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Ki látott engem? Lesznai Anna és Zoób Kati találkozása 

 

 

 

 

A kiállítás adatai 

 

 

Cím:    Ki látott engem? Lesznai Anna és Zoób Kati találkozása 

Kurátorok:   Török Petra a PIM igazgató helyettese, dr. Szilágyi Judit a PIM 

irodalomtörténésze 

Helyszín:   Balatonfüred, Vaszary Galéria, A épület,  

Megnyitó:   2018. augusztus 11.  17:00 óra 

Időtartam:   2018. augusztus 11.  – 2019. január 6. 

    Meghosszabbítva: 2019. május 31-ig. 

Partner Intézmény:  Petőfi Irodalmi Múzeum, Katti Zoób Divatház 

Kölcsönadó Intézmény:  Petőfi Irodalmi Múzeum 

Hatvany Lajos Muzeális Gyűjtemény 

Kölcsönadó magánszemély:  Kohonóczki Júlia és Barki Gergely 

Wollák Katalin és Laki Mihály  

Mihályi Gábor 

Zoób Kati 

Támogató:  BDO, Antenna Hungária 

 

Látványtervező és kivitelező:  Aleart Kft. 

Arculatterv és grafika:   Széki András 
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A kiállítás koncepciója 

 

Balatonfüred Város Önkormányzata és a Petőfi Irodalmi Múzeum Zoób Kati divattervező-

iparművész kezdeményezésére rendhagyó vállalkozásba fogott.  

 

A balatonfüredi Vaszary Galériában nagyszabású és látványos kiállításon egymás mellett mutatjuk 

be Lesznai Anna életművét (1885-1966) és Zoób Kati divattervező száz évvel későbbi, Lesznai által 

is inspirált kortárs haute couture reflexióit. A 2018. augusztus 11-én megnyitott tárlat a két művész 

alkotásainak izgalmas párbeszéde.  

 

Zoób Kati 2018 tavaszán, a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében mutatta be haute couture 

kollekcióját, amelyben a Szamárbőr királyfi csodás szimbólumai mesélnek. Az országról országra 

vándorló, szamárbőrbe zárt királyfi alakváltozásai során formák, színek, motívumok sokaságával 

találkozik, ezt tükrözik a bemutatott ruhák is. A kollekció megalkotásában Zoób Katit Lesznai Anna 

életműve is inspirálta, így a kiállításon megtekinthető ruhák reflektálnak a Lesznai-életmű nagyobb 

tematikus egységeire. A két művész párbeszéde felmutatja és igazolja, hogy az alkotói erő, a 

teremteni-vágyás időtől és tértől függetlenül utat tör magának, hasonló forrásokból táplálkozhat és a 

sok-sok különbözőség ellenére, mégis több dolog köti össze őket, mint amennyi elválasztja.  

 

A Vaszary Galéria két szintjén megrendezett kiállításban Lesznai életművének különböző műfajai – 

akár szó szerint is – egymásba szövődnek: mesék és versek az illusztrációkkal és az iparművészeti 

tervekkel. Ki-be járunk a műfajok között, felülírjuk azok határait, a kiállítás installációjában 

szavakkal, szövegekkel, textilekkel, szövetekkel, óriás-printekkel és tapétákkal, vetítéssel játszunk – 

izgalmas és inspiráló látványt teremtve. A modern technika engedi „összeolvadni” a két különböző 

korban létrejött életművet, akár a textiltervek ruhákra, egymásra vetítésével is.  

Zoób Kati és Lesznai Anna munkásságának megismertetésén túl a kiállítás két történelmi kor és két 

család múltjába is bepillantást enged. A kiállítás hangulati és vizuális bevezetéséül szolgáló első 

teremben portrékkal és szövegrészletekkel idézzük fel Lesznai életútját. Mindeközben Zoób Kati a 

nagymamája történetén keresztül mutatja be azt a világot, amely tervezői munkásságának gyökereit 

jelenti: azt a jövőbe mutató hagyományt, amely számára megjeleníti a harmóniát. Itt tekinthető meg 

a kollekcióról készített film is.  

 

Lesznai Anna nyitott és nyílt, egyenes, minden előítélettől és konvenciótól mentes, legendásan 

szeretetteljes lénye, magával ragadó egyénisége mindenkit megbabonázott. Talán az egyetlen volt, 

aki egyszerre tudott közös hangot találni a Nyugat és a Nyolcak társaságával, a Vasárnapi Kör 

tagjaival vagy éppen Kassákkal és csoportjával – sokakat hozzásegítve kiteljesedésükhöz és 

sikerükhöz. A kiállítás második terme ezt a kört mutatja be, míg az innét nyíló vetítőben az MTVA 

Archívumából származó portréfilm hozza a látogató közelségébe Lesznait.     

 

A kiállítás emeleti terei Lesznai gazdag életművének egy-egy tematikus egységével foglalkoznak. 

Az előtér bemutatja a felvidéki Alsókörtvélyest, ahol Moscovitz Mór – Lesznai Anna nagyapja – 

1872-ben birtokot vásárolt, kúriával és a hozzá tartozó paradicsomi kerttel. Körtvélyes adta Lesznai 

természeti világszemléletének alapját, írásainak és képzőművészeti munkáinak kimeríthetetlen 

ihlető forrását. 

 

A művészeti életmű egyik legjelentősebb csoportját az állat- és növényábrázolások jelentik. Az 

ábrázolások egy része klasszikus tanulmány, melyek a stilizálás, az absztrakciós folyamatok 

alapjául szolgáltak. Vázlatain gyakran megjelennek mitológiai állatfigurák, vagy teljesen fiktív, 

mesebeli állatalakok (egyszarvú, csodaszarvas, csodaemlős stb.). Naplófeljegyzéseiből kiderül, 

hogy élénken foglalkoztatta az állatok testi mivoltának és lelkialkatának párhuzamossága, és ehhez 

segítségül hívta az adott állatnak a mesékben felbukkanó karakterét is. E teremben a Zoób-kollekció 



 

5 
 

azon darabjai kaptak helyet, amelyek szintén az állatokból, madarakból kiinduló ornamentális 

formákat jelenítik meg a ruhákon.    

 

Lesznai Anna sokoldalúsága az irodalomban is megmutatkozott. Költőként, kritikusként, 

meseíróként- és teoretikusként, majd életműve zárásaként regényíróként is jelentőset alkotott. 

Képzőművész-mivoltától soha el nem szakadva azt vallotta, hogy a betű is ornamens. A kézírás, az 

ebben kódolt személyesség és üzenetek e terem kiállítási megoldásaiban és látványában is 

érvényesülnek.  

Zoób Kati családjának 150 évét pörgeti vissza, mikor autográfok felhasználásával – szintén a 

kézírás és a szavak varázsával élve – kifejezetten e kiállítás részére készített négy ruhát, illetve 

öltözék-kiegészítőt. 

 

A kurátorok Lesznai eddig kiállításon be nem mutatott akt-tanulmányaival és a pikánsabb rajzaival 

vezetik át a látogatót Lesznai mesevilágába.  

Lesznai Anna számára a mese volt a legfontosabb műfaj, ebben látta leginkább kifejezhetőnek saját 

világa teljességét. Ennek ellenére néhány, folyóiratban megjelent meséjén kívül csak két, saját 

illusztrációival díszített mesekönyvet adott ki, miközben kéziratos hagyatékában és naplójában több 

száz mesevázlata maradt fenn. Itt mutatjuk be A kis pillangó utazása Lesznán és a szomszédos 

Tündérországban (1913) és a Mese a bútorokról és a kisfiúról (1918) című meséihez készített 

illusztrációit.   

 

A folyamatos manuális tevékenység, a rajzolás, a hímzés (és a cigarettázás) Lesznainak 

létszükséglete, személyiségével összeforrott jellegzetessége volt. A hagyatékban fennmaradt 

rengeteg kis rajz, skicc ennek az állandó munkálkodásnak az eredménye. A kiállításban megidéztük 

Lesznai Anna munkaasztalát, amelyen életének különböző korszakában készített rajzokkal, 

számtalan apró kis vázlattal érzékeltetjük személyiségének ezt a vonását és a hagyaték – 

számszerűen is – óriási jelentőségét.   

 

Lesznai Anna művészetének meghatározó forrása a népművészet. Kislányként a birtokra szegődött 

mezőkövesdi asszonyoktól ismerte meg matyó mintákat, melyek intenzív forma- és színvilága 

későbbi munkáin is tükröződik. Az 1910-es évektől virágornamentikára épülő hímzésterveket 

készített. Lesznai „népies” munkái a nagypolgári lakáskultúra érdekes, divatos elemeivé váltak.  

A kiállítás utolsó egységében felidézzük e munkáinak nemzetközi elismertségét, amely egybeesett 

az európai szecessziós mozgalmak kiteljesedésével. Az 1910-20 közti időszakban Lesznai népi 

gyökerű iparművészeti terveinek, hímzéseinek, lakásművészeti darabjainak bemutatása óriási 

szenzációt jelentett Párizsban, Bécsben, majd Berlinben is, és olyan gazdasági sikert hozott, 

amelyre felépíthette ezek gyártására szakosodott manufaktúráját. Eljátszottunk a „mi lett volna ha”– 

gondolatával, és Lesznai tervei alapján legyártottuk néhány sohasem kivitelezett tervét. 

A kiállítás e részében láthatóak Lesznai Ady Endre számára készített borítótervei és iparművészeti 

munkásságának egyik legszebb darabja, az ún. Ady-párna. A kiállítás címét is éppen Ady Endre 

1914-ben megjelent verseskötetétől kölcsönöztük, amelynek borítóját Lesznai tervezte, és amelyet 

itt is bemutatunk.  

Zoób Kati e térben elhelyezett ruhái – amelyekhez régi, „talált” kézimunkákat használt fel, hogy 

azok tovább élhessenek – azt igazolják, hogy az „haute-couture” számára az öltözködés 

költészete, kézműves hagyományokra épülő, személyre szabott egyediség, múlt és jövő. 

 

A kiállításban bemutatott műtárgyak a Petőfi Irodalmi Múzeumból, a hatvani Hatvany Lajos 

Múzeumból és további köz- és magángyűjteményekből származnak.      

 

A kiállítás időtartama alatt tárlatvezetésekkel, kísérőrendezvényekkel és gyermekfoglalkozásokkal 

várjuk a látogatókat, ezekről további információkat honlapunkon és Facebook-oldalukon 

találhatnak.   
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A kiállítás a Katti Zoób Divatház, a Vaszary Galéria és a Petőfi Irodalmi Múzeum 

együttműködésében valósult meg. 
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A kiállítás plakátja: 
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Megjelenések: 

https://www.facebook.com/Divatki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sok-644459075579734/ 

 
 

http://kultura.balatonfured.hu/a-misztikus-vulkan-lesznai-anna/ 

https://balatonfured.hu/2018/08/12/16751/ 

http://artkalauz.hu/cikk?key=AABQNYAV&c=lesznai_anna_es_zoob_kati_talalkozasa 

http://www.szombat.org/kultura-muveszetek/kislanykoromban-selyempapirra-rajzoltam-a-

mesekonyve-mintait-interju-zoob-kati-divattervezovel 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/tancolo-zergek-a-balatonfuredi-galeriaban-2505884/ 

https://www.youtube.com/watch?v=7A1Ywa9_haw 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6wo1TSpc3w 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/lesznai-anna-es-zoob-kati-talalkozasa-a-vaszary-

galeriaban-2407263/ 

http://hatvanymuzeum.net/index.php/hirek-rendezvenyek/178-lesznai-mozaikszemektol-zoob-kati-

ruhaiig 

https://welovebalaton.hu/latnivalok.kultura/a.kiallitas.ahol.egy.20.szazadi.muveszno.egy.kortars.diz

ajnerrel.beszelget 

http://hatvanihirlap.hu/lesznai-muvei-talalkoztak-zoob-kati-ruhaival/ 

https://www.hirbalaton.hu/lesznai-annat-bemutato-rendhagyo-kiallitas-a-vaszary-galeriaban-

balatonfured-hu/ 

https://hvg.hu/hetilap/2018.39/201839_kiallitas__himzett_univerzumok_ki_latott_engem__lesznai_

anna_es_zoob_kati_talalkozasa 

http://taximagazin.hu/2018/08/30/zoob-kati-a-jovo-hagyomanyait-mi-hagyjuk-orokul/ 

http://magyarhirlap.hu/cikk/134861/Szovegek_es_rajzok_szoveteben__Lesznai_Annaval 

https://balaton.info/ki-latott-engem-lesznai-anna-es-zoob-kati-talalkozasa 

https://www.hirstart.hu/hk/20180813_lesznai_anna_es_zoob_kati_talalkozasa_a_vaszary_galeriaba

n 

http://asalon.hu/hu/designers/tervezok-noi_5/katti-zoob_181 

http://fannikeller.com/katti-zoob/ 

http://figuradekor.hu/project/lesznai-anna-alkotasai-a-balatonfuredi-vaszary-galeriaban/ 

http://artkalauz.hu/cikk?key=AABQNYAV&c=lesznai_anna_es_zoob_kati_talalkozasa 

https://nullahategy.hu/koncertekkel-irodalmi-estekkel-unneplik-a-magyar-nyelv-napjat-

balatonfureden/ 

https://lmaim-hzunk.blogspot.com/2018/07/kiegeszitesul-konyvajanlasomhoz.html 

http://nora-bora-nora.blogspot.com/2018/10/furedi-kiallitas.html 

Műértő, 2018. december-január 

https://www.szombat.org/kultura-muveszetek/en-lesznai-anna-idotlen-parbeszed-a-vaszary-

galeriaban 
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Kapcsolódó programok 2019-ben 

 

 2019. január 5. 

17.00 Ugron Zsolna és Zoób Kati közös tárlatvezetése  

A programon meglepetésvendégként Zoób Kati is részt vett. Ez nagy előnyére vált a programnak, 

mert Ugron Zsolna az előadás közben többször elbizonytalanodott és ekkor Zoób Kati úgy vette át 

az előadás fonalát, hogy a minőség nem szenvedett kárt.  

Látogatók: kb. 35-40 fő 

 

18.00 Irodalmi est: Lesznai Anna, Ady Endre és József Attila költészete  

Fellépnek: a Kaposvári Egyetem színművész szakos hallgatói. 

Kíséri: Ujláb Gábor művésztanár 

Szerkesztő: Kéri Kitty színművész, a Kisfaludy Színház igazgatója, a Kaposvári Egyetem Rippl-

Rónai Művészeti Kar Színházi Intézetének igazgatója 

A program 85-90%-os telítettséggel sikeresen zajlott le. 

Látogatók: kb. 40-50 fő 

 

 2019. március 10. Mi az öröm? – Lackfi János verseskötetének bemutatása  

15.00 Lackfi János Mi az öröm? – Versek Lesznai Anna nyomán című legújabb verseskötetét a Ki 

látott engem? – Lesznai Anna és Zoób Kati találkozása című kiállításunk nyomán, Lesznai Anna 

verseinek inspirációjára írta. A kötetbemutatón Lackfi Jánossal a kiállítás kurátora, Török Petra 

művészet- és irodalomtörténész, valamint Tóbiás Krisztián költő, a Tempevölgy folyóirat 

főszerkesztője beszélget.  

A program teltházas volt, a kiadványból pedig csekély számú maradt forgalomban az év végére. 

 

 2019 április 11. A Magyar Költészet Napja  

17.00 Tárlatvezetés a Ki látott engem?  – Lesznai Anna és Zoób Kati találkozása című kiállításban 

Vezeti: Török Petra, a kiállítás kurátora 

18.00 A kortárs és a klasszikus találkozása  

Lesznai Anna és Lackfi János találkozása Irodalmi est a Kisfaludy Színház előadásában.  

A tárlatvezetés sikeresnek bizonyult, az irodalmi felolvasáson lényegesen kevesebben maradtak. 

 

 2019 április 19. 11.00 Aranyszamár Bábszínház –Péter és a csodaágy  

Lesznai Anna műve alapján 

(Szervező: Kántor Szilvia) 

 

 2019 április 28−30. A NAGY HÍMZÉS  

Népi Iparművészeti akció Lesznai Anna munkássága nyomán a Balatonfüredi Örökségünk 

Hímzőkör és a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület együttműködésében. 

A program nem vonzotta a látogatókat, az érdeklődés csekély volt. 

 

 2019. május 1. 18.00 Tárlatvezetés (Múzeumi Majális) 

Vezeti: Török Petra, a kiállítás kurátora 

A Múzeumi Majális kontextusában a vezetés igen sikeres volt, kb. 35-40 fő vett részt rajta. 

 

 2019 május 25. Finisszázs: Ki látott engem? – Lesznai Anna és Zoób Kati találkozása 

16.00 Tárlatvezetés Vezeti: Juhász Anna irodalmár 

17.00 „Ezer lelkemből” Bartók Béla és Kodály Zoltánművei szólalnak meg Teleki Gergely 

zongoraművész előadásában (Szervező: Kántor Szilvia) 

A tárlatvezetés iránt jelentős érdeklődést mutattak a látogatók, 30-35 fő vett részt rajta. 

 

Egyéb megjegyzés: 
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A kiállítás teljes installációs anyagát a kiállítás megvalósítására kölcsönkérte a Kecskeméti Katona 

József Múzeum. 
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Folyók, tavak, tengerek - Az éltető víz 

 

 

 
 

 

A kiállítás adatai 

Cím:  Folyók, tavak, tengerek - Az éltető víz 

Kurátorok:  dr. Plesznivy Edit 

Helyszín:  Vaszary Galéria, A épület 

Megnyitó:  2019. június 15. 16 óra 

Időtartam:  2018. június 15.  – 2019. november 17. 

  Meghosszabbítva: 2020 február 2–ig. 

Kölcsönadó intézmények: Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Bozsó 

Gyűjtemény 

Támogatónk:  BDO 

Arculat:   Tóbiás Krisztián 

Katalógus: B5 formátum, színes, 68 oldal. Kiadó: Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft., 

Balatonfüred Városért Közalapítvány 



 

12 
 

A kiállítás koncepciója 

 

Folyók, tavak, tengerek – Az éltető víz  

Víz-motívumok a 19. századi nemzetközi és magyar festészetében  

 

A Vaszary Galéria és a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria közös kiállítása 

 

A képzőművészeti és irodalmi alkotásoknak kimeríthetetlen tárháza a víz-tematika. 

A Vaszary Galéria és a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria közös tárlata elsősorban 

a víz hétköznapi élethez kötődő kérdésköreiből válogatva tárja közönség elé a 19. században 

született nemzetközi – döntően francia – és magyar remekműveket. 

Olyan neves francia művészek alkotásai lesznek jelen a tárlaton, mint a realista festészet atyjaként 

számon tartott Gustave Courbet, vagy a francia barbizoni iskola meghatározó mesterei, Jules Dupré 

és Charles-François Daubigny. A hazai művészek sorát pedig, többek között Benczúr Gyula, id. 

Markó Károly, Mészöly Géza, Mednyánszky László, Munkácsy Mihály, Paál László és Szinyei 

Merse Pál neve fémjelzi. 

A klasszicizmuson, a romantikán, a realizmuson, a naturalizmuson, a plein air festészeten és az 

impresszionizmuson átívelő, több mint félszáz festmény a korszakra jellemző művészettörténeti és 

stiláris összképet is megjeleníti.  

A reprezentatív válogatás – a nemzetközi és magyar anyagot részben vegyítve, részben párba állítva 

–, az alábbi témakörök szerint csoportosul: 

Vízparti tájak (folyók, tavak, tengerek)  

Táplálékot adó, szomjat oltó víz (kút, vízhordás, itatás, halászat, horgászat)  

Fürdés, fürdőzők, Árkádia-motívum (tisztaság, ártatlanság szimbólum)  

A víz a mitológiában és a Bibliában (vihar, keresztelés) 

Élményt adó vizek (csónakázás, séta, játék)  

A víz, mint hangulati elem (párás, ködös tájak) 

A kiállításnak teret adó, az 1890-es évek elején épült prímási nyaraló tóparti helyszínét idézik a 

Balaton-motívumot bemutató művek, valamint az egykori névadó-tulajdonos és egyházfő emléke 

előtt tisztelgő Vaszary János tengerképeinek egy bővebb válogatása. 



 

13 
 

 

A kiállítás plakátja: 
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Megjelenés: 

https://kultura.balatonfured.hu/category/vaszary-galeria/vaszary-galeria-kiallitasok/ 

https://kultura.balatonfured.hu/tepj-egy-tajat-magadnak-csaladi-hetvegek-a-vaszary-

alkotomuhelyben/ 

https://kultura.balatonfured.hu/meghosszabbitottak-a-nepszeru-kiallitast/ 

https://kultura.balatonfured.hu/utazas-courbettol-vaszaryig/ 

http://www.tempevolgy.hu/index.php/online/hirek/item/215-folyok-tavak-tengerek 

https://welovebalaton.hu/programok/az.elteto.viz.es.az.ember.aki.megfesti.azt 

https://www.beol.hu/kultura/hazai-kultura/a-vizmotivum-all-egy-nagyszabasu-kiallitas-

kozpontjaban-2013518/ 

https://www.feol.hu/kultura/hazai-kultura/a-vizmotivum-all-egy-nagyszabasu-kiallitas-

kozpontjaban-3103073/ 

https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/folyok-tavak-tengerek-az-elteto-viz-97872/ 

http://balatonneked.com/2019/11/26/januarig-latogathato-a-folyok-tavak-tengerek-az-elteto-viz-

cimu-kiallitas-a-vaszary-galeriaban/ 

http://est.hu/cikk/131566/folyok_tavak_tengerek_-_az_elteto_viz 

https://mng.hu/uj-kiallitas-a-balatonfuredi-vaszary-galeriaban/ 

https://www.youtube.com/watch?v=b6e5tsh2mN0 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/kulonleges-kiallitas-balatonfureden-vilaghiru-muveszek-

festettek-meg-a-vizet-2920904/ 

https://www.hirbalaton.hu/meghosszabbitott-kiallitas-a-balatonfuredi-vaszary-galeriaban-

balatonfured-hu/ 

https://www.bama.hu/kultura/hazai-kultura/a-vizmotivum-all-egy-nagyszabasu-kiallitas-

kozpontjaban-1877498/ 

https://www.alkotasutca.hu/blog/5-kiallitas-az-oszre-amit-nem-erdemes-kihagynod 

https://kultura.hu/10-kihagyhatatlan/ 

 

Publikáció/kritika: 

https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20191112-barbizontol-a-balaton-elteto-vizeig 

https://magyarnemzet.hu/kultura/kulfoldi-es-magyar-festok-vizmotivumokat-abrazolo-alkotasaibol-

nyilik-kiallitas-balatonfureden-7026863/
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A kiállítás kapcsolódó programjai 

 

 Megnyitó 2018. június 15. 

11.00 Folyók, tavak, tengerek – Az éltető víz című kiállítás megnyitója  

Köszöntőt mond: dr. Bóka István, Balatonfüred város polgármestere  

Megnyitja: dr. Baán László, a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója. 

A kiállítást végül B. L. képviseletében dr. Geskó Judit nyitotta meg. 

 

 Tárlatvezetés 2018. június 16. 

16.00 Tárlatvezetés  

Vezeti: az Artmagazin párosa, Topor Tünde és Winkler Nóra 

A programon legalább 70 fő vett részt. A tárlatvezetést duplán kellett megtartani a rendkívüli 

érdeklődés miatt. Topor Tünde És Winkler Nóra párosa minőségi és az eddigi tapasztalatok alapján 

nagyon népszerű programokat garantál. 

 

 Könyvbemutató 2019. szeptember 14.  

17.00 Schleicher Vera: Kultúrfürdő - Kulturális kölcsönhatások a Balaton térségében 1821–

1960 között című kötet bemutatása Schleicher Vera etnográfus, muzeológussal Laposa Bence, a 

Balatoni Kör elnöke és Tóth Györgyi, a Lipták Gábor Városi Könyvtár igazgatója beszélget. A 

kötet tíz év terepi és archívumi kutatómunka összegzése, amely a Balaton földrajzi tereiben lezajlott 

változásokat vizsgálta, elsősorban a kulturális interakciók szempontjából.  

A beszélgetésen a szakmai közönség nagy arányban képviselte magát és pozitív visszajelzések 

érkeztek a programról. 

 

Programok 2020-ban 

 Tárlatvezetés 2020. január 11.  

16.00 Tárlatvezetés a Folyók, tavak, tengerek –Az éltető vízcímű kiállításban. 

Vezeti: Boda Bianka, a Szépművészeti Múzeum művészettörténésze 

A szakmai igényességgel vezetett programon kb. 25 fő vett részt. Boda Bianka a későbbiekben is 

alkalmas lehet olyan kiállításokon, ahol partnerünk a SzM-MNG.  

 

 Tárlatvezetés 2020. január 25.  

16.00 Rendhagyó tematikájú tárlatvezetés a Folyók, tavak, tengerek –Az éltető vízcímű 

kiállításban 

Vezeti: Schneller János művészettörténész, a Resident Art Budapest vezetője. 

 

 Finisszázs 2020. február 1.  

16.00 Tárlatvezetés a Folyók, tavak, tengerek –Az éltető vízcímű kiállításban.  

Vezeti: Plesznivy Edit, a kiállítás kurátora. 
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Balatoni nyár - Irófényképek az 50-es 60-as 70-es évekből 

 

 

 
 

 

A kiállítás adatai 

Cím:   Balatoni nyár - Irófényképek az 50-es 60-as 70-es évekből 

Kurátorok:  dr. Kovács Ida 

Helyszín:  Balatonfüred, Vaszary Galéria, B1 terem 

Megnyitó:  2019. március 16. 17:00 óra 

Időtartam:  2019. március 16. – július 14. 

 

Kölcsönzés: Petőfi Irodalmi Múzeum  

Katalógus: Bizományosi értékesítés 

Arculat:  A PIM eredeti arculata alapján: Mészáros István 
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Koncepció: 

Balatoni Nyár 

Írófényképek az 1950-es, ’60-as, ’70-es évekből 

 

„Nekem a Balaton a Riviéra” – énekelte Németh Lehel az 1960-as években a Kádár-korszak 

magyar tengeréről. De hol és hogyan nyaralt a Balatonnál ezekben az években egy író, és mit 

mondhat mindez olvasói számára? E kiállítás a fényképezés médiumán keresztül keresi a választ e 

kérdésekre.  

 Nyári pihenésük ideje alatt íróink sem tettek mást, mint fürödtek, napoztak, horgásztak, 

vitorláztak, kirándultak, társas életet éltek a Balaton északi vagy déli partján, időt szántak 

családjukra, míg néhányan a nyaralás egy részét is írással töltötték.  

 A bemutatott fotográfiák első egysége a balatonfüredi Lipták-ház baráti köréhez tartozó írók 

nyári élményeibe enged bepillantást. A fényképek második nagyobb blokkját az 1953-ban megnyílt 

Szigligeti Alkotóházban és annak környezetében készült írófotók jelentik. A fotók harmadik, 

legterjedelmesebb részét az írók nyaralóiban, kertjeiben készült képek, illetve a Balatonra alkalmi 

vendégként vagy turistaként ellátogató írókról felvett amatőr fotók teszik ki.  

 

A balatonfüredi Lipták-ház 

Lipták Gábor író és felesége, Gyapai Piroska balatonfüredi otthona a II. világháború utáni 

írónemzedék nyaralásainak egyik jeles helyszíne volt. A hosszú évtizedek alatt megfordult itt 

például Déry Tibor, Illyés Gyula, Örkény István, Szabó Lőrinc, Tamási Áron és Weöres Sándor, de 

felszabadító atmoszférája festőket, színészeket, orvosokat egyaránt vonzott.  

A forró nyári napok az 1950-es, ’60-as években leginkább Lipták barátja, Horváth Boldizsár 

orvosprofesszor Addio III nevű vitorlásának fedélzetén teltek, a tréfás, szellemi tornákban 

bővelkedő esti összejövetelek, ünnepségek pedig a villában és a hozzá tartozó kertben zajlottak.  

A Lipták-ház napjainkban a magyar irodalom külföldi fordítóit látja vendégül hosszabb-rövidebb 

időre. 

 

A Szigligeti Alkotóház 

A szigligeti kastély, amely 1910-től az Esterházy család, 1945 után pedig a Földművelésügyi 

Minisztérium birtokában volt, 1952-ben ismét tulajdonost és funkciót váltott. Bölöni György 

kezdeményezésére az Irodalmi Alap vette át, hogy írói alkotóházként hasznosítsa. Az Alkotóház 

aranykora az ’50-es, ’60-as évekre tehető.  

Pihent és dolgozott itt többek között: Devecseri Gábor, Fekete István, Juhász Ferenc, Karinthy 

Ferenc, Kassák Lajos, Kertész Imre, Koczogh Ákos, Kolozsvári Grandpierre Emil, Nagy László, 

Nemes Nagy Ágnes, Orbán Ottó,Örkény István, Pilinszky János, Szakonyi Károly, Weöres Sándor 

és Zelk Zoltán. A Ház 1968-tól a mai napig a társművészetek alkotóit is fogadja.  

 

Balatoni nyaralók 

Az 1950-es, ’60-as, ’70-es években egyre több író épített vagy vásárolt saját házat a Balaton partján, 

vagy vette birtokba és alakította át a család korábbi nyaralóját. A balatoni nyaralók nem csak a 

családi élet és baráti együttlétek, hanem az ihletett, csendes és elmélyült munka színterei is voltak.  

Illyés Gyuláék tihanyi háza még az író apósáé volt. Déry Tiborék Lipták Gábor segítségével 

bukkantak a felújításra váró füredi villára, míg Németh Lászlóék sajkodi házát a család építette fel. 

Passuth Lászlóék Tihanyban vásároltak telket, Bertha Bulcsu Balatongyörökön, Veres Péter és 

Kodolányi János Balatonakarattyán, Rónay György Balatonszárszón, Takáts Gyula Becehegyen, 

Tatay Sándor Badacsonytomajban, Tüskés Tibor Balatonfenyvesen, Fodor András pedig 

Fonyódligeten találta meg a pihenést és csöndet, a természet, a tó közelségében.  

 

Kurátor: dr. Kovács Ida / Petőfi Irodalmi Múzeum 

 

A kiállítás a Vaszary Galéria és a Petőfi Irodalmi Múzeum együttműködésében valósult meg. 
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A kiállítás plakátja 
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Megjelenések: 

https://kultura.balatonfured.hu/balatoni-nyar-kiallitas-irofenykepekbol/ 

https://artkalauz.hu/balatoni-nyar-irofenykepek-az-1950-es-60-as-70-es-evekbol/ 

http://kulter.hu/2019/07/irok-a-magyar-tengernel/?fbclid=IwAR0QDgwt-

Cxmdwn4zMFHqOCOns5FzFdBjj_sAxOJdT4tVkw7GxRUnDiQQq0 

https://welovebalaton.hu/programok/balatoni.nyar.irofenykepek.az.1950.es.60.as.70.es.evekben 

https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/balatoni-nyar-kiallitasmegnyito-

balatonfureden-82551/ 

https://www.azigazi.hu/balaton/events/balatoni-nyar-kiallitas-vaszary-galeria-2019-balatonfured/ 

http://www.nyitottbalaton.hu/eprom/esemenyek/balatoni-nyar-kiallitas.html?pid=19625 

https://furedtv.hu/video/balatoni-nyr-rfnykpek-az-1950-es-60-as-70-es-vekbl 

 

Kapcsolódó programok: 

 Megnyitó  2019. március 16. 

16.00 Balatoni nyár –Írófényképek az 1950-es, ’60-as, ’70-es évekből – kiállítás megnyitó    

A kiállítást megnyitja Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója 

 

 Tárlatvezetés 2019. április 11. - Magyar Költészet Napja 

16.00 Tárlatvezetés a Balatoni nyár – Írófényképek az 1950-es, ‘60-as és ‘70-es évekből című 

kiállításban  

Vezeti: dr. Kovács Ida, a kiállítás kurátora 

Lesznai Anna és Lackfi János találkozása Irodalmi est a Kisfaludy Színház előadásában. 

 

 Tárlatvezetés 2019. április 20. (Húsvéti programokhoz kötődve) 

17.00 Tárlatvezetés a Balatoni nyár –Írófényképek az 1950es, ’60-as, ’70-es évekből című 

kiállításban Vezeti: Juhász Anna irodalmár, Juhász Ferenc költő lánya 

A tárlatvezetés iránt jelentős érdeklődést mutattak a látogatók, 30-35 fő vett részt rajta. Juhász 

Anna alkalmasságát idén két sikeres program igazolta. 

 

 Tárlatvezetés 2019. május 1. (Múzeumi Majális) 

15.00 Rendhagyó tárlatvezetés a Balatoni nyár –Írófényképek az 1950-es, ’60-as és ’70-es évekből 

című kiállításban. 

Vezeti: dr. Kovács Ida, a kiállítás kurátora 

A Múzeumi Majális kontextusában a vezetés igen sikeres volt, kb. 35-40 fő vett részt rajta. 

 

 Rendhagyó tárlatvezetés 2019. június 15. (Könyv, Bor, Jazz – szervező: Gellértné 

Magyar Kinga) 

17.00 Rendhagyó tárlatvezetés borkóstolóval egybekötve  

Vezeti: Dr. Kovács Ida, a kiállítás kurátora és Szombathy Gyula Jászai Mari-díjas, érdemes 

művész.  
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Kiegészítő kiállítások, programok 

 

A) Balaton, nyár szerelem – a Pintér Galéria aukciós kiállítása 

A 2019-es évadban is helyet adtunk a Pintér Galériának aukciós kiállítás megtartására. Az 

eklektikus aukciós kiállítás idei hívószavai is a Balaton, nyár szerelem voltak. 

 

B) A Szent Korona és a magyar koronázási jelvények másolatai 

A kiállítás a balatonfüredi Reformkori Hagyományőrzők Társasága közreműködésével szeptember 

20-22 között valósult meg. A Székesfehérvár megyei jogú várossal ápolt kapcsolat szellemében a 

székesfehérvári városházából ideszállításra és kiállításra került a Szent Korona, az országalma és a 

koronázási kard másolata. A kiállítás mintegy három napig volt megtekinthető és a Romantikus 

Reformkor rendezvény programjai kötődtek hozzá.  
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Megjegyzések a kiállításokat illetően 

 

 

1. A kiállítások építése során az ú.n. plotter vágott betűk matricaként kerülnek a falra. Az 

utóbbi két év során a kiállítások utáni festést végző vállalkozó emberei az utasításaink ellenére 

ezeket a betűket nem távolították el a falakról, hanem ráfestették a következő réteget. Emiatt arra 

kell, számítsunk, hogy a rákerülő festékrétegek meggyengülnek és pergésre lehet számítani, rossz 

esetben pedig az új betűmatricák felhelyezésekor a festékréteg visszaesésére, ezzel a kivágatott 

szövegek használhatatlanná válására, ami katasztrofális következménnyel járna egy kiállítás építése 

közben, veszélyeztetné a megnyitó időpontját. 

Emiatt sort kell majd keríteni az A épület falain a festékrétegek eltávolítására és újra festésére. 

 

2. A Lesznai-kiállítás anyaga jelenleg Kecskeméten van haszonkölcsönben. A Petőfi Irodalmi 

Múzeum közlése szerint a jövőben, már 2020-ban is, számítani lehet további kölcsönzésre, így a 

tárgyanyagot ezt szem előtt tartva célszerű megőrizni és tárolni. 

 

3. A Biedermeier kiállításon a teremőr a műtárgyak sérülését jelentette. A Szépművészeti 

Múzeum restaurátora megvizsgálta őket és további kiállításra alkalmas állapotúnak találta a 

műtárgyakat. 

2019-ben a Biedermeier-kiállításról a Szépművészeti Múzeum elszállított 4 műtárgyat. 

 

4. A kiállítások rendezésében elemi szükségletet jelentenek megfelelő alaprajzok és terv ábrák. 

Ezeket 2019-ben elkezdtem megszerkeszteni. A termekre lebontott dokumentumok tartalmazzák a 

helyiségek méretarányos alaprajzét és a falak nézeti képét. Ezeken a tervezőprogramban 

elhelyezhetők a műtárgyak reprodukciói és modellezhetők a leendő kiállítás falszakaszainak nézeti 

képei. Az A épületet lefedő sematikus ábrák, nézeti rajzok elkészültek. Az összeállítást 2020-ban 

kiegészítem a B épület termeinek rajzaival, valamint 3 dimenziós épületmodellekkel. 

 

5. A Folyók, tavak, tengerek című kiállítás szállításakor komoly problémát okozott, hogy a 

szállító cég az utolsó pillanatban mondta vissza a szállítást. 

Az eset tanulsága: 

A műtárgyszállító vállalkozások között a kedvező árszabással dolgozó ARTEX Logistic Kft. 

mindezidáig alkalmasnak bizonyult műtárgyak mindennemű szállításra, azonban nem rendelkezik 

megfelelő háttérapparátussal a komolyabb szállítási igények (pl. a Szépművészeti Múzeum) 

kielégítésére. 

Ebből következően a jövőben pl. a Szépművészeti Múzeumból való kölcsönzés komoly anyagi 

kiadást is jelent, mert a Museum Complex vagy a Hungart szállítócégek kapacitását kell igénybe 

vennünk. 

 

6. 2019-ben a kiállítások világító rendszerének felújításának ügye előkészítési fázisba került. A 

múzeumi megvilágítás területén fejlesztő ERCO márkájú lámpatesteket forgalmazó LUX Studio a 

Vaszary Galéria partnere a felújításban. 

A felújítást megelőlegezte a terep felmérése. A villanyszerelési munkákra 2020. februárjában kerül 

sor. A lámpatestek felszerelésére március első hetében, a TOP 10 című kiállítás felépítésekor kerül 

sor. 

A jövőben, megfelelő anyagi forrás megjelenésével, a felújítást ki kell terjeszteni a B épület kiállító 

tereire is. 

 

7. A 2019-es évben megkezdődött a magán tulajdonban levő Vaszary János által készített, 

Vaszary Kolost ábrázoló portré hosszútávú kölcsönbe vételének előkészülete. Az eredetiség 
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visszaigazolásával a hiánypótló kép nagyban hozzájárul a Vaszary Galéria identitásának 

fejlesztéséhez. Az eredetiség visszaigazolását a Magyar Nemzeti Galériától várjuk. 
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Vaszary Galéria tematikus rendezvényei 

 

A Vaszary Galéria idén is megrendezte a nyári, éjszakába nyúló kulturális programsorozatát, három 

felvonásban, majd az utószezonban további késő esti múzeumtúrát ajánl látogatóinak. 

2018. június 23.  Múzeumok Éjszakája 

2018. július 14-16.  Kékszalag éjszkája 

2018. szeptember 10. – november 30. Füredi Őszi Fesztivál 

 

a. Múzeumok Éjszakája 

Szent Iván éjszakáján nem csak tüzet ugrani, szerelmi praktikákat űzni, hanem már több mint egy 

évtizede múzeumokat látogatni is kötelező mulatság. Az éjszakai múzeumtúra már nem egyszerűen 

arról szól, hogy a kiállítóhelyek lényegesen tovább tartanak nyitva. A kultúra új ünnepein a 

kiállítóhelyek nem csak a hagyományos értelemben vett tárlatvezetésekkel, hanem sok más 

különleges, sőt extrém programmal is gazdagítják az éjszakai kulturális eseményt. 

Az európai nagyvárosok hagyományait követve 2003 óta Magyarországon is az év leghosszabb 

napjához, Szent Iván napjához legközelebb eső szombat éjszakán rendezik meg a Múzeumok 

Éjszakáját. Késő éjszakáig lehet ilyenkor megtekinteni a kiállításokat, de a tárlatlátogatásokon kívül 

számos aktív program is várja az érdeklődőket késő délutántól éjfélig. Ismeretterjesztő és zenei 

műsorok, különleges performanszok, érdekes beszélgetések izgalmas egyvelege zajlik ilyenkor 

országszerte. 

2019-ben június 22-re esett a Múzeumok Éjszakája. A Lesznai-kiállítás meghosszabbítása miatt a 

Folyók, tavak, tengerek – Az éltető víz című kiállítás hosszú előmunkálatokkal június 15-én nyílt 

meg, így első sorban a már jól ismert koncepciójú Balatoni nyár c. kiállításra épültek a programok. 

Az idei év legfontosabb tanulságai: 

a) Idén sikerült elkerülni, hogy az intézménynek párhuzamosan futó városi programot kelljen 

kiszolgálnia. 

Azonban a Folyók, tavak tengerek c. kiállítás pontosan egy héttel a Múzeumok Éjszakája előtt nyílt 

meg, emiatt a kurátori javaslatok hiányában nem állt rendelkezésre elég idő a kiállítás anyagának és 

koncepciójának mély megismerésével megfelelően illeszkedő programot ráépíteni. A kiállításhoz a 

menetleveles játék és a tárlatvezetés, illetve gyűjteményi oldalról a restaurátor előadás illeszkedett 

volna. 

a) A 2019-es év Múzeumok Éjszakája programja az időjárás miatt igen kedvezőtlenül alakult. 

A programot 18óra körül olyan heves és kitartó eső öntötte el, hogy a szabadtéri programokat az 

épületbe kellett menekíteni, a látogatók érdeklődése és figyelme pedig szétzilálódott, fokozatosan 

elhagyták a helyszínt, ahogy némileg mérséklődött az eső.  

 

 

A Múzeumok Éjszakája 2019 rendezvényei: 

 

VASZARY GALÉRIA 

A Vaszary Galéria programjait és a Múzeumok Éjszakája koordinálását Kovács Alex állította össze 

és végezte. 

16:00 – 23:00 – Passzív programok: 

Elszállt egy hajó a szélben és A láthatatlan ember – menetleveles játék a múzeumokban 

Mozgóképek a Vaszary Galéria padlásán 

Kapu a művészetbe – a Biedermeier kiállításból most a festmények világába léphetsz át! 

16.00–20.00 Tangly Hands –bogozó workshop  

A Tangly Hands különböző technikák alkalmazásával textil installációkat, dekorációkat hoz létre. 

Az installációk megtervezésénél törekszenek a természetes, illetve újrahasznosított anyagok 
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használatára. A Tangly Hands tagjaival a Vaszary Galéria kertjében bárki kipróbálhatja a szabadtéri 

makramé bogozás-kötözés művészetét! 

16.00–22.00 Kint is, bent is! Szabadtéri társasjátékok várják a gyermekeket, a Vaszary Galéria 

kiállításaiban pedig menetleveles rejtvényjátékkal tehetik próbára magukat látogatóink. 

Idén a Múzeumok Éjszakájára óriás társasjátékokat készítettünk, azonban a szabadtéri 

programokat az eső az épületbe kergette. Érdekes módon a makramé csomózó kézműves workshop 

iránt a zárt térben nőtt meg igazán az érdeklődés, folyamatosan a résztvevők csoportja vette körbe 

a foglalkozást. 

A kiállításokhoz kapcsolódó menetleveles játék idén is közkedvelt volt.  

16.30 Szőke András rendkívüli tárlatvezetése a Balatoni nyár –Írófényképek az 1950-es, ’60-

as és ’70-es évekbőlcímű kiállításban  

A program teltházas volt.  

18.00 A balatoni nyarak és az irodalom 

Beszélgetnek: Kelecsényi László, Balázs Béla-díjas író, filmtörténész, Vörös István, József Attila-

díjas költő, műfordító. 

A beszélgetésre meghívott páros jó választás volt.  

A program előtt nem sokkal kezdődött a felhőszakadás, ami matt már megfogyatkozott a hallgatók 

száma, kb. 35-40 fő követte a programot. 

