye: a terem belsőépítészeti átalakítása, amely galériával történő 
kibővítését jelenti. Így alkalmassá válik a tér a 30-40 fős gyermekcsoportok egyidejű 
foglalkoztatására. Szükséges a megfelelő bútorok beszerzése, a 6 év alatt amortizálódott eszközök 
és bútorok pótlása. 
-Közösségi Ház: A Kék Balaton Nyugdíjas Klub bútorainak cseréje (székek, asztalok, TV), 80 fő 
részére. 
Tervezett projektidő: 2017.október 1.- 2019.március 31. A fenntartási idő 5 év. A pályázni kívánt 
összeg: 20.000.000 Ft 
 
 
 

Harmonikus Város Balatonfüred Helyi Közösségfejlesztési Stratégiája 

 

Társaságunk tevékenyen részt vett a Stratégiai dokumentáció elkészítésében, amely a 

Terület és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritása keretében meghirdetett TOP-7.1.1-

16 felhívás alapján készült. A Helyi Akciócsoportban is szerepet kaptunk, illetve a Balatonfüred 

Kulturális Nonprofit Kft. vált a Munkaszervezet vezetővé. A stratégia lehetőséget teremtene a 

helyi közösségek, csoportok, művészeti-, alkotócsoportok működési körülményeinek javítására, a 

közösségi terek fejlesztésére, eszközbeszerzésekre.  

 

 

 

 

Balatonfüred, 2017. április 13. 

 

 

 

Kositzky Anett 

ügyvezető igazgató 

 

 

 

 

 

 