19.15 A Willany Leó mozgásszínház társulat előadása 

A programon a jelenlét a rossz időjárás miatt már alacsonyabb volt. 

20.00 Restaurátor szakmai előadás Gippert László, a Szépművészeti Múzeum - MNG 

főrestaurátora bemutatja a restaurátori munkát és beszél a Folyók, tavak, tengerek – Az éltető 

vízcímű kiállítás előkészítő munkájáról. 

Gippert László egészségi állapota miatt nem tudott elindulni Budapestről, ezt nem kommunikálta 

időben, a programot a Füredi Őszi Fesztiválra halasztottuk. 

21.00 Tárlatvezetés a Folyók, tavak, tengerek –Az éltető víz című kiállításon 

A tárlatvezetést én tartottam, kb. 25-30 fő vett rajta részt.  

22.00 A Nebula Project koncertje és fényfestés a Vaszary Galéria kertjében 

A koncertet a Széchenyi-teremben tartottuk meg, a fényfestéssel együtt. Bravúros volt a zene a 

fényfestéssel. azonban sajnos mindössze kb. 25-an hallgatták a koncertet. 

 

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 

A Helytörténeti Gyűjtemény programjait p. Miklós Tamás mb. ig. állította össze.   

16.00 Nagy Sándor 150 kamara-kiállítás 

150 éve született Nagy Sándor, a szecesszió kiemelkedő alakja és a gödöllői művésztelep alapító 

tagja. Erre emlékezve Kőrösfői-Kriesch György ismerteti a művész életútpályáját egy kamara-

kiállítás tükrében. 

21.00 Esti tárlatvezetés a gyűjteményben 

Vezeti: P. Miklós Tamás, gyűjteményvezető 

 

JÓKAI MÓR EMLÉKHÁZ 

A múzeumpedagógiai foglalkozásokat és a Jókai Mór Emlékház programjait Nyitrai Orsolya 

állította össze. 

15.00 Mesék Jókai kalapjából 

Mesés tárlatvezetés a Jókai villában sok-sok mesével és egy kis zenével. 

Bárókerti Bábszínház és a FüredKult koprodukciója: Marcsi, a cselédlány szomorúan integet a 

távolodó Jókai családnak. Hiába, beköszönt az ősz, az író úr visszamegy Pestre, a villa pedig kiürül. 

Vajon miről mesélnek a szobák, a tárgyak a család nélkül? Mi mindent tudhat egy jól értesült 

cselédlány? Marcsival körbetakaríthatjuk a házat, s közben nemcsak Az arany ember írójával, 

hanem Laborfalvi Róza szövevényes életével is megismerkedhetünk! Ajánlott 8 éves kortól! 

16.00-20.00 Játékos-verses foglalkozás Nyulász Péterrel 

21.00 Tárlatvezetés az Emlékházban 
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Kékszalag éjszakája 

 

Az 51. Kékszalag időszaka július 18. és 20. közé esett. 

2019. július 18.  

16.00−19.00 „Bonts vitorlát” - A vitorlázás témaköréhez kapcsolódó gyerekjátékok Fa- és népi 

játékok, illetve társasjátékok (szervező: Kántor Szilvia) 

19.00 Tárlatvezetés a Folyók, tavak, tengerek - Az éltető víz című kiállításon  

Tárlatvezető: Plesznivy Edit művészettörténész, a kiállítás kurátora 

A programon kb. 45 fő vett részt. 

2019. július 19. 

17.00 Juventus Koncert Fúvószenekar Sopron koncertje (szervező: Kántor Szilvia) 

18.00 Dr. Kovács Emőke Balatoni Impressziók című könyvének bemutatója 

Beszélgetőpartner: Molnár Judit, a Balatonfüred Városért Közalapítvány elnöke (szervező: Kántor 

Szilvia) 

19.00 Loyal együttes koncertje  

Tagok:Heiser Ádám - ének,Bitó János - billentyű, Demeter Szilárd - basszusgitár,Megadja Gábor- 

gitár, Varga Tamás – dob. 

A szabadtéri koncertet mintegy 55-60 fő hallgatta. 

 

Folyamatos programok: 

- Kékkő Kereső – Kék kavicsok rejtőznek a Vaszary Galéria és a Jókai Mór Emlékház 

kertjében! – A kövek szörpre válthatóak a Vaszary Kávézóban. 

- Menetleveles játékok a múzeumban 

A folyamatos programok közül a Kékkő Kereső volt a legnépszerűbb.  
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Füredi Őszi Fesztivál 

Idén a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozatot a 

Füredi Őszi Fesztivál című programsorozat alatt hirdette meg. 

A programsorozat a MŐF-nél hosszabb időtartamot fedett le, mintegy két hónapot. A korábbi MŐF 

programstruktúra helyett – amely kevesebb szakmai programot néhány kiemelt napra koncentrált, – 

több programot hosszú időszakban szétosztva valósított meg. A FŐF promóciójában hiányosságok 

léptek fel, mert a Folyók, tavak, tengerek c. kiállítás meghosszabbításának bizonytalansága miatt 

nem kristályosodott ki a programsorozat záró időpontja és így a teljes programstruktúra egységes 

reprezentálásában általánosságokra kellett szorítkozni és az aktuális online hirdetésre kellett 

támaszkodni. 

A programsorozat legsikeresebb napjai a szeptember 14., október 12. és október 16. voltak. Ebből 

leszűrhető, hogy a szezon lecsengésével a látogatószám természetes visszaesése nem feltétlenül 

befolyásolja a programon résztvevők számát.  

 

Programok: 

Vaszary Galéria 

 Tárlatvezetés 2019. szeptember 14. 

16.00 Tárlatvezetés  

Vezeti: az Artmagazin párosa, Topor Tünde és Winkler Nóra 

A programon kb. 35-40 fő vett részt. A tárlatvezetést duplán kellett megtartani a rendkívüli 

érdeklődés miatt. Topor Tünde És Winkler Nóra párosa minőségi és az eddigi tapasztalatok alapján 

nagyon népszerű programokat garantál. 

 

 Tárlatvezetés 2019. szeptember 28.  

16.00 Tárlatvezetés Trokán Annával.  

A tárlatvezetésen kb. 15 fő vett részt, az előadása nem bizonyult sikeresnek. Előadási módja nem 

kompenzálta azt, hogy nincsenek ismeretei a kiállítást és a művészettörténetet illetően. 

 

 2019. október 12.  

15.00–18.00 A Vaszary Alkotóműhely gyermekfoglalkozása  

16.00 Tárlatvezetés a Folyók, tavak, tengerek – Az éltető vízcímű kiállításban Vezeti: Szalay 

Ágnes művészettörténész, a KOGART munkatársa  

17.00 A Willany Leó  mozgásszínház előadása Grecsó Zoltán improvizációs táncszínházának 

táncreflexió a Folyók, tavak, tengerek – Az éltető vízcímű kiállításhoz 

A tárlatvezetésen kb. 30 fő vett részt, Szalay Ágnest a jövőben más alkalmakra is érdemes meghívni 

– tudása és előadói készsége alkalmassá teszi. 

A mozgásszínház előadáson kb. 25.  

 

 2019. október 26.  

15.00–18.00 A Vaszary Alkotóműhely gyermekfoglalkozása  

16.00 Rendhagyó tárlatvezetés a Folyók, tavak, tengerek - Az éltető vízcímű kiállításban Vezeti: 

Szőke András 

Az előadó magával ragadó volt, azonban nem vonzott annyi embert, mint a Múzeumok Éjszakáján. 

 

 2019. október 9. 

11.00 A hét hollókirályfi - lélekfrissítő mese és muzsika Néphagyományból merítkező zenés 

mesejáték kisiskolások számára. Bese Botond: mese, zene; Terescsik Eszter: mese  

15.00–18.00 A Vaszary Alkotóműhely gyermekfoglalkozása Monotípia Folyók, tavak, tengerek 

témára  

16.00 Restaurátor szakmai előadás Gippert László, a Szépművészeti Múzeum–MNG 

főrestaurátora bemutatja a szakma érdekességeit, beszél a Folyók, tavak, tengerek című tárlaton 
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kiállított művek előkészítéséről és restaurátor szemmel a kortárs művészet kihívásairól. 

A mesejátékon kb. 20 fő néző vett részt. Sajnos ilyen típusú előadásra a B1 terem nem volt jó 

választás, mivel a nagy hangerővel szóló hangszer teljesen kitöltötte a teret.  

 

 2019. október 16.  

16.00 Tárlatvezetés a Folyók, tavak, tengerek –Az éltető vízcímű kiállításban Vezeti: Rényi 

András művészettörténész, esztéta A programon való részvétel a Vaszary Galéria belépőjegyének 

meg váltásához kötött.  

17.30 Lyukasóra Klub Irodalmi kalandozás a közönség részvételével. Moderátor: Lator László a 

Nemzet Művésze, Kossuth-díjas költő Részt vesznek: Várady SzabolcsKossuth-díjas költő, Kiss 

Judit Ágnes költő, író, Kőrizs Imre Zelk Zoltán-díjas költő, klasszika-filológus, Tóbiás Krisztián 

költő (A program a Kisfaludy Színház jegyértékesítésével futott) 

A tárlatvezetés mintegy kb. 30 fővel zajlott, Rényi András neve szakmai garancia. A Lyukasóra 

beszélgetés kb. 60 fő néző jelenlétével zajlott. 
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Villa Advent 

Az adventi időszakban a Vaszary Galéria első sorban családok számára tervezett foglalkozásokat, 

múzeumi programokat és kedvezményeket kínált. 

Azaz a Füredi Advent nevű, városi léptékű program időszakához a Vaszary Galéria Karácsonyváró 

programokkal és akciókkal csatlakozik. 

Az adventi időszak múzeumpedagógiai turnusokat és foglalkozásokat kínál a Vaszary 

Alkotóműhelyben. 

A Városi karácsonyünnep a faállítással a Villa kertjében kapott helyet december 19-én. 

Az adventi időszakban a Vaszary Galéria Múzeum Shop kedvezményekkel és ajándék 

lehetőségekkel várja a látogatókat, vagy azokat, akik csak azért térnek be, hogy szellemi javakkal 

kedveskedjenek szeretteiknek Karácsonykor. 

Kedvezményes jegykombinációkat kínálunk a 2019-es évadra, amelyek kiváló ajándékok lehetnek. 

A 4 alkalomra szóló teljes áru és kedvezményes füredi belépőbérletek variációi: 

- 4 alkalom a Vaszary Galériába 

- 3 alkalom a Vaszary Galériába és egy a Jókai Mór Emlékházba vagy a Városi Helytörténeti 

Gyűjteménybe vagy a Vitorlázeumba. 

 

Adventi akciók:  

 Általános kedvezmény: 

November 29-től december 8-ig: 10%  

December 9-től 15-ig: 20%  

December 16-tól 22-ig: 30% 

 

 Tombola játék 

A Vaszary Galériában december 1. és 22. között jegyet váltó látogatóink között ajándékot sorsolunk 

ki. A nyertesek kihirdetésére december 27-én kerül sor. 

Az ajándékcsomag kiadványokat és évi 4 belépésre jogosító bérletet tartalmazott. 

 

 Programok: 2019. november 20.  

10.30−12.30 Vaszary Alkotóműhely: Olajpasztell tájképfestés! Csók István, Szivárvány a Balaton 

felett című festményének fel használásával olajpasztell szivárványt festünk, mindenki a saját 

színeiben. Kérjük a családokat, hogy olyan ruhában jöjjenek, amelyen nem félnek az alkotás 

nyomait hazavinni, hiszen a festék cseppen, csöppen!  

14.00 Irodalmi kalandozás Lackfi Jánossal kicsiknek és nagyoknak Lackfi János József Attila-

díjas költő, író, tanár irodalmi műsora általános iskola 3-6. osztályos gyermekeknek. 

16.00 Rendhagyó tárlatvezetés Lackfi Jánossal  

Lackfi János irodalmi párhuzamok megidézésével vezeti végig látogatóinkat a Folyók, tavak, 

tengerek –Az éltető vízcímű kiállításunkon. 

Lackfi János programjaim a kiemelt promóció ellenére meglepően kevés ember vett részt. 
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Általános tapasztalatok a kiállítások kísérő programjairól: 

 

A kiállítások kísérő programjainál a 2019-es év is megerősítette a korábban levont 

konzekvenciákat. 

1. A kísérő rendezvények és rendhagyó tárlatvezetések esetében korábbi konzultációk során 

kialakult egy bizonyos programtípus alapkoncepciója; hogy a társművészeteket vagy közeli 

tudományágat gyakorló, általános népszerűségnek örvendő személy szubjektív meglátásokkal és 

releváns mondanivalóval sikeres tárlatvezetést tud tartani. 

Ez a megközelítés sajnos végtelenül esetleges, az programok zömében az eladó, akinek nincs a 

témát érintő ismerete vagy kiváló verbális előadói készsége, az előadás során elveszíti a tényleges 

vezető szerepet és kényszeredett, csetlő-botló kommentátora lesz a kiállításnak. 

Sikeres előadónak bizonyultak: Juhász Anna, Topor Tünde és Winkler Nóra (Artmagazin), Szőke 

András, Rényi András (MTA), Boda Bianka (SzM-MNG), Szalay Ágnes (Kogart) 

Sikertelen tárlatvezetést tartottak: Ugron Zsolna, Trokán Anna 

 

2. A fenti esethez hasonló helyzetek szül a Vaszary Galéria vidéki helyzetéből adódó 

körülmény: hogy a felkért vendég előadó sok esetben nem tud előzetes benyomásokat szerezni a 

helyszínen és nem kerül a képek ismeretének birtokába. Ez korábban szakmai előadóknál is rontott 

a gördülékenységen, mivel nem szokott elegendő lenni az a program előtti szűk óra, hogy 

elmélyedjen a kiállításban. Ennek kompenzálására sikeresnek bizonyult a teljes képanyag 

rendszerezett elhelyezése a Google Drive felhőben, amelyet ilyen esetekben előre megosztunk az 

előadókkal. 

 

3. Tanulságos, hogy a visszatérő, minőséget képviselő brandként működő programok 

népszerűégére lehet támaszkodni. A Lyukasóra Klub programokon a közönség tekintélyes része 

visszatérő vendég és az események 70-90%-os teremkihasználtsággal zajlanak le. 

 

4. Meglepő tapasztalatokat adott a szezonon kívüli időszak: míg a Füredi Őszi Fesztivál 

programjainak zömén általános vagy annál jobb arányban vettek részt a látogatók, addig a 

november 30-án megvalósult, kiemelt hirdetéssel előre népszerűsített programot Lackfi Jánossal 

meglepő érdektelenség kísérte. A koradélutáni gyermekműsoron 5 gyermek és kísérőik vettek részt, 

az azt követő tárlatvezetésen kb. 15 fő vett részt. Ez azért is meglepő, mert a kiemelt hirdetés 

mellett Lackfi János neve az eddigi tapasztalatok szerint önmagában is garancia volt a látogatók 

bőséges érkezésére. 

Összességében határozottan érezhető a nyári szezon lecsengése utáni látogatószám visszaesése, 

azonban a tárlatvezetés programok zömén legalább 20 fő akkor is részt szokott venni. Az idei késő 

őszi–téli időszak alapján nem lehetett levonni azt a konzekvenciát, hogy a kevésbé ismert előadó 

kevésbé vonzaná a látogatókat, mint a közismert név. 



 

30 
 

 

Tervek 2020 

A Vaszary Galéria 2020-as évadjának jelenlegi programjai 

 

-tól -ig munkacím helyszín kurátor 

 2020. március 8. 
2020. június 

30. 
 TOP 10 A épület 

Kurátor: dr. Beke 

László 

2020. június 
2020. 

augusztus 29. 

Balaton, nyár, 

szerelem – a Pintér 

Galéria aukciós 

kiállítása 

B1 épület Pintér Péter 

2020. szeptember 

10. 

2021. január 

10. 
 Mese és mítosz B1 

Kurátor: Révész 

Emese  

2020. július 14. 
2021. január 

10. 

Talált és kitalált 

tárgyak - Böröcz 

András kiállítása 

A épület 
Kurátor: Mayer 

Marianna (Műcsarnok) 
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TOP 10 

 

 

 

A kiállítás adatai 

Cím:    TOP 10 – kortárs és magyar 

Kurátorok:   dr. Beke László 

Helyszín:   Balatonfüred, Vaszary Galéria, A épület,  

Megnyitó:   2020. március 7.  17:00 óra 

Időtartam:   2020. március 7.  – 2020. június 30. 

     

Kölcsönadó Intézmény:   

 

Kölcsönadó magánszemély:   

 

Támogató:   

 

Látványtervező és kivitelező:   

Arculatterv és grafika:   Mészáros István 

  

A kiállítás koncepciója 

Beke László koncepciója a legjobb 10 kortárs magyar képzőművészt mutatja be. A kétségtelenül 

provokatív ötlet voltaképpen egy több évig tartó vizsgálat statisztikai módszerrel kikristályosodott 

összegzését mutatja be. 

Beke László éveken keresztül szavaztatta az MKE képzőművészet-elmélet tanszékének hallgatóit 

azzal a kérdéssel, hogy ki a legjobb 10 kortárs magyar képzőművész. Az évek alatt felhalmozódott 

szavazó cédulákat kielemezve állt össze az a lista, amelyet bemutat a kiállatás: 

Bak Imre, Maurer Dóra, Keserü Ilona, Bukta Imre, Fehér László, Szűcs Attila, Kis Varsó, Szöllősi 

Géza, Birkás Ákos és Lakner László. 
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Talált és kitalált tárgyak - Böröcz András kiállítása 

 

A kiállítás adatai 

A kiállítás címe:    Talált és kitalált tárgyak - Böröcz András kiállítása 

A kiállítás helyszíne:    Balatonfüred, Vaszary Galéria, A épület 

Megnyitó:    2020. július közepe 

A kiállítás időtartama:    2020. július közepe – 2021. január 10. 

A kiállítás kurátorai:   Mayer Marianna 

Kölcsönadó intézmények:  Műcsarnok 

     

A kiállítás koncepciója 

Böröcz András ahhoz a nemzedékhez tartozik, amely az 1980-as években kezdte pályáját. Közülük 

sokan, felismerve a hazai valóság ellentmondásait és feszültségeit, egyidejűleg látták a korszak 

eseményeinek színét és visszáját, műveikben az ironikus ábrázolásmód mélyén az aktuális helyzet 

és az emberi létezés különös, egyszerre heroikus és kisszerű vonásait mutatták meg. A groteszk 

iránti érzékenységük, különös látás- és kifejezésmódjuk váratlan fordulatokat, új, a 

képzőművészetben szokatlan beszédmódot teremtett 

Böröcz András 1956-ban született, 1977–1982 között a budapesti Képzőművészeti Főiskola festő 

szakán tanult, 1982–1983-ban ugyanitt elvégezte a mesterképzőt. 1983-ban Derkovits-ösztöndíjat 

kapott, 1988-ban elnyerte a kanadai Banff Center of Fine Arts ösztöndíját. 

Művészeti fejlődésében nagy szerepet játszott Erdély Miklós, az ő révén ismerkedett meg az 

alternatív művészeti csoportok (Indigo, Fafej) tevékenységével, az avantgárd művészet 

gondolkodásmódjával és alkotói módszereivel. 

1985 óta New Yorkban él, itt lett szobrász. 

A nemzetközi és hazai kiállítási életben egyaránt rendszeresen jelen van. 

Miután megismerkedett a nonprofit galériák életével, 2004-ben testvérével létrehozta a budapesti 

2B Galériát. 

 

 

 

 

Mese és mítosz 

 

A kiállítás adatai 

A kiállítás címe:    Mese és mítosz 

A kiállítás helyszíne:    Balatonfüred, Vaszary Galéria, B1 épület 

Megnyitó:    2020. augusztus vége 

A kiállítás időtartama:    2020. augusztus közepe - 2021. január 10. 

A kiállítás kurátorai:   Révész Emese 

Kölcsönadó intézmények:   
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Balaton, nyár, szerelem – A Pintér Galéria aukciós kiállítása 

 

 

A kiállítás adatai 

A kiállítás címe:    Balaton, nyár, szerelem 

A kiállítás helyszíne:  Balatonfüred, Vaszary Galéria, B épület + Széchenyi-terem 

Megnyitó:    2019. július közepe 

A kiállítás időtartama:  2019. július közepe – augusztus vége 

A kiállítás kurátorai:   

Kölcsönadó intézmények:  Pintér Galéria 

 

 

A kiállítás koncepciója 

A Pintér Galéria nyári aukciójának kiállítása klasszikus és kortárs művekkel. 

 

 

További javaslatok a Vaszary Galéria kiállításait illetően 

 

Nádor Katalin: Felület és forma 

 

CAPA KÖZPONT  

Kurátorok: Csizek Gabriella és Kopeczky Róna  

Képek forrása: ACB Galéria 

https://capacenter.hu/kiallitasok/nador-katalin-felulet-es-forma/ 

 

A kiállítás egy eddig, a nagyközönség számára ismeretlen, ám rendkívüli életművet mutat be, amely 

Kepes György, Moholy-Nagy László munkásságának folytatásaként is értelmezhető és a hazai 

konstruktivista és avantgárd hagyományok megújításán dolgozó művészközösség, a Pécsi Műhely 

(1970–80) tevékenységéhez is szervesen kapcsolható. Nádor Katalin (1938–2018) mintegy harminc 

éven keresztül a pécsi Janus Pannonius Múzeum műtárgyfotográfusaként dolgozott és ekként volt 

ismert. Munkája a múzeumba kerülő néprajzi tárgyak, régészeti leletek dokumentálása és kortárs 

művészek illetve a képzőművész elődök műveinek megörökítése volt. Az elsősorban 

dokumentumként használt fényképek készítése során érdeklődésének középpontjába a fény 

természetének, tér- és formateremtő erejének, valamint a különböző felületeknek és anyagoknak a 

tanulmányozása került. Mindezekre a tapasztalatokra építkezve hozta létre saját, kísérletező és lírai 

művészi világát, amelyben a világ apró részletei figyelmének fókuszában nemcsak univerzálissá 

lesznek, hanem az elvonatkoztatás mértékének nyomán mássá is változnak. Műveiben átjárásokat, 

rejtőző párhuzamosságokat mutat meg a természetes és az absztrakt formák, illetve azok ritmusai 

között. Gyakran alkalmazta az egymásra helyezés módszerét, nagyítással, erős megvilágítással tette 

felismerhetetlenné a fényképezett témát. Titkos művészi élete a szocializmus évtizedeiben a 

vidéken élő női alkotók sorsát tükrözte: fotográfusi tevékenysége – különös érzéki kísérletezései és 

a fotóira jellemző egyedien szubjektív absztrakció ellenére – évtizedeken keresztül csendben, 

szakmai figyelem és elismerés nélkül bontakozott ki. Nádor Katalinra a legnagyobb hatást tanára, a 

festő Lantos Ferenc tette, aki a programozott geometriai redukció révén folyamatosan kutatta a 

művészet és a természet közös struktúráit.   Az ő befolyása nyomán egy olyan életművet hozott 

létre, amely filozófiáját tekintve Kállai Ernő – az absztrakt művészet, valamint a mikrokozmoszt és 

a makrokozmoszt összekapcsoló törvények egymás közötti összefüggését hirdető – úgynevezett 

bio-romantikus elméletéhez áll közel, esztétikáját tekintve pedig Kepes György és Moholy-Nagy 

László fotográfiai tevékenységét idézi meg. Formavilág és játékosság szempontjából pedig 

munkássága a Pécs városának szellemtörténetébe mélyen beágyazódó Bauhaus szellemiségéhez 

kapcsolódik. Nádor Katalin munkái szorosan kapcsolódnak a Pécsi Műhely tagjainak – Ficzek 
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Ferenc, Hopp-Halász Károly, Kismányoky Károly, Pinczehelyi Sándor és Szijártó Kálmán – 

munkásságához is, akikkel már az 1960-as évek végétől kezdve kapcsolatban volt és rendszeresen 

együttműködött. Az 1970-es években a csoport több performanszát, fotó-akcióját és konceptuális 

művét dokumentálta, valamint szerzője volt Ficzek Ferenc Árnyékváltás, Hopp-Halász Károly 

Privát adás, illetve Pinczehelyi Sándor Sarló és kalapács című alkotásának. 1972-ben Nádor Katalin 

a Pécsi Műhellyel együtt szerepelt a magyar neoavantgárdot bemutató, a balatonboglári kápolnában 

megrendezett kiállításon. Nádor Katalin érzékeny megfigyelésen alapuló, egyedülálló szubjektív 

absztrakcióra épülő életművét nemcsak tematikai egységekben mutatjuk be, hanem kísérletet 

teszünk a művek egymáshoz való tartozásának rejtett összefüggésrendszerét is feltárni. (Csizek 

Gabriella kurátor és Kopeczky Róna társkurátor) 

 

Sylvia Plachy: Mikor lesz holnap 

 

CAPA KÖZPONT  

Kurátor: Csizek Gabriella 

https://capacenter.hu/kiallitasok/sylvia-plachy-mikor-lesz-holnap/ 

 

Sylvia Plachy magyar származású fotográfus, aki André Kertész magyar származású fotográfus 

barátjaként, tanítványaként a XXI. században egyike azoknak, akik újrateremtették a humanista 

fotográfiát. A Mikor lesz holnap című kiállítás gyermekkorának esti kérdését felidézve vezet végig 

a hatvan évnyi életművet átfogó válogatáson. Az  1958 és 2018 között készült alkotások 

megmutatják Sylvia Plachy egyedülálló képteremtő stílusát,  ahogy képes megragadni az emberi lét 

esendőségét,  ahogy a pillanatok mögötti történetbe szinte észrevétlenül vezeti el képeinek nézőit. 

Érzi, ami történik, és ez a történés  válik általa képpé, a fényérzékeny papírra leképezett világgá. 

Fotói sugározzák az érzések esszenciáját. Képei sokkal inkább érzések lenyomatai, mint a tények 

megmutatásai,  úgy dokumentálnak, mintha álmok lennének. Szavak nélkül mondanak el 

történeteket. Sylvia Plachy lélek-tükröt tart kezében fényképezőgépként. „Sosem láttam a pillanatot 

nagyobb intimitással és emberiességgel megtapasztalni és filmen rögzíteni” – mondta tanítványáról 

és annak képeiről André Kertész. André Kertész egykori kiállítását fel lehetne idézni. Sylvia Plachy 

életrajza 

Sylvia Plachy Budapesten született a második világháború idején. Miután a szüleivel az 1956-os 

forradalom után elhagyta Magyarországot, New Yorkban telepedett le és azóta is ott él. Díjnyertes 

fotográfus, fényképei számos privát gyűjteményben és múzeumban megtalálhatóak, mint például: 

New York-i MoMA, Minneapolis Institute of Art, San Francisco Museum of Modern Art, Houston 

Museum of Fine Arts, High Museum of Atlanta és a Bibliothèque nationale de France. New York 

City-ben a Village Voice fotográfusaként ismert, mintegy harminc éven át volt a kulturális hetilap 

meghatározó munkatársa. Első albumának címét is e hetilapnál vezetett heti rovata, az UNGUIDED 

TOUR adta; a fotókönyv 1990-ben elnyerte az ICP Infinity díját. További elismerései: John Simon 

Guggenheim Memorial Fellowship, CAPS támogatás, a Dr.-Erich-Salomon-Preis fotóriporteri 

életműdíj és a Lucie-díj. 

 

SZÉMAN RICHÁRD: HASZONTALAN UNIVERZUM 

 

Mai Manó Ház  

Kurátor: Csizek Gabriella 

https://maimano.hu/kiallitasok/szeman-richard-haszontalan-univerzum/ 

 

A fotográfiai képalkotás lehetőségei közül Széman Richárd kiállításán bemutatott munkák a 

megrendezett fotográfia tárgykörébe tartoznak. A kidobásra ítélt, egykor gyakorlati 

tevékenységekhez használt tárgyak – szűrőkanál, üvegcse, illetve természetdarabkák – növények, 

állatvázak, kövek digitális lenyomata, analóg, egyszer már használt nagyméretű negatívok 

digitalizált felületén. A beszkennelt üvegnegatív képnyomai, idő illetve kémia okozta karcai, foltjai, 
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színei adják a hátteret és ebbe illeszkednek bele a digitális kép(részlet)ek. Így a művekben az analóg 

és digitális technika együttese hozza létre a képet és annak jelentését. A tárlaton ezek a 

tőmondatokban meghatározható konstruált megfigyelések kerülnek párhuzamba a nagyon szigorúan 

meghatározott, háromsoros 5-7-5-ös szótagszámú japán versformával, a haikuval. Ponton át szúrt 

fény a múlt hangzó csöndbe lép aranykalitka Széman Richárd A kiállítás időtartama alatt Mach 

András (Machstudio) diófából készült óriás – 30cm átmérőjű – kaleidoszkópjában is 

megtekinthetők lesznek a kiállított képek: üvegcserép-töredékként, újra meg újra változó látványt 

létrehozva. Széman Richárd (1958. Budapest) fotográfus A Budapest XVI. kerületi Kertvárosi 

Helytörténeti és Emlékezet Központ gyűjteményének munkatársa. Számos helytörténeti és két 

fotótörténeti mű szerzője, illusztrátora, képszerkesztője. A nyírbátori Szárnyas Sárkány 

Utcaszínházi Fesztivál hivatalos fotósa huszonhárom éven át. 1989 óta mutatja be munkáit 

fotókiállításokon Magyarországon és külföldön egyaránt. Képei a Magyar Nemzeti Múzeumban, a 

Magyar Fotográfiai Múzeumban és magángyűjtőknél az USA-ban, Dániában és Magyarországon is 

megtalálhatók. Tagja a MÚOSZ-nak és a Magyar Fotóriporterek Társaságának. 

 

SZŰTS Miklós–VOJNICH Erzsébet és VÁLI Dezső – kiállítás 

 

A Szűts-Vojnich kiállítás ötletére a Kiscelli Múzeum felől is támogatói magatartás érkezett. A 

Kiscelli Múzeum mindkettőjüknek rendezett már önálló kiállítást, azonban számos alkalommal 

állítottak ki együtt.  

Váli Dezsőt önállóan ki lehetne állítani, de művészete vizuálisan nem áll messze Szűts és Vojnich 

munkáihoz, felmerülhet egy közös kiállítás ötlete is. A B1-ben egy közös kiállítás koncepciója 

felfűzhető a sajátos és hasonló tér-poétikai látásmódjuk köré. 

 

Vojnich Erzsébet 

Vojnich Erzsébet 1953-ban született Budapesten. 1976–1981 között a Magyar Képzőművészeti 

Főiskola festő szakára járt. 1982–85-ig Derkovits ösztöndíjas volt, 1983-ban megkapta a Derkovits-

nívódíjat. 1991-ben Lisszabonba ment tanulmányútra. 1998-ban Munkácsy-díjat kapott. Vojnich 

Erzsébet a nyolcvanas évek óta leginkább egyéni kiállításokon szerepel. 1997-ben a Fővárosi 

Képtár – Kiscelli Múzeum Templomterében, 2004-ben a székesfehérvári Városi Képtár – Deák 

Galériában volt átfogó tárlata. Férje Szüts Miklós festőművész. 

„Nézetem szerint nagy, elementáris festészet a Vojniché. Ámulva nézem jó ideje, ahogyan terem, 

van, lesz, voltosodik. Tán az a legfőbb titka, hogy nem telepszik rám, következésképp nem hagy 

szabadulni. Tudja, hogy épp a távolságával nyűgöz le és von magához, azzal, ha nem gázol el, nem 

dől rám. Csak létezik. Alighanem már minden okosságot leírtak róla, s ha netán maradt volna 

leíratlan, azt nem én fogom itt leírni. Fogalmam nincs, néző vagyok. Én, a néző vagyok az ember 

Vojnich képein, s innentől fogva az, hogy hány darab főemlős hány kiló élősúlyban látható, nem 

érdekel. Ha épp nem látszik ember, majd jön, különben is most ment el. Most ment el a teremőr, a 

balettkonyhalány, a kórházi műtősfiú, a papírgyári fürdető, a szaniterszerelő, a kemencemunkás, 

vagy épp az üresség szelíd úszómestere. Ott a nyomuk a hamutartóban, látnám is, ha Vojnich 

festene hamutartót, füstölgő cigarettával. Nem fest, elképzelem. Ha bármi hiányozna nekem a 

képekről, elképzelem. De nem hiányzik semmi. * Kinézete nincs, merő alaksejtelem. Megpattant, 

elcsavarodott lépcsőházakat cipel a teste cekkerében, megannyi abbamaradt fogaslécet, meredt 

vasbetoncsonkot, benőtt, filigrán hídpillért. Teremőr éjjel, nappal. Mellékkörülmény, hogy nem 

látja senki. Hogy épp akkor ballag át Vojnich teremtájain, amikor senki sem néz oda. Nem látható -- 

de hogy ne lenne? Ugyan! Léte legfő bizonyítéka maga a kép, amin momentán nincs ott. Ha nincs 

kép, gyárcsarnok, krematórium, fürdő, kiállítás, szóval ha nincs terem, nincs teremőr. De ha van, 

van. Enteri, a teremőr.” (Parti Nagy Lajos) 

 

Szűts Miklós  

Első korszakában (1977-1983) többnyire nagyméretű lírai nonfiguratív képeket alkotott. 1983-ban 

70×100 cm-es – saját elnevezése szerint – pasztell-kollázsokat kezdett készíteni, ezek mérete 
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később egyre nőtt, az utolsó (egyre festményszerűbb) kollázsai már majdnem kétméteresek. 

Fokozatosan tért vissza az olajfestéshez: az 1980-as évek végén készültek nagy, sötét, 

monumentális kollázsai, majd nonfiguratív vásznai, többségük ma már közgyűjteményekben 

található. 1990 tavaszán gyökeres változás történt képei témájában és méretében egyaránt: kis 

(50×50 cm-es), többnyire világos tónusú csendéleteket kezdett festeni. Néhány év után megnőtt a 

képek mérete, és ezzel egyúttal a téma is némileg változott: a csendéletek enteriőrökbe kerültek, 

ahol egy idő után csak jelzései maradtak a csendéletnek. Az enteriőrök többnyire cigánytelepi 

szobák, hajléktalan-szállások, kispolgári vagy szegényparaszt szobák-konyhák. A képek témájuk 

ellenére nélkülöznek minden “szociális üzenetet”: ugyanolyan módon használja szomorú/lírai 

mondanivalójának kifejezésére lepusztult szobáit, mint használta csendéleteit, bögréit, tányérjait 

vagy késeit. 1998ban ismét témát váltott: lakótelepi sorozata nagy feltűnést keltett. Az 

ezredfordulóra képeinek témája kibővült: ódon bérházak tűzfalai, hajnali napsütötte utca 

ellenfényben, romos párizsi házak. Felesége Vojnich Erzsébet festőművész. 

„Szüts Miklós azért filozofikus festő, mert aszketikusan igyekszik minél közelebb maradni a képi 

genezis őseseményéhez: a legelemibb elválasztások tapasztalatához. Én ezzel magyarázom például 

monokróm hajlandóságát – a feketék, fehérek és a köztes szürkék legfőbb tulajdonsága, hogy – 

egymással összezárva – nem osztódnak tovább színekké. A spektrum színeinek vizuális 

sokfélesége, a kromatikus és tonális skálák, a helyi színek és valőrök artisztikus gazdagsága és 

variabilitása túlságosan távol került már a teremtő robusztus mozdulataitól. De ilyen Szüts 

ragaszkodása a matéria pőreségéhez is: például a rojtos szélű, sprőd tapintású, erezett vagy 

felgyűrődő papírokhoz, amelyek megmutatkozása a szinte anyagtalan színné szétporladó akvarell-

festék transzparenciájára van utalva. Látom a papírt és látom a festéket, különbözésüket és 

sorsszerű összetartozásukat is. Szüts arra ösztönöz, hogy kifinomultságai és bonyolultságai mögé 

tekintsek: hogy fölülírt, elemibb gesztusainak nyomait fürkésszem, hogy visszafelé fejtsem fel, 

hogy egészen az őskezdet merész kezdetéig bontsam vissza bonyolításainak történetét.” (RÉNYI 

ANDRÁS - megnyitóbeszéd) 

 

Váli Dezső  

1991-1992-ben a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, 1994-1995-ben a Magyar Iparművészeti 

Főiskolán tanított. Indulásakor Klee volt rá hatással, a szentendrei iskolához és személyesen Bálint 

Endréhez kötődött. Korai “üres képei” bújtatott tájképek, Mark Rothko-i értelemben. 

Témakereséshez fotózik is. Amikor 1984-ben zsidó temető sorozatával áttért a figurális ábrázolásra, 

nem változott meg líraisága. E téma szakralitása három év után saját műtermét ábrázoló képein is 

folytatódik. Ez a több mint egy évtizede tartó sorozat önéletrajzi vallomásnak tekinthető: a sivár-

csupasz élettér, a Szent Ferenc-i kifosztottság trecentói tisztaságot idéző színvilággal tart 

egyensúlyt. Hagyományos olajtechnikát használ. Képeit hosszan, gyakran évekig érleli, 

rendszeresen szelektálja. Munkáit közszerepléstől eltekintve nem engedi ki külföldre. Bár a közös 

bemutatkozásoktól nem zárkózik el, magányos alkotó. 

A furcsa szögben szétnyíló szobasarokban egy peckes Picasso-állatként megdőlő asztal, 

lombikszerű, üres virágos vázával, alatta egy gondosan leterített rongyszőnyeg, mellette pedig a 

nyurga festőállvány, egyszínű néma vászonnal. Az ablak barázdált, függőleges üvegtábláin árad be 

a fény – illetve nem is árad, csak valami túlvilági derengést enged át. A műteremsarokra pohos 

szürke köd ül, porcicákhoz hasonló selymes tompasággal, ami csak olykor-olykor hagyja 

felszikrázni a pasztellszíneket. Váli Dezső elmúlt egy-két évben festett képei nem mozdulnak ki a 

műteremből – de ebben nincs semmi meglepő. A hatvanas években még belsőépítészetet tanult 

fiatal művész előbb absztrakt vásznakat festett, majd zsidó temetőket, végül pedig – úgy húsz éve – 

rátalált a műteremre. Az atelier-festészet a művészi hitvallás megtételének hagyományos műfaja, az 

önmagát körülíró és kereső alkotás terepe. Sőt, az impresszionisták óta még fontosabb a szerepe! Az 

a kitüntetett avantgárd hely, ahol a malevicsi vörös négyzet óta rendületlen zajlik a munka: a 

zsebkendőnyi térrel modellezett valóság megértése. Váli szerzetesi kitartással és óramű 

pontossággal feszül neki újra és újra ennek az enteriőrnek. Ebből a küzdelmes aszkéta kitartásból a 

klasszikus avantgárdon túli negyvenes-ötvenes évek szellemisége árad. A zsidó gyökerű, nagy 
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metaforákkal terhelt szentendrei festőművészet (élén Bálint Endrével), a nehéz szívű amerikai 

absztrakció (Mark Rothko) és a huszadik század tragédiáit feldolgozó katolikus misztika (Pilinszky 

János). Váli ezekből gyúrta össze azt a sajátosan időtlen, imamalmok ösztövér unalmával 

mormolható festészetet, ahol a tökéletesre érlelt kitartás vezet az üdvösséghez. Ahol a jó mű – ha 

szerencséje van – egy pillanat erejéig felvillanthatja Isten köpenyének szegélyét. (Rieder Gábor) 
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PR Marketing 

 

1. A belépőjeggyel váltható időszaki játék lehetősége 

Nagy sikert aratott a tovább finomított menetleveles múzeumi kereső játék, amelynek a prototípusát 

a 2016-os Múzeumok Éjszakáján próbáltuk ki és a 2017-es Múzeumok Éjszakáján lényegileg 

átalakítottam. A játékot sikerrel kapcsoltuk egyéb kiemelt tematikus időszakokhoz (Anna-bál, 

Kékszalag, Múzeumok Őszi Fesztiválja). A játékot 2019-ben is pozitív visszajelzések kísérték, a 

Füredi Őszi Fesztivál és az Advent alatt folyamatosan játszható volt. 

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. 

 

3. Hirdetési felületek 

 

A balatonfüredi kulturális negyed önreprezentációját is lehetne még tovább erősíteni. Nem csak a 

kiállításainkat kellene eladnunk, hanem az épületeket is. A Vaszary Villa egy új kiállítóhely 

Magyarországon, meg kell ismertetni a közönséggel, magát az intézményt. Hogy mi a profilja, mi 

az az állandó érték, amit képvisel, amit elvárhatnak tőle a látogatók? 

 

Érdemes lenne a köztéri reklámok tilalmát elrendelő balatonfüredi irányelvet átgondolni és 

módosítani; a „kultúra városa” szellemében teret engedve a minőségi kulturális rendezvények, 

kiállítások jól látható hirdetéseinek. Ez megoldható lenne nagy méretű, formatervezett display 

vitrinekkel, amelyek csomópontokban helyezkednek el és csak a Vaszary Galéria kiemelt kiállítását 

hirdeti. A teljes intézményi reprezentációt lefedő plakátvitrinek nem alkalmasak kiemelt 

promóciójú elemek megjelenítésére, mert a kívánt átütő hatás elveszik az izolált és különféle 

plakátokkal zsúfolt vitrinekben. 

 

A kiemelt kiállítások óriásplakát-reprezentációját érdemes lenne folytatni és marketing szempontból 

hiánypótló lenne kidolgozni egy kérdőíves felmérést arról, hogy a látogatók honnan érkeztek és 

honnan értesültek a Vaszary Galériáról. Ebből kirajzolódna egy kép, hogy az év mely időszakában 

milyen mintázatok érvényesülnek a látogatóink között, honnan érkeznek, azaz az év különböző 

időszakaiban kikre támaszkodhatunk, melyik felületeinken vagyunk leginkább vagy legkevésbé 

láthatók és a promóciós jelenlétünket ennek fényében lehetne hangolni: az év különböző 

időszakaiban a jellemző látogatói típusokat célozva, vagy éppen tudatosan kitágítva más lehetséges 

csoportok felé. 

Javaslatok hirdetési felületetekhez: 

 TESCO – Parkoló 

 Új vasútállomás 

o itt van lehetőség ízléses hirdetésre, az utazót a Füredkult köszönti a „kultúra városában” 

o Budapest Déli pályaudvar is alkalmas helyszín 

 Új uszoda 

 Strandok és parkolói 

 Veszprém: Petőfi Színház, Hangvilla, Aréna 
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 Budapest 

o elsősorban a partner intézményeinkben kellene jelen lennünk 

 PIM, MNG – SZÉPMŰ, MNM, LUDWIG MÚZEUM 

 Sajtó 

o Legelső sorban nagy olvasottságnak örvendő közéleti magazinokban 

o ArtMagazin 

o Északipart 

o MúzeumCafé 

o Új Művészet 

o Műértő 

o Balkon
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Mellékletek: 

 

Látogatottsági statisztikák 

 

A Vaszary Galéria 2018 évi beszámolójához tartozik: 

1.a Éves adatlap 

1.b Éves adatlap heti és havi bontásban 

1.c–e Külön kimutatás minden kiállítási időszakhoz 

1.h–l Külön kimutatás a Múzeumok éjszakája, Kékszalag Éjszakája, Füredi Őszi Fesztivál 

rendezvényekhez és egyéb kiemelt napokhoz. 

2. költségvetés 
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A Vaszary Galéria éves látogatottsága heti bontásban

2016 2017 2018 2019

 

 

 

 

Látogatói és bevételi adatok kiállítási időszakok szerinti leosztásban: 

 egész éves Ki látott 

engem? 

Balatoni nyár Folyók, tavak, tengerek 

Időszak egész éves 2019.01.01. - 

2019.05.31. 

2019.03.16.- 

2019.07.14. 

2019.06.15.- 2019.12.31. 

Látogatók 9 585 fő 1 500 fő 3 220 fő 7 387 fő 

Bruttó 

bevétel 
12 376 265 Ft 1 906 190 Ft 4 239 725 Ft 10 232 275 Ft 

 

Látogatói statisztika hónapokra bontva 
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  2015 2016 2017 2018 2019 

január 54 161 305 113 85 

február         134 

március 542 202 46 81 218 

április 663 342 446 282 488 

május 1183 747 565 773 521 

június 1191 682 772 604 861 

július 2143 1454 1857 1309 2402 

augusztus 2284 5402 2042 1229 2646 

szeptember 964 1759 846 558 1168 

október 671 1012 392 412 577 

november 260 669 260 256 349 

december 356 553 256 199 215 

 

 

Törzsprogramok látogatottsága: 

 Múzeumok 

Éjszakája 

Anna-bál Kékszalag 

Éjszakája 

Múzeumok Őszi Fesztiválja 

2017 321 fő 70 fő 138 fő 75 fő 

2018 323 fő 39 fő 179 fő 217 fő  

2019 219 fő X 216 fő X 

 

 

 

Füredi Őszi Fesztivál érintett napok látogatószáma 

szeptember 

14. 

szeptember 

28. 

október 

12. 

október 

26. 

november 

9. 

november 

16.  

Összesen 

71 113 54 87 42 46 413 

    + 

mesejáték 

színházi 

jegy 

+ 

Lyukasóra 

– színházi 

jegy 

+ mesejáték és 

Lyukasóra 

színházi 

jegyek 

megváltói 

 

Látogató statisztikák 4 év léptékében január 1. és december 31. között 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Látogatók 10 253 fő 12 384 

fő 

7 551 fő 5470 fő 9 585 fő  

 

Összefoglalás: 

A 2018-as évhez képest a Vaszary Galéria 2019-es látogatottsága 75%-kal növekedett. A 

látogatószám jól reprezentálja a szezonalitás érvényesülését: a látogatók száma májusig 

kiegyensúlyozottan emelkedik, majd júniusra megduplázódik, júliusban és augusztusban pedig a 

májusi látogatószám ötszörösét produkálja. Ez szeptemberben még mindig a májusi dupláját 
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mutatja és októberben közel a májusira esik vissza, de még mindig meghaladja azt. A novemberi és 

decemberi látogatószám hirtelen, élesebb görbével csökken a március és április hónapok 

növekedésének intenzitásához képest. 

A havi bontásban nézett látogatói statisztika 2015 és 2019 között egyértelműen mutatja, hogy az 

időszak legsikeresebb éve 2016 volt a Rippl-Rónai kiállítással. Látogatószám tekintetében 2015 

sikeresebb volt 2019-nél. Azonban fontos látni, hogy 2015 amiatt volt sikeresebb, hogy a főszezon 

előtti tavaszi hónapok és látogatottsága magasabb volt, ugyanakkor viszont a júliusi és augusztusi 

csúcs idén több, mint 10%-kal magasabb volt a 2015-ös adatnál. Fontos látni továbbá, hogy az idei 

év adatai egészen augusztusig lényegesen jobbak, mint a 2016-os kiemelkedő évé.  

Olybá tűnik, hogy a nyári szezonban szerencsés választás egy könnyen befogadható, neves 

munkákból válogatott, klasszikus festészeti kiállítás. Ezt alátámasztja a 2016-os tapasztalat a Rippl-

Rónai kiállítással. Valamint számolni kell azzal, hogy ha júliusban vagy augusztusban kerül sor két 

kiállítás között a másfél-két hetes átállásra, akkor az legalább 1000 fő látogató elvesztését jelenti. A 

kiemelt kiállítások mellett érdemes lenne kis költségvetésű, elmélyültebb befogadói igényekre 

szabott kamara-kiállításoknak helyt adni a B épületben, ezzel változatosságot biztosítunk a Galéria 

repertoárjában és vonzerőt teremtünk az értőbb közönségnek. 

Érdemes volna továbbá a jövőben a látogatói statisztikákat egy a látogatókat célzó, jól átgondolt PR 

kutatás kontextusában és eredményeivel összhangban elemezni, mert a tendenciák megértéséhez és 

az ezekre való jövőbeni hatékony reagálásnak kulcsfontosságú eleme lenne a látogatói csoportok, 

attitűd és informáltság megismerése. 
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BALATONFÜREDI VÁROSI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ~  BALATONFÜRED 

KULTURÁLIS NONPROFIT KFT. 

 

Szakmai összefoglaló és beszámoló - a Balatonfüredi Városi Helytörténeti 

Gyűjtemény - 2019. évben végzett munkájáról 

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A Városi Helytörténeti Gyűjtemény 2019-ben 910 db relikviával gyarapította gyűjteményét, 

amellyel elérte a jelentős, tízezres gyűjteményi nagyságrendet.  

Folyamatosan üzemelő kutatószolgálata közel 700 dokumentumot biztosított, 177 másolatot, 20 

tematikus összeállítást, háttértanulmányt készített a városi intézmények (Polgármesteri Hivatal, 

Füredkult), illetve kutatók számára.  

Kiállításait 3.336 fő látogatta az év folyamán, múzeumi „shop”-ja közel félmillió forint értékben 

értékesített kiadványokat. 

Többszőr felhasználható mobilkiállítást állított össze a Balatonfüredi Bornapokra, valamint 3 

időszaki kiállítást szervezett. Nemzeti ünnepünkön bemutatta a helyi, megyei értékként 

nyilvántartott „1956-os balatonfüredi zászló”-t. 

Reformkori séta, alkalmi tárlatvezetések, gyermekfoglalkozások mellett 4 szakmai előadást 

szervezett és helyet biztosított a Helytörténeti Egyesület üléseinek és a Tempevölgy konferencia 

rendezvényének. 

Eredményes pályázaton 2.000.000,-Ft támogatást nyert a Gyűjtemény infrastrukturális (közösségi 

terei és szolgáltatása) fejlesztésére. 

Munkatársai több szakmai publikációt adtak közre és összeállították a Balatonfüredi évfordulók 

2019 c. kiadványt. Könyvbemutatón, kiállításmegnyitón szerepeltek, interjúkat adtak. 

A Gyűjtemény honlapja – amelyet több mint 17.000 látogatás és 92.000 oldalmegtekintés történt – 

naprakészen tette hozzáférhetővé a friss rendezvényinformációkat és biztosította a HunTÉKA 

adatbázisban kezelt, leltározott gyűjteményi relikviák információinak nyilvános elérhetőségét. 

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

Nehézséget jelentett az év folyamán az új szerzemények raktározása, illetve az egyes 

gyűjteményekhez való hozzáférés. A napi működés feladatai mellett is gyűjteményünk ápolta 

http://www.historia-bfured.hu/
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szakmai és helyi kapcsolatrendszerét, médiaszereplései eredményesen járultak hozzá a fenntartó 

Füredkult és Balatonfüred város pozitív megítéléséhez.  

 

 
1. GYŰJTEMÉNYLELTÁR – GYARAPODÁS – FELTÁRÁS 2019-BEN 

 Folyamatosan végeztük az új kiadványok, relikviák leltározásra való előkészítését, 

behasonlítását, tárgyszavazását. Az év folyamán leltározásra került 910 db gyűjteményi relikvia, 

mintegy 464.612,-Ft (108.468,-Ft könyvtár vételi) értékben.  

 Éves leltári gyarapodás leltárkönyv alapján 2019-ben: 

   leltározási érték (vétel+ajándék) 

 Könyv, brosúra     77  db 217.684,- 

 Brosúra      10 db 6.500,- 

 Fénym/Időszaki kiadv.    63 db 15.505,- 

 Képeslap      28 db 94.140,- 

 Fénykép (HF)    29 db 38.286,- 

 Egyéb if. hordozó   703 db 92.497,- 

Összesen:      910 db 464.612,-Ft 

 

Jelentős és értékes gyarapodást jelentett az év folyamán: 

 28 személytől és intézménytől 32 alkalommal kapott gyűjteményünk balatonfüredi 

vonatkozású helytörténeti dokumentumot, vagy tárgyat, amelyeket listázva vettünk át leltározásra. 

 Nagymennyiségű és jelentős helytörténeti értéket képviselt a Református Általános Iskola 

(Bem Ált. Isk. relikviái) iskolatörténeti emlékei, Mikás Pál balatonfüredi malom történetéhez 

kapcsolódó adománya, valamint kiemelkedő várostörténeti jelentőségű Peremartoni Krisztina 

családi hagyatékból ajándékozott Peremartoni Nagy Sándorra vonatkozó anyagegyüttes. (Ezres 

nagyságrendje miatt jelenleg még listázása folyik.) 

 FüredKult jóvoltából vásárolt relikviák: 

o Jókai Mór és a Hegedűs család irathagyaték (2019.02.20). 

 Több különleges muzeális tárggyal is gyarapodtunk Földesné Apor Gabriella (Maligán 

készülék); Segesdy Katalin (fényképezőgépek, kiadványok stb.) és mások jóvoltából. 

 

2. ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINK LÁTOGATOTTSÁGA 2019-BEN  
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 3.336 fő. (Ebből: 2.858 fő fizető.) 

 A gyűjtemény kiállítási terében működő „múzeumi” shop forgalma: 242 db eladott 

kiadvány, 456.860,-Ft értékben. 

 

 

3. KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS 2019-BEN 

 NAGY SÁNDOR ’150  

Egynapos képkiállítás gyűjteményünk Pálóczi termében. 

Összeállította: Kovács Alex – 2019. 06. 22. 

 A RÉGI BALATONFÜREDI BORÜNNEPEK ÉS BORHETEK TÖRTÉNETÉBŐL 

Szabadtéri mobilkiállítás összeállítása a Balatonfüredi Bornapokon a Tagore sétányon. 

Összeállította és rendezte: P. Miklós Tamás. 2019. augusztus 9–szeptember 1.  

 1956-OS BALATONFÜREDI ZÁSZLÓ 

Enteriőr helyi értékbemutató a gyűjtemény kiállítói terében nemzeti ünnepünk alkalmából. 

(2019. október 17–23.) 

 „FÜREDMÚLT” REJTETT KINCSEK TÁRLATA 

Időszaki kamarakiállítás a gyűjtemény új szerzeményiből a Pálóczi teremben.  

Összeállította és rendezte: P. Miklós Tamás. 2019. október 26-tól 2020. január 05-ig. 

Új darabokkal gyarapodott a Helytörténeti Gyűjtemény: 

 https://furedtv.hu/video/j-darabokkal-gyarapodott-a-helytrtneti-gyjtemny 

 

4. KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG – MÚZEUMPEDAGÓGIA 2019-BEN 

 

4.1. Alkalmi tárlatvezetések 

 Reformkori séta Jókaival és Laborfalvi Rózával. Fülöp Júlia idegenvezető és P. Miklós 

Tamás mb. gyűjteményvezető ünnepi sétaprogramja Balatonfüred reformkori városrészben. (2019. 

03. 15.) 

Jókaival sétáltak az ünneplők Balatonfüreden: https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/jokaival-

setaltak-az-unneplok-balatonfureden-2753392/ 

 „Esti tárlatvezetés” a Múzeumok Éjszakáján a Városi Múzeumban. (2019. 06. 22.) 

 Egyedi tárlatvezetés a Fekete István Általános Iskola tanulói számára. (2019. 07. 05.) 

 

4.2. Előadások, rendezvények a gyűjtemény szervezésében 

 A SZENTGYÖRGYI HORVÁTH CSALÁD TÖRTÉNETÉRŐL…  

Nemes András művészettörténész előadása a Pálóczi teremben. (2019. 05. 01.) 

 NAGY SÁNDOR ’150 

Körösfői Kriesch György előadása Nagy Sándor festőművész életútjáról és művészetéről a Pálóczi 

teremben. (2019. 06. 22.) 

 STEINDL 180 – MUNKÁCSY 175!  

Tumpek Zoltán zuglói képeslapgyűjtő előadása a két művész életútjának párhuzamáról a Pálóczi 

teremben. (2019. 08. 17.) 

 A BALATONFÜREDI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET havi összejövetelei 

gyűjteményünk Pálóczi termében. (2019. 09. 03.; 2019. 10. 07. 2020. 01. 06.)  

 

4.4. Gyermekrendezvények a Gyűjteményben 

  „IV. Gyermekszombat a helytörténet jegyében. Múzeumi gyermeknap” Papírdúc nyomatok 

készítése a Városi Helytörténeti Gyűjteményben (2019. 05. 25.). 

 Iskolai (logikai) nap keretében tárlatvezetés a gyűjtemény kiállításain. (2019. 10. 16.) 

 

4.5. Külső szervezésű rendezvények a gyűjteményben 

https://furedtv.hu/video/j-darabokkal-gyarapodott-a-helytrtneti-gyjtemny
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 „Ha feltámadnak mind az álmok, / Ha fölkeresnek mind az árnyak” – Ady Endre 

konferencia 

(Tempevölgy-2019. 11. 15–16.)  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=j5QrVvfesSU&list=UU1V3CsdsELl3uZtqmNzMvn

A&index=50&t=0s 

 

 

5. KUTATÁS ÉS FELTÁRÓ TEVÉKENYSÉG 2019-BEN  

 

5.1. Kutatószolgálati tevékenység biztosítása 

 A hét 3 napján történik a helyszíni kutatás biztosítása, kutatási engedély és felhasználási 

nyilatkozat kitöltésével és aláírásával. Egyre nagyobb számmal történik telefonon, illetve e-mailben 

történő megkeresés, információ és adatkérés. 

 2019 évi forgalom fő adatai: 

o Kutatói használat:         55 alkalom 

o Dokumentumhasználat:      635 db 

o Összes gyűjteményi látogató és használó:    645 fő 

 A Városi Helytörténeti Gyűjtemény honlapjának látogatottsága:  

o 17.147 látogatás 92.214 oldalmegtekintés. 

 

5.2. Kutatással történt jelentősebb információs anyagösszeállítások a fenntartónak 

 2020 év országos és balatonfüredi évfordulói (2019. 01. 20.)  

 Vasas Károly – Három tavasz c. alkotásáról (2019. 02. 22.) 

 Garányi József – Relief c. műalkotása (2019. 04. 10.) 

 Győri Varga György (2019. 04. 10.) 

 A Horváth-ház története (2019. 05. 01) 

 Világörökségi Értékleltár pontosítása és kiegészítése (2019. 08. 23.) 

 Eucharisztikus Kongresszus és Balatonfüred (2019. 09. 16) 

 Széchényi István emlékezete Balatonfüreden (2019. 09. 17.) 

 Balatonfüredi I. világháborús emlékmű (2019. 10. 22.) 

 Kiemelt kutatási feladat volt: Az Esterházy épület állandó kiállításával kapcsolatos helyi 

adat és anyagfeltárás és összeállítások készítése: 

o ESTERHÁZY KASTÉLY REHABILITÁCIÓJA. „Nyár a Balatonon látogatóközpont” 

Balatonfüred. Kutatási dokumentáció összeállítása. (2019. 03. 01.) 

o A füredi savanyúkút régi ábrázolásai (2019. 09. 20.) 

o A reformkori Füred ábrázolásai (2019. 09. 20.) 

o A reformkori ruhaviselet (2019. 09. 20.) 

 

6. SZAKMAI ÉS KÖZÖNSÉG KAPCSOLATTARTÁS 2019-BEN 

 Gyűjteményvezetőként könyvbemutatói beszélgetőtársi részvétel Hangodi László: Tapolcai 

borászdinasztiák és hatásuk a környék szőlőkultúrájára. (Tapolca, 2019. 02. 04.) 

http://www.tapolcaiujsag.hu/tapolcai-zsidok-es-a-borkultura/  

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/tapolcai-zsido-boraszdinasztiakrol-irt-konyvet-mutatta-

be-hangodi-laszlo-2696053/  

 Részvétel önkormányzati szervezésű tanácskozásokon, rendezvényeken: 

o a Vasas Károly – Három forradalmi tavasz c. szobor jövőjével kapcsolatos egyeztetésen a 

Polgármesteri Hivatalban. (2019. 02. 13.) 

o a Nők a Balatonért Egyesület Pajtás hajó elsüllyedésére emlékező tóparti rendezvényen 

(2019. 05. 30.) 

o az Esterházy projekt kiállítási koncepcióegyeztetésén a Polgármesteri Hivatalban (2019. 

november 13.) 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=j5QrVvfesSU&list=UU1V3CsdsELl3uZtqmNzMvnA&index=50&t=0s
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=j5QrVvfesSU&list=UU1V3CsdsELl3uZtqmNzMvnA&index=50&t=0s
http://www.tapolcaiujsag.hu/tapolcai-zsidok-es-a-borkultura/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/tapolcai-zsido-boraszdinasztiakrol-irt-konyvet-mutatta-be-hangodi-laszlo-2696053/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/tapolcai-zsido-boraszdinasztiakrol-irt-konyvet-mutatta-be-hangodi-laszlo-2696053/
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 Részvétel szakmai rendezvényeken: 

o a Hagyományos életterek c. kiállítás Kisfaludy teremben rendezett megnyitóján. (2019. 01. 

31.) https://furedtv.hu/video/hagyomnyos-letterek-teleplskp-vdelem  

o a Balatoni nyár – Írófényképek az 1950-es… c. Vaszary kiállítás megnyitóján. (2019. 03. 

16.) 

o Veszprémben Mészáros Zoltán tájékoztatóján a Veszprém a kultúra fővárosa projekt 

kapcsolódási lehetőségeiről. (2019. 02. 15.) 

o Száraz Miklós György – Székelyek c könyvbemutatóján. (2019. 02. 15.) 

o Juhász Anna tárlatvezetésén a Vaszary Galériában. (2019. 04. 20.) 

o Németh Ákosné – Barangolások… c. könyvének bemutatóján a Kisfaludy Galériában. (2019. 

06. 13.) 

o Kovács Emőke – Balatoni impressziók c könyvbemutató a Vaszary villa Széchenyi 

termében. (2019. 07. 19.) 

o Schleicher Vera – Kultúrfürdő c. könyvének bemutatóján. (2019. szeptember 14.) 

 

 

 Részvétel a:  

o Balatonfüredi Városi Értéktár ülésein. 

o A Helytörténeti Egyesület összejövetelein és a Füredi História lapszám bemutatóin. 

o Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnökségi ülésein. 

 

7. GYŰJTEMÉNYÜNK KIADVÁNYAI 2019-BEN 

 „Balatonfüredi évfordulók, események 2020.” (Összeáll.: P. Miklós Tamás – Tóth-Bencze 

Tamás) Balatonfüred, 2020. 26 p. 

 

8. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG – PUBLIKÁCIÓK 2019-BEN 

A Gyűjtemény munkatársainak publikációi: 

 

P. Miklós Tamás 

Könyv 

 Révfülöp Anno II. Révfülöpi életképek és fölvételek a 20, századból (1898-1957) : 

Múltidéző képeskönyv. Révfülöp : Révfülöpi Honismereti Egyesület, 2019. 115 p. 

 120 éves a Révfülöpi Fürdőegyesület (1899-2019) (főszerk. P. Miklós Tamás). – Révfülöp, 

2019. 100 p. 

Tanulmány 

 Az úttörők Balatoni városa: Zánka. In.: Északipart. 2019. 24–46. p. 

 Az első füredi fényíró: Lengyel Samu (1827-1888). In.: Történeti Muzeológiai Szemle 17., 

Bp., 2019. 129–140 p. 

 Hajóstársaságok Révfülöpön. In.: Hivatás és hűség. Köszöntések Gubicza Ferenc 

tiszteletére a 80. születésnapján. Veszprém, 2019. 111–128. p. 

 [Interjú] Észak Dél ellen – Észak Déllel? Grozdits Károly írása. In.: Siópart, 2019. 2. sz. 74–

83. p. 

 

Tóth-Bencze Tamás 

 Adalék a balatonfüredi színjátszás történetéhez = Füredi História, 2019/2. sz., 12–13. p. 

 Száz éve írták = Füredi História, 2019/2. sz., 14–29. p. 

 Pótlás a „Balatonfüred emlékjelei” c. könyvhöz = Füredi História, 2019./2. sz., 37.p. 

 Füredi harangok nyomában = Füredi História, 2019/3. sz., 11–24. p. 

 Közjáték egy füredi harang avatásán = Füredi História, 2019/3. sz., 25–26. p. 

 Pótlás a „Balatonfüred emlékjelei” c. könyvhöz = Füredi História, 2019/3. sz., 30–31. p. 

 

https://furedtv.hu/video/hagyomnyos-letterek-teleplskp-vdelem
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9. PÁLYÁZATOK 

 GINOP-7.1.9-17-2018-00008 – Balatonfüred reformkori városrészének integrált termék- és 

szolgáltatás fejlesztése. Eszközbeszerzések árajánlati információ bekérés, információközvetítés:  

o Városi Múzeum fogadótér bútor  

o Jókai Róza kalandvárosa - Régi balatonfüredi épületek makettjeinek elkészítése 

 Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 

4. c) pontjában meghatározott, muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston 

Program) sikeres pályázat benyújtása: 

o A Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény infrastrukturális fejlesztése (közösségi 

terek és szolgáltatások fejlesztése) – 2.000.000,-Ft (2020. 12. 31-ig) 

 

10. FONTOSABB GYŰJTEMÉNYI ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉG 2019-BEN 

1. A Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény 2020. évi munka- és költségvetési 

tervének összeállítása. (2019. október) 

2. Az egységes gyűjteményi formanyomtatványok aktualizálása. (Kutatás, ajándékozás, 

másolás stb.) 

3. Gyűjteményi műtárgykölcsönzés hosszabbításának ügyintézése (PIM, SOTM, LDM). 

4. Képeslapgyűjtemény rendezése az új tároló rendszeren. 

5. A BVHTGY éves, kötelező statisztikai adatszolgáltatás információinak összeállítása, 

feltöltése. 

6. Vezetői munkaértekezleteken való részvétel, helyi munkaértekezletek tartása a gyűjteményi 

dolgozók részére. (TBT, EÉ, MT).  

7. Pályázatok előkészítésében, árajánlatok megkérésében való részvétel. 

8. A Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény honlapjának folyamatos frissítése. 

9. Gyűjteményi facebook oldal frissítése: https://www.facebook.com/bvhtgy/  

10. A fentiekhez kapcsolódó levelezés, szerződésírás, megbeszélések, kiszállások, szállítások 

végzése. 

 

S végül álljon itt a fenti tevékenységet megvalósító szakmai munkatársak neve: Esztergályos Éva 

részmunkaidős könyvtáros, Tóth-Bencze Tamás könyvtáros, Miklós Tamás mb. gyűjteményvezető. 

 

Balatonfüred, 2020. január 20. 

 

 

Miklós Tamás 

mb. szakmai igazgató 

https://www.facebook.com/bvhtgy/
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Az Arácsi Népház és Kiállítóház 2019. évi beszámolója 

 

 

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

számokat és az átlagot nézve mondhatjuk, hogy minden 3. napon volt valami program a Népházban, 

és akkor még nem beszéltünk a rendszeres foglalkozásokról.  

A kihasználtsága tehát nagyon jónak mondható.  

Mivel Sábitzné Mészáros Boglárka június közepétől gyermek várás miatt már nem dolgozott, én 

pedig július 1- augusztus 2-ig a túratábort vezettem, ezért ebben az időszakban a Népház zárva volt.  

Ez semmiféle fennakadást nem okozott sem a három tábor, sem az egyéb bérlések zavartalan 

lebonyolításában.  

Nagy segítségemre volt Szekeres Jánosné, az új takarítónő, aki bármikor hívható volt, ha valamit 

azonnal meg kellett oldani, maximálisan megbízható, és nagyon lelkiismeretesen végzi a munkáját.  

 

Füredkult  rendezvények: 

- február 16.: Farsangi bütykölde, melyen fantasztikus farsangi dekorációk készültek (20 fő) 

- február 16.: Farsangi népek táncai (60 fő) 

A jelenlévők többsége jelmezben jelent meg ezen az esten, őket egy-egy tombola jeggyel 

ajándékoztunk meg. A gyermekeket kivétel nélkül megjutalmaztuk. 

- március 23.: Te Szedd! (17 fő) 

A kampány keretén belül lelkes arácsi polgárokkal, köztük több gyermek is,  megtisztítottuk a 

Népháztól a Koloska-völgyig terjedő útvonalat.  

A végén pogácsa és üdítő mellett értékeltük a napot.  

- április 12.: Vetített képes úti beszámoló Equadorról, a vulkánok országáról a Los Andinos 

együttes két tagja, Tárnok Ákos és Horváth Árpád előadásában (57 fő) 

- április 18.: Mesék a Tejúton túlról című bábelőadás az Aranyszamár Színház előadásában. 

Az előadás, mint mindig a két bábszínész ezen színház közreműködésével nagy sikert aratott mind a 

gyerekek, mind a felnőttek körében.  

Nagyon sajnálom, hogy a vezetőség részéről az a döntés született, hogy nem hívhatjuk meg többet 

ezt a színházat. Úgy gondolom, ez nagy veszteség, hiszen ez által egy magas színvonalon működő 

gyermekszínházat veszítettünk el, előadásaik mindenki megelégedésére szolgáltak. (80 fő) 

- április 19.: Kézműves foglalkozás - nemezelés (15 fő) 

Nagy Viola kézműves vezetésével kígyót formázó nemez könyvjelzők készültek, nagy örömmel 

vitték haza a gyerekek az alkotásokat. 

- május 11.: Néptáncos nap a Koloska Senior Néptáncegyüttes szervezésében (40 fő) 

A nap folyamán külsős oktató vezetésével lehetett különféle táncokat elsajátítani, este pedig 

táncházba várták az érdeklődőket. 

- június 29.: Népdalkörök minősítő hangversenye (120 fő) 

Tizenkét népdalkör minősítette magát ezen a napon. Az előzetes vélemények és a magas létszám 

ellenére végül a Népház ideálisnak bizonyult a rendezvény lebonyolítására. 

- augusztus 26-30.: Játszós-bütykölős tábor (7 fő) 

A hét minden napján más-más technikával bütyköltünk különféle tárgyakat.  

Készítettünk fából könyvespolcot, fúrtunk, csiszoltunk, csavaroztunk, újrahasznosítottuk a 

hungarocellt és az orvosi spatulát, festettünk textilt előzőleg a Koloskában szedett falevelekkel, 

fontunk kosarat igaz fűzvesszőből és vastag fonálból, az utolsó napon pedig scrabble játékot 

sütöttünk.  

Ha kicsit elfáradtak a gyerekek, főleg, mivel két óvodás is volt a résztvevők között, társasoztunk és 

mozgásos játékokat is játszottunk.  

Mivel egyedül tartottam a tábort, fárasztó volt, de nagyon megérte, hiszen ez a hét kisgyermek 

nagyon jól érezte magát és örömmel vitték haza az általuk készített csodákat.  

2020-ban is mindenképpen szeretnénk megismételni ezt a tematikus tábort. 
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- szeptember 6.: Túratábor záró, éjszakai játékok (18 fő) 

Minden évben az 5 hetes nyári túratábort egy éjszakai túra zárja le, majd a Népházban töltjük az 

éjszakát, felidézve a nyáron történteket, illetve hajnalig tartó játékok követik egymást. Az időpontot 

ki kellett tolnunk az iskola időre, mert előbb nem találtunk olyan időpontot, ami a nagytöbbségnek 

megfelelt volna. De ez senki kedvét nem szegte, az eső ellenére a túra is és az utána következő 

játékok is nagyon jól sikerültek.  

- október 4.: Pályaorientációs nap (28 fő) 

A Radnóti Miklós Ált. Iskolából egy 3. osztály kereste fel a Népházat. Beszéltem a Népházban 

folyó munkáról, tevékenységekről, bemutattam a fiókkönyvtárat és a Kiállítóház kiállításait is 

megtekintették a gyerekek.  

- október 4.: Könyvbemutató (13 fő) 

Az Országos Könyvtári Napok keretén belül Ozsgyáni Mihály: A fátylam kicsit oldalra billent című 

könyvének bemutatóját tartottuk. Baráti légkörben a szerzővel Gaál Antal költő beszélgetett.  

- október 6.: „Keresd a könyvet” (0 fő) 

Az Országos Könyvtári Napok keretén belül könyvtári vetélkedővel készültem, de sajnos senki nem 

érdeklődött a program iránt.  

Nagyon szép idő volt ezen a napon és azt gondolom, hogy a családok inkább a szabadban 

kirándulást választották. Ezért már most elhatároztam, hogy jövőre ezen a napon egy kerékpártúrát 

fogok szervezni Dörgicsére a könyves buszmegállókhoz. 

- október 28.: „Ki bújik az avar alá?”- Bogárháton előadás a rovarok életéből  

(30 fő) 

Az interaktív előadáson Bogaras bácsi és Katica segítenek a bogaraknak, és más állatoknak a téli 

felkészülésben. A madárvonulás, a süni elbújása éppúgy helyet kapott az előadásban, mint a 

denevérek barlangba költözése és a rovarpeték letakarása. Az előadás végén különleges élő rovarok 

is előkerültek a dobozokból, melyeket a gyerekek és a felnőttek is nagy bátorsággal fogtak meg, de 

ehhez kellett maga az előadás, az előadó, vagyis Bogaras bácsi, aki előtte nagy hozzáértéssel 

megismertette ezeket a nem szeretem állatokat.  

- október 28.: Kézműves foglalkozás – bőrözés (32 fő) 

Nagy Viola kézműves a délelőtti Bogaras előadáshoz kapcsolta a foglalkozás témáját, így 

domborított technikával kulcstartók készültek. A domborítás  különböző rovarok sziluettjét adta ki. 

Minden résztvevő nagy élvezettel több kulcstartót is készíthetett.  

- november 23.: Népek táncai táncház (35 fő) 

Kicsit kevesebb létszámban, mint a farsangi Népek táncai táncházban, de a résztvevők ugyanolyan 

lelkesen táncolták végig a közel 3 órát. 

- november 30.: Adventi bütykölde  (28 fő) 

Szépséges Adventi naptárak és dekorációk készültek papírból. 

- december 21.: Karácsonyi mesék a kis Jézus születéséről - Mesekastély előadás Fabók 

Marcsi előadásában (10 fő) 

Eredetileg ez egy bérletes előadás lett volna, de a kis létszámú bérletes miatt került meghirdetésre. 

Sajnos a bérleteseken kívül nagyon gyér volt az érdeklődés. Ez talán az 1000 Ft-os jegyárnak, 

illetve a későn meghirdetésnek volt köszönhető.   

- december 21.: Karácsonyi bütykölde (24 fő) 

A karácsonyra készülve ízléses papírdíszeket, csillagokat, manókat készítettünk.  

 

Az EFOP pályázat keretében 2018. októberben elindult kézműves szakköri foglalkozások és 

néptánc oktatás két hetente ez évben is folytatódtak egészen júniusig. A göröngyös indulást 

követően a végére már gördülékenyen mentek a foglalkozások. Különösen a kézműves 

foglalkozásoknak lelkes résztvevői voltak a gyerekek, de azért a zenekar kísérte néptáncra is rá 

lehetett venni a többséget. 

 

Arácsért Alapítvány Népházban tartott programjai: 

- február 10.: Az „Emlékeink Arácsa” című könyv bemutatója (70 fő)  
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- február 17.: Vasárnapi vizit – Európa-családok nélkül?! címmel dr. Korzenszky Richárd 

OSB em. perjel tartott előadást (106 fő) 

- március 2.: Arácsi karnevál és olasz est (60 fő) 

- március 10.: Vasárnapi vitit – Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 

Porga Gyula, Veszprém MJV polgármesterének előadása (50 fő)  

- március 31.: Vasárnapi vizit – Árpád nap Arácson (70 fő) 

A magyar hadihajózás nyomában - dr. Sipos Árpád előadása  

- április 6.: Arácsiak napja -  ifj. Balogh Ákos "Műegyetemi ezüstérmes    

webfejlesztő” előadása, és az Arácsért díj átadása (72 fő) 

- április 21.: Locsoló bál (35 fő) 

- április 28.: Vasárnapi vizit (45 fő) 

- május 26.: Vasárnapi vizit – Mózes nyomdokain Jordániában 

Dasek Viktor plébános előadása (55 fő) 

- július 28.: Kultúra fehérben – Anna báli kísérő rendezvény (40 fő) 

- október 26.: Úri muri Arácson  

Egy nótázós mulatós est Kalló Zoltánnal (40 fő) 

- november 3.: Vasárnapi vizit – Egyedül a végtelen égbolton címmel  

Kositzky Attila nyugállományú repülő altábornagy előadása (60 fő) 

- november 9.: Márton-napi újbor kóstoló (80 fő) 

- december 1.: Vasárnapi vizit – A betlehemi csillag nyomában 

Dr. Szabó Róbert előadása (70 fő) 

- december 22.: Arácsi Karácsony (77 fő) 

- december 31.: Arácsi Szilveszter (100 fő) 

 

Arácsi Seniorok Társasága a Téli esték programsorozat keretében 5 alkalommal szervezett 

előadást február 8., március 8., 22. és november 29-én, illetve december 27-én a hagyományos 

János napi boráldást tartották meg a Népházban. Ezek a programok mindig nagy érdeklődés mellett 

zajlanak, ezért is kellett áttenni ezt a rendezvényt a Kiállítóházból a Népház nagytermébe. (átlag 50-

60 fő/alkalom) 

 

Külsős rendezvények: 

(mely rendezvényekhez a Népházat térítésmentesen vehették igénybe a szervezők) 

január:  

- A Szent Benedek Gimnázium filmvetítése (102 fő) 

február: 

- Kommunizmus áldozatinak emléknapja az Önkormányzat szervezésében (85 fő) 

- Wittner Mária előadása a KDNP Balatonfüredi Szervezete szervezésében (40 fő) 

március:  

- Borverseny a Balatonfüredi hegyközség szervezésében (60 fő) 

április:  

- A Jókai Napokra érkezett opatijai küldöttség megvendégelése Takács Miklós, a Reformkori 

Hagyományőrzők és a Kék Balaton Népdalkör szervezésében (86 fő) 

május: 

- Éneklő Ifjúság Nagy Tiborné Nyári Ágnes szervezésében (150 fő) 

Továbbra is nagyon jó helyszínnek tartják a helyszínt, és mi is szívesen látjuk a rendezvényt.  

június: 

- Nyárköszöntő hangverseny Balatonfüred Város Vegyeskara szervezésében (60 fő) 

október: 

- az Országos Könyvtári Napok keretében író olvasó találkozó Tóth Gábor Ákossal és 

Könyvtári kreatívok címmel kézműves foglalkozás Kárpáti Zoltánnal a Lipták Gábor Könyvtár 

szervezésében (18 fő) 

november: 
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- Borbemutató francia vendégek, szakértők részére a Rizling Generáció szervezésében (20 fő) 

- NABE Zöld nap (50 fő) 

- Hétpróbás sudoku Sótonyi Sándor játékmester szervezésében és vezetésével (20 fő) 

- Ovimuzsika Rábaközi Rita vezetésével (75 fő) 

december:  

- NABE Mikulás (40 fő) 

 

*** 

 

A Református Egyházközség által működtetett Arácsi óvoda idén is többször igénybe vette a 

Népház nagytermét, szokásos, több embert megmozgató rendezvényeik megtartásához. Januárban 

újévi szeretetvendégséget, júniusban évzárót, szeptemberben évnyitót tartottak, karácsony 

közeledtével pedig karácsonyi műsorra várták a hozzátartozókat.  

Ezen kívül augusztus folyamán a Református Egyházak Találkozója rendezvényt tartotta a 

Népházban a Református Egyházközség, november folyamán pedig szeretetvendégséget tartottak a 

híveknek.   

A Veszprémi Civil Ház idén is tartott pályázati tájékoztatót civil egyesületeknek.  

A Balatonfüred Lions Club áprilisban tartotta összejövetelét a Népházban, és a MÚZSA is 

megtartotta éves közgyűlését.  

A MÚZSA Egyesület pályázaton nyert programja, a Művészeti Szabadegyetem is a Népházban 

talált megfelelő helyszínre. Szeptembertől minden hónap harmadik hétvégéjén, szombaton és 

vasárnap tartották a foglalkozásokat és tartják még 2020. év végéig.  

 

*** 

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

esküvők, egyesületek összejövetelei, csapatépítő tréning, osztálytalálkozó, már tíz születésnap és 

sajnos idén is volt több halotti búcsúztató is.  

Évről-évre visszajár a Szivárvány Táncszínház (30 fő részvételével). Idén kétszer egy hetes volt a 

nyári táboruk. A Népház nagytermét ideális helyszínnek tartják, továbbra is csupán tükröket 

hiányolnak. 

Lipovszky-Drescher Mária szervezésében és vezetésével júliusban egy hét Művésztáborban való 

részvételre volt lehetősége a gyermekeknek (20 fő) 

A Steiner-Kelemen Kata által vezetett SDS modern tánc csoport több alkalommal vette igénybe a 

nagytermet.  

Győry Alíz varrónő is több alkalommal tartott gyermekeknek „varróka” foglalkozást, ha a Népház 

nem volt szabad, akkor a Kiállítóház emeleti termében. A foglalkozás nagy sikerű a kislányok 

körében. 

Egy tihanyi zenei tábor július végén a Népházban tartotta záró koncertjét.  

December elején egy csopaki szülő szervezésében Bababörze volt a Népházban. Sajnos az árusító 

több volt, mint a vevő, de kicsit más felállásban tavasszal ismét próbálkoznak egy Börzével.  

 

Kiállítások: 

A Népház, mint kiállító tér is továbbra is nagy népszerűségnek örvend. A 2019-es évben kicsit 

eltértünk a megszokottól, ugyanis két kiállítás kivételével un. külsős kiállítók voltak, tehát nem 

MÚZSA tagok állítottak ki.  

Egészen rendkívülinek számított mindjárt év elején a Füredkultos kollégák kiállítása.  

Tizenhárom kolléga mutatta be különböző művészi énjét.  

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 eleje: Szép Ilona festő (a nyitó 2018-ban volt) összesen: 156 fő 
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- január-február: Füredkultos kollégák (55 fő) összesen: 910 fő  

- február-márc.: Bfüredi Örökségünk Hímző Műhely (48 fő) összes: 940 fő 

- április: Abbázia az Adria gyöngye, fotókiállítás (60 fő) összesen: 624 fő 

- május: Nádas József festő (24 fő) összesen: 794 fő 

- június: Kozma Imre festő (30 fő) összesen:  172 fő 

- július-augusztus: Ver-Deco Műv. Kör  (25 fő) összesen: 641 fő 

- augusztus-szeptember: Szilárd Anikó festő (25 fő) összesen: 465 fő 

- október-november: Tisza-Kalmár Ágota festő (40 fő) összesen: 791 fő 

- november-december: Herendi Vizuális Műhely (36 fő) összesen: 1445 fő 

 

*** 

Heti rendszeres foglalkozások: 

- Óvodás néptánc oktatás (Bácsi Gabriella) 

- Koloska Senior Néptáncegyüttes (Jakab Tünde) – saját csoport 

- Balatonfüredi Örökségünk Hímző Műhely – saját csoport 

- Country (Schnell Éva és Ferenc) – alkalmanként még az év elején 

- Kék Balaton Népdalkör (Bónyai Mária) – saját csoport (május végéig) 

- Rézhúros Citera együttes (Kovács Imre) – saját csoport (Kiállítóház) 

- Ringató – a Lipták Gábor Városi Könyvtár felújítása miatt a Ringató foglalkozások 

szeptembertől átkerültek a Népházba 

- Kosárfonó tanfolyam – saját szervezés (19 fő) 

Az év elején kezdődő tanfolyamon 7 kezdő és 6 haladó résztvevő volt. Az év végén induló 

kosárfonóra 7-en jelentkeztek, ebből ketten kezdők.   

Mivel az év eleji 13 fő a hely miatt egy csoportban soknak számít, ezért két csoportban, 

csütörtökönként délelőtt és délután zajlottak a foglalkozások. Az év végi is így zajlik, noha  a  7 fő 

elférne, de a csak délelőtt vagy csak délután nem mindenkinek jó.  

A kezdőkkel a tematika szerint haladtunk, a tanfolyam (10 alkalom) végén 3 különféle, saját 

készítésű kosárral lettek gazdagabbak. A résztvevők összetétele változó, van, akinek elég egyszer 

megmutatni a lépéseket, mások viszont kicsit több türelmet és időt igényelnek 

A haladóknak mindig megadom a lehetőséget, hogy válasszanak kosárformát és azt készíthették el 

segítséggel. 

 

A rendszeres foglalkozások közül év közben megszűnt a country, nem volt elég érdeklődés a 

foglalkozások iránt, illetve szeptembertől a Kék Balaton Népdalkör sem tartott próbát a Népházban. 

A vezető úgy döntött, hogy annak a pár arácsi tagnak nem tart külön próbát, így Ők is a Közösségi 

házban vesznek részt a próbákon. 

 

*** 

A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. művészeti csoportjai közül a Balatonfüredi Örökségünk 

Hímző Műhely, a Kék Balaton Népdalkör az első félévben, a Koloska Senior Néptáncegyüttes a 

Népházban, a Rézhúros Citera együttes pedig Kiállítóházban tartja rendszeres foglalkozásait, 

próbáit.  

A Hímző Műhely nagy örömmel vette birtokba a Csoóri pályázaton nyert összegből felújított külön 

termet. Öröm bemenni az új bútorokkal berendezett terembe. Reméljük, a vizesedés nem indul 

ismét el és sokáig élvezhetjük a terem szépségét.  

Három csoportunk egy-egy nagyobb rendezvényre is igénybe vette a Népházat. Április végén a 

Dalkör a Népházban látta vendégül az Opatijából érkezett horvát vendégeket, májusba a Koloska 

Senior Néptáncegyüttes néptáncos napot és táncházat szervezett, június elején a Vegyeskar a 

Népházban tartotta Nyárköszöntő hangversenyét. 

 

*** 

A fiókkönyvtárba 2108 fő látogató tért be, ebből 285 fő kölcsönzött 928 db könyvet. 
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Jellemzően új könyveket keresnek, nem ritkán helyben olvasgatnak. Továbbra is a gyermekkönyvek 

a legnépszerűbbek. 

A folyosón található szabadon elvihető könyvek is népszerűek, sokan kincseket találnak azok között 

a könyvek között, melyekre másoknak már nincs szüksége. 

*** 

Összességében sikeres évet zártunk. Ez a helyiek aktivitásának, a velük való jó munkakapcsolatnak 

is köszönhető. A rendezvények és kiállítások kapcsán egyre többen ismerik meg a Népház 

adottságait, barátságos légkörét, s szívesen vesznek részt a Népház eseményein. Gyakran betérnek 

olvasni, könyvet kölcsönözni, vagy csupán beszélgetni.  

Az épület teljes mértékben betölti funkcióját. 

 

*** 

Kiállítóház: 

Két éve csak előre bejelentkezés alapján látogatható a Kiállítóház, az állandó, hétvégi  nyitva 

tartásnak nem volt és azóta sem lenne értelme. Sajnos alig-alig térnek be a kiállítást megtekinteni. 

Rossz idő esetén fordult elő a tavaszi - és őszi szünetben, illetve augusztusban, hogy egy-két család, 

vagy egyén kimondottan azért jött, hogy megtekintse a Kiállítóházat.  

Az ilyen látogatók száma mindössze 32 fő volt, illetve egy pályaorientációs napon a Radnóti Miklós 

Ált. Iskola 3. osztálya 28 fővel megtekintette a kiállítást. 

Az egyéb rendezvények, megbeszélések apropóján 270 fő látta a kiállításokat.  

A Kiállítóház 2018-tól Tájak – Korok – Múzeumok pecsételő hely lett. Emiatt egy kerékpáros 

látogató kereste fel a Kiállítóházat. 

Valamit azért tenni kellene a Kiállítóház népszerűsítése érdekében, mert aki viszont megtekinti, 

még, ha véletlenül is kerül ide, nagyon tetszik mindenkinek, és elcsodálkoznak, hogy itt ilyen van, 

tehát kevés embert érhet el az információ.  

Nagyon jó viszont, hogy itt van a Népházzal együtt, mert idén többször igénybe kellett venni úgy, 

hogy a Népházban összefutottak megbeszélések, vagy próbák (az illetékesek elfelejtettek előre 

egyeztetni) és ilyenkor mindenki nagy örömére meg tudtuk oldani a helyszínt, nem kellett senkinek 

rossz szájízzel távozni.  

Rendszeres heti összejövetel: 

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

- Rézhúros Citera együttes próbái 

 

Havi összejövetelek: 

- Arácsi Seniorok Társaságának megbeszélései  

- Arácsért Alapítvány kuratóriumi gyűlései  

 

A Nők a Balatonért Egyesület, a MÚZSA Egyesület és a Balatonfüred Lions Klub is igénybe vette 

egy-egy megbeszéléshez a Kiállítóházat. 

 

Balatonfüred, 2020. január 18. 

Készítette: 

Törőné Horváth Ilona 
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Életmód Klub - beszámoló a 2019. évi klubéletről 

 

Előzetes terveinkből szinte mindent megvalósítottunk és rugalmasan beemeltünk újakat a 

keletkezett igényeknek és lehetőségeknek megfelelően. 

Törekedtünk minél több korosztályt valamely eseményünkkel megszólítani, gazdagítani. 

  

Továbbra is igyekeztünk az egészséges életmódnak mind több árnyalatát megmutatni és 

érzékeltetni, hogy az mennyivel több, mint csupán a fizikai egészséggel való törődés és mindehhez 

kedvet csinálni, ennek apró, kellemes, vidám összetevőit beemelni a mindennapjainkba az maga a 

bajok megelőzése. Azaz a nagybetűs PREVENCIÓ. 

 

A tagság mind barátiabb, összetartóbb egymással, ezt nagyon jó észrevenni. 

És! Egyre bátrabban vesz részt aktívan a programokon és nyilvánít véleményt a programokkal 

kapcsolatban. Már csapatmunka folyik nálunk!  

Létszámunk azt mutatja, ebben így mindenki jól érzi magát. Mára az állandó tagság 36-42 fő között 

van. Volt több programunk, ahol az érdeklődők száma 60, 100 fő fölött is volt. 

Szándékunkban áll ezt a tendenciát folytatni. 

 

A klubunk aktivitása nem csupán a tagság hozzáállásában mutatkozik meg, hanem a programjaink 

minőségében is. Tevőlegesbe mentünk át, oly módon is, hogy mind több a közös mozgás is a 

klubéletben. 

Továbbra is egész esztendőben működött a Felhangoló mocorgÓRA programunk, a református 

iskola tornatermében. 10-18 fővel. És mindig jön „külsős” – aki aztán „belsős” lesz és a klubba is 

bekéredzkedik. Ez évben 6 új hölgy csatlakozott, akik közül 4 kitartott a közös mocorgásunk 

mellett. Mivel harmadik éve lesz, hogy ez a formációnk heti rendszerességgel működik, 

érdemesnek gondolom arra, hogy pár mondatot írjak róla: 

Tevékenység: 60+-os hölgyeknek összeállított - asszonytorna-mocorgó - mozgatása testnek és 

léleknek. Kíméletes, szelíd a korosztályra igazított nyújtások, erősítések történnek –,hetente más-

más izomcsoportra fókuszálva. Minden foglalkozás végén feszültség levezető lazítás van. 

Gyakorlatok, két szusszanása között az évszaknak megfelelő aktuális életmódtanácsok hangzanak 

el.  

Célunk: az életkedv, a jókedv erősítése, fizikai karbantartás, testi-lelki betegségek, balesetek 

megelőzése céljából.  

 

Számtalan kirándulást is szerveztünk, melyek között több is volt, amely gyalogosan történt, de 

ennek az évnek az egyik újdonsága volt a klubéletben a szeptemberi dunakanyari 3 napos önerőből 

finanszírozott kirándulásunk.  

Már negyedszer mentünk evezni, sárkányhajózni. 

 

Ezt a vonalat szeretnénk folytatni a következő esztendőkben is.  

Köszönet minden támogatásért, amik mindezt segítettek nekünk megélni! 

 

 

Következnek a részletek: 

 

Január 2. 

Újévi köszöntés, 

Névnapozás 

Helmeczi Zsuzsa Senior örömtánc bemutató, táncház. 

 

60-80 fő vett részt, alig fértünk el a teremben. 
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Január 16.  – Szekeres Kornél - rendőr őrnagy tájékoztatója az időseket fenyegető veszélyekről és 

az azokkal szembeni éberség, védelem lehetőségeiről. 

25fő 

 

Felhangoló 4 alkalommal volt,  január 7, 14, 21, 28, 17-19h között 12-18 fővel. 

 

Február 6.  

Jelmezes farsangi délután. 28fő 

 

Február 13.  

Kirándulás Zircre – Látogatóközpont, Bazilika, könyvtár, Bakonyi Természettudományi Múzeum, 

Patkó Csárda, Pepe cukrászda. 

Menetrendszerinti autóbusszal, vonattal közlekedtünk. 18 fő 

 

Február 20. 

„Amikor 4 perc az élet – mit tehet ilyenkor egy átlagember? I. rész„ 

Erre és sok más elsősegélynyújtással, házi balesetek megelőzésével  kapcsolatos tanácsot kaptunk 

Karáth Jánostól a mentőszolgálat vezetőjétől és Nyilasi László mentőtiszttől 38fő 

 

Felhangoló 4 alkalommal volt, 4x2 óra,  február 4, 11, 18, 25, 10-19fővel 

 

Március 13. 

Nőnap 

- „Nőnek lenni jó!” – Igen? Nem? S ha igen, lehet ezt még fokozni? Kinek? Nekem? Másnak? 

Mivel? – folytattuk közösen a válaszokat, illetve erről a gondolkodást. 

A témával kapcsolatban hoztunk gondolatot, tapasztalatot, történetet, sajátot vagy másét, komolyat 

és kacagtatót, kinek milyen van. Mindegyiknek örültünk, ennyi nyarat megélve, már egyikünk sem 

napos csibe, mindenkinek volt/van legalább 1-2 témába vágó élménye. 36fő 

 

Március 20. 

 - Elsősegély tanfolyam II rész 

 - Környezetvédelem, jótékonykodás = tavaszi cuccoló – „kinőtt”, megunt ruhák csere-beréje, 

aminek nem lett gazdája, leadtuk a Szoc. Alapszolgáltatónak, hogy juttassa el rászorulókhoz. 25fő 

Felhangoló 4 alkalommal volt, 4x2 óra, március 4, 11, 18, 25, 10-16 fővel. 

 

Április 3. 

Beszélgetés az esztendő folytatásáról, a tavaszi programok megszervezése, feladatok vállalása,  - 

Jókai – napok, bablevesfőzésen az állomások kiosztása az akadályversenyen=posztolások, ki kivel, 

mettől meddig, kik főznek, stb. 

26fő 

 

Április 27.  

Koloska-bablevesezés 

Kalandorképző állomásait adta a tagságunk a rendezvényen, valamint isteni bablevest főztünk. 

18fő + 4 pártoló + 6 későbbi kilátogató társunk – 40-60érdeklődő, akik kalandorkodtak. 

 

Felhangoló 4 alkalommal volt, 4x2 óra, április 1, 8, 15, 29, 10-18 fő. 

 

Május 1. 

Már városi programmá vált „Ajándék virágbörzénk”- a Vaszary villa kertjében. Minden virágunk ez 

alkalommal is elfogyott, pedig megháromszoroztuk a növényeket, virágmagcsomagokat. 
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26fő klubtag+ pártoló kertész, 40-50 érdeklődő 

 

Május 22. 

A mozgás, ami 60-on túl fájdalmat csillapít és egészségre hangol . 

Mozduljunk rá együtt! 

Tapasztalatok, tippek Ovádi Vivien gyógytornásztól 

2019. május 22-én, szerdán 17.30-tól a Életmód Klubban. 

40fő 

 

Felhangoló 3 alkalommal volt, 3x2 óra, május 6, 13, 20. 10-18 fővel. 

Nyári szünet nálunk már nincs! 

 

Június 21. 

Becsatlakoztunk a Szent Iván éjszaka Arácson programba, mivel a Kéki-völgyi pihenő 

gondozatlansága miatt nem volt füredi helyszínünk, mint előző évben. 

18fő 

 

Július 10. 

Sárkányhajózás 

A hajóban 18 fő! – 16fő 60+-os! 

A parton 5 drukkoló, fotózó, + számtalan néző a mólóról. 

 

Augusztus 28. 

Nyárbúcsúztató a Kéki-völgyi pihenőben. Ez alkalommal lekaszálták és megtisztították a terepet. 

Szalonnát sütöttünk, névnapoztunk, örültünk egymásnak – különösen azoknak, akikkel a nyáron 

nem találkoztunk. 

25fő 

 

Szeptember3-4-5. 

Első 3 napos kirándulásunk a klubunk életében! 

Vác, Nagymaros, Zebegény – hibátlan volt, mindenki maradéktalanul jól érezte magát mind a 3 

napon, a szállás is kifogástalan volt, mindent patentül sikerült összeszervezni, bátran ajánlom végig 

csinálni, nekünk bejött: 

„Dunakanyari kirándulásunk – Vác, Nagymaros, Zebegény 

programja, 2019. szeptember 3-4-5.  

Utazás: menetrend szerinti vonatokkal, / jegy +pótjegy/, metróval. Kérem szépen mindenki hozza 

magával a nyugdíjas- és a személyi igazolványát, és az úti palackját, amibe mindig tud vizet tölteni 

majd, telefonját feltöltve, töltőt, hosszúnadrág, pulóver, széldzseki.  

1.nap. Kedd: Találkozás a füredi vasútállomáson 6.45-kor, addigra mindenki legyen szíves 

megvásárolni a jegyét. –én már megtettem. 

A következő jegyeket tudjuk itt a füredi pályaudvaron megvásárolni: 

2019. 09. 03-ra a 6.55-ös Budapest Déli-pályaudvarig közlekedő gyorsvonatra jegy, pótjegy. 

2019. 09- 03-ra Budapest Nyugati-pályaudvarból Vácra közlekedő személyvonatra a jegy. 

2019. 09. 04-re Vácról Zebegénybe közlekedő 8.34-es személyvonatra a jegy. 

6.55-9.00 utazás vonattal Pestre – pótjegy szükséges! -, a Déliben fogunk leszállni. Ott jegyet 

veszünk a metróhoz és átmegyünk vele a Nyugati-pályaudvarra. Elmegyünk a 2-es metróval a Deák 

téri megállóig és ott átszállunk a 3-as metróra a Nyugatiig.  

Elég sűrűn járnak a vonatok Vác irányába, amit kényelmesen elérünk, azzal megyünk majd tovább. 

Ott a pályaudvaron vár minket Kata, aki elkalauzol majd minket először a szállásunkra, majd egész 

délután Vác híres-neves szépségei között.  

Elsőnek a Püspökségen fogadtak minket a püspökváltás ellenére és kaptunk egy kedves 

bemutatót. 
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Szállásunk az Apor Vilmos Kollégiumban lesz, koleszos lakóegységekben, 2-3 ágyas szoba + 1 

fürdő,WC egység. 

Kezdésnek megebédelünk, aki kérte, menüt a menzán, vagy hazaiból. 

Elfoglaljuk szobáinkat, majd indulunk Debreczeni Katával városnézésre. Jól is fog esni egy kis 

gyaloglás a délelőtti utazás után. 

Vacsora a maradék szendvicsek elfogyasztása, akár közösen a kolesz közösségi termében, az 

alagsorban és majd közben jókat beszélgetünk, készülünk a következő napra. 

A Remete pince vendégszeretetét élveztük. 

2. nap. Szerda: Korai kelés, reggeli – akár az előző délután vásárolt és elkészített szendvics -,  

8.00 indulás a vasútállomásra.  

8.34-kor megy a vonatunk Zebegényig. Nagyjából 9-kor érkezünk meg. Rövid sétával jutunk el a 

Havas Boldogasszony templomhoz, amit Kós Károly tervezett. Onnan tovább újabb rövid sétával a 

Kálvária hegyre, az Országzászlóhoz megyünk, ahonnan meggyönyörködjük a csodás panorámát 

(is). 

Ezután vissza, le a hegyről, és elmegyünk a Szőnyi István múzeumba, 10-15 perc gyalog.  

A déli órákban visszavonatozunk Nagymarosra. Itt a Nokedli című bisztróban – úgy tudom 

önkiszolgáló - ebédelhetünk meg. 

Miután fölettük magunkat, felkerekedünk és irány David Balazic világhírű francia cipészmester 

műhelye. No, ott lesz megint bőséggel látni és hallanivaló. 

Majd lendületbe jövünk, és elmegyünk a Nagymaros-Visegrád közti alagúthoz, ahol majd várnak 

minket és izgalmas kalandban lehet részünk. Megnyitják nekünk az alagutat és átmehetünk száraz 

lábbal Visegrádra, meg persze vissza is jöhetünk . 

Ezután persze szusszanunk egyet a nagymarosi Édeske cukrászdában, sütizés, kávézás, kinek mi 

ízlik majd. 

Utána járunk egyet a falu főterén, szobrok, templom, iskola, amiket érdemes lesz megnéznünk. 

Az esti órákban visszavonatozunk Vácra. A vacsit majd közösen kitaláljuk, akkor majd már látni 

fogjuk személyesen a helyi lehetőségeket és majd együtt döntünk felőle.. 

3.nap. Csütörtök: Reggeli, mint előző nap. Még egy–két látnivaló, múzeum belefér az időnkbe. 

Elmegyünk a Hétkápolnához, ez egy Mária-kegyhely, bucsujáró hely. Tündérkert és a Fehérek 

temploma, Váci Mosolyalbum – ki látta, amikor itt volt Füreden a Sajdik kiállítás?  

A csomagjainkat ott hagyjuk a kollégiumban, majd értük megyünk. Ebéd egy büfében.  

Hazautazás Vácról a Nyugatiba 14.02-kor érk. 14.44-kor Kelenföldről hazaindulás.  

16.07-kor, érkezés 17.58-kor Balatonfüredre. 

Egyéb várható költségeink: Pótjegy a reggeli pesti vonathoz, 205Ft/ fő vagy ugye teljes illetve %-os 

jegy, kinek mire van lehetősége. . Pesten : 2 db. jegy/fő kell a metróhoz. 

Múzeumi belépők: Vác. 1100 Ft/fő 3 múzeum esetén,, ha csak 1 akkor 500Ft/fő, Zebegény: 500 

Ft/fő 

Közbeeső utazások: Vác- Nagymaros-Zebegény -Vác  / 50 % -os  jegyek : kb. 550 Ft/fő . 

Jó készülődést kívánok! 

2019. Balatonfüred, szeptember 01.    Szeretettel:  Benkő Szabó Zsóka” 

Városunk jó hírét öregbítettük az idegenvezetőnknek, a nagymarosi cipésznek, és a zebegényi 

vízművesnek ajándékba adott könyvekkel, füredi borokkal.  

23fő – csinálta végig, anyagilag önerőből. 

 

Szeptember 18.  

"Az arcodra van írva" előadássorozat I.rész 

Bevezetés a Schüssler-terápia világába 

Előadó: Sütő Erika védőnő, Schüssler tanácsadó 

40fő 

 

Szeptember 27. 

Tisza-Kalmár Ágota festőművész kiállításának megnyitója, előtte megszervezésében közreműködés 



 

59 
 

40fő – egész komoly érdeklődés volt iránta, sokakat megérintettek Ágota képei, stílusa. 

 

Felhangoló 4 alkalommal volt, 4x2 óra, szeptember 9, 16, 23, 30, 14-20fő! 

 

Október 2. 

 -1. „Idősek védelme a bűnüldözésben”  

Szekeres Kornél rendőr őrnagy előadása 

- 2. „Hetvenkedőink” köszöntése 

Ez évben 4 fő töltötte be ezt a tiszteletreméltó életkort, szeretettel köszöntöttük meg őket ez 

alkalomból. 

27fő 

 

Október. 16.  

"Az arcodra van írva" előadássorozat II.rész 

Bevezetés a Schüssler-terápia világába 

Előadó: Sütő Erika védőnő, Schüssler tanácsadó 

32fő 

 

Felhangoló 4 alkalommal volt, 4x2 óra, október 7, 14, 21, 28. 12-16fő. 

 

November 13  

Vetítős élménybeszámoló a dunakanyari kirándulásunkról, azoknak, akik nem tudtak velünk jönni,  

– emlékek felidézése. 

 

30fő 

 

November 20. 

Karácsonyfa díszek közös készítése a városi ünnepséghez. 

32fő 

 

November 22. 

Karácsonyfa díszítés a Közösségi-ház előtt a Probió segítségével. 

20fő 

 

November 29.  

Adventi gyertyagyújtás a Piros templom előtt. 

 

Felhangoló 4 alkalommal, 4x2 óra volt, november 4, 11., 18, 25,  8-16fő. 

 

December 4.  

Fermentálás, kovászolás  

Pozsgai Erzsébet tapasztalati előadása és kóstolós bemutatója 

34fő 

 

December 18. 

Klub-Karácsony, majd együtt átmentünk a templomba a Kórusok karácsonyi koncertjét 

meghallgatni. 

 

Felhangoló 3 alkalommal 3x2 óra volt, december 2, 9, 16, 8-15fő. 

 

Nagy örömmel vettünk részt a színházi illetve zenei programokon, melyekre kedvezményes 

jegyeket kérhettünk. 
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Szívesen mentünk a programok lebonyolításában segíteni, pl ruhatárosnak is. 

 

Nagy örömmel kezdünk a 2020. évi klubéletünkhöz.  

 

Balatonfüred, 2020. január 15. 

 

Benkő-Szabó Zsóka 

klubvezető 
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Balatonfüredi Örökségünk Hímző Műhely 2019. évi beszámoló 

 

 A heti konzultációnk és foglalkozásunk átkerült a szerdai napra, mivel az Eötvös L. 

általános iskolában keddi napokon hímző szakkört tartunk 10-12 éves gyerekek részére. Az alap 

öltések megismertetése után különféle mintákat tanítottuk, melyet kis terítőkön, szütyőkön 

alkalmazhattak a gyerekek. A szakkört nagy érdeklődéssel látogatják a kislányok.  

 Az Arácsi Népházban megtartottuk kiállításunkat, valamint nagy örömmel vettük birtokba a 

Csoóri pályázat keretén belül felújított műhelyünket. Itt igazán otthon érezzük magunkat. 

 Egyenruha készítésére városi pályázatot nyertünk, melyet kiegészítve új formaruhát tudtunk 

készíttetni az egységes megjelenés érdekében. 

 Mint minden évben, most is részt vettünk a Jókai-bableves főzőversenyen – kiállítottunk, 

bemutatkoztunk és díjat ajánlottunk fel. 

 Indultunk a Bihari Népművészeti Egyesület, NESZ által kiírt Komakendő és komatál 

pályázaton, Mezőkövesdi „Kisjankó Bori” pályázaton, ahol a szakkör 2 tagja részt vett a két napos 

konferencián júniusban.  

 Július hónapban az AMKA által meghirdetett Magyar Kézművesség kiállításán vettünk 

részt.  

 Immár harmadik éve, augusztus 17-én képviseltük Veszprém megyét és Balatonfüredet a 

Budai Várban rendezett Mesterségek Ünnepén. 

 A NESZ szervezésében kiállítottunk és bemutatkoztunk Debrecenben és 

Szentkirályszabadján. 

 2019-ben egy darab kézimunkát zsűriztettünk, amely kiemelt besorolást kapott. 

 Szeptember 19-én a Füredi Fiatalok Napján „Hímezz a farmeredre” címmel hímző 

foglakozást tartottunk a Szent Benedek Gimnázium udvarán. Nagy örömmel vettük, hogy több 

középiskolás nagylány kipróbálta a hímzés tudományát, őszinte érdeklődéssel hímezték a 

kiválasztott mintát egy-egy farmer darabra. 

 A XIII. Országos Gyermek és Ifjúsági (Közép-Dunántúli) Népi Kézműves pályázatra öt 

kislány lett felkészítve. 1., 2. és 3. helyezést érték el, majd mind az öt kézimunka bekerült a 

debreceni országos kiállításra. 

 A NESZ felkérésére – „Advent a Várban” rendezvényen (Veszprém) kiállítottunk és 

gyermekfoglalkozást tartottunk. 

 Ismét nyertünk a Csoóri pályázaton, mely összeget 2020-ban használjuk fel a hímzéshez 

szükséges eszközök beszerzésére, anyagokra.  

 Május hónapban a Közép-Dunántúli kézműves szakkörök szakmai találkozóján egy fő 

képviselte műhelyünket. 

 November 4-6-ig a Füredkult szervezésében 4 fő vett részt a Gyulai tanulmányi 

kiránduláson. Köszönet érte! 
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Koloska Senior Néptáncegyüttes - Beszámoló 2019-es évről 

 

Koloska Senior Néptáncegyüttes célja a magyar néphagyomány, néptánc megőrzése, továbbadása. 

 

Az együttes létszám ebben az évben is változó volt, jelenleg 12-18 fővel dolgozunk rendszeresen a 

próbákon, de nagyon szeretnénk bővíteni a tagságot. Ezért is szívesen teszünk eleget a 

felkéréseknek, ha városi rendezvényeken kell fellépni, hogy többekhez eljusson a lehetőség, hogy 

akár idősebb korban is megismerkedhessenek a hagyományainkkal, táncainkkal. 

 

Lehetőségekhez képest rendszeresen részt vettünk népzenei-néprajzi előadásokon, és aktív 

közreműködői voltunk-vagyunk a környező települések táncházainak.  

 

2019-es évben is igyekeztünk minden felkérésnek eleget tenni. Tárlat megnyitás, téltemető, Jókai 

napok, májusfa állítás, szüreti felvonulás, borhét. Meghívást kaptunk a Salföldi dalföld elnevezésű 

fesztiválra. Ez a fesztivál azért jelentős számunkra, mert először hívtak meg néptánc együtteseket. 

 

Sikeresen zárult számunkra a Csoóri pályázat. A megnyert összegből megoldódott a technikai 

eszközök beszerzése, meg tudtuk szervezni a nyílt napokat, és bővítettük ruhatárunkat is.  

Az önkormányzat által meghirdetett és elnyert EFOP pályázat szintén nagy segítség volt az együttes 

számára. Néhány fellépésünk bevételéből a táncegyüttes logójával feliratozott pólókat csináltattunk.  

 

Köszönet a Füred Tv-nek az együttes munkáját bemutató riportért, ez nagy segítség volt a 

tagtoborzáshoz. Sajnos hiába lettünk többen, volt lemorzsolódás is. Továbbra is megteszünk 

mindent annak érdekében, hogy tagság száma növekedjen. 

 

Számunkra ez az év is mozgalmas, sikeres, szép emlékekkel teli év volt. 
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Pályázatok, támogatások 

beszámolói 
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EFOP 3.2.2. 

Az elérni tervezett célok számszerűsíthető eredményei 

 

A projekt fizikai befejezésének időpontjára az alábbi, számszerűsített műszaki-szakmai eredményt 

kívánjuk elérni: 

Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves) száma:101 fő 

Bevont óvodások száma: 15 fő 

HH-s és HHH-s tanulók száma: 35 fő  

 

Bevont hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és gyerekek aránya az összesen 

bevontakhoz viszonyítva 30,17%. 

 

A beavatkozások keretében a bevont hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók és gyerekek 

aránya az előírt 20%-nál magasabb.  

A projekt minimálisan előírt indikátor értékek egyike esetén legalább 40%-al magasabb értéket 

vállaltunk.  

 

A célcsoport meghatározásánál és a programokra meghívni tervezett gyerekek számát felülterveztük 

annak érdekében, hogy a kitűzött indikátorértékeket vállalni, tartani lehessen. Mivel a programok 

tanítási időn kívül kerülnek megszervezésre és nem kötelező jellegűek, ezért több gyermeket 

szeretnék meghívni programjainkra, hogy a részvétellel, jelenléttel a vállalásokat teljesíteni 

lehessen. 

 

A számszerűsített eredményeken felül a gyerekek ismereteket szereznek az irodalom, ezen belül a 

költészet, műfordítás, a nyelv története, az írás folyamatának mikéntjéről. Gyakorlati oldalról 

nyernek betekintést az írás, költés és a fordítás folyamataiba. Csapatjátékoknak köszönhetően a 

társas kapcsolataik elmélyülnek. Az iskolán kívüli program javítja a diákok kommunikációs 

képességeit. Hozzájárul az élményközpontú tanuláshoz. Elősegíti a diákok önálló ismeret szerzését, 

és a kreatív környezet inspirálja a gyermekeket.  Felszabadítja képzelőerejüket és kreativitásukat. 

Olyan dolgokkal ismerkednek meg, amivel egy átlagos irodalom vagy nyelvtan órán nem feltétlenül 

találkoznak. 

A tanulók a tananyagból szerezhető ismeretek ismétlése mellett új, gyakorlati ismeretekkel és 

élményekkel térnek haza és nyitottak lesznek legközelebb is olyan programokra, amelyeken részt 

vettek. Élményeik átadásával motiválják erre szüleiket, hozzátartozóikat is. A tanulók ezután 

bátrabban merjék kifejezni érzéseiket, gondolataikat irodalmi eszközök által. 

A tehetséggondozás program végére elvárható, hogy a résztvevő diákok tanulásmódszertana 

fejlődik, napirendjüket, időbeosztásukat képesek legyenek megfelelő szinten kialakítani. Alkalmuk 

nyílik megismerni a kulturális területen végezhető munkaterületeken kifejtett tevékenységük 

következményét és hatásit. Olyan helyezetek megoldásában lesz gyakorlatuk, szereznek gyakorlati 

tudást, amelyet felhasználhatnak a későbbiekben és a pályaválasztásban is segíti őket.  

Célunk, hogy a foglalkozások hatására a résztvevőkben reálisan lássák képességeiket és 

lehetőségeiket felmérve minőségi munkát hozzanak létre. Bízzanak saját magukban és ezzel 

magabiztos döntsenek a pályaválasztás során. Ugyanakkor műértő közönséggé is válnak.  

A „Te is lehetsz Anna-bál szépe” című foglalkozás végére elvárható, hogy a résztvevő diákok 

tanulásmódszertana fejlődjön, napirendjüket, időbeosztásukat képesek legyenek megfelelő szinten 

kialakítani. A viseletkultúra és személyiségfejlesztés kapcsán, magabiztosan és kulturáltan viselik 

majd nőiességüket a fiatal lányok. Ezzel biztos alapokra helyezve az anyaság, az egészséges 

párkapcsolat kimenetelét. 

Célunk, hogy a foglalkozások hatására a résztvevőkben reális önkép alakuljon ki, önismeretük, 

önkritikájuk, önértékelésük, kritikai érzékük fejlődjön, könnyebben felismerjék és legyőzzék a 

kamaszkori túlkapásokat. Bízzanak saját magukban és ezzel magabiztos segítői lesznek női 

társaiknak és mikrokörnyezetüknek. 



 

65 
 

 

A Népművészeti és kézműves foglalkozás eredményeképpen a részt vevő gyerekek jobban meg 

fogják érteni hagyományos környezetünket, a Balaton-felvidék népművészetét és hagyományait. 

Kötődni fognak a természetes anyagokhoz. Reményeink szerint átadják a tudásukat más 

gyerekeknek és felnőtt korukban saját gyerekeiknek is. 

 

A „Színfalak mögött” című témanappal célunk, hogy a programon részt vevő fiatalok 

kommunikációs készségeik fejlődjön, érdeklődésük forduljon a színház, az irodalom iránt. A 

helyzetgyakorlatok, drámafoglalkozások hatására nő a kreativitásuk, ismeretanyaguk. 

Magabiztosabbá válnak a mindennapi életben. 

Az életkori sajátosságok figyelembe vételével és annak megfelelő elvárt teljesítés a szövegértés, 

artikuláció, a szöveg hangsúlyozása, a hangerő, a hanglejtés érzelmek átadása terén. 

A témanap foglalkozásai befogadásra, tanulói aktivitásra épülnek. Az előadók változatos 

eszközökkel és módszerekkel, a tanulók életkori sajátosságait maximálisan figyelembe véve 

kívánják az érdeklődést felkelteni és fenntartani, hogy a megszokott iskolai közegben az újdonság 

varázsát alkalmazni tudják. Felkészültségük, tapasztalataik alapján maradandó élmény nyújtására 

törekszenek. 

 

A témanap során a résztvevő tanulók irodalmi és művészeti élményhez jutnak, cselekvési 

aktivitásuk folytán képességeik (beszédkészség, kommunikációs képesség) fejlődnek. Műveltségük, 

irodalomból és anyanyelvből bővülnek, elmélyülnek. Közösen átélt élmények folytán közösségük 

erősödik, a drámapedagógia révén egymás közti viselkedésük toleránsabbá válik, kapcsolataik 

bővülnek. 

Fejlődik a szóbeli kifejezőkészség, az artikuláció, a költemények, prózai szövegek hangsúlyozása, a 

hangerő, a hanglejtés segítségével, az érzelmek átadása, a közönség előtt való szereplés, az új 

irodalmi alkotás megismerése, a szerepjáték, az empátia, a tolerancia. 

Irodalmi érdeklődésük felkeltésével erősödik kötődésük az olvasáshoz, a előadóművészetekhez. 

 

A „Vendégségben Vaszarynál” speciális és óvodásoknak szóló témanapok végére elvárható, hogy a 

résztvevő óvodások könnyedén és biztonságosan mozogjanak a kiállítóterekben és múzeumokban. 

A vizuális formanyelv elemeit megfelelő kontextusban alkalmazzák. Célunk, hogy a foglalkozások 

hatására a résztvevőkben reális kép alakuljon ki a múzeumokról és kiállítóhelyekről, mint kulturális 

és élmény dús térről. Bízzanak saját magukban és ezzel magabiztos segítői lesznek női társaiknak és 

mikrokörnyezetüknek. 

 

„Versenyek, vetélkedők osztálykirándulások keretében” vetélkedő eredménye, hogy Jókai 

munkássága, a balatonfüredi hajózás, az Aranyember című műve élményszerű módon válik a 

gyerekek identitásának a részévé. A témanap eredményeképp a résztvevők megismerik a helyi 

természetvédelmi területeinket, beleértve a Balatont is. A bableves főzőverseny során alkalmazható 

gasztronómiai ismeretet szerezhetnek.  A balatonfüredi vitorlázás történetét és a vitorlázáshoz 

kapcsolódó ismeretek (pl.: csomózás) elsajátítása gyakorlati módon bővíti a helyi ismereteket. A 

vetélkedők, és a közös alkotás a tanulói aktivitásra épül.  

A vetélkedő során a résztvevő tanulók a csoportban való gondolkodás, együttműködés képességét 

sajátítják el. Az irodalom, a magyar nyelv és a helytörténeti ismeretek összekapcsolódása olyan 

ismeretet ad a résztvevők számára, melyet hazatérve tolmácsolni tudnak környezetük felé. A 

Kommunikáció, a különböző látásmódok egymásra való hatása fejleszti a toleranciát, a közösség 

erejét.  

 

„ A magyar nyelv szeretete” című témanap eredménye a közvetlen tapasztalás során szerzett egyéni 

élmények alapján történő feldolgozás. 

A gyerekek ismereteket szereznek az irodalom, ezen belül a költészet, műfordítás, a nyelv története, 

az írás folyamatának mikéntjéről. Gyakorlati oldalról nyernek betekintést az írás, költés és a fordítás 
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folyamataiba. Csapatjátékoknak köszönhetően a társas kapcsolataik elmélyülnek. Az iskolán kívüli 

program javítja a diákok kommunikációs képességeit. Hozzájárul az élményközpontú tanuláshoz. 

Elősegíti a diákok önálló ismeret szerzését, és a kreatív környezet inspirálja a gyermekeket.  

Felszabadítja képzelőerejüket és kreativitásukat. Olyan dolgokkal ismerkednek meg, amivel egy 

átlagos irodalom vagy nyelvtan órán nem feltétlenül találkoznak. 

A tanulók a tananyagból szerezhető ismeretek ismétlése mellett új, gyakorlati ismeretekkel és 

élményekkel térjenek haza, és nyitottak legyenek ilyen programokra máskor is, élményeik 

átadásával motiválják erre szüleiket, hozzátartozóikat is. A tanulók ezután bátrabban merjék 

kifejezni érzéseiket, gondolataikat irodalmi eszközök által. 

A tervezett kompetencia- és személyiségfejlesztő programok megvalósítása eredményeként az 

együttműködés keretében hozzájárulhatunk a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, 

valamint elősegíthetjük a köznevelés eredményességének és hatékonyságának támogatását a nem 

formális és informális tanulási alkalmakkal. 

A programok által elvárt eredménnyel a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok 

csökkentéséhez kívánunk hozzájárulni. Kifejezetten figyelünk az SNI tanulók részvételi 

lehetőségeinek javítására is.  

 

A gyermekeken, tanulókon túl a beavatkozások a szülők bevonását is ösztönzik.  

 

A beavatkozások keretében hangsúlyos az alapkompetenciák fejlesztése, illetve innovatív 

módszerek alkalmazása.  

 

A fejlesztendő járásban megvalósuló programok.  

A projekt rövid- és hosszú távú hatása a közvetlen és közvetett környezetére 

 

A gyerekek a nem formális és az informális ismeretekkel nemcsak egyénileg fejlődnek, hanem a 

csapat részeként való gondolkodás, együttműködés is fejlődik. Az egyéni élményeiket megosztva az 

osztálytársak, évfolyamtársak, barátok, valamint a szülők is az élmények birtokába kerülhetnek. A 

tanulás vagy az élmények hosszú távú hatása, hogy az emlékek között megmarad. 

Csapatjátékoknak köszönhetően a társas kapcsolataik elmélyülnek. Az iskolán kívüli program 

javítja a diákok kommunikációs képességeit. Hozzájárul az élményközpontú tanuláshoz. Elősegíti a 

diákok önálló ismeretszerzését és a kreatív környezet inspirálja a gyermekeket.  Felszabadítja 

képzelőerejüket és kreativitásukat. Olyan dolgokkal ismerkednek meg, amivel egy átlagos irodalom 

vagy nyelvtan órán nem feltétlenül találkoznak. 

 

A sikeres projekt megvalósítás további hatásai: 

 A család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok 

képességeinek kibontakoztatása  

 Társadalmi együttélés erősítése  

 Tartós szegénységben élők felzárkózásának, periférikus élethelyzetek felszámolásának 

segítése 

 A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés hátránykompenzációs 

képességének növelése  

 A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási 

formákon keresztül 

 Az emberi erőforrás fejlesztése az egész életen át tartó tanulás eszközeivel 
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TOP-7.1.1.-16-H-ESZA-00008 

Szakmai Beszámoló 
 “Szezonalitás enyhítését célzó közösségi programok Balatonfüreden” megnevezésű project 

 

Vonatkozó időszak (események megvalósulásának időintervalluma): 2018. május 12.- 2019. 

december 24. 

Események/ Részprojektek: 

A)  Vitorlabontó 

B) Múzeumok Őszi Fesztiválja 

C)  Füredi szüret 

D) Balatonfüred Adventi családi programsorozat 

E) Karácsonyi koncertek Balatonfüreden 

F) Klasszikus Zenei Koncertsorozat 

 

A) Vitorlabontó 

A Vitorlabontó szervezője Magyar Kinga és Nagy Klaudia rendezvényszervező, közművelődési 

munkatársak 

A balatonfüredi évadnyitó Vitorlabontó Ünnepség a balatoni idegenforgalmi és hajózási szezon 

hivatalos megnyitása, több mint 80 éves múltra tekint vissza a településen. A rendezvénysorozat 

színes sport és kulturális programokat kínál az érdeklődőknek. Hagyomány, hogy megkoszorúzzák 

a Balatont, mellyel hivatalosan is megkezdődik a hajózási szezon. Ez a balatonfüredi lakosoknak és 

a Balatonnál élőknek egy tavaszköszöntő ünnepély. A nyári szezon még nem kezdődik el, de az 

időszak már alkalmas a hajós sporthoz. Balatonfüred több módon is kötődik a Vitorlás sporthoz. Az 

első hajógyár Balatonfüreden működött, az idősebb korosztály tagjai örömmel emlékeznek vissza a 

„hajógyári évekre”. A Balatonfüredi Yacht Club 2018-ban 150 éves évfordulóját ünnepelte. 

Mindezen történelmi múltnak köszönhetően nagy hagyománya van a településen a vitorlázásnak. E 

hagyományt szeretné a rendezvény tovább népszerűsíteni. Az iskoláskorú gyerekek megszólítása is 

fontos törekvés, ugyanakkor lehetőség nyílik arra, hogy a hajózni nem tudó érdeklődők is 

figyelemmel kísérhessék a sporteseményt hajókról és a partról. A sporteseményt kulturális 

programelemekkel egészítették ki a szervezők, a zene, a próza és a tánc eszközeivel.  

2018-ban Megvalósult programelemek: 

10.00 Térzene Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara közreműködésével 

10.30 Köszöntőbeszédek 

Kulturális műsor: tánc: Bonita Versenytánc Egyesület, „ Zöld május” produkció. 

Vitorlabontás, a Balaton megkoszorúzása 

12.00 Balatoni Évadnyitó – T-Systems Nagydíj rajtja 

18.00 Díjkiosztó a Kisfaludy Színpadon 

19.00 Balatonfüred Dixieland Band koncertje 

Résztvevők száma: 2000 fő 

2019-ben Megvalósult programelemek: 

10.00 Térzene a Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara közreműködésével 

10.30 Köszöntőbeszédek 

10.50 Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió műsora 

11.45 Jókai nézőhajó indulása a kikötőből  

Vitorlabontás, a Balaton megkoszorúzása 

12.00 A vitorlásversenyek rajtja a móló előtti vízterületen 

15:00 Germering Város Fúvószenekarának koncertje a Vitorlás téren 

19.00 Canarro zenekar koncert (Kisfaludy Színpad) 

Egész nap családi programok, vitorlás szimulátor, vitorláskishajó bemutató 

Résztvevők száma: 
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2018: 2000 fő 

2019: 2000 fő 

 

Fotók, printek másolata a Vitorlabontó eseményekről: 
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Média és kommunikációs megjelenések: 

https://hajozas.hu/esemenyek/vitorlazas-esemenyek/vitorlabonto-unnepseg-es-evadnyito-

vitorlasverseny-balatonfured-2019/ 

https://likebalaton.hu/telepules/balaton/programok/vitorlabonto-unnepseg-es-evadnyito-

vitorlasverseny-balatonfureden-2019-82188/ 

https://csodalatosbalaton.hu/programok/hajozas-programok/vitorlabonto-unnepseg-es-evadnyito-

vitorlasverseny-balatonfured-2019/ 

https://www.azigazi.hu/balaton/events/vitorlabonto-unnepseg-es-evadnyito-vitorlasverseny-2019-

balatonfured/ 

https://kultura.balatonfured.hu/event/vitorlabonto/ 

https://balaton.info/programok/vitorlabonto-unnepseg-es-evadnyito-vitorlasverseny-balatonfured 

https://www.balatontipp.hu/balatoni_programok/balatonfured-vitorlabonto-unnepseg-es-evadnyito-

vitorlasverseny-2018-05-12/ 

https://www.balatontipp.hu/tag/vitorlabonto/ 

 

 

 B Múzeumok Őszi Fesztiválja 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja/ Füredi Őszi Fesztivál szervezője Kovács Alex  kiállítás szervező 

munkatárs. 

 

A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. fenntartásában álló Vaszary Galéria Balatonfüred város 

kulturális reprezentációjának első vonalba tartozó, képzőművészeti kiállító galéria. A Vaszary 

Galéria (és a Kft. fenntartásában álló egyéb intézmények: Kisfaludy Galéria, Jókai Mór Emlékház, 

Városi Helytörténeti Gyűjtemény és az Arácsi Népház) 2018-ban is tematikus programokkal 

csatlakozik az országos Múzeumok Őszi Fesztiválja elnevezésű kulturális és szakmai jellegű 

programokat prezentáló időszakhoz. Ennek keretében a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. az 

2018. október 1-től november 15-ig terjedő időszakban olyan programokat rendezett meg, amelyek 

stratégiailag a küldetéséhez és szakmai-kulturális értelemben pedig a Vaszary Galéria mindenkor 

aktuális kiállításaihoz kapcsolódnak. Az intézmény ahogy korábban, úgy 2018-ban is és az 

elkövetkező években ugyanezen minta szerint csatlakozott ehhez az országos időszakhoz.  

A Múzeumok Őszi Fesztiválja, mint franchise-szerű kulturális programidőszak különösen alkalmas 

arra, hogy a szezonális időszakon kívül, több mint egy hónapon keresztül, minőségi kulturális 

szakmai és szórakoztató programokkal a balatonfüredi lakosság és a turizmus számára is vonzerővé 

váljon Balatonfüred és a Vaszary Galéria, valamint a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 

fenntartásában álló, a Múzeumok Őszi Fesztiváljához programmal kapcsolódó intézmények, mint a 

Kisfaludy Galéria és az Arácsi Népház. 

A Vaszary Galéria Balatonfüred első számú kulturális-művészeti platformja, valamint országos 

szintű relevanciával bíró művészeti kiállító intézmény. A Vaszary Galéria kiállításai és a hozzájuk 

kapcsolódó rendezvények szezonális érvényességtől függetlenül mindenkor vonzerőt jelentenek a 

város állandó és időszaki lakosságának, valamint országos szinten a művészet iránt érdeklődő 

vendégeknek. A Vaszary Galéria működése tehát olyan kulturális értéket ad hozzá Balatonfüredhez, 

amely lehetővé teszi, hogy a Balaton partján elhelyezkedő város a nyári szezonon kívül is 

felkínálhassa a minőségi időtöltés lehetőségét. 

Míg a Vaszary Galéria és a Jókai Mór Emlékház programjai országos szinten jelentenek vonzerőt, 

úgy a Kisfaludy Galéria, a Városi Helytörténeti Gyűjtemény és az Arácsi Népház a lokális és 

környező közösségek kulturális életének szervezésében töltenek be fontos pozíciót, a nyári 

szezonon kívül prezentált kulturális rendezvényekkel pozitívan hatnak az egészséges 

közösségdinamika és –tudatosság tényezőire. 

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2018.évben megvalósult részletes programjai:  

https://hajozas.hu/esemenyek/vitorlazas-esemenyek/vitorlabonto-unnepseg-es-evadnyito-vitorlasverseny-balatonfured-2019/
https://hajozas.hu/esemenyek/vitorlazas-esemenyek/vitorlabonto-unnepseg-es-evadnyito-vitorlasverseny-balatonfured-2019/
https://likebalaton.hu/telepules/balaton/programok/vitorlabonto-unnepseg-es-evadnyito-vitorlasverseny-balatonfureden-2019-82188/
https://likebalaton.hu/telepules/balaton/programok/vitorlabonto-unnepseg-es-evadnyito-vitorlasverseny-balatonfureden-2019-82188/
https://csodalatosbalaton.hu/programok/hajozas-programok/vitorlabonto-unnepseg-es-evadnyito-vitorlasverseny-balatonfured-2019/
https://csodalatosbalaton.hu/programok/hajozas-programok/vitorlabonto-unnepseg-es-evadnyito-vitorlasverseny-balatonfured-2019/
https://www.azigazi.hu/balaton/events/vitorlabonto-unnepseg-es-evadnyito-vitorlasverseny-2019-balatonfured/
https://www.azigazi.hu/balaton/events/vitorlabonto-unnepseg-es-evadnyito-vitorlasverseny-2019-balatonfured/
https://kultura.balatonfured.hu/event/vitorlabonto/
https://balaton.info/programok/vitorlabonto-unnepseg-es-evadnyito-vitorlasverseny-balatonfured
https://www.balatontipp.hu/balatoni_programok/balatonfured-vitorlabonto-unnepseg-es-evadnyito-vitorlasverseny-2018-05-12/
https://www.balatontipp.hu/balatoni_programok/balatonfured-vitorlabonto-unnepseg-es-evadnyito-vitorlasverseny-2018-05-12/
https://www.balatontipp.hu/tag/vitorlabonto/
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OKTÓBER 27. SZOMBAT 

VASZARY GALÉRIA 

15.00–19.30 Gyermekfoglalkozás a Vaszary Alkotóműhelyben 

A gyermekek múzeumpedagógiai program keretében bejárják a Ki látott engem? – Lesznai Anna és 

Zoób Kati találkozása című kiállítást, ahol megismerkednek a Lesznai Anna textilmintáival, 

hímzéseivel, valamint Zoób Kati kollekcióival, amelyeken ezek a formák köszönnek vissza. Ez után 

a gyerekek színezők és hímzésminták segítségével belekóstolhatnak az alkotás örömeibe, 

kipróbálhatják a textilhímzést és mintafestést. 

13.00–20.30 Rejtély a múzeumban – Az antilopok hallgatnak! – Irodalmi Találkozások 

A Ki látott engem? – Lesznai Anna és Zoób Kati találkozása című kiállítás ismeretei alapján az 

emberek egy képzeletbeli történetet olvashattak el, amely során kérdésekre kellett válaszolniuk. A 

kérdések megválaszolásához figyelmesen be kellett járni a kiállítást. A feladatlap helyes 

megoldásával a résztvevők apró ajándéktárgyat kaptak. 

17.30–19.00 Lyukasóra Klub – Irodalmi Találkozások 

 

Költőkből, színészekből, irodalmárokból álló összeszokott baráti társaság tagjai kalauzolták 

egymást és a nézőket a költészet izgalmas világába. A résztvevők anekdotákkal, történetekkel, 

irodalomtörténeti ugratásokkal és remek versek felolvasásával szórakoztatva oktatják minden 

alkalommal a közönséget. A beszélgetés témája és központja volt Lesznai Anna irodalmi 

munkássága és kapcsolatai. Közreműködtek: Kéri Kitty, színművész, színigazgató; Lackfi János, 

József Attila-díjas költő, műfordító; Lator László, Kossuth-díjas költő, műfordító; Török Petra, 

irodalomtörténész, művészettörténész, a kiállítás kurátora; Várady Szabolcs, Kossuth- és József 

Attila-díjas költő, műfordító. 

20.00–21.00 Az Űrlénykirály koncertje – Múzeumi Szünetelő 

Balogh Borsa, az Űrlénykirály néven működő szóló előadóművész, egy szál gitárral egész együttest 

megszólaltat. A koncert hangulata fénytechnikával, animált fényfestéssel teljesedik ki.  

 

NOVEMBER 3. SZOMBAT 

KISFALUDY GALÉRIA 

10:00 – 11:00 Péter és a csodaágy – Múzeumi Őszbúcsúztató 

Az Aranyszamár Bábszínház egyedülálló módon repretoárján tartja Lesznai Anna Mese a 

bútorokról és a kisfiúról című meséjét bábszínházra adaptált meséjét. Péter egy olyan fiú, aki 

időnként rongál: fát, bútort és egyéb fából készült jószágokat. Amikor édesanyja váratlanul 

megbetegszik, Péterből egy csapásra megrögzött bútorrongáló lesz. Megrögzött bútorrongálása 

közben – szintén váratlanul – megjelenik egy magát Csillagmadárnak tituláló kanári, (vagy egy 

kanári kinézetű Csillagmadár?), hogy megakadályozza Pétert a fák, bútorok és egyéb fából készült 

jószágok rongálásában. És mert ez nem sikerül neki, Pétert a fák tanácsa elé penderíti, hogy ott 

döntsenek a fiú sorsáról. 

 

NOVEMBER 10. SZOMBAT 

VASZARY GALÉRIA 

17.00–18.00 Készítsd el saját Lesznai-hímzésedet! – Mesterek és Alkotók 

Az október 27-ei gyermekfoglalkozás tematikája alapján a gyermekek múzeumpedagógiai program 

keretében bejárják a Ki látott engem? – Lesznai Anna és Zoób Kati találkozása című kiállítást, ahol 

megismerkednek a Lesznai Anna textilmintáival, hímzéseivel, valamint Zoób Kati kollekcióival, 

amelyeken ezek a formák köszönnek vissza. Ez után a gyerekek színezők és hímzésminták 

segítségével belekóstolhatnak az alkotás örömeibe, kipróbálhatják a textilhímzést és mintafestést. 

 

2019-ben a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozatot a 

Füredi Őszi Fesztivál című programsorozat alatt hirdette meg. 

A programsorozat a MŐF-nél hosszabb időtartamot fedett le, mintegy két hónapot. A korábbi MŐF 

programstruktúra helyett – amely kevesebb szakmai programot néhány kiemelt napra koncentrált, – 
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több programot hosszú időszakban szétosztva valósított meg. A FŐF promóciójában hiányosságok 

léptek fel, mert a Folyók, tavak, tengerek c. kiállítás meghosszabbításának bizonytalansága miatt 

nem kristályosodott ki a programsorozat záró időpontja és így a teljes programstruktúra egységes 

reprezentálásában általánosságokra kellett szorítkozni és az aktuális online hirdetésre kellett 

támaszkodni. 

A programsorozat legsikeresebb napjai a szeptember 14., október 12. és október 16. voltak. Ebből 

leszűrhető, hogy a szezon lecsengésével a látogatószám természetes visszaesése nem feltétlenül 

befolyásolja a programon résztvevők számát.  

Résztvevők száma 2018-ban: 500 fő 

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2019.évben megvalósult részletes programjai:  

SZEPTEMBER 14. 

VASZARY GALÉRIA 

Tárlatvezetés   

Vezette: az Artmagazin párosa, Topor Tünde és Winkler Nóra 

A programon kb. 100 fő vett részt. A tárlatvezetést duplán kellett megtartani a rendkívüli érdeklődés 

miatt. Topor Tünde és Winkler Nóra párosa minőségi és az eddigi tapasztalatok alapján nagyon 

népszerű programokat garantál. 

 

SZEPTEMBER 28. 

VASZARY GALÉRIA 

 Tárlatvezetés  

16.00 Tárlatvezetés Trokán Annával.  

A tárlatvezetésen kb. 15 fő vett részt, az előadása nem bizonyult sikeresnek. Előadási módja nem 

kompenzálta azt, hogy nincsenek ismeretei a kiállítást és a művészettörténetet illetően. 

OKTÓBER 9. 

VASZARY GALÉRIA 

11.00 A hét hollókirályfi - lélekfrissítő mese és muzsika Néphagyományból merítkező zenés 

mesejáték kisiskolások számára. Bese Botond: mese, zene; Terescsik Eszter: mese  

15.00–18.00 A Vaszary Alkotóműhely gyermekfoglalkozása Monotípia Folyók, tavak, tengerek 

témára  

16.00 Restaurátor szakmai előadás Gippert László, a Szépművészeti Múzeum–MNG 

főrestaurátora bemutatja a szakma érdekességeit, beszél a Folyók, tavak, tengerek című tárlaton 

kiállított művek előkészítéséről és restaurátor szemmel a kortárs művészet kihívásairól. 

 

OKTÓBER 12. 

Vaszary Galéria 

15.00–18.00 A Vaszary Alkotóműhely gyermekfoglalkozása 

16.00 Tárlatvezetés a Folyók, tavak, tengerek – Az éltető víz című kiállításban 

Vezeti: Szalay Ágnes művészettörténész, a KOGART munkatársa 

17.00 A Willany Leó mozgásszínház előadása 

Grecsó Zoltán improvizációs táncszínházának táncreflexió a Folyók, tavak, tengerek – Az éltető víz 

című kiállításhoz 

(A programokon való részvétel a Vaszary Galéria belépőjegyének megváltásához kötött.) 

OKTÓBER 13. 

16.00 Reformkori Séta a galéria kertjéből kiindulva 

OKTÓBER 26 

10.30 MúzeumSéta – A kiállításra szóló belépővel, tárlatvezetéssel és városnézéssel 

 

Vaszary Galéria 

15.00–18.00 A Vaszary Alkotóműhely gyermekfoglalkozása  

16.00 Rendhagyó tárlatvezetés a Folyók, tavak, tengerek - Az éltető vízcímű kiállításban Vezeti: 
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Szőke András 

Az előadó magával ragadó volt, sok nézőt vonzott a október végi időpont ellenére. 

 

Vaszary kert 

16.00 Lóczy Lajos és tanítványai című tematikus séta a galéria kertjéből kiindulva 

 

Városi Helytörténeti Gyűjtemény 

17.00 „FüredMÚLT!” Rejtett kincsek tárlata 

Időszaki kamarakiállítás a gyűjtemény új szerzeményeiből 

A kiállítást megnyitja és bemutatja: P. Miklós Tamás gyűjteményvezető 

Megtekinthető: november 24-ig. 

Kísérő rendezvény: 

Zsidó Kiválóságok Háza 

18.00 Új sorozat a Zsinagógában – Német nyelvű színház 

Frank Ildikó: Marlene Dietrich zenés est 

 

NOVEMBER 30., szombat, 14:00–17:30 

Irodalmi kalandozás Lackfi Jánossal 

November 30-án, szombaton Lackfi János József Attila-díjas költő, író, tanár volt a vendégünk a 

Vaszary Galériában, ahol két programot tartott. 

14.00 Irodalmi kalandozás Lackfi Jánossal kicsiknek és nagyoknak 

Lackfi János felolvasásokkal tarkított Irodalmi barangolásra hívja a gyerekeket és szüleiket. 

Az irodalmi műsor a 9-13 éves korosztálynak szól. 

16.00 Rendhagyó tárlatvezetés 

Lackfi János irodalmi párhuzamok megidézésével vezeti végig látogatóinkat a Folyók, tavak, 

tengerek – Az éltető víz című kiállításunkon. 

Résztvevők száma 2019-ben: 600 fő 

 

Fotók és print másolatok az eseményekről: 
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Média és kommunikációs megjelenések: 

https://kultura.balatonfured.hu/event/furedi-oszi-fesztival/ 

https://balatonfured.hu/event/furedi-oszi-fesztival/ 

https://csodalatosbalaton.hu/programok/fesztival-koncert/furedi-oszi-fesztival-2019-balatonfured/ 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-muzeumok-oszi-fesztivalja-balatonfured.html 

http://balaton.vehir.hu/balatonfured/2019-11-08/furedi_oszi_fesztival.html 

 

C) Füredi Szüret 

 

A Füredi szervezője Magyar Kinga és Nagy Klaudia rendezvényszervező, közművelődési 

munkatársak 

A Balatonfüred-Csopak borvidéken számos borászat működik, sok helyi lakost és családját érinti a 

szőlőtermelés a borászati szakma. A Balaton- Felvidéken –ahogy az ország számos bortermelő 

vidékén szeptember hónap/október elején szüreti fesztiválokat és mulattságokat tartanak. Így nagy 

kihívást jelent, hogy egy szüreti fesztivál egyedi tartalommal, különleges, egyedi szüreti eseménnyé 

váljon. A fesztivál elnevezést elvetették a szervezők, mivel a „szüret”, mint közösségi esemény már 

magában a nevében hordozza azt a gasztronómiai és kulturális tartalmat, amire lehet alapozni. A 

Füredi Szüret elnevezés pedig hangsúlyozza a helyi közösség erejét, hiszen az utóbbi években ez a 

https://kultura.balatonfured.hu/event/furedi-oszi-fesztival/
https://balatonfured.hu/event/furedi-oszi-fesztival/
https://csodalatosbalaton.hu/programok/fesztival-koncert/furedi-oszi-fesztival-2019-balatonfured/
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-muzeumok-oszi-fesztivalja-balatonfured.html
http://balaton.vehir.hu/balatonfured/2019-11-08/furedi_oszi_fesztival.html
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szüreti esemény egyre népszerűbbé válik. Az egyediséget a helyi értékekhez való ragaszkodás, ezen 

értékekre történő alapozással a minőségi kulturális tartalom, a borász szakma tekintélyes 

megjelenése- országos Borlovagrendek részvétele-, és a kiváló –kizárólag helyi- borok megjelenése 

jelentik. A 2018-as évben az esemény már 4 napos (az eredeti 1 nappal szemben). A 

leglátványosabb momentum a szüreti felvonulás ami a Balaton-felvidék legnagyobb felvonulása. A 

felvonulás lelkét a helyi iskolák, borászatok, közösségek részvétele jelenti.  

A szervezők remélik, hogy ezzel a műsoralakítással néhány év alatt a szezonhosszabbítás 

szempontjából regionális-, sőt!- országos- jelentőségű rendezvénnyé válik a Füredi Szüret. 

 

A Füredi Szüret 2018.évben megvalósult részletes programja:  

 

2018. október 19-22. 

 

OKTÓBER 19. PÉNTEK 

KISFALUDY SZÍNPAD MELLETT 

16.00–22.00 Borfalu és kézműves vásár 

 

KISFALUDY GALÉRIA 

18.30 A Banda - Népzenei koncert és táncház 

 

OKTÓBER 20. SZOMBAT 

KISFALUDY SZÍNPAD MELLETT 

10.00–22.00 Borfalu és kézműves vásár 

 

TAGORE SÉTÁNY 

10.00–17.00 Népi játszó park–fa körhinta, népi ügyességi játékok 

10.00–17.00 KABÓCA BÁBSZÍNHÁZ - Zöld Marci Játéktér 

 

KISFALUDY GALÉRIA FELSŐ SZINT 

15.00–18.00 Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület játszóházai 

 

KEREK TEMPLOM 

Borlovagrendi avatás  

 

VITORLÁS TÉR 

16.30 Fúvószenekarok térzenéje ( Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara, Budapest Készenléti 

Rendőrség Fúvószenekara, Opatija-Lovran Fúvószenekara, Téti Ifjúsági Fúvószenekar ) 

 

KISFALUDY SZÍNPAD 

10.00 „Mosolyszüret”- gyermekprogramok: KALÁKA EGYÜTTES gyermek koncert 

14.00–15.30 „Szomszédolás” Népdalkörök bemutatói: 

Tihanyi Asszonykórus, Csobánc-Tapolca-Diszel, Balatonfüredi Rézhúros Citera Együttes, Sirály-

Alsőörs, Hagyományőrző Regős Klub-Ajka, Balaton Népdalkör-Balatonfűzfő, Bakony Virágai 

Népdalkör, Kék Balaton- Balatonfüred, Magyarpolány Rozmaring és Német Nemzetiségi 

Népdalkör, Őszidő-Tótvázsony 

15.45 Borrendek bemutatása 

17.15-18.15 Budapest Készenléti Rendőrség Fúvószenekarának koncertje 

19.00–20.30 Üsztürü Zenekar - Erdély, népzenei koncert és táncház 

Üsztürünek nevezik Székelyföldön azt a földbe szúrt ágaskarót, melyre a szárítandó szénát rárakják. 

A kiváló erdélyi együttes 1992-ben alakult Kolozsváron, ahol Major Levente prímás és a korondi 

származású Szász testvérek, József és Lőrinc kezdtek együtt muzsikálni. A stílusos játék 

elsajátításához elengedhetetlen, hogy azt első kézből olyan idős falusi cigányzenészektől 
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közvetlenül tanulták, mint a kisbácsi Fodor “Neti” Sándor, a palatkai Kodobák vagy a Szászcsávási 

Banda. 

 

kb. 20.30 Máglyagyújtás  

 

VASZARY GALÉRIA, SZÉCHENYI TEREM 

16.30 Esti mese a Hagyományok Házával: (Kordészínház) - BaHorKa Társulat előadása:   Tündér 

Ilona 

A társulat a magyar folklórhagyományból merítve, de önálló ötletekkel, történetekkel, saját műfajt 

teremtve ún. folklórszínházi produkciókat hoz létre. Az előadásban egyformán jelenik meg a zene a 

tánc és a mese, melynek különlegessége, hogy közben maguk a nézők is részesei lehetnek egy-egy 

jelenetnek. 

  

VÁSÁRCSARNOK 

14.00 Felvonulók gyülekezője a Vásárcsarnok parkolójában 

Szüreti Felvonulás 

Útvonal: Szent István tér - Ady Endre utca - Jókai utca - Kisfaludy Színpad 

Felvonulnak: 

Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara, Sellő Tánccsoport, Téti Ifjúsági Fúvószenekar, 

Borlovagrendek, Reformkori Hagyományőrzők Társasága, Fresco Bello zászlóforgató csoport, 

Nagyvázsonyi fogatok, általános-, és középiskolás diákok, Salföldi Kopjások, Langaléta 

Garabonciások, Opatija - Lovran Fúvószenekara, Balatonfüred Néptánc Együttes, Koloska Senior 

Néptáncegyüttes, Budapest Készenléti Rendőrség Fúvószenekara, Szentesi Lovasfarm 

A felvonulás útvonalán borkóstolók várják a résztvevő közönséget 

A felvonulás ideje alatt fúvószenekarok, zászlóforgatók, gólyalábasok, néptáncosok, népzenészek 

kísérik, szórakoztatják a menetet, és a közönséget. 

 

 

SZENT ISTVÁN TÉR 

14.30 Ünnepélyes megnyitó 

Köszöntő: dr. Bóka István, Balatonfüred város polgármestere 

Szőlőharang áldás 

Közreműködik: Balatonfüred Néptánc Együttes 

Művészeti vezető: Bácsi Gabriella 

 

OKTÓBER 21. VASÁRNAP 

KISFALUDY SZÍNPAD MELLETT 

10.00–22.00 Borfalu és kézműves vásár 

 

TAGORE SÉTÁNY 

11.00–17.00  Népi játszó park - fa körhinta, népi ügyességi játékok 

 

KISFALUDY GALÉRIA FELSŐ SZINT 

10.00–13.00 Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület játszóházai 

 

KISFALUDY GALÉRIA 

10.00–13.00 „Balatonfüred sütimestere” - süteménysütő verseny - sütemények befogadása 

14.00 „Balatonfüred sütimestere”- ünnepélyes eredményhirdetés 

15.00–16.00 „Mosolyszüret” – gyermekprogramok Görömbő Kompánia gyermekszínházi előadása 

 

KISFALUDY SZÍNPAD 

11.00–12.00 Opatija-Lovran Fúvószenekar koncertje 
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16.00–17.30 Dunántúl Népi Kommandó műsora 

19.00– Lakatos Róbert és a RÉV 

A Komáromi zenekar a komoly és a népzene közti átfedéseket kutatja. Zenéje alapját a népzene 

képezi, melyet újító módon ötvöz a klasszikus zenével, így kölcsönözve egyedi hangzást 

zeneszámainak. 

 

OKTÓBER 22. HÉTFŐ 

KISFALUDY SZÍNPAD MELLETT  

10.00–22.00 Borfalu és kézműves vásár 

 

KISFALUDY GALÉRIA 

11.00–12.00 „Mosolyszüret” - gyermekprogramok 

Kormos István: Az aranyszőrű bárány a KABÓCA BÁBSZÍNHÁZ előadásában 

  

15.00–16.00 Kuttyomfitty Társulat: Kukorica Jancsi a Vitéz! 

A műsorban Petőfi Sándor: János vitéz című elbeszélő költeményét dolgozza fel a Kuttyomfitty 

Társulat humorral és tánccal bőven fűszerezve. A varázslatos történeten keresztül a nagyérdemű, 

olyan érdekességeket láthat mint török hastáncot, barokk menüettet.  

KISFALUDY GALÉRIA FELSŐ SZINT 

15.00–18.00 Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület játszóházai 

 

KISFALUDY SZÍNPAD 

17.00–18.30 Etnorom koncert 

 

KÍSÉRŐRENDEZVÉNY 

 

OKTÓBER 23. KEDD 

KISFALUDY GALÉRIA 

17.00 Emlékfilm vetítés 

 

Résztvevők száma 2018-ban: 4000 fő 

 

 

Füredi Szüret 2019. OKTÓBER 18–20. 

Három nap bor, gasztronómia és mulatság a Balaton part legszebb sétányán és annak szabadtéri 

színpadán. Így jellemezhető a 2019. évi Füredi Szüret melyben helyet kaptak a helyi művészeti 

csoportok, határon túli népzenei és néptánc együttesek valamint nemzetközi fúvószenekarok is. 

Balatonfüred városa az évek óta kultúrára alapozó fejlesztések mellett méltóképp ápolja azt a 

hagyományt, amely visszatükrözi a Balaton Felvidéken egykor végbement gazdálkodási folyamatok 

sokszínűségét. A Szőlő és Bor Nemzetközi Városa címet viselve célunk, hogy a Füredi Szüretet 

olyan rendezvénysorozattá tegyük ahol a Balatonfüred-Szőlős-Csopak borvidék borászatait 

mutatjuk be és megismertetjük mindazt a munkafolyamatot, ami a borosgazdák éves munkáját és 

lelkesedését tükrözi. Büszkén mondhatjuk, hogy a rendezvény az elmúlt években fesztivállá nőtte ki 

magát, szoros kölcsönhatásban a turisztikai szektor növekedésével. 

A jó borok mellé nem hiányozhatnak a kiváló ételek sem, így az idei évben a helyi vendéglátósok 

közreműködésével igazán gazdag kínálattal találkozhattak az ide érkező vendégek. A Vitorlás 

Étterem elkészítette legendás töltött káposztáját lesencetomaji módra, a Sparhelt juhtúrós 

burgonyalevessel, a Horváth-ház gazdag babgulyással, csülökkel és tepsis burgonyával készült. 

Nagy sikert aratott a Péklány Kézműves Pékség kínálata, ahol megtalálható volt a békebeli 

kovászos kenyér, különféle bio- italok és az adalékanyag mentes reggeli falatkák teljes tárháza, 

hogy csak néhányat említsünk a színes repertoárból.  
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A rendezvény helyszíne változatlanul a Kisfaludy színpad és környezet volt, azonban a borászatok 

eddig nem látott magas részvételi aránya ( 8 kitelepülő ) miatt az eredeti centralizált elhelyezkedést 

a Tagore sétány irányába kellett terjesztenie a szervezőknek. Helyet kapott a kitelepülés alkalmával 

egy olyan  kiállítás is ami a bortörténeti kultúrát és a régi borünnepeket mutatta be, kezdetektől 

napjainkig, töretlen érdeklődéssel és látogatói sikerrel.  

A kulturális programoknak helyet adó kültéri színpad fölé fedést emeltünk és az idei évben a rossz 

időjárásra is gondolva (melyre szerencsére nem volt példa) a gasztronómiai épületek is kaptak egy 

fűtéssel és világítással ellátott fedett részt.  

A hangulat fokozásához számos különböző típusú fénytechnikai berendezést használtunk: 

hagyományos optikás fényeffektekkel, közepes – és nagy teljesítményű stroboszkópokkal, 

scannerekkel, robotlámpákkal, PAR reflektorokkal és a fénysugarakat láthatóvá tévő füstgépekkel 

dolgoztunk. 

A hangtechnikai berendezésekben az igényekhez mérten egy komplett Nexo hangrendszert 

építettünk ki a Kisfaludy színpadra, amely teljes mértékben visszaadta és élvezhetővé tette a 

fellépők előadását. Mindezzel a nézők elégedettségét is elnyertük. 

A Szüreti felvonulást - mely évek óta a leglátványosabb elem - sikerült a közönség számára 

sokrétűvé és minden eddiginél változatosabbá varázsolni. Felvonult több fúvószenekar, népzenei 

közreműködő, gólyalábasok, zászlóforgatók, díszes fogatok, hintók és traktorok valamint a 

borászati szakma színe java is. A menet teljes hosszában 7 kínáló pontot telepítettünk, melynek 

évről évre egyre nagyobb sikerét tapasztaljuk. 

A borászati szakmát a felvonulás alkalmával a Borlovagrendek, a Rizling Generáció és a 

Balatonfüred-Csopak Hegyközség képviseli.  

A nemzetközi kultúra iránti igény beolvasztása a programokba a várakozásoknak megfelelően 

szinte kivétel nélkül, telt házas nézőközönség előtt zajlott, ahogy a haza zenei paletta neves előadói 

is megtöltötték a nézőtereket. A gyermekelőadásokkal igyekeztünk értéket közvetíteni, hiszen a 

magyar nyelvterületen mindenhol ismert Fehérlófia c. mese, egy nagyon érdekes palóc változatát 

hoztuk el az apróságoknak. Az egykor közösségi játékként gyakorlott, ma interaktív 

előadásmódként ismert bábos-maszkos produkció a sok élő zenével, énekkel és játékkal igazi siker 

volt gyermekek és szüleik körében egyaránt. A városi komédiák hangulatát idéző ismert Petőfi 

darabbal a beltéri előadóterünk is teljesen megtelt vasárnap délutánra. A Hagyományok Háza 

közreműködésével sikerült igazi népzenei tehetségeket felvonultatni, mint a Fokos és a Pósfa 

zenekar. Előbbi 2010–ben alakult, célja a magyar népzene, ezen belül különösen a dél-alföldi 

magyar tamburamuzsika lehető legszélesebb körben való megismertetése, ami egy szüreti esemény 

alkalmával igazi hagyományközvetítés a fiatalabb generáció számára. A Pósfa zenekar fő 

tevékenységi irányvonala a szlovákiai magyarság népi kultúrájának közvetítése. Koncertjeiken és 

táncházaikban erre fektetik a hangsúlyt miközben közelebb hozzák a hallgatóság szívéhez az 

identitás fontos támpillérét közvetítő kulturális gyökereket.  

A Füredi Szüret idei programját és koncepcióját látva újra bebizonyosodott, hogy példaértékű 

közösségi összefogással e valaha csak a helyieknek szóló kisebb rendezvényből igen is lehet 

minőségi fesztivált létre hozni.  

 

A fesztivál programjai és ismertetőjük: 

OKTÓBER 18. PÉNTEK 

KISFALUDY SZÍNPAD MELLETT 

16.00–22.00 Borfalu és kézműves vásár 

 

KISFALUDY SZÍNPAD 

(Esőhelyszín: Kisfaludy Galéria) 

18.00 Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekarának koncertje 

Vezényel: Hégely Ákos karmester 

 19.00 Ferenczi György és a RACKAJAM koncert 

 Táncházat tart: Kovács Norbert „Cimbi” - néptáncoktató 
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OKTÓBER 19. SZOMBAT 

KISFALUDY SZÍNPAD MELLETT 

10.00–22.00 Borfalu és kézműves vásár 

 

TAGORE SÉTÁNY 

10.00–18.00 Fa körhinta - népi ügyességi játékok és Puttonyka Szüreti Népi játszoda 

10.00–18.00 PirOs lábasOs nOsztalgiajáték - Hagyományőrzés Újragondolva 

 15.00–18.00 Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület játszóházai  

 

FEHÉR TEMPLOM 

12.30 Borlovagrendi avatás 

 

KISFALUDY SZÍNPAD 

12.00 Fokos Zenekar koncert 

13.00 „Szomszédolás” - Népdalkörök bemutatói 

Tihanyi Asszonykórus, Tés - Bakony Virágai Népdalkör, Balatonfűzfő - Balaton Népdalkör, 

Noszlopi Népdalkör, Dunavarsányi Népdalkör, Magyarpolány - Rozmaring, Német Nemzetiségi, 

Hangja Népdalkör, Tótvázsony - Őszidő Népdalkör, Vörösberény - Borostyán Népdalkör, 

Nemesvámos - Borostyán Népdalkör, Balatonfüred - Kék Balaton Dalkör, Alsóörs - Sirály 

Népdalkör  

Közreműködik: Balatonfüredi Rézhúros Citera együttes és az Arácsi Seniorok 

 

 VÁSÁRCSARNOK 

 13.30 Felvonulók gyülekezője a Vásárcsarnok parkolójában 

 14.00 Szüreti Felvonulás 

Útvonal: Szent István tér - Ady Endre utca - Jókai utca - Blaha Lujza utca - Kisfaludy utca - 

Vitorlás tér - Kisfaludy Színpad 

 

Felvonultak:  

Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara, Velky Dechovy Orchester mesta Zlina, Dechovy 

Orchester mesta Galanta, Borlovagrendek, Reformkori Hagyományőrzők Társasága, Fresco Bello 

zászlóforgató csoport, Igásló Központ - lovakkal és díszes fogatokkal, Általános-, és középiskolás 

diákok, Salföldi Kopjások, Balatonfüred Néptánc Együttes, Koloska Senior Néptáncegyüttes, 

Szentesi Lovasfarm, Ajka Városi Bányász Fúvószenekar, Várpalotai Bányász Fúvószenekar, Kócos 

Gólyalábas Társulat, Óriásbábos mutatványosok, Traktorok, hintók - Rizling Generáció, Szent 

Benedek Középiskola 

 

A felvonulás útvonalán borkóstolók várták a résztvevő közönséget 

Mustkészítés, préselés kipróbálása - Rizling Generáció 

 

 SZENT ISTVÁN TÉR 

13.30 Magyarhang zenekar - Népzenei koncert 

Közreműködik: Balatonfüred Néptánc Együttes 

Művészeti vezető: Bácsi Gabriella  

 14.15 Köszöntő, Szőlőharangáldás 

  

KISFALUDY SZÍNPAD 

 15.30 Borrendek bemutatása 

16.30 Velky Dechovy Orchester mesta Zlina és Dechovy Orchester mesta Galanta 

Fúvószenekarok koncertje 

17.40 A Szüreti felvonulásban közreműködő fúvószenekarok közös koncertje 
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19.00 Besh o droM zenekar koncertje, táncházzal 

„A néptáncosok hőn szeretett lelazítói, az értelmiségiek kedvenc népzene közvetítői, a népzenészek 

irigyelt rockerei, az adatközlők legpimaszabb feldolgozói. 

Lassan útjuk feléhez érnek, lelkesedésük nem lankad, egy-egy zenei viccért nem kell a szomszédba 

menniük, bátran keverik  zenei koktélokat, látszólag össze nem illő ízeket honosítanak meg úgy, 

hogy a gyanútlan kóstoló újra és újra, még és még akar.  

Húsz év nem a világ, de jó érzés tudni, hogy felnőtt egy generáció, akiknek a Besh o droM nélkül 

nem volt világzene.” 

 

Máglyagyújtás - tánccal, énekkel (az esti koncerthez) 

 

OKTÓBER 20. VASÁRNAP 

KISFALUDY SZÍNPAD MELLETT 

 10.00–22.00 Borfalu és kézműves vásár 

 

 TAGORE SÉTÁNY 

10.00–17.00 Fa körhinta – népi ügyességi játékok és Puttonyka Szüreti Népi játszoda 

10.00–17.00 PirOs lábasOs nOsztalgiajáték- Hagyományőrzés Újragondolva 

10.00–13.00 Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület játszóházai 

 

 KISFALUDY GALÉRIA 

10.00 V. Balatonfüred Sütimestere 

A versenyt három kategóriában hirdetjük meg: 

03-14: „minimester” 

15-18: „tinimester” 

19-99: „ifjú mester” 

A pályázók a versenyben való részvételükkel jótékony célra adakoznak, hiszen a süteményeket az 

eredményhirdetés után egy nemes célra kiárusítjuk. 

10.00–12.00 Várjuk a sós vagy édes sütiket, izgalmas tortákat. 

Az egyetlen feltétel: a versenysütemény mellé passzoljon egy pohár bor vagy must. 

12.00–13.00 A szakmai zsűri értékeli a beérkezett finomságokat, akik az ízélmény mellett a 

küllemet és a tálalást is értően gusztálják. 

Az idei újdonság: a verseny végén a sütemények értelmileg akadályozott fiatalok segítségére 

sietnek. A pályamunkákat felszeleteljük és a vásárlók adományaiból a diákoknak fejlesztőjátékokat 

vásárolunk. Minden szelet sütemény adományára minimum 300 Ft. 

 

 KISFALUDY SZÍNPAD 

11.00 Dechovy Orchester mesta Galanta, Fúvószenekar koncertje 

13.00 Eredményhirdetés, díjak átadása a színpad előtt 

 13.30 Badin Ádám népmeseszínháza: Juhfia, Jankó 

16.30 Pósfa zenekar - Szeretettel Felvidékről 

 

KISFALUDY GALÉRIA 

15.00 Csavar Színház: A helység kalapácsa 

Interaktív gyermekelőadás 

 

Résztvevők száma 2019-ben: 6000 fő 

 

Képek és print másolatok a Füredi Szüret eseményről: 
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Média és kommunikációs megjelenések: 

https://welovebalaton.hu/program/furedi-szuret-2019 

https://balatonfured.hu/event/furedi-szuret-2/ 

https://csodalatosbalaton.hu/programok/gasztro-programok/szureti-fesztival-2019-balatonfured/ 

https://hellobalaton.hu/program/furedi-szuret-2019-oktober-18-20/ 

http://eltetobalatonfelvidek.hu/event/szureti-fesztival-balatonfured/?instance_id=4351 

https://napok.4t.hu/tajegysegek/balaton/balatonfuredi-szureti-fesztival-2019 

https://www.termalfurdo.hu/program/furedi-szuret-2341 

https://csodalatosbalaton.hu/programok/fesztival-koncert/balatonfured-furedi-szuret-fesztival-bor-

balaton-kisfaludy-szinpad-gasztronomia/ 

https://balatonfured.hu/event/furedi-szuret/ 

https://balatonfured.hu/2018/10/20/szureti-unnep-felvonulassal/ 

 

D Balatonfüred Adventi családi programsorozat 

D.1 Advent fényei  

A Advent Fényei szervezője Sábitzné Mészáros Boglárka és Salamon Szilvia rendezvényszervező, 

közművelődési munkatársak 

Az Advent fényei táncgála egy minden évben megrendezett hagyományos rendezvény, mely fontos 

részét képezi a balatonfüredi közösség életének. A gálát minden évben Advent első vasárnapján 

tartjuk, hogy a helyi közösség együtt osztozzon az ünnepi hangulatban. A balatonfüredi táncélet 

hagyományait őrző esemény a szokások tisztelete és megtartása mellett ettől az évtől megújult, 

frissítve a már megszokott elemeket. A gálán a helyi gyermektánc csoportok, valamint a környező 

településeken működő tánccsoportok - melyek tagjai közt balatonfüredi diákok is szerepeltek - 

léptek fel. A rendezvény családias hangulatban zajlott, annak ellenére, hogy a 800 fős nézőtér 

megtelt.  

Mivel a rendezvény tél elején van, ezért szezonalitásenyhítő programként is funkcionál, amely a 

helyi közösség építésének és a gyermekek kulturális fejlődésének jegyében zajlik. 

A rendezvényt kortól és nemtől függetlenül bárki ingyenesen látogathatja, így a szegényebb anyagi 

háttérrel rendelkezők is részt vehetnek az eseményen. A gála szervezése során a környezeti 

fenntarthatósági szempontok is érvényesülnek: a díszítést hulladék újrahasznosításával oldjuk meg 

(például tejes doboz karácsonyfadíszek), valamint helyi kézműveseket is támogatjuk; a fellépő 

gyermekek ajándékait ők adományozzák. 

2019-ben a táncgálát kézműves foglalkozások kísérték, ahol gyertyaöntés, gyertyasodrás és 

karácsonyi dekoráció készítés történt. 

Résztvevők száma: 

2018. 800 fő 

2019. 800 fő 

 

https://welovebalaton.hu/program/furedi-szuret-2019
https://balatonfured.hu/event/furedi-szuret-2/
https://csodalatosbalaton.hu/programok/gasztro-programok/szureti-fesztival-2019-balatonfured/
https://hellobalaton.hu/program/furedi-szuret-2019-oktober-18-20/
http://eltetobalatonfelvidek.hu/event/szureti-fesztival-balatonfured/?instance_id=4351
https://napok.4t.hu/tajegysegek/balaton/balatonfuredi-szureti-fesztival-2019
https://www.termalfurdo.hu/program/furedi-szuret-2341
https://csodalatosbalaton.hu/programok/fesztival-koncert/balatonfured-furedi-szuret-fesztival-bor-balaton-kisfaludy-szinpad-gasztronomia/
https://csodalatosbalaton.hu/programok/fesztival-koncert/balatonfured-furedi-szuret-fesztival-bor-balaton-kisfaludy-szinpad-gasztronomia/
https://balatonfured.hu/event/furedi-szuret/
https://balatonfured.hu/2018/10/20/szureti-unnep-felvonulassal/
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Képek és print másolatok az Advent Fényeiről: 
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Média és kommunikációs megjelenések: 

https://kultura.balatonfured.hu/event/advent-fenyei/ 

https://turizmus.balatonfured.hu/event/advent-fenyei/ 

https://kultura.balatonfured.hu/event/advent-fenyei-2/ 

https://www.hirbalaton.hu/advent-a-varosban-balatonfured-hu/ 

https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/advent-fenyei-tancgala-es-gyertyagyujtas-

131142/ 

 

D.2 Betlehem állítás 

A Betlehem állítás szervezője Nagy Klaudia rendezvényszervező, közművelődési munkatárs 

A városban a Betlehem állítás, nem csak az ünnepvárás időszakát varázsolja még gazdagabbá, 

hanem az itt élő embereket ilyenkor egy egymásért élő közösséggé  kovácsolja. A vallási, szellemi 

és helyi értékek megőrzése és fejlesztése egyaránt összhangban van az esemény hagyományainak 

ápolásával és hozzájárul a város kulturális identitásának növeléséhez. 2018-tól lehetőséget 

teremtenek a szervezők az óvodás, iskolás gyermekek, a város intézményeinek dolgozói és a 

környező kistérségi települések tagjai közötti kapcsolattartásra. A katolikus plébánia templom előtti 

téren megidézett „ A Szent család és a három királyok” című szoborcsoport felállítása közös 

éneklésről, a gyermekek és felkészítő pedagógusaik előadásairól, és az adventi első, közös, gyertya 

meggyújtásáról, ajándékozásról és elcsendesedésről szólt a közösség aktív részvételével. Az évről 

évre visszatérő hagyomány programelemei a fellépő iskolák, művészeti csoportok által kínált 

változatos műsorok összeállításával mindig megújítható. A jövő nemzedékének megóvása és 

környezettudatossági szempontok alapján a rendezvényen felhasznált díszítő elemek mindegyike, a 

gyermekek óvodai vagy iskolai foglalkozásainak keretén belül készülnek, így a 

legköltséghatékonyabban létrehozva a közös élmény szépségét. 

Résztvevők száma: 

2018. 200 fő 

2019 250 fő 

 

Képek és print másolatok a Betlehem állítás eseményéről: 

 

https://kultura.balatonfured.hu/event/advent-fenyei/
https://turizmus.balatonfured.hu/event/advent-fenyei/
https://kultura.balatonfured.hu/event/advent-fenyei-2/
https://www.hirbalaton.hu/advent-a-varosban-balatonfured-hu/
https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/advent-fenyei-tancgala-es-gyertyagyujtas-131142/
https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/advent-fenyei-tancgala-es-gyertyagyujtas-131142/
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Média és kommunikációs megjelenések a Betlehem állításról: 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-advent-balatonfured.html 

https://www.hirbalaton.hu/advent-a-varosban-balatonfured-hu/ 

https://balatonfured.hu/event/betlehem-allitas-2/ 

https://turizmus.balatonfured.hu/event/betlehem-allitas-2/ 

https://welovebalaton.hu/program/betlehem-allitas-balatonfureden 

https://balaton.info/programok/betlehem-allitas 

 

D.3 Adventi Családi műhelyprogramok  

Az Adventi Családi műhelyprogramok szervezője Magyar Kinga, Törőné Horváth Ilona, Kántor 

Szilvia, és Nagy Klaudia rendezvényszervező, közművelődési munkatársak 

A téli időszak adventi programjai iránti igény ugrásszerű emelkedése figyelhető meg a térségben, 

hiszen a főváros után ebben az időszakban is a legkeresettebb turisztikai régió a Balaton, s annak 

északi partján Balatonfüred városa. A téli turizmus egyre tudatosabb fejlesztése szinte megköveteli 

a kulturális események sokszínű repertoárjának felvonultatását. Ez az időszak kiváló lehetőséget 

biztosít nem csak az ide érkező vendégek, hanem a városlakók számára is, egy minden korcsoportot 

megszólító családi alkotófoglalkozások (bütykölde, népművészeti foglalkozások…) színházi 

előadások (gyermek és felnőtt) gyermekkönyvhetek, koncertek megrendezésére. A családi 

alkotófoglalkozások a városban több művészeti (tánc, ének, zene…) csoporttal együttműködve 

zajlanának, akik egykor szintén a helyi értékek képviseletében alakultak. A velük való 

együttműködés, a lokálpatriotizmusuk szelleme, a megvalósítandó tevékenységet a lehető 

legköltséghatékonyabban tudná kivitelezni, továbbá erősítené és mélyítené a helyi közösségi élet 

emberi és baráti kapcsolatait. A hagyományokat alapul véve, de kiemelve az újszerűséget és a 

modernizációs folyamatokat a színházi előadások gazdag felvonultatásával szakmai és műszaki 

szempontból is fejleszthető lehetne a térség. A reformkori időkben virágkorát élő település és az 

1831-ben megépült első Dunántúli kőszínház elhanyagolhatatlan helyi értéket képez a színházi élet 

ma is működő életében.  (Mindez továbbfejlesztési lehetőségekre szorul, hiszen az egykor önálló 

színházépülettel rendelkező térség, napjainkban színházi programjait nem tudja állandó helyszínen 

megvalósítani. ) A gasztronómia és borkultúra iránt érdeklődő közösségeket sem hagyja az Adventi 

családi programok tervezete figyelmen kívül, hiszen forralt borozással egybekötött tematikus 

városnéző sétákat indítanánk a felnőtt korcsoport számára, ami az 1825-től virágkorát élő település 

kulturális értékein nyugszik. A 2018-as események sorában kiemelnénk a „Vaszary karácsony” 

programot, amelyre a város összes művészeti csoportját és civil szervezetét meghívták a szervezők 

(a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft). E karácsonyi programon nem csak a városi karácsonyfa 

közös díszítése a Vaszary kertben volt egy különleges élmény, hanem a vendéglátás és részükre 

tartott tárlatvezetések is. A fényfestés a városban az egyik iskola épületére történt, a helyi iskolások 

rajzainak kivetítésével. A Vaszary Galéria téli családi tárlatvezetéseket és foglalkozásokat 

szervezett, míg a helytörténet jegyében „Forralt boros történeti sétákat” tartottunk.  

 

2019. Adventi családi műhelyprogramok 

2019-11-30-22. Vaszary Galéria 

Kulturális programok az advent jegyében. 

DECEMBER 6. péntek 

17.00 Mikulás az Arácsi Népházban 

DECEMBER 7. szombat 

10.30-12.30 Aranyozd be a tájat! – Családi hétvége a Vaszary AlkotóMűhelyben 

 

DECEMBER 14. szombat 

10.30-12.30 Tépj egy tájat magadnak! – Családi hétvége a Vaszary AlkotóMűhelyben 

DECEMBER 15. vasárnap 

16.00 Csík János – A Fény felé – Adventi „költeményes” koncert (Anna Grand Hotel) 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-advent-balatonfured.html
https://www.hirbalaton.hu/advent-a-varosban-balatonfured-hu/
https://balatonfured.hu/event/betlehem-allitas-2/
https://turizmus.balatonfured.hu/event/betlehem-allitas-2/
https://welovebalaton.hu/program/betlehem-allitas-balatonfureden
https://balaton.info/programok/betlehem-allitas
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DECEMBER 16. hétfő 

17.00 Fényfestés (Református Általános Iskola) 

DECEMBER 19. csütörtök 

16.00 Városi Karácsony (Vaszary kert) 

DECEMBER 21. szombat 

10.30-12.30 Kék pasztellkép! – Családi hétvége a Vaszary AlkotóMűhelyben 

 

DECEMBER 22. vasárnap 

Arácsi Karácsony (Arácsi Népház) 

Résztvevők száma: 

2018. 600 fő 

2019. 700 fő 

Képek és print másolatok az Adventi családi programok eseményekről: 
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Média és kommunikációs megjelenések az adventi programokról 

https://www.hirbalaton.hu/advent-a-varosban-balatonfured-hu/ 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-advent-balatonfured.html 

https://csodalatosbalaton.hu/programok/unnep/advent-2019-balatonfured/ 

https://kultura.balatonfured.hu/event/furedi-advent/ 

https://welovebalaton.hu/program/furedi-advent 

https://kultura.balatonfured.hu/event/varosi-karacsony-2/ 

https://kultura.balatonfured.hu/furedi-advent/ 

 

 D.4 Adventi bütyköldék az Arácsi Népházban  

Az Adventi Bütyköldék szervezője Törőné Horváth Ilona, Sábitzné Mészáros Boglárka és Salamon 

Szilvia rendezvényszervező, közművelődési munkatársak 

A Családok évében, az Adventi családi programok részeként két alkalommal, egymásra épülő 

Adventi bütyköldét szerveztünk az Arácsi Népházban, Balatonfüred Arács városrészében. Adventi 

jeles napok alkalmával nagyon sok helyi, leginkább arácsi gyermeket megmozgató bütyköldét 

tartunk az Arácsi Népházban, ezzel erősítve a helyi közösséget. 

Az arácsi családok között nagyon sok a nagycsalád, mely családok gyermekei közösen, nagy 

lelkesedéssel vesznek részt ezeken a foglalkozásokon.  

Az Adventet megelőző napon Adventi naptárkészítés volt a program. A  különféle téli dekorációk 

elkészítésével hangulatossá varázsolhatták a gyerekek szobájukat. 

A bütyköldéken figyelembe vettük a környezeti fenntarthatóságot. 

A programok ingyenesek, s a készített naptárakat és karácsonyi díszeket, apró ajándékokat a 

gyermekek hazavihetik. Ez nagyban segíti a résztvevő gyermekek adventi, karácsonyi készülődését, 

hiszen itt elkészíthetik a családnak szánt apró ajándékokat.  

A gyermekek a foglalkozás közben ismerkednek, a nagyok segítenek a kicsiknek, szorosabbra 

fonódik a közösség ereje. 

Résztvevők száma: 

2018. 100 fő 

2019. 150 fő 

https://www.hirbalaton.hu/advent-a-varosban-balatonfured-hu/
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-advent-balatonfured.html
https://csodalatosbalaton.hu/programok/unnep/advent-2019-balatonfured/
https://kultura.balatonfured.hu/event/furedi-advent/
https://welovebalaton.hu/program/furedi-advent
https://kultura.balatonfured.hu/event/varosi-karacsony-2/
https://kultura.balatonfured.hu/furedi-advent/
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Fotók és print másolatok a Bütykölde programról: 

 
 

Média és kommunikációs megjelenések a Bütykölde programról (több helyen a sajtó együtt 

hirdette az adventi események sorában):  

https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/aracsi-nephaz-adventi-butykolde-132362/ 

https://turizmus.balatonfured.hu/event/adventi-butykolde-karacsonyi-ajandek-keszites/ 

 

E) Karácsonyi koncertek Balatonfüreden 

E.1 Felnőtt kórusok Karácsonyi hangversenye 

A Felnőtt Kórusok Karácsonyi koncertjének szervezője Nagy Klaudia rendezvényszervező, 

közművelődési munkatárs 

A karácsonyi programsorozat részeként megjelenő Felnőtt kórusok Karácsonyi Hangversenye a 

város zenei kulturális életben magasan kimagasló eseménynek számít. A kis költségvetéssel 

gazdálkodó zenei művészeti csoportok, egy közös alkotási folyamatot hűen vállaló, művelődő 

közösségnek tekinthetők, melynek működtetése és fejlesztése elengedhetetlen a Kultúra Magyar 

Városát méltán viselő település életében. A közösség tagjai egész évben kimagasló 

tevékenységükkel viszik hírét városunknak országos és nemzetközi szinteken és éltetik valamint 

fenntartják az elődeik által megalapozott kulturális örökséget. A heti rendszerességgel megtartott 

próbák, a fellépésekre való felkészülések, a csoportokon belüli egyéni programok ( születésnapok 

megtartása, közös kirándulások, városi eseményeken való együttműködés ) mind a közösségi élet 

nagyszerűségét tükrözik, hiszen közösséghez tartozni az egyén életében nem csak fiatal és felnőtt 

https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/aracsi-nephaz-adventi-butykolde-132362/
https://turizmus.balatonfured.hu/event/adventi-butykolde-karacsonyi-ajandek-keszites/
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korban hanem idős korban is elengedhetetlen. A társadalmi szerepvállalás jelentősége a nyilvános 

fellépések során megerősödhet mind egyéni mind kollektív szinteken, kifejezve, hogy aktív részt 

kívánnak venni a helyi értékek ápolásában annak kulturális és szellemi életben. A kórusok életében 

több együttműködés is történik éves szinten, melynek térségfejlesztési hatásai nem hagyhatók 

figyelmen kívül. A különböző településen fellépő kórustagok mélyítik és lehetőséget biztosítanak a 

testvértelepülések kiépítésére vagy a már meglévők ápolására. Programjaikat változatosan, mindig  

megújulva állítják össze a karácsonyi hangversenyek tekintetében is. 

Résztvevők száma: 

2018. 400 fő 

2019. 400 fő 

 

Fotók és print másolatok a Felnőtt kórusok koncertjéről: 

 

 

 
 

Média és kommunikációs megjelenések a Felnőtt kórusok hangversenyéről: 

https://kultura.balatonfured.hu/felnott-korusok-karacsonyi-hangversenye/ 

https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/felnott-korusok-karacsonyi-hangversenye-

131175/ 

https://balaton.info/programok/felnott-korusok-karacsonyi-hangversenye-balatonfured 

https://balaton.info/programok/felnott-korusok-karacsonyi-hangversenye 

https://www.azigazi.hu/balaton/events/felnott-korusok-karacsonyi-hangversenye-2019-

balatonfured/ 

https://kultura.balatonfured.hu/felnott-korusok-karacsonyi-hangversenye/
https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/felnott-korusok-karacsonyi-hangversenye-131175/
https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/felnott-korusok-karacsonyi-hangversenye-131175/
https://balaton.info/programok/felnott-korusok-karacsonyi-hangversenye-balatonfured
https://balaton.info/programok/felnott-korusok-karacsonyi-hangversenye
https://www.azigazi.hu/balaton/events/felnott-korusok-karacsonyi-hangversenye-2019-balatonfured/
https://www.azigazi.hu/balaton/events/felnott-korusok-karacsonyi-hangversenye-2019-balatonfured/
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E.2 Gyermekkórusok karácsonyi koncertje 

A Gyermekkórusok Karácsonyi koncertének szervezője Magyar Kinga rendezvényszervező, 

közművelődési munkatárs. 

A balatonfüredi iskolák gyermekkórusainak koncertje nagy élményt nyújt azoknak, akik az advent 

valódi tartalmával megtöltött karácsonyi készülődést szellemében töltik estéiket. 

Hosszú évekig a gyermekkórusok karácsonyi fellépésének a helyi templomok nyújtottak kedves 

hátteret. Azonban egy új szakmai koncepciónak köszönhetően neves előadók támogatják 

jelenlétükkel a koncertet. 2018-ban Török Ádám- fuvola, ének, zeneszerző, szövegíró, producer  

(Török Ádám és a Mini) és Papp Gyula- magyar rockzenész, billentyűs vállalta a felkérést. 

Rendhagyó koncerttel léptek fel tehát a balatonfüredi gyermekek, hiszen e két legendás rockzenész 

megismételhetetlen élményt nyújtott mind a fellépő, éneklő gyerekeknek, mind a kórusvezetőknek. 

Papp Gyula magyar rockzenész, billentyűs ( 1970 és 1973 között a Mini, 1973 és 1979 között a 

Skorpió, 1979-től 1982-ig és 2009-től a Dinamit, majd a Kormorán, Safari, Papp-Sárdy n.b.b. tagja 

volt. 1998-99-ben, majd 2009–2013 között a P. Mobil billentyűse). Török Ádám magyar 

rockzenész, Máté Péter-díjas magyar fuvolista, énekes és dalszövegíró, a Mini együttes alapítója és 

frontembere. Egyedi felkérésre a koncertre külön áthangszerelték a zenét, mentorként működtek 

együtt a gyermekekkel és kórusvezetőkkel, egyedi, különleges élményt nyújtva így  mind a 

fellépőknek, mind a nézőknek.  

 A koncert három blokkban szerkesztett volt: Török Ádám és Papp Gyula kiskoncertjét követte a 

gyerekkórusok önálló műsora, majd a közös koncert. Műsorukban új, mai darabok és a karácsonyi 

ünnepkörhöz kapcsolódó, hagyományos dallamok egyaránt szerepeltek.  

A gyermekeknek és a karnagyoknak egyaránt kihívást és egyúttal kitüntetést jelent e neves 

zenészekkel együttműködni, próbálni, „összehangolódni”.  

 Az egyszerűségükben is szép versek és dalok egyet jelentenek a 21. század emberének is, lakjon 

bárhol a világon: a Karácsonyt, a szeretet ünnepét. 

A Gyerekkórusok karácsonyi koncertjét minden évben neves zenészek és zenekarok kíséretével 

kívánjuk a továbbiakban ötvözni. Ezek az élmények nemcsak a közönségnek, a közösségnek 

nyújtanak maradandó zenei élményt, hanem a résztvevő gyerekeknek is, hiszen ez egy nívót jelent a 

balatonfüredi zenei palettán. A helyi közösségek és az idegenforgalmi érdekek így találkoznak egy 

szerencsés felállásban működő szakmai programnak köszönhetően. 2019-ben Zséda lépett fel a 

gyermekkórusokkal. December 11- 

Résztvevők száma:  

2018. 800 fő 

2019. 800 fő 

 

Fotók a Gyermekkórusok karácsonyi 

koncert eseményről: 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mini_%28egy%C3%BCttes%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Skorpi%C3%B3_%28egy%C3%BCttes%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dinamit_%28egy%C3%BCttes%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kormor%C3%A1n_%28egy%C3%BCttes%29
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Safari%28egy%C3%BCttes%29&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/P._Mobil
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1t%C3%A9_P%C3%A9ter-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fuvola
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89nekl%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mini_%28egy%C3%BCttes%29
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Média és kommunikációs megjelenések a Gyermekkórusok karácsonyi hangversenyéről: 

https://www.azigazi.hu/balaton/events/gyermekkorusok-karacsonyi-hangversenye-2019-

balatonfured/ 

https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/gyermekkorusok-karacsonyi-hangversenye-

131170/ 

https://balaton.info/programok/gyermekkorusok-karacsonyi-hangversenye-balatonfured 

https://kultura.balatonfured.hu/event/adventi-programok/ 

https://furedtv.hu/video/zsda-s-a-balatonfredi-gyermekek-kzs-karcsonyi-hangversenye 

 

F) Klasszikus Zenei Koncertsorozat 

A Klasszikus zenei koncertsorozat szervezője Schmidtné Kositzky Anett igazgató és Péti Krisztina 

művészeti titkár munkatársak. 

2018. decembertől 2019. novemberig három bérlet keretében állandóvá vált a komoly- és klasszikus 

zene Balatonfüreden.  

Előzőleg is voltak kísérletek arra, hogy elsősorban a helyi lakosoknak szóló koncertsorozatokat 

bérletezés keretében forgalmazzanak. Az igény megvolt a lakosság részéről, de a költségvetési 

háttér nem mindig állt rendelkezésre, így korlátozódtak a lehetőségek. Jelen projekt keretében 

lehetőség nyílt arra, hogy a három bérlet szezonnal megalapozódjon a rendszeres zenei bérlet és 

komolyzenei koncertsorozat. Kilenc koncert valósult meg, három bérletidőszakban. Az első bérlet 

időszak 2018. december, adventi időszak, 2019. január, a Magyar Kultúra Hete keretében, 2019. 

február a farsang jegyében. A második bérletsorozat időpontja 2019. március, a Füredi Tavaszi 

Fesztivál jegyében, 2019. április, és 2019. május. A harmadik bérletsorozat 2019. október, 

november és december hónapban valósult meg. A program szervezésébe a komolyzenei életben 

jártas szervezőgárdát, szervezetet, magát a Mendelssoh Kamarazenekart vontuk be. Így sikerült az 

országos komolyzenei élet vérkeringésébe beépíteni a balatonfüredi Klasszikus Zenei 

Koncertsorozat.  

A 2018. decemberben indult Komolyzenei bérlet megvalósult programjai: 

HELYSZÍN: ANNA GRAND HOTEL DÍSZTEREM 

2018. december 27. 18.00 óra 

Érdi Tamás és a Mendelssohn Kamarazenekar estje 

Műsoron Bach, Mozart és Mendelssohn művek 

 

2019. január 23. 18.00 óra 

Magyar hangok Európában 

Az Auer Trió hangversenye 

https://www.azigazi.hu/balaton/events/gyermekkorusok-karacsonyi-hangversenye-2019-balatonfured/
https://www.azigazi.hu/balaton/events/gyermekkorusok-karacsonyi-hangversenye-2019-balatonfured/
https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/gyermekkorusok-karacsonyi-hangversenye-131170/
https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/gyermekkorusok-karacsonyi-hangversenye-131170/
https://balaton.info/programok/gyermekkorusok-karacsonyi-hangversenye-balatonfured
https://kultura.balatonfured.hu/event/adventi-programok/
https://furedtv.hu/video/zsda-s-a-balatonfredi-gyermekek-kzs-karcsonyi-hangversenye
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A trió tagjai: Fülei Balázs zongoraművész, Kováts Péter hegedűművész, Varga István 

gordonkaművész 

 

2019. február 12. 18.00 óra 

Karneváli derű a Mendelssohn Kamarazenekarral 

 

2019 március 16. 

A MENDELSSOHN KAMARAZENEKAR és a MUZSIKÁS EGYÜTTES ünnepi koncertje 

"Haydntól a cigányzenéig, Mozarttól Bartókig" 

Közreműködik: 

MUZSIKÁS EGYÜTTES 

MENDELSSOHN KAMARAZENEKAR 

Művészeti vezető: KOVÁTS PÉTER Bartók–Pásztory díjas hegedűművész 

2019 április 25. 

„Fájdalom, hit, szeretet” 

CALDARA: Missa dolorosa 

MOZART: Ave Verum Corpus 

Közreműködik: 

KECSKEMÉTI ÉNEKES KÖR 

MENDELSSOHN KAMARAZENEKAR 

Vezényel: ERDEI PÉTER Liszt-díjas karnagy 

 

2019 május 20. 

„Mozart szólít hegedűn” 

BARÁTI KRISTÓF és a MENDELSSOHN KAMARAZENEKAR 
Mozart hegedűversenyek és szimfóniák 

Közreműködik: 

BARÁTI KRISTÓF Kossuth-díjas hegedűművész 

MENDELSSOHN KAMARAZENEKAR 

Művészeti vezető: KOVÁTS PÉTER Bartók–Pásztory díjas hegedűművész 

 

Résztvevők száma:  

2018. december-2019.december között 1400 fő 

 

Fotók és print másolatok a Komolyzenei koncertsorozatról: 
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Média és kommunikációs megjelenések a Komolyzenei koncertsorozatról: 

https://balatonfured.hu/2018/12/18/hangverseny-sorozat-klasszikusokkal-2/ 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/fured-es-veszprem-egyutt-komolyzenei-sorozat-indul-

2618020/ 

https://kultura.balatonfured.hu/event/komolyzenei-estek-balatonfureden/ 

 

A TOP-7.1.1.-16-H-ESZA-00008 kódszámú, “Szezonalitás enyhítését célzó közösségi programok 

Balatonfüreden” megnevezésű projektünk keretében nézőként, látógatóként résztvevők száma: 

22.050 fő. Az ingyenes tömegrendezvények terén nehéz megbecsülni a helyi lakosok részvételének 

arányát, de a programokon a tapasztalatok szerint kb. 70 %-ban balatonfüredi lakosok vettek részt. 

A szereplők, programokban közreműködők száma: 1850 fő. 

 

Készült:  

Balatonfüred, 2020. március 20. 

Schmidtné Kositzky Anett 

      ügyvezető igazgató 

Kedvezményezett: Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft 

8230 Balatonfüred, Honvéd utca 2-4. 

https://balatonfured.hu/2018/12/18/hangverseny-sorozat-klasszikusokkal-2/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/fured-es-veszprem-egyutt-komolyzenei-sorozat-indul-2618020/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/fured-es-veszprem-egyutt-komolyzenei-sorozat-indul-2618020/
https://kultura.balatonfured.hu/event/komolyzenei-estek-balatonfureden/


 

96 
 

Mérföldkő beszámoló 
 

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00336 Közösségi tartalom-és IT rendszer fejlesztése 

Füreden 

 

2020. első negyedévben történt fejlesztések: 

 

1. facebook oldalak fejlesztése, a tartalmak harmonizálása 

 

Balatonfüred sokrétű kulturális feladatokat tartogat a szférában dolgozó szakembereknek. 

1. El kell érnie az idelátogató, pihenni vágyó turistatömeget. 

2. Meg kell szólítania a helyi, kultúrafogyasztó közösséget. 

A munka első lépéseként meghatároztuk, hogy rendelkezésünkre álló facebook oldalainkat kiknek 

ajánljuk, milyen tartalmakkal látjuk el. Ezután döntöttünk egyes oldalak névváltoztatása mellett. 

A Turisztikai Egyesület oldala a Balatonfüredi programok nevet kapta. Az oldal rajongótáborát 

néhány hónap alatt turisztikai akciókkal megkétszereztük (5000-ről 10 ezer). A könnyed, de 

színvonalas programok helye. 

A Füredkult oldalának új neve: Balatonfüred Kultúra. A helyi kultúrafogyasztók és az értékes 

kultúrára nyitott vendégek oldala. Komoly, válogatott tartalom. Cél: az igényes kultúra 

vásárlókörének megszólítása. Toborzóakcióink színvonalával biztosítjuk, hogy azok találjanak az 

oldalra, akik a „magas kultúrára” nyitottak. Nem tervezzük az oldal rajongótáborának tömegessé 

tételét. 

Két FB oldal szerkesztését átvettük és beleillesztettük az új koncepcióba. 

A Balatonfüredi Borhetek oldala szintén 10 ezer rajongóval dicsekedhet. Az oldal folyamatosan 

hírekkel látja el a borok szerelmeseit. Legaktívabb időszakában (július-augusztus) napi hírekkel, 

akciókkal, játékokkal, élő videókkal hívjuk a partra a borbarátokat. 

Az Anna-bál FB oldala idén került a Füredkult szerkesztésébe. Aktívan, sok hírrel, videóval, 

játékkal szórakoztatjuk az ide látogató rajongókat. 

A Füredkult további oldalain nem változtattunk, jól illenek az új koncepcióba: Vaszary Galéria, 

Kisfaludy Színház, Jókai Emlékház Balatonfüred, Arácsi Népház és Kiállítóház. Emellett 

fontos fesztiváljaink is külön oldalt kaptak: Hal- és Borünnep, Könyv-Bor-Jazz Fesztivál. Ezen 

rendezvények a TOP 7.1.1.-16-H ESZA projektek részei. Így támogatja az ERFA fejlesztés az 

ESZA tevékenységi köröket. 

 

2.kommunikációs és médiakampányok a helyi közösségépítés céljából 

 

1. Az Arácsi Népház és Kiállítóház legfontosabb feladata a helyi közösségek, kultúrafogyasztók 

összetartása, tájékoztatása. Ezt a feladatát kiválóan végzi. 

2. Nagy kommunikációs és médiakampánnyal indítottuk el Balatonfüred Kultúra oldalunkat. A 

meghirdetett pályázat nyertesei egész éves belépőkhöz jutottak városunk kulturális intézményeibe. 

Nyilvánvaló, hogy a pályázaton azoknak volt érdemes elindulniuk, akik folyamatosan városunkban 

élnek, Balatonfüred kultúra iránt érdeklődő köreihez tartozók. 

3. Fontos rendezvényeink elején gyakran rövid ajánlóvideóval buzdítjuk városunk polgárait, 

vendégeit, hogy látogassanak el programjainkra. 

 

3. Facebook, Instagram, Youtube, weboldal tartalom fejlesztések 

 

Facebook oldalaink tartalmait az elérendő „rajongótábor” elvárásai alapján alakítjuk ki. 
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A Balatonfüredi Programok bemutatja a város strandjait, szállodáit, éttermeit, szórakozóhelyeit, 

legjobb programjait. A tavaszi időszakban például drónos légi felvételekkel hívja városnéző sétára 

Balatonfüred barátait. 

A Balatonfüred Kultúra élő közvetítést ad a kiállításmegnyitókról, ízelítőt ad a képekből. 

Szemelvényekkel szórakoztatja a város barátait, amelyben elmeséli a város történetét.  

A város Instagram oldalára igyekszünk népszerű művészbarátokat hozni, akik nagy 

rajongótáborral rendelkeznek. A város talán a legjobb balatoni fotótéma. Reformkori városrész, 

hosszú, partmenti sétányok, impozáns móló, csodálatos parkok. 

A youtube csatorna fejlesztése is folyamatban van, minden kulturális intézménynek saját 

felületet hoztunk létre. Magas szakmai színvonalon mutatják be Balatonfüred programjait. 

 

4. tömör, informatív anyagok megjelenése 

 

A XXI. század elvárásainak megfelelően alakítottuk ki anyagaink méretét és megjelenését. 

Az élő videók maximális mérete 5 perc. A vágott mozgóképanyagok 3 percesek. Körülbelül ez az a 

hosszúság, amit a ma embere szívesen megnéz. 

Bejegyzéseink tömörek, informatívak, általában nem haladják meg az 500 karakteres hosszúságot. 

Folyamatosan figyeljük bejegyzéseink olvasottságát, videóink nézettségét. Tapasztalataink alapján 

fejlesztjük bejegyzéseinket. 

 

Bemutató a közösségi média felületekről: 

https://www.facebook.com/balatonfuredkultura/ 

https://www.facebook.com/balatonfurediturisztikaiegyesulet/ 

https://www.facebook.com/balatonfurediborhetek/ 

https://www.youtube.com/results?search_query=vaszary+gal%C3%A9ria 

https://www.youtube.com/results?search_query=vitorl%C3%A1zeum 

 

5. központi felhőszolgáltatás kiépítése 

 

Hálózatfejlesztő cég bevonásával a következő eszközök beszerzésre kerültek, és installálásuk, 

üzembe helyezésük folyamatos. 

NAS Synology RackStation RS820+ (6 GB) 

4-lemezes NAS 4×2,1 GHz CPU, 6 GB RAM 

A telepítés során a következő munkafolyamatok mennek végbe: NAS konfigurálás, adatmigrálás, 

mentés. Hozzáférési jogosultsági mátrix kialakítása. 

 

6.CAT 5 kábelrendszer lecserélése 

 

Folyamatos. Minden beszerzett hálózati eszközt új CAT6-os gigabites kábelrendszeren 

üzemeltetjük. 

A gerinchálózat kábelcseréje technikai okok miatt nem minden érintett helyiségben/épületszárnyban 

kivitelezhető. 

A bejövő kapcsolat jelenleg maximalizálva van. A további előfizetői bővítés után is akadálytalan a 

maximalizált adatforgalom. 

 

7.belső hálózat fejlesztése, szerver fejlesztés 

 

Tűzfal és VPN kapcsolat kialakítása ZyXEL UTM Bundle Tűzfal segítségével. Tagintézményeink 

közül a Helytörténeti gyűjtemény központosítása és egy hálózaton való összeköttetése létrejött. 

Next-Gen Unified Security Gateway - Performance Series, Tűzfal programozás, konfigurálást 

követően Site to site VPN kapcsolat kialakítása, VPN programozás, router üzembe helyezés majd, 

firmware frissítés után a következő eszközök kerültek installálásra: 

https://www.facebook.com/balatonfuredkultura/
https://www.facebook.com/balatonfurediturisztikaiegyesulet/
https://www.facebook.com/balatonfurediborhetek/
https://www.youtube.com/results?search_query=vaszary+gal%C3%A9ria
https://www.youtube.com/results?search_query=vitorl%C3%A1zeum
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ZyXEL USG-40 (Serial Number: S192L02120156) 

ZyXEL USG-40 (Serial Number: S192L02120155) 

A két oldal között IPSEC Site-to-Site VPN tunnel előmegosztott kulccsal: 

2. Aktív partíció: V4.35(AALA.2) Date: Dec 4, 2019 

1. Standby partíció: V4.31(AALA.1)  

 

8. wifi működés optimalizálása 

 

A kisvállalati eszközök beszerzése folyamatos, minden új eszközzel bővül az épület wireless 

lefedettsége. 

 

 

9. tárhelybővítéshez eszközök 

 

A felhőszolgáltatás részeként 3TB-os NAS HDD 64MB – kerültek beszerzésre, melyek az eddigi 

adatmennyiség növekedésével számolva, hozzávetőlegesen 6 évig elég helyi hálózati tárhelyet 

biztosít. 

 

10. animáció készítő szoftver az alkotóműhelynek. 

Beszerzés alatt. 

https://www.dragonframe.com/ 

 

 

 

Fotók a kihelyezett tábláról: 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://www.dragonframe.com/
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Pályázati azonosító: A2022/N1121 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ BETÉTLAP 

 

 

A megvalósult rendezvény adatai: 

Pontos megnevezése: Füredi Őszi Fesztivál 2019 

Időpontja: 2019. 10.01.-2019. 11.30. 

Helye(i): Balatonfüred Vaszary Galéria, Tagore sétány, Anna 

Grand, Vitrolás tér, Kisfaudy Galéria, Kisfaludy Színpad, 

a város több közterülete     

Látogatói létszáma: 4000 fő 

Közreműködői létszáma: 600 fő 

Naprakész, saját online 

felületének címe: 

www.kultura.balatonfured.hu 

 

A pályázati téma megvalósulásának körülményei, a megvalósult program leírása, 

eredményessége, szakmai hatásai: 

FÜREDI SZÜRET 

 

Balatonfüred 2019. OKTÓBER 18–20. 

 

Három nap bor, gasztronómia, művészeti és népművészeti mulatság a Balaton part legszebb 

sétányán és annak szabadtéri színpadán. Így jellemezhető a 2019. évi Füredi Szüret 

melyben helyet kaptak a helyi művészeti csoportok, határon túli népzenei és néptánc 

együttesek valamint nemzetközi fúvószenekarok is. Balatonfüred városa az évek óta 

kultúrára alapozó fejlesztések mellett méltóképp ápolja azt a hagyományt, amely 

visszatükrözi a Balaton Felvidéken egykor végbement gazdálkodási folyamatok 

sokszínűségét. A Szőlő és Bor Nemzetközi Városa címet viselve célunk, hogy a Füredi 

Szüretet olyan rendezvénysorozattá tegyük ahol a Balatonfüred-Szőlős-Csopak borvidék 

borászatait mutatjuk be és megismertetjük mindazt a munkafolyamatot, ami a borosgazdák 

éves munkáját és lelkesedését tükrözi. Büszkén mondhatjuk, hogy a rendezvény az elmúlt 

években fesztivállá nőtte ki magát, szoros kölcsönhatásban a turisztikai szektor 

növekedésével. 

A jó borok mellé nem hiányozhatnak a kiváló ételek sem, így az idei évben a helyi 

vendéglátósok közreműködésével igazán gazdag kínálattal találkozhattak az ide érkező 

vendégek. A Vitorlás Étterem elkészítette legendás töltött káposztáját lesencetomaji módra, 

a Sparhelt juhtúrós burgonyalevessel, a Horváth-ház gazdag babgulyással, csülökkel és 

tepsis burgonyával készült. Nagy sikert aratott a Péklány Kézműves Pékség kínálata, ahol 

megtalálható volt a békebeli kovászos kenyér, különféle bio - italok és az adalékanyag 

mentes reggeli falatkák teljes tárháza, hogy csak néhányat említsünk a színes repertoárból.  

A rendezvény helyszíne változatlanul a Kisfaludy színpad és környezet volt, azonban a 

borászatok eddig nem látott magas részvételi aránya ( 8 kitelepülő ) miatt az eredeti 

centralizált elhelyezkedést a Tagore sétány irányába kellett terjesztenie a szervezőknek. 

Helyet kapott a kitelepülés alkalmával egy olyan  kiállítás is ami a bortörténeti kultúrát és a 

régi borünnepeket mutatta be, kezdetektől napjainkig, töretlen érdeklődéssel és látogatói 

sikerrel.  
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A kulturális programoknak helyet adó kültéri színpad fölé fedést emeltünk és az idei évben 

a rossz időjárásra is gondolva (melyre szerencsére nem volt példa) a gasztronómiai épületek 

is kaptak egy fűtéssel és világítással ellátott fedett részt.  

A hangulat fokozásához számos különböző típusú fénytechnikai berendezést használtunk: 

hagyományos optikás fényeffektekkel, közepes – és nagy teljesítményű stroboszkópokkal, 

scannerekkel, robotlámpákkal, PAR reflektorokkal és a fénysugarakat láthatóvá tévő 

füstgépekkel dolgoztunk. 

A hangtechnikai berendezésekben az igényekhez mérten egy komplett Nexo hangrendszert 

építettünk ki a Kisfaludy színpadra, amely teljes mértékben visszaadta és élvezhetővé tette 

a fellépők előadását. Mindezzel a nézők elégedettségét is elnyertük. 

A Szüreti felvonulást - mely évek óta a leglátványosabb elem - sikerült a közönség számára 

sokrétűvé és minden eddiginél változatosabbá varázsolni. Felvonult több fúvószenekar, 

népzenei közreműködő, gólyalábasok, zászlóforgatók, díszes fogatok, hintók és traktorok 

valamint a borászati szakma színe java is. A menet teljes hosszában 7 kínáló pontot 

telepítettünk, melynek évről évre egyre nagyobb sikerét tapasztaljuk. 

A borászati szakmát a felvonulás alkalmával a Borlovagrendek, a Rizling Generáció és a 

Balatonfüred-Csopak Hegyközség képviseli.  

A nemzetközi kultúra iránti igény beolvasztása a programokba a várakozásoknak 

megfelelően szinte kivétel nélkül, telt házas nézőközönség előtt zajlott, ahogy a haza zenei 

paletta neves előadói is megtöltötték a nézőtereket. A gyermekelőadásokkal igyekeztünk 

értéket közvetíteni, hiszen a magyar nyelvterületen mindenhol ismert Fehérlófia c. mese, 

egy nagyon érdekes palóc változatát hoztuk el az apróságoknak. Az egykor közösségi 

játékként gyakorlott, ma interaktív előadásmódként ismert bábos-maszkos produkció a sok 

élő zenével, énekkel és játékkal igazi siker volt gyermekek és szüleik körében egyaránt. A 

városi komédiák hangulatát idéző ismert Petőfi darabbal a beltéri előadóterünk is teljesen 

megtelt vasárnap délutánra. A Hagyományok Háza közreműködésével sikerült igazi 

népzenei tehetségeket felvonultatni, mint a Fokos és a Pósfa zenekar. Előbbi 2010–ben 

alakult, célja a magyar népzene, ezen belül különösen a dél-alföldi magyar tamburamuzsika 

lehető legszélesebb körben való megismertetése, ami egy szüreti esemény alkalmával igazi 

hagyományközvetítés a fiatalabb generáció számára. A Pósfa zenekar fő tevékenységi 

irányvonala a szlovákiai magyarság népi kultúrájának közvetítése. Koncertjeiken és 

táncházaikban erre fektetik a hangsúlyt miközben közelebb hozzák a hallgatóság szívéhez 

az identitás fontos támpillérét közvetítő kulturális gyökereket.  

A Füredi Szüret idei programját és koncepcióját látva újra bebizonyosodott, hogy 

példaértékű közösségi összefogással e valaha csak a helyieknek szóló kisebb rendezvényből 

igen is lehet minőségi fesztivált létre hozni.  

 

MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA 

 

A Szent Korona és a magyar koronázási jelvények másolatai 

A kiállítás a balatonfüredi Reformkori Hagyományőrzők Társasága közreműködésével 

szeptember 20-22 között valósult meg. A Székesfehérvár megyei jogú várossal ápolt 

kapcsolat szellemében a székesfehérvári városházából ideszállításra és kiállításra került a 

Szent Korona, az országalma és a koronázási kard másolata. A kiállítás mintegy három 

napig volt megtekinthető és a Romantikus Reformkor rendezvény programjai kötődtek 

hozzá.  

 

Folyók, tavak, tengerek – Az éltető víz  

Víz-motívumok a 19. századi nemzetközi és magyar festészetében  

 

A Vaszary Galéria és a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria közös kiállítása 
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A képzőművészeti és irodalmi alkotásoknak kimeríthetetlen tárháza a víz-tematika. 

A Vaszary Galéria és a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria közös tárlata 

elsősorban a víz hétköznapi élethez kötődő kérdésköreiből válogatva tárja közönség elé a 

19. században született nemzetközi – döntően francia – és magyar remekműveket. 

Olyan neves francia művészek alkotásai lesznek jelen a tárlaton, mint a realista festészet 

atyjaként számon tartott Gustave Courbet, vagy a francia barbizoni iskola meghatározó 

mesterei, Jules Dupré és Charles-François Daubigny. A hazai művészek sorát pedig, többek 

között Benczúr Gyula, id. Markó Károly, Mészöly Géza, Mednyánszky László, Munkácsy 

Mihály, Paál László és Szinyei Merse Pál neve fémjelzi. 

A klasszicizmuson, a romantikán, a realizmuson, a naturalizmuson, a plein air festészeten 

és az impresszionizmuson átívelő, több mint félszáz festmény a korszakra jellemző 

művészettörténeti és stiláris összképet is megjeleníti.  

A reprezentatív válogatás – a nemzetközi és magyar anyagot részben vegyítve, részben 

párba állítva –, az alábbi témakörök szerint csoportosul: 

Vízparti tájak (folyók, tavak, tengerek)  

Táplálékot adó, szomjat oltó víz (kút, vízhordás, itatás, halászat, horgászat)  

Fürdés, fürdőzők, Árkádia-motívum (tisztaság, ártatlanság szimbólum)  

A víz a mitológiában és a Bibliában (vihar, keresztelés) 

Élményt adó vizek (csónakázás, séta, játék)  

A víz, mint hangulati elem (párás, ködös tájak) 

A kiállításnak teret adó, az 1890-es évek elején épült prímási nyaraló tóparti helyszínét 

idézik a Balaton-motívumot bemutató művek, valamint az egykori névadó-tulajdonos és 

egyházfő emléke előtt tisztelgő Vaszary János tengerképeinek egy bővebb válogatása. 

2019-ben a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft a Múzeumok Őszi Fesztiválja 

programsorozatot a Füredi Őszi Fesztivál című programsorozat alatt hirdette meg, 

megerősítve a közművelődés az előadó-művészet és gyűjteményi munkák szoros 

kapcsolatát. 

A programsorozat a MŐF-nél hosszabb időtartamot fedett le, mintegy két hónapot. Ezt 

indokolta, hogy a vidéki kiállítóhelyek tekintetében kiemelt érdeklődésre tartanak számot a 

balatonfüredi kiállítóhelyek-közöttük a Vaszary Galéria. A korábbi MŐF programstruktúra 

helyett – amely kevesebb szakmai programot néhány kiemelt napra koncentrált, – több 

programot hosszú időszakban szétosztva valósított meg. A Füredi Őszi Fesztivál így a teljes 

őszi-téli szezonban lehetőséget jelentett a látogatók számára a kiállítások és programjaik 

látogatására. A programsorozat legsikeresebb napjai a szeptember 14., október 12. és 

október 16. voltak.  

 

Villa advent 

A november-decemberi időszakban a Vaszary Galéria első sorban családok számára 

tervezett foglalkozásokat, múzeumi programokat és kedvezményeket kínált. 

Azaz a Füredi Advent nevű, városi léptékű program időszakához a Vaszary Galéria 

Karácsonyváró programokkal és akciókkal csatlakozik. 

Az adventi időszak múzeumpedagógiai turnusokat és foglalkozásokat kínál a Vaszary 

Alkotóműhelyben. 

 

KOMOLYZENEI KONCERTSOROZAT 

 

Több sikeres évad után újabb komolyzenei koncertsorozatot indított a városban a 

Mendelssohn Kamarazenekar a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft-vel közösen. Ezúttal 

is neves előadóművészek zenéltek közösen a zenekarral: fellépett Fülei Balázs Liszt-díjas 

zongoraművész és Bálint János fuvolaművész, december végén pedig Érdi Tamás 

zongoraművész adott koncertet. 
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A fesztivál programja 

A pályázat benyújtásakor csatolt (napra lebontott)  

műsorterv: 

MŰSOR/BEMUTATÓ 

Borfalu és Kézműves vásár (4 napon keresztül) 

A Banda - Népzenei koncert és táncház   

KALÁKA EGYÜTTES - Három székláb című gyermekműsora 

Budapest Készenléti Rendőrség Fúvószenekarának koncertje 

Üsztürü Zenekar - Erdély, népzenei koncert és táncház 

BaHorKa Társulat előadása:Tündér Ilona 

 Fúvószenekarok közös térzenéje 

Görömbő Kompánia gyermekszínházi előadása 

Opatija-Lovran Fúvószenekar koncertje 

   Dunántúl Népi Kommandó műsora 

    Lakatos Róbert és a RÉV zenekar 

      Kormos István: Az aranyszőrű bárány a KABÓCA BÁBSZÍNHÁZ előadásában 

  Kuttyomfitty Társulat - Kukorica Jancsi a Vitéz!-gyermekszínházi előadás 

Népi játszó park–fa körhinta, népi ügyességi játékok (bemutató 2napon keresztül) 

     KABÓCA BÁBSZÍNHÁZ - Zöld Marci Játéktér 

    Szüreti Felvonulás 

„Szomszédolás” - Népdalkörök bemutatói 

Borrendek bemutatása 

 Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület játszóházai (3 napon keresztül) 

Balatonfüred Sütimestere verseny 

Etnorom koncer 

 

 

Megvalósult  

(napra lebontott)  

műsorterv: 

 

FÜREDI SZÜRET 

A fesztivál programjai és ismertetőjük: 

 

OKTÓBER 18. PÉNTEK 

KISFALUDY SZÍNPAD MELLETT 

16.00–22.00 Borfalu és kézműves vásár 

 

KISFALUDY SZÍNPAD 

(Esőhelyszín: Kisfaludy Galéria) 

18.00 Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekarának koncertje 

Vezényel: Hégely Ákos karmester 

 19.00 Ferenczi György és a RACKAJAM koncert 

 Táncházat tart: Kovács Norbert „Cimbi” - néptáncoktató 

 

OKTÓBER 19. SZOMBAT 

KISFALUDY SZÍNPAD MELLETT 

10.00–22.00 Borfalu és kézműves vásár 
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TAGORE SÉTÁNY 

10.00–18.00 Fa körhinta - népi ügyességi játékok és Puttonyka Szüreti Népi játszoda 

10.00–18.00 PirOs lábasOs nOsztalgiajáték - Hagyományőrzés Újragondolva 

 15.00–18.00 Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület játszóházai  

 

FEHÉR TEMPLOM 

12.30 Borlovagrendi avatás 

 

KISFALUDY SZÍNPAD 

12.00 Fokos Zenekar koncert 

13.00 „Szomszédolás” - Népdalkörök bemutatói 

Tihanyi Asszonykórus, Tés - Bakony Virágai Népdalkör, Balatonfűzfő - Balaton Népdalkör, 

Noszlopi Népdalkör, Dunavarsányi Népdalkör, Magyarpolány - Rozmaring, Német Nemzetiségi, 

Hangja Népdalkör, Tótvázsony - Őszidő Népdalkör, Vörösberény - Borostyán Népdalkör, 

Nemesvámos - Borostyán Népdalkör, Balatonfüred - Kék Balaton Dalkör, Alsóörs - Sirály 

Népdalkör  

Közreműködik: Balatonfüredi Rézhúros Citera együttes és az Arácsi Seniorok 

 

 VÁSÁRCSARNOK 

 13.30 Felvonulók gyülekezője a Vásárcsarnok parkolójában 

 14.00 Szüreti Felvonulás 

Útvonal: Szent István tér - Ady Endre utca - Jókai utca - Blaha Lujza utca - Kisfaludy utca - Vitorlás tér 

- Kisfaludy Színpad 

 

Felvonulnak:  

Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara, Velky Dechovy Orchester mesta Zlina, Dechovy 

Orchester mesta Galanta, Borlovagrendek, Reformkori Hagyományőrzők Társasága, Fresco Bello 

zászlóforgató csoport, Igásló Központ - lovakkal és díszes fogatokkal, Általános-, és középiskolás 

diákok, Salföldi Kopjások, Balatonfüred Néptánc Együttes, Koloska Senior Néptáncegyüttes, 

Szentesi Lovasfarm, Ajka Városi Bányász Fúvószenekar, Várpalotai Bányász Fúvószenekar, 

Kócos Gólyalábas Társulat, Óriásbábos mutatványosok, Traktorok, hintók - Rizling Generáció, 

Szent Benedek Középiskola 

 

A felvonulás útvonalán borkóstolók várják a résztvevő közönséget! 

Mustkészítés, préselés kipróbálása - Rizling Generáció 

 

 SZENT ISTVÁN TÉR 

13.30 Magyarhang zenekar - Népzenei koncert 

Közreműködik: Balatonfüred Néptánc Együttes 

Művészeti vezető: Bácsi Gabriella  

 14.15 Köszöntő, Szőlőharangáldás 

  

KISFALUDY SZÍNPAD 

 15.30 Borrendek bemutatása 

16.30 Velky Dechovy Orchester mesta Zlina és Dechovy Orchester mesta Galanta Fúvószenekarok 

koncertje 

17.40 A Szüreti felvonulásban közreműködő fúvószenekarok közös koncertje 

19.00 Besh o droM zenekar koncertje, táncházzal 

„A néptáncosok hőn szeretett lelazítói, az értelmiségiek kedvenc népzene közvetítői, a népzenészek 

irigyelt rockerei, az adatközlők legpimaszabb feldolgozói. 

Lassan útjuk feléhez érnek, lelkesedésük nem lankad, egy-egy zenei viccért nem kell a szomszédba 

menniük, bátran keverik  zenei koktélokat, látszólag össze nem illő ízeket honosítanak meg úgy, hogy a 
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gyanútlan kóstoló újra és újra, még és még akar.  

Húsz év nem a világ, de jó érzés tudni, hogy felnőtt egy generáció, akiknek a Besh o droM nélkül nem 

volt világzene.” 

 

Máglyagyújtás - tánccal, énekkel (az esti koncerthez) 

 

OKTÓBER 20. VASÁRNAP 

KISFALUDY SZÍNPAD MELLETT 

 10.00–22.00 Borfalu és kézműves vásár 

 

 TAGORE SÉTÁNY 

10.00–17.00 Fa körhinta – népi ügyességi játékok és Puttonyka Szüreti Népi játszoda 

10.00–17.00 PirOs lábasOs nOsztalgiajáték- Hagyományőrzés Újragondolva 

10.00–13.00 Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület játszóházai 

 

 KISFALUDY GALÉRIA 

10.00 V. Balatonfüred Sütimestere 

A versenyt három kategóriában hirdetjük meg: 

03-14: „minimester” 

15-18: „tinimester” 

19-99: „ifjú mester” 

A pályázók a versenyben való részvételükkel jótékony célra adakoznak, hiszen a süteményeket az 

eredményhirdetés után egy nemes célra kiárusítjuk. 

10.00–12.00 Várjuk a sós vagy édes sütiket, izgalmas tortákat. 

Az egyetlen feltétel: a versenysütemény mellé passzoljon egy pohár bor vagy must. 

12.00–13.00 A szakmai zsűri értékeli a beérkezett finomságokat, akik az ízélmény mellett a 

küllemet és a tálalást is értően gusztálják. 

Az idei újdonság: a verseny végén a sütemények értelmileg akadályozott fiatalok segítségére sietnek. A 

pályamunkákat felszeleteljük és a vásárlók adományaiból a diákoknak fejlesztőjátékokat vásárolunk. 

Minden szelet sütemény adományára minimum 300 Ft. 

 

 KISFALUDY SZÍNPAD 

11.00 Dechovy Orchester mesta Galanta, Fúvószenekar koncertje 

13.00 Eredményhirdetés, díjak átadása a színpad előtt 

 13.30 Badin Ádám népmeseszínháza: Juhfia, Jankó 

16.30 Pósfa zenekar - Szeretettel Felvidékről 

 

KISFALUDY GALÉRIA 

15.00 Csavar Színház: A helység kalapácsa 

Interaktív gyermekelőadás 

 

MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA 

A kiállítás kapcsolódó programjai 

 

 Könyvbemutató 2019. szeptember 14.  

17.00 Schleicher Vera: Kultúrfürdő - Kulturális kölcsönhatások a Balaton térségében 1821–1960 

között című kötet bemutatása Schleicher Vera etnográfus, muzeológussal Laposa Bence, a Balatoni 

Kör elnöke és Tóth Györgyi, a Lipták Gábor Városi Könyvtár igazgatója beszélget. A kötet tíz év terepi 

és archívumi kutatómunka összegzése, amely a Balaton földrajzi tereiben lezajlott változásokat 

vizsgálta, elsősorban a kulturális interakciók szempontjából.  

A beszélgetésen a szakmai közönség nagy arányban képviselte magát és pozitív visszajelzések érkeztek a 

programról. 
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További programok: 

 

Vaszary Galéria 

 Tárlatvezetés 2019. szeptember 14. 

16.00 Tárlatvezetés  

Vezeti: az Artmagazin párosa, Topor Tünde és Winkler Nóra 

A programon kb. 35-40 fő vett részt. A tárlatvezetést duplán kellett megtartani a rendkívüli érdeklődés 

miatt. Topor Tünde És Winkler Nóra párosa minőségi és az eddigi tapasztalatok alapján nagyon 

népszerű programokat garantál. 

 

 Tárlatvezetés 2019. szeptember 28.  

16.00 Tárlatvezetés Trokán Annával.  

A tárlatvezetésen kb. 15 fő vett részt, az előadása nem bizonyult sikeresnek. Előadási módja nem 

kompenzálta azt, hogy nincsenek ismeretei a kiállítást és a művészettörténetet illetően. 

 

 2019. október 12.  

15.00–18.00 A Vaszary Alkotóműhely gyermekfoglalkozása  

16.00 Tárlatvezetés a Folyók, tavak, tengerek – Az éltető vízcímű kiállításban Vezeti: Szalay Ágnes 

művészettörténész, a KOGART munkatársa  

17.00 A Willany Leó  mozgásszínház előadása Grecsó Zoltán improvizációs táncszínházának 

táncreflexió a Folyók, tavak, tengerek – Az éltető vízcímű kiállításhoz 

A tárlatvezetésen kb. 30 fő vett részt, Szalay Ágnest a jövőben más alkalmakra is érdemes meghívni – 

tudása és előadói készsége alkalmassá teszi. 

A mozgásszínház előadáson kb. 25.  

 

 2019. október 26.  

15.00–18.00 A Vaszary Alkotóműhely gyermekfoglalkozása  

16.00 Rendhagyó tárlatvezetés a Folyók, tavak, tengerek - Az éltető vízcímű kiállításban Vezeti: Szőke 

András 

Az előadó magával ragadó volt, azonban nem vonzott annyi embert, mint a Múzeumok Éjszakáján. 

 

 2019. október 9. 

11.00 A hét hollókirályfi - lélekfrissítő mese és muzsika Néphagyományból merítkező zenés mesejáték 

kisiskolások számára. Bese Botond: mese, zene; Terescsik Eszter: mese  

15.00–18.00 A Vaszary Alkotóműhely gyermekfoglalkozása Monotípia Folyók, tavak, tengerek témára  

16.00 Restaurátor szakmai előadás Gippert László, a Szépművészeti Múzeum–MNG főrestaurátora 

bemutatja a szakma érdekességeit, beszél a Folyók, tavak, tengerek című tárlaton kiállított művek 

előkészítéséről és restaurátor szemmel a kortárs művészet kihívásairól. 

A mesejátékon kb. 20 fő néző vett részt. Sajnos ilyen típusú előadásra a B1 terem nem volt jó választás, 

mivel a nagy hangerővel szóló hangszer teljesen kitöltötte a teret.  

 

 2019. október 16.  

16.00 Tárlatvezetés a Folyók, tavak, tengerek –Az éltető vízcímű kiállításban Vezeti: Rényi 

Andrásművészettörténész, esztéta A programon való részvétel a Vaszary Galéria belépőjegyének meg 

váltásához kötött.  

17.30 Lyukasóra Klub Irodalmi kalandozás a közönség részvételével. Moderátor: Lator Lászlóa 

Nemzet Művésze, Kossuth-díjas költő Részt vesznek: Várady SzabolcsKossuth-díjas költő, Kiss Judit 

Ágnes költő, író, Kőrizs Imre Zelk Zoltán-díjas költő, klasszika-filológus, Tóbiás Krisztián költő  

 

Villa Advent 

A november-decemberi időszakban a Vaszary Galéria első sorban családok számára tervezett 

foglalkozásokat, múzeumi programokat és kedvezményeket kínált. 
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Azaz a Füredi Advent nevű, városi léptékű program időszakához a Vaszary Galéria Karácsonyváró 

programokkal és akciókkal csatlakozik. 

Az adventi időszak múzeumpedagógiai turnusokat és foglalkozásokat kínál a Vaszary Alkotóműhelyben. 

A Városi karácsonyünnep a faállítással a Villa kertjében kapott helyet december 19-én. 

Az adventi időszakban a Vaszary Galéria Múzeum Shop kedvezményekkel és ajándék lehetőségekkel 

várja a látogatókat, vagy azokat, akik csak azért térnek be, hogy szellemi javakkal kedveskedjenek 

szeretteiknek Karácsonykor. 

Kedvezményes jegykombinációkat kínálunk a 2019-es évadra, amelyek kiváló ajándékok lehetnek. A 4 

alkalomra szóló teljes áru és kedvezményes füredi belépőbérletek variációi: 

- 4 alkalom a Vaszary Galériába 

- 3 alkalom a Vaszary Galériába és egy a Jókai Mór Emlékházba vagy a Városi Helytörténeti 

Gyűjteménybe vagy a Vitorlázeumba 

-  

 Programok: 2019. november 20.  

10.30−12.30 Vaszary Alkotóműhely: Olajpasztell tájképfestés! Csók István, Szivárvány a Balaton 

felett című festményének fel használásával olajpasztell szivárványt festünk, mindenki a saját színeiben. 

Kérjük a családokat, hogy olyan ruhában jöjjenek, amelyen nem félnek az alkotás nyomait hazavinni, 

hiszen a festék cseppen, csöppen!  

14.00 Irodalmi kalandozás Lackfi Jánossal kicsiknek és nagyoknak Lackfi JánosJózsef Attila-díjas 

költő, író, tanár irodalmi műsora általános iskola 3-6. osztályos gyermekeknek. 

16.00 Rendhagyó tárlatvezetés Lackfi Jánossal  

Lackfi Jánosirodalmi párhuzamok megidézésével vezeti végig látogatóinkat a Folyók, tavak, tengerek –

Az éltető víz című kiállításunkon. 

 

KOMOLYZENEI KONCERTSOROZAT 

A komolyzenei koncertsorozat harmadik évadának estjei: 

November 12. 18.30 

Dráma és verőfény – Fülei Balázs zongoraművész és a Mendelssohn Kamarazenekar hangversenye 

December 5. 18.30 

Bachtól a Carmenig – Bálint János Liszt-díjas fuvolaművész és a Mendelssohn Kamarazenekar 

koncertje 

December 28. 18.30 

Érdi Tamás 40 – Érdi Tamás zongoraművész önálló estje 

FÜRED GASTRO FESZTIVÁL 

2019. Gasztro Fesztivál_Füred Gasztro kulturális és előadó-művészeti programok 

November 9., Szombat 

10.00 - Belvárosi Betyárok 

A Belvárosi Betyárok a hazai gyerekközönség újdonsült kedvencei. A játékos, irodalmi ihletésű 

dalszövegekre írt dalaik átkalauzolják a kicsiket különböző népek zenéin és olyan alapműfajokon, mint a 

magyar népzene, a bluegrass, a country vagy épp a reggae. Interaktív előadásukban a különböző 

mozgáskoreográfiákkal, közös dalírással és játékos hangszerbemutatóval nem csak a gyerekeket, de a 

felnőtt közönséget is elvarázsolják. Két lemezük dalaival járják a világot a nagyszínpadoktól az oktatási 

intézményekig, Zalaszentgróttól Los Angelesig. 

11.30 - Hangácsi Márton 

Néhány zenekaros és utcazenészként eltöltött év után ma már csak szólóban játszik, a koncertjei azonban 

túlmutatnak a megszokott egyszemélyes, akusztikus előadásokon. A dalok modern átdolgozásban, 

gazdagabb hangszerelésben (elektromos gitár, loop pedál, sample pad) kerülnek színpadra. A két 

kislemez (Other Lovers, Right In Front Of Me) után Hangácsi Márton első nagylemeze 2017 májusban 

jelent meg. 

 

13.00 – Szeder 

Szeder, a Junior Artisjus-díjas énekes, dalszerző, 2019-ben új albummal, új hangzással lép a közönség 

https://kultura.balatonfured.hu/event/drama-es-verofeny/
https://kultura.balatonfured.hu/event/bachtol-a-carmenig/
https://kultura.balatonfured.hu/event/erdi-tamas-40/
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elé. Az album címe „Bátran lépek”, amely egyfajta ars poeticaként is felfogható. Bátorság a 

szövegekben, bátorság a zenében, bátorság a hangszer használatban.Szeder 2014-ben „Hab a tetején” 

című debütáló albumával tűnt fel először a hazai könnyűzenei palettán, a „Reggeli dallal” pedig rögtön 

az érdeklődés homlokterébe került. Sajátos humora, szókimondó, őszinte szövegei, öniróniája, egy 

szórakoztató belső utazásra hívnak Szeder világába, egy izgalmas Univerzumba, ahol croissantból van a 

félhold, és a kávéscsészében rajzolódik a tejút. 2018-ban a „C’est d’air” címmel jelent meg franci nyelvű 

albuma, melynek francia szövegeit is az énekesnő készítette. 

18.15 - Gabin (I) 

A francia színészóriás nevét kölcsönző nu-jazz formáció két tehetséges olaszt takar, Filippo Clary-t és 

Max Bottini-t. Érzékeny, finom, groove-os, fülbemászó zene az övék. Cím nélküli debütáló albumuk 

sikere még a párost is meglepte, a Doo Uap, Doo Uap, Doo Uap című szám több országban is bekerült a 

top tízbe. Azóta szinte nem tudnak mellényúlni, további két albumuk is hasonló fogadtatásban részesült. 

Számos jazz zenésszel együttműködtek már, többek között Dee Dee Bridgewater, Edwyn Collins és 

China Moses is zenélt velük. Első albumuk „Gabin” címmel 2002-ben jelent meg. “Bang Bang To The 

Rock’N’Roll” című daluk a 2005-ös Fantasztikus Négyes című filmben is szerepelt. 

20.15 - Che Sudaka (ES) 

A Che Sudaka fellépései kihagyhatatlanok: Manu Chao óta nem volt ilyen energikus előadója 

Spanyolországnak. Jórészt argentin és kolumbiai bevándorlókból alakult barcelonai utcazenekar viharos 

tempóban emelkedett a világzenei slágerlisták élére. Ska, salsa, reggae, dub, punk, akusztikus gitár és 

elektronikus kütyük, eszméletlen életvidámság, ehhez hol ironikus, hol véresen komoly szövegek. 

Koncertjeiket rengeteg tánccal és elképesztő színpadi produkcióval ötvözik energikus örömfiesztává. A 

Che Sudaka remekül példázza, hogy az utóbbi évtizedben milyen fantasztikus hellyé vált Barcelona, és 

hogy a Mano Negra zenei hagyománya nem halt ki – sőt élőbb, mint valaha. 

A Che Sudaka Európa-szerte hatalmas rajongótáborral, s olyan fesztiválmeghívásokkal büszkélkedhet, 

mint: a Sziget, a Lowlands, a Territorios, a Bardentreffen, a Stockholm vagy a Vic fesztiválok.  

November 10., Vasárnap 

10.00 - Kabóca Bábszínház bemutatja: Kodzsugukila, a boszorkány 

Dzséli, a varázsló zenész repít bennünket Afrikába, annak is a legkülönlegesebb szegletébe: saját 

kunyhójába. Zenélés közben meséli el Kalili és Szandzsi történetét, amely során megismerünk egy bátor 

ugróegeret, egy kecses gazellát és a könyörtelen Kodzsugukila boszorkányt. A mese során minden csoda 

valóra válhat, így még az is lehetséges, hogy maguk a dobok is beszélnek. 

13.00 - Random Trip 

A Random Trip egy improvizatív koncertsorozat – egy izgalmas zenei utazás korlátok és megkötések 

nélkül a legjobb hazai over/underground zenészekkel. A zenei szabadság legnépszerűbb játszóterét, a 

határtalan jammelés és a minőségi zene legnagyobb olvasztótengelyét egy évtizede indította útjára Delov 

Jávor és DJ Q-cee. Az elmúlt tíz évben a lehető legszélesebb skáláról fordultak meg mellette hazai és 

külföldi előadók és zenészek. 

A lemezeket mindkét napon DJ INFRAGANDHI prezentálta, a gyerekeket pedig kézműves program és 

bohóc játék várta. 

Kézműves program és bohóc játék: 

Szombat 10.00-17.00 

Vasárnap 10.00- 16.00 

Zeliska Orsi – Péklány lettem Könyvbemutató 

Szombat 14.00-17.00 

A könyv első része olvasmányos stílusban mutatja be pályaváltásuk történetét, ami nemcsak emberi és 

szakmai, de spirituális kihívásokat is tartogatott. A továbbiakban az olvasó közelebbről megismerkedhet 

a sütés folyamataival, beavatást nyerhet az élesztő és a kovász titkaiba, és olyan praktikákat is 

elsajátíthat, amelyeket csak a kézműves pékek használnak. A szerző egyedülálló módon nemcsak 

részletesen leírja 4 évszak 33 receptjét, de videókon keresztül be is mutatja elkészítésük lényeges 

mozdulatait. Mindeközben az egész könyvet átszövi a balatonfüredi életérzés, amit Szabó Miklós 

varázslatos fotói tesznek még érzékletesebbé. 
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Amennyiben a pályázat benyújtásakor csatolt műsortervhez képest a megvalósult műsor 

változott, az eltérést indokolni kell: 

Nem változott, kibővített, részletesebb a beszámolóban az ismertető. 

 

 

A honlap, vagy egyéb online felület címe, elérési útja, amelyen a megvalósult programról 

készült részletes ismertető (leírás és képek) elérhető: 

https://balatonfured.hu/2019/10/22/fured-gastro/ 

https://kultura.balatonfured.hu/event/komolyzenei-estek-balatonfureden/ 

https://kultura.balatonfured.hu/category/vaszary-galeria/vaszary-galeria-kiallitasok/ 

https://kultura.balatonfured.hu/tepj-egy-tajat-magadnak-csaladi-hetvegek-a-vaszary-

alkotomuhelyben/ 

https://kultura.balatonfured.hu/meghosszabbitottak-a-nepszeru-kiallitast/ 

https://kultura.balatonfured.hu/utazas-courbettol-vaszaryig/ 

https://balatonfured.hu/event/furedi-szuret-2/ 

 

Médiavisszhang (honlap címek, linkek, ahol a támogatott rendezvényről szóló cikkek olvashatóak: 

https://csodalatosbalaton.hu/programok/gasztro-programok/szureti-fesztival-2019-

balatonfured/ 

https://hellobalaton.hu/program/furedi-szuret-2019-oktober-18-20/ 

https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20191112-barbizontol-a-balaton-elteto-vizeig 

https://magyarnemzet.hu/kultura/kulfoldi-es-magyar-festok-vizmotivumokat-abrazolo-

alkotasaibol-nyilik-kiallitas-balatonfureden-7026863/ 

https://welovebalaton.hu/program/furedi-szuret-2019 

http://www.tempevolgy.hu/index.php/online/hirek/item/215-folyok-tavak-tengerek 

https://welovebalaton.hu/programok/az.elteto.viz.es.az.ember.aki.megfesti.azt 

https://www.beol.hu/kultura/hazai-kultura/a-vizmotivum-all-egy-nagyszabasu-kiallitas-

kozpontjaban-2013518/ 

https://www.feol.hu/kultura/hazai-kultura/a-vizmotivum-all-egy-nagyszabasu-kiallitas-

kozpontjaban-3103073/ 

https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/folyok-tavak-tengerek-az-elteto-

viz-97872/ 

http://balatonneked.com/2019/11/26/januarig-latogathato-a-folyok-tavak-tengerek-az-

elteto-viz-cimu-kiallitas-a-vaszary-galeriaban/ 

http://est.hu/cikk/131566/folyok_tavak_tengerek_-_az_elteto_viz 

https://mng.hu/uj-kiallitas-a-balatonfuredi-vaszary-galeriaban/ 

https://www.youtube.com/watch?v=b6e5tsh2mN0 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/kulonleges-kiallitas-balatonfureden-vilaghiru-

muveszek-festettek-meg-a-vizet-2920904/ 

https://www.hirbalaton.hu/meghosszabbitott-kiallitas-a-balatonfuredi-vaszary-galeriaban-

balatonfured-hu/ 

https://www.bama.hu/kultura/hazai-kultura/a-vizmotivum-all-egy-nagyszabasu-kiallitas-

kozpontjaban-1877498/ 

https://www.alkotasutca.hu/blog/5-kiallitas-az-oszre-amit-nem-erdemes-kihagynod 

https://kultura.hu/10-kihagyhatatlan/ 

https://www.koncert.hu/koncert/komolyzenei-estek-2019-iii----drama-es-verofeny-

november12-66300 

https://www.facebook.com/FuredGastro19/ 

https://www.jegy.hu/program/fured-gastro-99110 

https://www.azigazi.hu/balaton/events/fured-gasztro-fesztival-2019-balatonfured/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Zd7-DX18XJQ 

https://balaton.hu/lista/fured-gastro-2019/ 

https://balatonfured.hu/2019/10/22/fured-gastro/
https://kultura.balatonfured.hu/event/komolyzenei-estek-balatonfureden/
https://kultura.balatonfured.hu/category/vaszary-galeria/vaszary-galeria-kiallitasok/
https://kultura.balatonfured.hu/tepj-egy-tajat-magadnak-csaladi-hetvegek-a-vaszary-alkotomuhelyben/
https://kultura.balatonfured.hu/tepj-egy-tajat-magadnak-csaladi-hetvegek-a-vaszary-alkotomuhelyben/
https://kultura.balatonfured.hu/meghosszabbitottak-a-nepszeru-kiallitast/
https://kultura.balatonfured.hu/utazas-courbettol-vaszaryig/
https://balatonfured.hu/event/furedi-szuret-2/
https://csodalatosbalaton.hu/programok/gasztro-programok/szureti-fesztival-2019-balatonfured/
https://csodalatosbalaton.hu/programok/gasztro-programok/szureti-fesztival-2019-balatonfured/
https://hellobalaton.hu/program/furedi-szuret-2019-oktober-18-20/
https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20191112-barbizontol-a-balaton-elteto-vizeig
https://magyarnemzet.hu/kultura/kulfoldi-es-magyar-festok-vizmotivumokat-abrazolo-alkotasaibol-nyilik-kiallitas-balatonfureden-7026863/
https://magyarnemzet.hu/kultura/kulfoldi-es-magyar-festok-vizmotivumokat-abrazolo-alkotasaibol-nyilik-kiallitas-balatonfureden-7026863/
https://welovebalaton.hu/program/furedi-szuret-2019
http://www.tempevolgy.hu/index.php/online/hirek/item/215-folyok-tavak-tengerek
https://welovebalaton.hu/programok/az.elteto.viz.es.az.ember.aki.megfesti.azt
https://www.beol.hu/kultura/hazai-kultura/a-vizmotivum-all-egy-nagyszabasu-kiallitas-kozpontjaban-2013518/
https://www.beol.hu/kultura/hazai-kultura/a-vizmotivum-all-egy-nagyszabasu-kiallitas-kozpontjaban-2013518/
https://www.feol.hu/kultura/hazai-kultura/a-vizmotivum-all-egy-nagyszabasu-kiallitas-kozpontjaban-3103073/
https://www.feol.hu/kultura/hazai-kultura/a-vizmotivum-all-egy-nagyszabasu-kiallitas-kozpontjaban-3103073/
https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/folyok-tavak-tengerek-az-elteto-viz-97872/
https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/folyok-tavak-tengerek-az-elteto-viz-97872/
http://balatonneked.com/2019/11/26/januarig-latogathato-a-folyok-tavak-tengerek-az-elteto-viz-cimu-kiallitas-a-vaszary-galeriaban/
http://balatonneked.com/2019/11/26/januarig-latogathato-a-folyok-tavak-tengerek-az-elteto-viz-cimu-kiallitas-a-vaszary-galeriaban/
http://est.hu/cikk/131566/folyok_tavak_tengerek_-_az_elteto_viz
https://mng.hu/uj-kiallitas-a-balatonfuredi-vaszary-galeriaban/
https://www.youtube.com/watch?v=b6e5tsh2mN0
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/kulonleges-kiallitas-balatonfureden-vilaghiru-muveszek-festettek-meg-a-vizet-2920904/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/kulonleges-kiallitas-balatonfureden-vilaghiru-muveszek-festettek-meg-a-vizet-2920904/
https://www.hirbalaton.hu/meghosszabbitott-kiallitas-a-balatonfuredi-vaszary-galeriaban-balatonfured-hu/
https://www.hirbalaton.hu/meghosszabbitott-kiallitas-a-balatonfuredi-vaszary-galeriaban-balatonfured-hu/
https://www.bama.hu/kultura/hazai-kultura/a-vizmotivum-all-egy-nagyszabasu-kiallitas-kozpontjaban-1877498/
https://www.bama.hu/kultura/hazai-kultura/a-vizmotivum-all-egy-nagyszabasu-kiallitas-kozpontjaban-1877498/
https://www.alkotasutca.hu/blog/5-kiallitas-az-oszre-amit-nem-erdemes-kihagynod
https://kultura.hu/10-kihagyhatatlan/
https://www.koncert.hu/koncert/komolyzenei-estek-2019-iii----drama-es-verofeny-november12-66300
https://www.koncert.hu/koncert/komolyzenei-estek-2019-iii----drama-es-verofeny-november12-66300
https://www.facebook.com/FuredGastro19/
https://www.jegy.hu/program/fured-gastro-99110
https://www.azigazi.hu/balaton/events/fured-gasztro-fesztival-2019-balatonfured/
https://www.youtube.com/watch?v=Zd7-DX18XJQ
https://balaton.hu/lista/fured-gastro-2019/
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https://furedtv.hu/video/jn-a-ii-fred-gastro 

https://www.origo.hu/tafelspicc/20191026-a-libaetelek-lesznek-a-kozeppontban-a-

novemberi-fured-gastro-fesztivalon.html 

https://molnagyonbalaton.hu/programok/fured-gastro-2/ 

https://molnagyonbalaton.hu/programok/fured-gastro-2/ 

http://kecskemet.hu/?r=10601&c=35586&l= 

https://kreinbacher.accenthotels.com/hu/esemenyek/fured-gastro-2019 

https://www.veol.hu/programajanlo/fured-gastro-fesztival-fokuszban-a-libaetelek-3152440/ 

https://hellobalaton.hu/program/fured-gastro-2019-balatonfured-november-9-10/ 

https://www.vehir.hu/cikk/53460-hetvegen-elstartol-a-masodik-fured-gastro-fesztival 

http://gusto.hu/cikk/1564-a-balaton-nem-zart-be-itt-a-fured-gastro-fesztival 

https://www.koncert.hu/hirek/fesztival/a-che-sudaka-is-fellep-fureden-a-marton-napi-

gasztrofesztivalon-8083 

https://www.utazzitthon.hu/program/balatonfured/random-trip-koncert-fured-gastro-2019-

2019-11-10-391740 

https://csodalatosbalaton.hu/programok/gasztro-programok/fured-gastro-2019-vitorlas-ter/ 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-fured-gasztro.html 

https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/fured-gasztro-fesztival-82175/ 

https://welovebalaton.hu/programok/fured.gastro.2019 

https://www.facebook.com/events/vitorl%C3%A1s-t%C3%A9r-balatonf%C3%BCred-

8230-magyarorsz%C3%A1g/f%C3%BCred-gastro-2019/399827834038696/ 

 

https://furedtv.hu/video/jn-a-ii-fred-gastro
https://www.origo.hu/tafelspicc/20191026-a-libaetelek-lesznek-a-kozeppontban-a-novemberi-fured-gastro-fesztivalon.html
https://www.origo.hu/tafelspicc/20191026-a-libaetelek-lesznek-a-kozeppontban-a-novemberi-fured-gastro-fesztivalon.html
https://molnagyonbalaton.hu/programok/fured-gastro-2/
https://molnagyonbalaton.hu/programok/fured-gastro-2/
http://kecskemet.hu/?r=10601&c=35586&l
https://kreinbacher.accenthotels.com/hu/esemenyek/fured-gastro-2019
https://www.veol.hu/programajanlo/fured-gastro-fesztival-fokuszban-a-libaetelek-3152440/
https://hellobalaton.hu/program/fured-gastro-2019-balatonfured-november-9-10/
https://www.vehir.hu/cikk/53460-hetvegen-elstartol-a-masodik-fured-gastro-fesztival
http://gusto.hu/cikk/1564-a-balaton-nem-zart-be-itt-a-fured-gastro-fesztival
https://www.koncert.hu/hirek/fesztival/a-che-sudaka-is-fellep-fureden-a-marton-napi-gasztrofesztivalon-8083
https://www.koncert.hu/hirek/fesztival/a-che-sudaka-is-fellep-fureden-a-marton-napi-gasztrofesztivalon-8083
https://www.utazzitthon.hu/program/balatonfured/random-trip-koncert-fured-gastro-2019-2019-11-10-391740
https://www.utazzitthon.hu/program/balatonfured/random-trip-koncert-fured-gastro-2019-2019-11-10-391740
https://csodalatosbalaton.hu/programok/gasztro-programok/fured-gastro-2019-vitorlas-ter/
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-fured-gasztro.html
https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/fured-gasztro-fesztival-82175/
https://welovebalaton.hu/programok/fured.gastro.2019
https://www.facebook.com/events/vitorl%C3%A1s-t%C3%A9r-balatonf%C3%BCred-8230-magyarorsz%C3%A1g/f%C3%BCred-gastro-2019/399827834038696/
https://www.facebook.com/events/vitorl%C3%A1s-t%C3%A9r-balatonf%C3%BCred-8230-magyarorsz%C3%A1g/f%C3%BCred-gastro-2019/399827834038696/
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Füred Gastro 

Szakmai Beszámoló 

 

Általános információk a Szakmai Beszámolóval kapcsolatban: 

A támogatott tevékenység megvalósítását bemutató Szakmai Beszámoló (a továbbiakban: 

beszámoló) benyújtásának határidejét a Támogatási szerződés (a továbbiakban: TSZ), vagy 

Támogatói okirat (a továbbiakban: TO) rögzíti. A beszámoló teszi lehetővé annak ellenőrzését, 

hogy a Kedvezményezettek által a tevékenység megvalósítási időszaka alatt folytatott 

tevékenységek illeszkednek-e a TSZ/TO-ben foglaltakhoz, illetve, hogy eleget tesznek-e az ott 

meghatározott kötelezettségeiknek.  

A beszámoló tevékenység szinten tartalmazza a jelentéstételi időszak alatt lezajlott tevékenységek 

megvalósításának, illetve a megvalósított tevékenységek eredményeinek bemutatását.  

A beszámoló kitöltése: 

1. A beszámoló azonosító adatai: 

- A beszámoló tárgyát képező támogatott tevékenység kezdő és záró dátuma és a 

felhasználási határidő, amely dátumig a támogatás céljának megvalósításához kapcsolódó pénzügyi 

teljesítés megtörténhet a TSZ/TO 2.3. pontjában meghatározott időpontok. 

- A beszámoló kitöltéséért felelős személy (projektgazda, kapcsolattartó, vagy projekt 

menedzser) elérhetőségét minden esetben kötelező kitölteni. 

2. Szakmai program megvalósításának bemutatása: 

- Részletesen térjen ki a Támogatási Igénylésben és a TSZ/TO-ban vállalt tevékenységek 

bemutatására. 

- Mutasa be a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, 

tapasztalatait, elemezze a megvalósítás eredményességét. 

- Mutassa be a TSZ/TO 1. számú melléklete szerinti adatlapban, vagy a szakmai 

feladatleírásban rögzített tevékenységek megvalósítását akadályozó, esetleges határidő csúszást 

eredményező tényezőkre, és azok elkerülésére, vagy mérséklésére tett intézkedésekre. 

- Amennyiben a TSZ/TO lehetőséget adott költségek saját hatáskörben történő 

átcsoportosítására, úgy itt szükséges bemutatni ennek okát, indoklását, összegszerűen. 

- Mutassa be a támogatott tevékenység megvalósítása során elért (számszerűsíthető) 

eredményeket, pl.: elkészült kiadványok száma, létrejövő új szolgáltatások száma, látogatók száma, 

rendezvények száma, stb. 

3. Aláírás: 

- A beszámolót a kedvezményezett képviselője cégszerű aláírásával szükséges ellátni. Az 

aláíró személy aláírási címpéldányát másolatban a beszámoló mellett szükséges benyújtani. 

Amennyiben az aláíró személy meghatalmazottként jár el, úgy a részére kiállított meghatalmazást is 

szíveskedjenek benyújtani. 

4. Melléklet: 

- A támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek hiteles 

másolatát a beszámoló mellékleteként szükséges benyújtani, amennyiben a támogatott tevékenység 

hatósági engedélyhez kötött. 

- Fotódokumentáció és/vagy kiadvány (amennyiben releváns) benyújtása szükséges a 

támogatott tevékenységről. 

 

A Támogatási Szerződés/ Támogatói okirat iktatószáma: MTÜ/ÁLT/3929-3/2019   

A kedvezményezett neve: Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 

 

………… számú  
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Szakmai Beszámoló  

1. A beszámoló azonosító adatai: 

A beszámoló tárgyát képező 

időszak: 

Kezdő dátum:  2019.10.01. Záró dátum: 2019.11.30. 

A beszámoló kitöltéséért felelős 

személy: 

Schmidtné Kositzky Anett ügyvezető igazgató 

Telefon: +36 30 860 9046 

E-mail: igazgato@furedkult.hu 

 

2. Szakmai program megvalósításának bemutatása, eltérés esetén jelentés annak okáról, 

megoldás érdekében megtett lépésekről. Kérjük, sorolja fel a teljesítést alátámasztó 

dokumentumokat, amennyiben releváns. Kérjük, mutassa be a megvalósított tevékenységhez 

kapcsolódó, számszerűsíthető eredményeket. 

 

A Füred Gastro fesztivál már az első alkalommal több szervezet együttműködésével valósult 

meg. Az esemény egyik szervezője, felelőse és négy éve a szakmai stratégiákat előkészítő cég a 

Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft (Füredkult). Első alkalommal 2015-ben dolgozott ki egy 

stratégiai programot a Füredkult, az elsődleges cél a szezonhosszabbítás volt, elsősorban 

gasztronómiai esemény megvalósításával, hiszen Balatonfüreden számos neves kulturális és 

társadalmi, kulturális turizmus szférájában működő rendezvény van és egyre hangsúlyosabbá 

válnak a gasztronómiai rendezvények. (Balatonfüredi Hal és bor ünnep, a Balatonfüredi 

Borhetek, a Füredi Szüret).  

A Füredkult 2018-ban rendezte első alkalommal a Füred Gasztro-t. Már az első eseménye a 

vártnál szélesebb körű összefogással, több partner bevonásával történt.  A szervezők kinyúltak a 

város határain túlra és a Pannon Gasztro Akadémiával, elnökével, Csapody Balázzsal, a Nagyon 

Balatonnal együttműködve a város részéről az Önkormányzat, a Turisztikai Egyesület volt a 

Füredkult partnere. Ugyanilyen körű összefogással szervezett volt az idei, 2019-es fesztivál is, az 

EKF- Európa Kulturális Fővárosa projektben való részvétellel és együttműködéssel kiegészülve.  

A Balatonon népszerű beach-foodok, vendéglátóhelyek legjobbjai fogadták el a felkérést a 

fesztiválra. Az ételek fő ívét a libahús és libabelsőségek nyújtották, amelyet tökéletesen 

kiegészítettek a Rizling Generáció- és Balatonfüred-Csopak borvidék borai. A rendezvényt 

minden szegmensében jellemezte a baráti, partneri összefogás, mind a vállalkozók, mind a 

közreműködők, mind a szervezők részéről. A Füred Gastro koncepciója is ezen, a „baráti  

gasztroélmények” megteremtésén alapult. A fentebb említett négy balatonfüredi gastronómiai 

esemény finomhangolásával megteremtettük a lehetőséget arra, hogy ezen, említett koncepció 

mentén olyan eseménysorozatot prezentáljunk, amelyek e sorba illenek, többszöri, néhány napos 

utazási kedvet teremtenek. E rendezvények pünkösdtől novemberig, egyértelműen a 

szezonhosszabbítás szándékával működnek. A hosszú évtizedek óta működő Borhét, Füredi 

Szüret és a szintén tekintélyes múltra visszatekintő Hal-, és bor ünnep mellett a novemberi Füred 

Gastro, mint „ifjú testvér” friss infúziót, tapasztalatot is jelent a többi rendezvény szervezése és 

kommunikációja során. Az eseménnyel egy időben akciókat és tárlatvezetéseket hirdettünk a 

kiállítóhelyeken. A kulturális szegmens és gasztronómia szintén „karöltve járt” a fesztivál 

rendezése során. 

 

A PGA ajánlásával kiválasztott 13 étterem a következők voltak: Sparhelt Bistro, A Konyhám, 

Hableány (Badacsony), Gusto 13, Neked Főztem, Kistücsök Étterem, Horváth Ház 

Borgaléria, Déli-part BBQ, Pörc, Söptei, Szent Donát Borkúria, Vitorlás Étterem és az 

Olíva Étterem.  Az édesszájúakról a Karolina kávéház, a Péklány csapata gondoskodik. 

A balatonfürediek számára kedvezményes jegyekkel készültek a szervezők, az állandó 

balatonfüredi lakcímmel rendelkezők a lakcímkártyájuk bemutatásával kedvezményesen 

vásárolhattak belépőt a fesztiválra. 
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2019. Gasztro Fesztivál_Füred Gasztro kulturális és előadó-művészeti programok 

 

November 9., Szombat 

10.00 - Belvárosi Betyárok 

A Belvárosi Betyárok a hazai gyerekközönség újdonsült kedvencei. A játékos, irodalmi ihletésű 

dalszövegekre írt dalaik átkalauzolják a kicsiket különböző népek zenéin és olyan 

alapműfajokon, mint a magyar népzene, a bluegrass, a country vagy épp a reggae. Interaktív 

előadásukban a különböző mozgáskoreográfiákkal, közös dalírással és játékos 

hangszerbemutatóval nem csak a gyerekeket, de a felnőtt közönséget is elvarázsolják. Két 

lemezük dalaival járják a világot a nagyszínpadoktól az oktatási intézményekig, Zalaszentgróttól 

Los Angelesig. 

11.30 - Hangácsi Márton 

Néhány zenekaros és utcazenészként eltöltött év után ma már csak szólóban játszik, a koncertjei 

azonban túlmutatnak a megszokott egyszemélyes, akusztikus előadásokon. A dalok modern 

átdolgozásban, gazdagabb hangszerelésben (elektromos gitár, loop pedál, sample pad) kerülnek 

színpadra. A két kislemez (Other Lovers, Right In Front Of Me) után Hangácsi Márton első 

nagylemeze 2017 májusban jelent meg. 

 

13.00 – Szeder 

Szeder, a Junior Artisjus-díjas énekes, dalszerző, 2019-ben új albummal, új hangzással lép a 

közönség elé. Az album címe „Bátran lépek”, amely egyfajta ars poeticaként is felfogható. 

Bátorság a szövegekben, bátorság a zenében, bátorság a hangszer használatban.Szeder 2014-ben 

„Hab a tetején” című debütáló albumával tűnt fel először a hazai könnyűzenei palettán, a 

„Reggeli dallal” pedig rögtön az érdeklődés homlokterébe került. Sajátos humora, szókimondó, 

őszinte szövegei, öniróniája, egy szórakoztató belső utazásra hívnak Szeder világába, egy 

izgalmas Univerzumba, ahol croissantból van a félhold, és a kávéscsészében rajzolódik a tejút. 

2018-ban a „C’est d’air” címmel jelent meg franci nyelvű albuma, melynek francia szövegeit is 

az énekesnő készítette. 

18.15 - Gabin (I) 

A francia színészóriás nevét kölcsönző nu-jazz formáció két tehetséges olaszt takar, Filippo 

Clary-t és Max Bottini-t. Érzékeny, finom, groove-os, fülbemászó zene az övék. Cím nélküli 

debütáló albumuk sikere még a párost is meglepte, a Doo Uap, Doo Uap, Doo Uap című szám 

több országban is bekerült a top tízbe. Azóta szinte nem tudnak mellényúlni, további két albumuk 

is hasonló fogadtatásban részesült. Számos jazz zenésszel együttműködtek már, többek között 

Dee Dee Bridgewater, Edwyn Collins és China Moses is zenélt velük. Első albumuk „Gabin” 

címmel 2002-ben jelent meg. “Bang Bang To The Rock’N’Roll” című daluk a 2005-ös 

Fantasztikus Négyes című filmben is szerepelt. 

 

20.15 - Che Sudaka (ES) 

A Che Sudaka fellépései kihagyhatatlanok: Manu Chao óta nem volt ilyen energikus előadója 

Spanyolországnak. Jórészt argentin és kolumbiai bevándorlókból alakult barcelonai utcazenekar 

viharos tempóban emelkedett a világzenei slágerlisták élére. Ska, salsa, reggae, dub, punk, 

akusztikus gitár és elektronikus kütyük, eszméletlen életvidámság, ehhez hol ironikus, hol 

véresen komoly szövegek. Koncertjeiket rengeteg tánccal és elképesztő színpadi produkcióval 

ötvözik energikus örömfiesztává. A Che Sudaka remekül példázza, hogy az utóbbi évtizedben 

milyen fantasztikus hellyé vált Barcelona, és hogy a Mano Negra zenei hagyománya nem halt ki 

– sőt élőbb, mint valaha. 

A Che Sudaka Európa-szerte hatalmas rajongótáborral, s olyan fesztiválmeghívásokkal 

büszkélkedhet, mint: a Sziget, a Lowlands, a Territorios, a Bardentreffen, a Stockholm vagy a 

Vic fesztiválok.  

November 10., Vasárnap 

10.00 - Kabóca Bábszínház bemutatja: Kodzsugukila, a boszorkány 
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Dzséli, a varázsló zenész repít bennünket Afrikába, annak is a legkülönlegesebb szegletébe: saját 

kunyhójába. Zenélés közben meséli el Kalili és Szandzsi történetét, amely során megismerünk 

egy bátor ugróegeret, egy kecses gazellát és a könyörtelen Kodzsugukila boszorkányt. A mese 

során minden csoda valóra válhat, így még az is lehetséges, hogy maguk a dobok is beszélnek. 

13.00 - Random Trip 

A Random Trip egy improvizatív koncertsorozat – egy izgalmas zenei utazás korlátok és 

megkötések nélkül a legjobb hazai over/underground zenészekkel. A zenei szabadság 

legnépszerűbb játszóterét, a határtalan jammelés és a minőségi zene legnagyobb 

olvasztótengelyét egy évtizede indította útjára Delov Jávor és DJ Q-cee. Az elmúlt tíz évben a 

lehető legszélesebb skáláról fordultak meg mellette hazai és külföldi előadók és zenészek. 

A lemezeket mindkét napon DJ INFRAGANDHI prezentálta, a gyerekeket pedig kézműves 

program és bohóc játék várta. 

Kézműves program és bohóc játék: 

Szombat 10.00-17.00 

Vasárnap 10.00- 16.00 

 

Zeliska Orsi – Péklány lettem Könyvbemutató 

Szombat 14.00-17.00 

A könyv első része olvasmányos stílusban mutatja be pályaváltásuk történetét, ami nemcsak 

emberi és szakmai, de spirituális kihívásokat is tartogatott. A továbbiakban az olvasó közelebbről 

megismerkedhet a sütés folyamataival, beavatást nyerhet az élesztő és a kovász titkaiba, és olyan 

praktikákat is elsajátíthat, amelyeket csak a kézműves pékek használnak. A szerző egyedülálló 

módon nemcsak részletesen leírja 4 évszak 33 receptjét, de videókon keresztül be is mutatja 

elkészítésük lényeges mozdulatait. Mindeközben az egész könyvet átszövi a balatonfüredi 

életérzés, amit Szabó Miklós varázslatos fotói tesznek még érzékletesebbé. 

 

Látogatói mutatók: Az első alkalom sok tapasztalattal bírt. A célközönség elérése, a marketing 

stratégia hiánytalan működése és az időjárás (hideg, esős idő) befolyásolták a látogatószámot. A 

területre belépőt váltó látogatók száma 2000 fő volt, a jegyár kategóriák: 3500 Ft és 2500 Ft. 

Egyértelmű volt a helyszíni jegyvásárlás során, hogy a novemberi időjárási tényező 

befolyásolhatja a vásárlói intenzitást. Elővételben a rendezvény előtti utolsó 2 napon triplájára 

nőtt az elővételek száma (amikor az időjárás előrejelzés egyértelműbb képet mutatott).  

 

Infrastrukturális mutatók: A rendezvény helyszíne a Vitorlás tér. Az infrastruktúra területi 

foglaltsága 2 db. 400 fős sátor, amelyet egybe épített a kivitelező cég. Továbbá 13 db. 3x3 

méteres ház volt biztosítva az éttermek működtetéséhez. A sátorban fűtés, ízléses belső 

installáció biztosította a látogató komfortérzet teljességét. A külső helyszínen, a sátoron kívül 4 

nagyobb mobilház épült, a borbár és az édesség, cukrász standok kitelepüléséhez. 

4 db férfi/női több mosdós wc konténer állt rendelkezésre. Fedett színpad, a színpad előtt 20 db. 

könyöklő volt kihelyezve. Teljes csatornázás, vízbekötés, sütőhelyek telepítése, egyszerre 600 fő 

egyidejű leültetéséhez alkalmas fedett sátrak és más helyszínek extra minőségű, mutatós székek 

és asztalok álltak rendelkezésre. 

 

Kiadások és bevételek: a rendezvény évekkel ezelőtt kisebb léptékben tervezett volt, 3 milliós 

költségvetéssel tervezve. A megvalósult rendezvény más, nagyobb léptékű, magas színvonalú 

gastronomiai, vendégfogadói elvárásoknak megfelelő. Továbbá a Balaton-part és azon belül 

Balatonfüred megjelenésének és szellemi, kulturális identitásának megfelelő minőségben 

prezentált. Eszerint a költségvetése is nagyobb. A bevételi oldalon az első alkalommal kevesebb 

volt a jegybevétel, idén 30%-os növekedés történt. Az Önkormányzat saját  költségvetéséből 

biztosítja a rendezvény költségeinek  tekintélyes részét.  

 

Média, közösségi média megjelenések (nem teljes, az elsők a keresőben):  
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Idén, 2019-ben elkészült az esemény saját honlapja: https://gastrofured.hu/ 

 

Egyéb sajtómegjelenések:  

https://csodalatosbalaton.hu/programok/gasztro-programok/fured-gastro-2019-vitorlas-ter/ 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-fured-gasztro.html 

https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/fured-gasztro-fesztival-82175/ 

https://welovebalaton.hu/programok/fured.gastro.2019 

https://www.facebook.com/events/vitorl%C3%A1s-t%C3%A9r-balatonf%C3%BCred-8230-

magyarorsz%C3%A1g/f%C3%BCred-gastro-2019/399827834038696/ 

https://balatonfured.hu/2019/10/22/fured-gastro/ 

https://www.facebook.com/FuredGastro19/ 

https://www.jegy.hu/program/fured-gastro-99110 

https://www.azigazi.hu/balaton/events/fured-gasztro-fesztival-2019-balatonfured/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Zd7-DX18XJQ 

https://balaton.hu/lista/fured-gastro-2019/ 

https://furedtv.hu/video/jn-a-ii-fred-gastro 

https://www.origo.hu/tafelspicc/20191026-a-libaetelek-lesznek-a-kozeppontban-a-novemberi-

fured-gastro-fesztivalon.html 

https://molnagyonbalaton.hu/programok/fured-gastro-2/ 

https://molnagyonbalaton.hu/programok/fured-gastro-2/ 

http://kecskemet.hu/?r=10601&c=35586&l= 

https://kreinbacher.accenthotels.com/hu/esemenyek/fured-gastro-2019 

https://www.veol.hu/programajanlo/fured-gastro-fesztival-fokuszban-a-libaetelek-3152440/ 

https://hellobalaton.hu/program/fured-gastro-2019-balatonfured-november-9-10/ 

https://www.vehir.hu/cikk/53460-hetvegen-elstartol-a-masodik-fured-gastro-fesztival 

http://gusto.hu/cikk/1564-a-balaton-nem-zart-be-itt-a-fured-gastro-fesztival 

https://www.koncert.hu/hirek/fesztival/a-che-sudaka-is-fellep-fureden-a-marton-napi-

gasztrofesztivalon-8083 

https://www.utazzitthon.hu/program/balatonfured/random-trip-koncert-fured-gastro-2019-2019-

11-10-391740 

 

3. Nyilatkozat 

Alulírott, mint a támogatásban részesült tevékenységet megvalósító kedvezményezett, büntetőjogi 

felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy: 

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő; 

- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak 

nyilvántartva; 

- az ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom; 

- a támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek hiteles másolatát a 

beszámolóval együtt, annak mellékleteként benyújtom, amennyiben a támogatott tevékenység hatósági 

engedélyhez kötött. 

- a fotódokumentációt és/vagy az elkészült kiadványt a beszámolóval benyújtom, amennyiben 

releváns. 

 

 

Kelt: Balatonfüred, 2019. november 28. 

 

……….…………………………………….. 

Schmidtné Kositzky Anett 

Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 

Kedvezményezett  

 

https://gastrofured.hu/
https://csodalatosbalaton.hu/programok/gasztro-programok/fured-gastro-2019-vitorlas-ter/
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-fured-gasztro.html
https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/fured-gasztro-fesztival-82175/
https://welovebalaton.hu/programok/fured.gastro.2019
https://www.facebook.com/events/vitorl%C3%A1s-t%C3%A9r-balatonf%C3%BCred-8230-magyarorsz%C3%A1g/f%C3%BCred-gastro-2019/399827834038696/
https://www.facebook.com/events/vitorl%C3%A1s-t%C3%A9r-balatonf%C3%BCred-8230-magyarorsz%C3%A1g/f%C3%BCred-gastro-2019/399827834038696/
https://balatonfured.hu/2019/10/22/fured-gastro/
https://www.facebook.com/FuredGastro19/
https://www.jegy.hu/program/fured-gastro-99110
https://www.azigazi.hu/balaton/events/fured-gasztro-fesztival-2019-balatonfured/
https://www.youtube.com/watch?v=Zd7-DX18XJQ
https://balaton.hu/lista/fured-gastro-2019/
https://furedtv.hu/video/jn-a-ii-fred-gastro
https://www.origo.hu/tafelspicc/20191026-a-libaetelek-lesznek-a-kozeppontban-a-novemberi-fured-gastro-fesztivalon.html
https://www.origo.hu/tafelspicc/20191026-a-libaetelek-lesznek-a-kozeppontban-a-novemberi-fured-gastro-fesztivalon.html
https://molnagyonbalaton.hu/programok/fured-gastro-2/
https://molnagyonbalaton.hu/programok/fured-gastro-2/
http://kecskemet.hu/?r=10601&c=35586&l
https://kreinbacher.accenthotels.com/hu/esemenyek/fured-gastro-2019
https://www.veol.hu/programajanlo/fured-gastro-fesztival-fokuszban-a-libaetelek-3152440/
https://hellobalaton.hu/program/fured-gastro-2019-balatonfured-november-9-10/
https://www.vehir.hu/cikk/53460-hetvegen-elstartol-a-masodik-fured-gastro-fesztival
http://gusto.hu/cikk/1564-a-balaton-nem-zart-be-itt-a-fured-gastro-fesztival
https://www.koncert.hu/hirek/fesztival/a-che-sudaka-is-fellep-fureden-a-marton-napi-gasztrofesztivalon-8083
https://www.koncert.hu/hirek/fesztival/a-che-sudaka-is-fellep-fureden-a-marton-napi-gasztrofesztivalon-8083
https://www.utazzitthon.hu/program/balatonfured/random-trip-koncert-fured-gastro-2019-2019-11-10-391740
https://www.utazzitthon.hu/program/balatonfured/random-trip-koncert-fured-gastro-2019-2019-11-10-391740
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Melléklet: 

- A támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek hiteles másolata 

- Beruházási és hatósági engedélyek nyilatkozat 

- Fotódokumentáció és/vagy kiadvány (amennyiben releváns) 
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Városi nagy rendezvények 2020. 

 

 

január 17. vasárnap  

Doni megemlékezés 

 

január 21. kedd -22. szerda 

Magyar Kultúra Napja és kísérőrendezvényei 

 

január 21. kedd 18.00 Magyar Kultúra Napja – Ünnepi műsor 

Díjátadás 

Az Anna Grand Hotel dísztermében tartjuk azt a városi ünnepséget, ahol kitüntetéssel jutalmazza 

városunk azt, aki sokat tett a helyi kultúra felvirágoztatásáért. 

Közreműködik: Orlando Énekegyüttes 

 

január 22. kedd 12 óra koszorúzás a Kölcsey szobornál 

Balatonfüred általános-, és középiskolái részvételével, és koszorúzással 

A hagyományokhoz híven megkoszorúzzuk Kölcsey Ferenc szobrát, ahol a helyi általános - és 

középiskolák is képviseltetik magukat. 

 

 

február 15. szombat és 18. kedd Magyar Széppróza Napja 

Február 15. 17.00 óra 

Tárlatvezetés a Jókai Mór Emlékházban  

Helyszín: Jókai Mór Emlékház 

18.00 óra 

Lyukasóra Klub a Jókai Mór és a Magyar Széppróza írók munkásságának jegyében 

Helyszín: Vaszary Galéria, Széchenyi terem 

 

február 18. 17.00 óra 

Könyvbemutató és író-olvasó találkozó 

A Magyar Széppróza Napja 

Helyszín: Jókai Mór Emlékház 

 

február 23. 18.00 Farsangi Fúvóskoncert 

 

 

február 25. kedd Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 

Megemlékezés a Szent Benedek Középiskola műsora 

Helyszín: Arácsi Népház 

 

március 07. szombat, 54. Kodály Emlékhangverseny 

Szép hagyomány Balatonfüreden a városban működő, kórusok, iskolák, közreműködésével, immár 53. 

alkalommal megrendezésre kerülő Kodály Emlékhangverseny. 1967-ben Horváth Ernő karnagy 

rendezte meg először az emlékhangversenyt, azóta minden évben színpadra állnak a város kórusai. Az 

emlékhangverseny helyszíne az Anna Grand Hotel díszterme. 

 

március 13-15. péntek-vasárnap VIII. Füredi Tavaszi Fesztivál  

 

március 13. péntek 
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18.00  Színházi előadás a Kisfaludy Galériában 

Arany-Petőfi  

Petőfi és Arany barátságát levelezésük dokumentálja a legjobban: naplószerűen tudósít mindkét 

klasszikusunk életének eseményeiről egy olyan időszakban, mely történelmünk egyik legizgalmasabb 

korszakára esik: a reformkor utolsó évére, majd a forradalom és a szabadságharc felgyorsuló hónapjaira. 

Ezek a levelek kelnek életre. 

Arany János: Kamarás Iván 

Petőfi Sándor: Fenyő Iván 

A leveleket válogatta: Mohácsi Szilvia 

Rendező: Seres Tamás 

 

március 14. szombat 

 

10.00- 12.00    „Forradalmi tavasz”- Tárlatvezetések  

  Jókai Mór Emlékházban és a Vaszary Galériában 

12.00  Pörköltészet 

16:00               Reformkori séta  

18:00               Komolyzenei koncertsorozat tavaszi bérletnyitó koncert 

                        Anna Grand Hotel Díszterem                   

18.00 óra Fáklyás felvonulás, indulás az Anna grand elől, a felvonulás érinti a Jókai Mór 

Emlékházat és a Vaszary Galériában ér véget.  

 

március 15. vasárnap 

10.00-16.00     Bütykölde : Kokárda, zászló és huszárcsákó készítés a Kisfaludy Galériában 

10.30 óra Kikötő – Térzene  

10:45 Partaszállás  

10.55 óra Széchenyi szobor 

 Térzene: Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekar  

11 óra Széchenyi szobor 

 Nemzeti ünnep, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 

 Ünnepi műsor (Kaposvári Egyetem első éves színész szakos hallgatói) 

 Koszorúzás 

 

Délután  Gyermek és családi programok a Kisfaludy Galériában 

 

március 20.-21. péntek, szombat Hamvas Napok 

 

április 11. csütörtök, Költészet Nap 

Helyszín: Kisfaludy Galéria 

A nemzeti összetartozás évének jegyében válogatott összeállítással emlékezünk a Költészet Napján. 

Jövőre, 2020-ban a 80. születésnapját ünneplő Tolnai Ottó és Domonkos István alkotásai mellett 

emlékezünk Dobos László (1930–2014) felvidéki íróra, Reményik Sándor (1890–1941) erdélyi költőre 

és Sáfáry László (1910–1943) kárpátaljai költőre. Mellettük Szabó Lőrinc (1900–1957) születésének 

120. évfordulójára, Faludy György (1910–2006) születésének 110. évfordulójára, Csoóri Sándor 

(1930–2016) születésének 90. évfordulójára, valamint Bella István (1940–2006) születésének 80. 

évfordulójára.   

 

Tavaszi szünidei programok április 09., csütörtök- 14., kedd 

Húsvéti programok  

Vaszary Alkotóműhely – Húsvét a képzőművészetben 

április 09., 10., 11. 10.00-13.00 óra 

http://mmakademia.hu/alkoto/-/record/MMA15758
http://nemzetmuvesze.hu/nehai-kituntetettek/cso%c3%b3ri-s%c3%a1ndor/
http://mmakademia.hu/alkoto/-/record/MMA15649


 

120 

 

A húsvéti ünnepkörbe tartozó alkotások felhasználásával, családi alkotónapot tartunk, amelynek 

helyszínei a Vaszary Galéria.  

Nagy tojásfestés verseny, csapatoknak meghirdetett, meghívással. 

 

április 09. csütörtök 

14.00-16.00 Arácsi Népház  

Húsvéti bütykölde – ingyenes  

 

április 10. péntek 

14.00-17.00 Arácsi Népház  

Kézműves foglalkozás, nemezelés, tojásdíszítés 

 

április 14. kedd 

Arácsi Népház 

 Tavaszi szünet túra  

 

További programok:  

Húsvéti Mesekastély a Kisfaludy Galériában 

 

április 11. szombat, „Első hajó” fogadása 

Helyszín: kikötő 

Siófokról érkező delegáció fogadása. 

Közös zenélés: Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekarához Siófokról, Keszthelyről érkező fúvósok 

csatlakozása (egyeztetés alatt) 

Közös előadása a mólón. Menetzene: felvonulás a mólóról a partra. Térzenék a Tagore-sétányon. 

14.00-17.00 Tárlatvezetés és gyermekfoglalkozás a Vitorlázeumban. 

 

április 23 – 26. csütörtök-vasárnap, XXIX. Jókai-napok 

 

április 23. csütörtök 

Komolyzenei koncertsorozat, Tavaszi bérlet, 2. koncert 

 

április 24. péntek  

Jókai Mór Emlékház – megnyitó, könyvbemutató – Bergmann Cukrászda, Gálaest – Anna Grand 

9.30 Térzene – közreműködik az Ifjúsági Fúvószenekar 

10.00 Megnyitó ünnepség 

11.00 Jókai Mór Balatonfüreden, Balatonfüred Jókai Mórja – irodalmi séta Jókai Mór nyomában 

Helyszín: Balatonfüred belvárosa, kiemelten a Jókai Mór Emlékház; 

15.00 Jókai irodalmi folyóirat vagy könyv bemutató 

 

április 25. Jókai-bableves főzőverseny, Koloska völgy 

Játszóházak, saját csoportok, bábszínházi előadás,  

Az egész napos program játékok, színpadi előadások, zenei programok 

 

Részletes programok még egyeztetés alatt állnak. Vendég: Veszprém város. 

 

 

április 29. szerda, a Tánc világnapja 

Táncművészeti előadás a Tánc világnapja alkalmából 
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május 1. péntek–  május 3. szombat Múzeumi majális 

Koncertek, műhelymunkák, tárlatvezetés a Vaszary Galériában és Alkotóműhelyben, Városi 

Helytörténeti gyűjteményben és Pálóczy termében, a Kisfaludy Galériában és a Vitorlázeumban. A 

Múzeumok majálisát javasoljuk kiterjeszteni a Zsidó Kiválóságok Házára és a Bodorka 

Látogatóközpontra. Bevezethető a városi „Múzeum pass”, tehát több napos, mindenhova érvényes 

múzeumi belépő.  

 

május 30.-31. szombat, vasárnap Városi Gyermeknap és Múzeumi Gyermekszombat 

Gyermekszombat 

Múzeumpedagógiai foglalkozások, játszóházak: Vaszary Galéria, Jókai Mór Emlékház, Városi 

Helytörténeti Gyűjtemény, Vitorlázeum 

 

május 31. vasárnap, Városi Gyermeknap, Kovászna park 

Gyermeknap a Pünkösd jegyében 

Május utolsó vasárnapja egyben pünkösdvasárnap is. A megszokott játékok és szolgáltatók mellett (pl. 

légvár, trambulin, arcfestés, stb.) olyan, az ünnepkörhöz kapcsoló programokat lehet a gyerekeknek 

szervezni, amik nem csak szórakoztató, de ismeretterjesztő, tanító jellegűek is. Mese és/vagy 

bábelőadás, pünkösdi hagyományok felelevenítése: pünkösdi király- és királynéválasztás, énekoktatás. 

Helyi iskolák és a helyi művészeti csoportok fellépése a színpadon. 

Saját szervezésben: helytörténeti játékok, drámapedagógiai foglalkoztató – csináljunk színházat!  

A gyermeknappal párhuzamosan zajlik a Hal-és Borünnep a Tagore-sétányon. Átgondolásra érdemes a 

két helyszín eseményeinek sora, hogy ne legyenek átfedések. 

 

június 4. csütörtök A Trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója – Nemzeti 

Összetartozás Napja 

Balatonfüred Város Önkormányzatának rendezvénye, a technikai kiszolgálás – marketinggel együtt – az 

intézményünk feladata. 

 

június 11.-14. csütörtök-vasárnap, Könyv-Bor-Jazz Fesztivál, a 91. Ünnepi Könyvhét és 19. 

Gyermekkönyvnapok balatonfüredi rendezvénye 

Az időpont még nem pontos, mivel az országos időpontot még nem hirdették meg 

A Könyv-Bor-Jazz Fesztivált a könyvek, az olvasás ünnepe hívta életre. Célja pedig, hogy az új 

generációk számára is fontossá váljon a betű szeretete, a papír illata. Ehhez a feladathoz harcostársakat 

kerestünk és találtunk az inspiráló zenékben és a nemes italokban. Egy pohár balatoni bor, vagy néhány 

remek zenész improvizációs muzsikája remekül kiegészíthetik az olvasás élményét. Tehát a fesztivál 

három területe között nemcsak hogy van átjárás, hanem a három terület összekapcsolásával új minőség 

születik. 

 

A résztvevők száma bizonyítja, hogy egy író-olvasó találkozó látogatószámát akár meg is 

sokszorozhatjuk, ha egy látogatott fesztivál egyik programjaként rendezzük meg. 

 

A fesztivál – a Magyar Jazz Szövetséggel összefogva – mindig bemutatja az év legjobb fiatal jazz-

zenészeit, és arra is ügyelünk, hogy a bemutatott ifjak életútját figyelve újrahívjuk őket, amikor a 

karrierjük egy-egy újabb csúcspontjára érkeznek. 2017-ben Rafael Márió triója még az Év Fiatal Jazz 

Zenészeként mutathatta be tudását. 2018-ban már első lemezüket mutatták be a füredi zeneértőknek. A 

2019-es fesztiválon már énekesnővel kiegészülve, megújult névvel lépett színpadra a zenekar. 

 

A Nagyon Balatonnal való összefogás arra is lehetőséget ad, hogy a Könyv, Bor, Jazz fesztiválon a 

magyar jazzmuzsika legnagyobb sztárjait is meghívhassuk, a közönség legnagyobb örömére. 
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A borkóstolók, a bor tematikájú városi séták sem maradnak ki a programkínálatból. Sőt, a Vaszary 

Galéria kiállítótermei is megnyílnak a fesztivál hétvégéjén, így a kóstolgató borbarátok a nívós 

tárlatokat is megtekinthetik. Így válik a bor kulisszává egy összművészeti programhoz. 

 

A Könyv-Bor-Jazz Fesztivál programjai élettel töltik meg Balatonfüred belvárosát. 2019-re már elérte 

azt a célt, hogy sok turista már hónapokkal a programsorozat előtt leköti szállodai szobáját, apartmanját. 

A környék vendéglátó egységeire is számítunk. A Blaha utcát lezárják, a vendéglátóhelyek asztalokkal, 

székekkel települnek az úttestre. Különleges fesztiválmenükkel, fesztiválsüteményekkel, balatoni 

borokkal várják a KBJ egyre gyarapodó rajongótáborát. 

 

2019-re megvalósult az az álmunk, hogy a Vaszary Galéria parkját babzsákokkal, plédekkel tettük 

otthonossá, amellyel nagy sikert arattunk a vendégek körében. A parkban elhelyezett színpadon 

mostanra napi két koncerttel vártuk a fesztiválozókat, akik minden eddiginél többen jöttek. A Blaha 

utcában is napi két koncert várta a vendégeket, akik megtöltöttek minden estét.  

 

Ezen az úton kívánunk továbbra is járni és terveink között szerepel, hogy új helyszínnel bővülhessen a 

fesztivál. A kulturális negyed terveihez kapcsolódva szeretnénk bevonni a Huray Villa parkját, amellyel 

remek háromszöget alkotna a fesztivál. Úgy gondoljuk, hogy ez a helyszín legyen egy picit más. Fontos, 

hogy itt is lehessen könyvheti újdonságokat vásárolni. A zenei kínálat a három nap alatt tematikusan 

változó lenne. Swing, elektronikus irányzatok, gospel, blues, soul. Elsősorban olyan jazz alapú 

irányzatokat kínálnánk, amelyek akár táncos bulikká alakulhatnak. A délutáni órákban itt sem 

maradnának el az író - olvasó találkozók, kicsit kötetlenebb formában. A kert berendezése laza, 

nyárelőnek megfelelő lenne, babzsákokkal, kerti asztalokkal, székekkel. Természetesen figyelve a hely 

műemlék jellegére. Szerintem fontos lenne figyelnünk arra is, hogy a látogatók hozzájuthassanak olyan 

ételekhez, amelyek illeszkednek a kínált borokhoz. Borkorcsolyák, szendvicsek stb.  A  Huray Villa 

parkja kiváló nyári fesztivál helyszín lehetne, illeszkedve a tervezett kulturális negyedhez, hiszen a 

Könyv – Bor - Jazz Fesztivál magas színvonala megkérdőjelezhetetlen. 

 

június 27. szombat Múzeumok éjszakája 

A Vaszary Galéria szempontjából az év legjelentősebb eseménye, így a program megvalósulása 

érdekében annak hetén nem folyhatnak kiállítás építési munkálatok. 

A Múzeumok Éjszakáját idén is 16:00-kor kezdjük, és 23:00/24:00-ig tartunk nyitva.  

A rendezvény alatt a Széchenyi-terem potenciális rendezvénytér és kizárólagos esőhelyszín, így egyéb 

program rendelkezésére bocsátása ezen a napon nem javasolt. 

A2020-es Múzeumok Éjszakáján érintett időszaki kiállítás: Top 10. A kapcsolatos szakmai programok 

előzetes tervezésében a kurátorok szakmai javaslataira kell, támaszkodni. A szóba kerülő tematikák: 

kortárs képzőművészet, műgyűjtés, galériák világa. 

 

Új statikus programnak egy közösségi alkotás projektet javaslok, amely lehetőséget ad a látogatóknak, 

hogy 1-1 festővásznon maguk is megfesthessenek egy adott parcellát, így egy olyan kép jön létre, 

amelynek egysége a látogatók egymás festői gesztusaira adott reakciók által áll össze. A látogatók 

facebook-bejelentkezéssel kapcsolódhatnak a programhoz, így a Múzeumok Éjszakája után kiállíthatóvá 

válnak a képek és felcimkézhetőek az alkotók meghagyott névsorával. 

 

A rendezvény főbb egységei: 

a) Vaszary Alkotóműhely múzeumpedagógiai foglalkozása 

b) A rendezvény alatt a kiállításokhoz és kiállító helyekhez kapcsolódó tárlatvezetéseket indítunk A 

TOP10 kiállításon Beke Lászlót és a Képzőművészeti Egyetem hallgatóit érdemes lenne bevonni. 

b) Tervezhető: meghívott előadók előadásai  

Vaszary Galéria: Martos Gábor, Andrási Gábor és Schneller János – műgyűjtés múltja és jelene 

Jókai Mór Emlékház 

Helytörténeti Gyűjtemény: FÜREDI ÉJSZAKÁK A „BOLDOG BÉKEIDŐKBEN” Helytörténeti előadás. 
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Éjjeli tárlatvezetés a Városi Helytörténeti Gyűjteményben 

 

c) Kiállítás/vetítés a Vaszary Galéria padlásán 

d) Folyamatosan játszható, kipróbálható programok: „greenbox”, menetleveles játék 

e) Kültéri szórakoztató műsor / kézműves bemutató (camera obscura, nyomdagépes bemutató) 

f) Fotós mesterségbemutató 

g) Élőképek felolvasással és pantomim játékkal 

Tematika: Biedermeier korszaka.  

e) Kerekasztal beszélgetés - kortárs képzőművészet tendenciái 

f) Esti koncert a Vaszary Galéria kertjében fényfestéssel 

 

július 2.-4. Kékszalag éjszakája kulturális program 

Tárlatvezetések és múzeumpedagógiai foglalkozások. A Vaszary Galéria kékbe borul. Kékfestő 

műhelyfoglalkozás.  

 

július 25. szombat, Anna Bál 

 

július 20-26. kedd-vasárnap, VIII. Anna Fesztivál 

július 21-22. Prímásverseny, és Prímás Gála 

július 23. Operafüred 

július 24. Operafüred 

július 25. 195. Anna-bál 

július 26. Királynő és udvarhölgyek kikocsizása, Kisfaludy Színpad, Gyógy tér – Operafüred (film) 

 

Jazzy Anna-utcabál 

Remek alkalom ez azoknak, akik kicsit szeretnének részesei lenni az anna-báli est hangulatának. Az 

utcabálon fellépő zenekarok színvonala a macskakőre épített táncparkett méltó az Anna-Bál emelkedett 

hangulatához.  

 

augusztus 08.-30. Balatonfüredi Borhetek 

A Balatonfüredi Borhetek 2019-ben megújult. Új arculattal és sokkal erősebb marketinggel dolgoztunk. 

Megváltozott helyszíneken új minőségű kulturális programokat rendeztünk. Kiemelendő, hogy egy 

kültéri, a füredi borünnepek és borhetek máig vezető útját feldolgozó kiállítást is megvalósítottunk. A 

boros pavilonok elején és végén elhelyezett kapu mindenki megelégedésére szolgált és igen látványos, 

informatív eleme volt a Borheteknek. Az információs „füzetke” szintén sikeres volt,egységes 

tartalmakkal, információkkal. Az idén szervezett formában megvalósult ingyenes borkóstolók 

nehézkesen indultak, a látogatók nehezen hitték el, hogy valóban ingyen megkóstolhatják a borászok 

kínálatát, miközben megismerkednek a borászatokkal is, de hamarosan hihetetlen népszerűségnek 

örvendtek a délutáni események. A rendezvény facebook oldala folyamatosan közölte a programokat, 

aktualitásokat, amivel sok új rajongót szereztünk az oldalra. Játékot is indítottunk, kerestük a legszebb 

faházat. Élőben közvetítettük az eredményhirdetést és a szavazók közötti szerencsés ajándékátadását. Az 

rendezvény megnyitó ceremóniáját is megváltoztattuk és közönségbaráttá tettük. Rövidebb, 

izgalmasabb, hangulatosabb lett. A sok pozitív újítás hatására megemelkedett a látogatószám és a 

borászok bevétele is jelentős emelkedést mutatott.  

2020-ban folytatjuk a fejlesztéseket, bár ehhez néhány lépést szükséges megtennünk: 

- A két kisszínpad fejlesztései elkerülhetetlenek. Szükséges a színpadok fedése, ha lehet tomcat 

fedésrendszerrel, hogy azokra biztonságosan tudjunk reflektorokat kihelyezni, ugyanis a saját 

reflektoraink használata komoly veszélyt jelentett. Többször felborultak a tömegben, ami 

balesetveszélyes.  

- Tapasztalat volt, hogy a kisszínpadokon zajló koncertek kezdődhetnének korábban, akár 19.00 

vagy 20.00 órakor, a befejezés viszont maradjon éjfél, hiszen közönségmegtartó ereje van. Augusztus 

20. után mindenképpen kezdődhetnek a koncertek 19.00 órától. 
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- A hangosítás kérdése is meghatározó. Sajnos nem minden fellépő rendelkezik megfelelő 

technikai felszereltséggel. Fontos lenne az egységes megszólalás, ami nem hangerőt jelent, hanem 

profizmust. Ha ez megvalósulna, akár egyszerre is szólhatnának a kiskoncertek. Ennek feltétele, hogy a 

színpadok ne a sétányra nézzenek, hanem egymásnak háttal, a sétány eleje és vége felé. Ez azért is 

kívánatos, mert ha sok ember verődik össze a színpad előtt lehetetlen elsétálni a sétányon. Ez több 

feszültséget is okozott 2019-ben 

- A kisszínpadok fejlesztései olyan őrzést feltételeznek, amely szintén többletköltségekkel jár, de 

szükséges. 

- Fejleszteni kell a facebook élő bejelentkezéseit valamint több játékot valósítanánk meg, 

kereshetnénk a borhetek legjobb olaszrizlingjét, rose borát stb. Természetesen itt a közönség szavazatai 

döntenek. Ez azt feltételezi, hogy valaki nagyon sokat van a helyszínen, erre szerződtetni kell valakit. 

- 2019-ben a Kisfaludy Színpadon kevesebb koncertet tartottunk, de azok igen magas 

színvonalúak voltak és hatalmas sikert arattak. Ezt a tendenciát kívánatos megtartani, hiszen igazán 

nagy volt az érdeklődés. 

- Az információs füzetnél kiderült, hogy alulkalkuláltuk azt a mennyiséget, amire szükség lett 

volna. Fontos, hogy a megrendelt 3000 darabot 5000-re emeljük. 

- Szintén több figyelmet kell fordítani arra, hogy a füzetek eljussanak a boros pavilonok pultjaira 

és naponta ellenőrizze valaki, hogy nem kell-e azokat feltölteni. 

- Végül szükséges lenne már év elején látni, hogy milyen költségvetéssel dolgozhatunk a 

borheteken, hiszen akkor időben összeállna a program és a kampányt is el tudnánk kezdeni már 

nyárelején, ami tájékoztatná az érdeklődőket. 

-  

- augusztus 20. csütörtök, Állami Ünnep és Tűzijáték 

 

augusztus 22.  Zorán nagykoncert a Gyógy téren 

 

szeptember 21. hétfő, Magyar Dráma Napja – Széchenyi emlékünnepség 

Kisfaludy Galéria:– kulturális partnervárosi együttműködés keretében – egy magyar dráma előadás 

 

október 2.-4. péntek-vasárnap, Füredi Szüret  

A 2018-as évben a Füredi Szüret a támogatásoknak köszönhetően öt napon át tartott, számos kiváló 

műsorral és eseménnyel fűszerezve. 2019-ben nem volt hosszú hétvége, de a három napos eseményt 

ugyanolyan nívóval és még jobb kommunikációval valamint a vendéglátók kitelepülésének bővítésével 

valósult meg. A tartalomszerkesztés szempontjából gasztronómiai és népművészeti vonalat erősítenénk 

tovább. Szerencsés módon a fesztivál három héttel korábban valósul meg, az előző évekhez képest, így 

talán kevésbé számíthatunk rossz időre vagy hűvös időjárásra. A Füredi Szüret keretében valósul meg a 

II. Fúvószenekari találkozó, amelynek keretében országunkból és határainkon túlról is érkeznek 

fúvószenekarok Balatonfüredre. 

 

október 23. péntek, Nemzeti Ünnep 

 

november 2. hétfő, Halottak Napja 

16 óra Köztemető, Balatonfüred, ökumenikus megemlékezés 

17 óra Arács, Hősi emlékmű, megemlékezés 

 

november 12.- 13. csütörtök-péntek, Magyar Nyelv Napja 

Fontos feladatunknak tekintjük, hogy a Magyar Nyelv Napját közösen ünnepeljük a város lakosaival és 

a városunkban tanuló diákokkal. Ezért is rendezünk évek óta, több napon keresztül játékos nyelvi 

vetélkedőket kicsiknek és nagyoknak. Rengeteg pozitív visszajelzés érkezett, így ebben az évben is 

meghívjuk a helyi diákokat, közös játékra.  

A legkisebbek zenés meseelőadáson vehetnek majd részt, míg a legnagyobbak óriás szókirakózhatnak. 

Ebben az évben is megkeressük Balatonfüred legszebb szavát és online nyelvi játszóházat indítunk.  
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november 27-december 22. Füredi Advent 

 

november 27. péntek, Betlehem állítás 

A rendezvény főszervezője a Reformkori hagyományőrző Egyesület. Az intézmény feladata technikai, 

marketing és szakmai segítségnyújtás.  

 

november 29. vasárnap, Advent fényei, BSZKK 

A város életének gyermek, illetve ifjúsági tánccsoportjainak fellépése az advent jegyében. Gálaműsor. 

 

december 18. Városi Karácsonyfa díszítés és karácsonyi ünnep, Vaszary Galéria 

 

Karácsonyi hangversenyek, 2020. december  

(javasolt időpontok: december 8., 9.,  15, 16.) 

Gyermek- és felnőttkórusok hangversenye 

Gyermek hangverseny 

2019-ban negyedszer rendeztünk olyan karácsonyi hangversenyt, ahol a balatonfüredi iskolások egy 

népszerű zenekarral közösen mutatják be előadásukat, amit a meghitt, karácsonyi hangulat ihletett. 

2016-ban a Ghymes, 2017-ben a Füred Dixieland Band volt a meghívott zenekar. 2018-ban két neves 

zenész kísérte a koncertet, Török Ádám és Papp Gyula személyében (Mini, P-Mobil). 2019-ben Zséda 

lép fel a Gyermekkórusok Karácsonyi  Hangversenyén. Azóta hívunk meg erre az alkalomra országosan 

ismert zenészeket, hogy együtt énekeljenek a helyi iskolák diákjaival Advent időszakában. Nem is 

kérdés, milyen ösztönzően hat a gyerekekre, hogy neves zenészek kísérik őket ezen a délutánon. A 

közösen előadott művek kiválasztásánál elsődleges szempont az ünnepre való készülődés, az egymásra 

hangolódás, a családok egymás felé fordulása és nem utolsó sorban az ajándékozás témaköre. Ajándék 

ez a fellépő gyermekeknek és a családoknak is, erősítve az érzést, hogy nem a materiális javak jelentik 

az Advent, a Karácsony lényegét. A rendezvény segíti a város közösségéhez tartozás érzésének 

megélését és lehetőséget ad a helyi kapcsolatok építésére, elmélyítésére. 

 

A Kisfaludy Színház munkaterve 

 

A magyar kultúra értékeinek magas színvonalú bemutatása és nemzeti önazonosság-tudatunk erősítése, 

valamint az európai keresztény kultúrához való tartozásunk szakmailag igényes, korszerű színházi 

eszközökkel történő pozitív megjelenése a Kisfaludy Színház alapvető szempontjai közé tartozik 2012 

óta. Művészeti koncepciónk és egyben brand-ünk a kiváló magyar előadóművészek, magas színvonalú 

színházi előadások, komolyzenei és népzenei koncertek, kortárs és klasszikus balett valamint 

néptáncprodukciók, irodalmi műsorok, magyar művek bemutatása Balatonfüreden, egész évben. Ez az 

arculat, mely megkülönböztet minket a régióban, különösen nyáron, ez az igényesség a védjegyünk, 

amely miatt ragaszkodunk a minőséghez és olykor a szűkebb közönségrétegeket megszólító 

rendezvényekhez. Célunk, hogy a nekünk oly fontos értékeket minél szélesebb körben elérhetővé és 

egyre népszerűbbé tegyük. Kiemelten fontos számunkra szellemi kulturális örökségünk megóvása, ezért 

a népi hagyományok és játékok, a népmesék, népzene és néptánc egész évben állandó elemei 

rendezvényeinknek, mint például a március 15-hez kapcsolódó Füredi Tavaszi Fesztiválnak,  a Húsvét, 

Pünkösd és Advent időszakában szervezett programjainknak valamint a gyerekek számára kialakított 

Mesekastély sorozatunknak.  

2020-ban a Balaton Szabadidő és Konferencia Központ szabadtéri színpadán több igényesen 

szórakoztató előadást, koncertet is kínálunk a közönség számára. Terveink között szerepel a Játékszínnel 

kialakítandó szorosabb kapcsolat, ebben az évben csak nálunk játszanak a Balaton északi partján, Marc 

Camoletti Hatan pizsamában című sikerét hozzák el. Kern András koncertet ad Hernádi Judit 

szereplésével, szeretnénk bemutatni a Három esős nap és a Valódi hamisítvány című sikeres Orlai 

produkciókat, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes egyik előadását, operettgálát, gyermekprogramokat, a 

Lóci játszik együttes koncertjét, decemberben Az elvarázsolt kastély című táncmesét az Inversedance 
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company előadásában, a Magyar Táncművészeti Egyetem Diótörő című karácsonyi meséjét, valamint - 

amennyiben technikailag kivitelezhető - a kaposvári Csiky Gergely Színház két előadását (Padlás, 

Sugar-Van aki forrón szereti).  

Az értékőrzés és értékteremtés fontos feladatunk, Kisfaludy Sándor nevét brandként használjuk, az ő 

neve garancia az általunk bemutatott és meghívott előadások magas művészi színvonalára. Sok esetben 

a fesztiválok alkalmából rendezett ingyenes programokon, gyerek előadásokon és családi koncerteken 

újabb közönségréteget szólítunk meg és tesszük elérhetővé a kultúrát olyanok számára, akik hátrányos 

helyzetüket tekintve nem engedhetnék meg a belépőjegyek vásárlását vagy nem választanák a kézzel 

nem fogható, de meghatározó élmény ajándékát. Célunk, hogy minél szélesebb réteg számára elérhetővé 

tegyük a művészetek sokszínűségét. Évek óta törekszünk arra, hogy aktív szerepet vállaljunk a város és 

a kistérség kulturális életében : gyermekeknek szóló Mesekastély sorozatunk segítségével célunk, hogy 

minél szélesebb réteg számára elérhetővé tegyük a művészetek sokszínűségét, a legfiatalabbakkal 

kezdve. A társművészetek bevonása, az összművészetiség társaságunk működésének egyik meghatározó 

eleme. A képzőművészetnek, kiállításoknak helyet adó Vaszary Galériában, a kiállításokhoz 

kapcsolódóan szervezünk irodalmi esteket, könyvbemutatókat, koncerteket 2020-ban is. 

2019-től a kaposvári, kooperatív képzési forma gyakorlati helyszíneként és a Kaposvári Egyetem Rippl-

Rónai Művészeti Kar együttműködő partnereként az oktatás és a kultúra területén a hosszú távú 

együttműködést megerősítettük. A város és társaságunk vállalta, hogy szereplési lehetőséget biztosít a 

színművész szakos hallgatóknak vizsgaelőadások meghívásával, koprodukciós vagy saját bemutatók 

létrehozásával, nyaranta pedig biztosítja a hallgatók szabadtéri színházi körülményekkel történő 

megismertetését a konferencia központ szabadtéri színpadán. 2020-ban Karinthy Frigyes műveiből, 

musicalből, zenés vizsgákból, koncertekből, mozgásszínházi előadásokból válogatunk a nyári színházi 

fesztivál alkalmával. Évközben az ünnepekhez, ifjúsági sorozathoz kapcsolódóan is vállalnak fellépést a 

hallgatók, ez utóbbi a Szent Benedek Gimnázium bérletével már elindult. (Bérletes előadások : 

Ady/Petőfi, Frici, Ügyes kis hazugságok, A gyáva, Lear –beavatószínház). 

Kulturális zenei örökségünk megóvása és az érték mentés, érték teremtés egész évben fontos, a magyar 

és a cigány nóta műfaját tervezzük bemutatni a Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország című esttel év 

elején. Közreműködik Kalló Zoltán Príma díjas hegedűművész és zenekara, Szeredy Krisztina Magyar 

Ezüst Érdemkereszt díjas énekművész és Szeles József , a Veszprémi Petőfi Színház színművésze.  

A hatékonyabb és gazdaságosabb működés 2020-ban az egyik legfontosabb célkitűzésünk. Keressük az 

új együttműködéseket, nagyobb és a célközönséget jobban megtaláló promócióval, kreatív marketing 

bevonásával. Törekszünk a médiában történő megjelenések rendszerességére és számának növelésére. 

Rendkívül fontosnak és immár nélkülözhetetlennek tartjuk professzionális közönségszervező 

alkalmazását. A komoly művészeti értéket, kulturális örökségünket képviselő előadásokat, gyermek és 

ifjúsági programokat pályázati támogatásokból igyekszünk finanszírozni, amíg a nyári könnyű, 

szórakoztató előadásokat és koncerteket, amelyek a Balaton Szabadidő és Konferencia Központ 

színpadán valósulnak meg, önkormányzati támogatás mellett, bevételorientált szempontok szerint, 

sokkal erősebb promócióval, bízva a nyaraló közönség érdeklődésében és pozitív támogatásában. 
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A 2020 évad előadás tervei: 

Dátum Helyszín Megbízott Előadás, koncert Megjegyzés 

2020.01.25 

Vaszary 

Galéria   Rádiószínház   

2020.02.14 Anna Grand Csiky Gergely Színház Ügyes kis hazugságok egyeztetés alatt 

    Vaskakas   egyeztetés alatt 

2020.03.13   

Kamarás Iván, Fenyő 

Iván Arany és Petőfi  egyeztetés alatt 

2020.03.14 

Vaszary 

Galéria Vaszary Alkotóműhely Foglalkozás   

2020.03.14 Anna Grand Komolyzenei Koncert bérlet   

2020.03.15   Partraszállás történelmi játék   

2020.05.01 BSZKK 

Magyar Nemzeti 

Táncegyüttes Tánc világnapi műsor   

2020.05.30 BSZKK Halász Judit Halász Judit koncert egyeztetés alatt 

2020.07.02 BSZKK 

Kaposvári Egyetem, 

Uray Péter, Horváth G. "Akárki"   

2020.07.03 

Kisfaludy 

szobor KE Koszorúzási műsor   

2020.07.03 BSZKK Orlai Kft     

2020.07.04 

BSZKK, 

Panoráma t. Ziránó Bábszínház Kelekótya haramiák   

2020.07.04 BSZKK Kaposvári Egyetem Chicago   

2020.07.05 BSZKK Csiky Gergely Színház Padlás   

2020.07.09 Anna Grand Csiky Gergely Színház Ügyes kis hazugságok   

2020.07.16 BSZKK Sonatina Kern koncert egyeztetés alatt 

2020.07.19 Anna Grand Horgas Eszter Szülinapi koncert   

2020.07.23 

BSZKK-

Panoráma t. Ziránó Bábszínház     

2020.07.30 BSZKK Operettszínház Gálaműsor   

2020.08.01 BSZKK Lóci játszik Koncert   

2020.08.06 BSZKK Csiky Gergely Színház 

Sugar-Van aki forrón 

szereti   

2020.08.12 BSZKK Játékszín/Orlai   egyeztetés alatt 

2020.08.22 BSZKK Orlai Kft/Játékszín     

2020.12.06 BSZKK Inversedance Elvarázsolt kastély   

      

Mikulás, krampuszok + 

gyermek foglalkozások   
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Komolyzenei bérletsorozat 

2020-ban a Füredi Tavaszi Fesztivál keretében indul a Komolyzenei bérletsorozatunk tavaszi bérlete. A 

bérletsorozat koncerttervei 2020. januárban válnak véglegessé. 

 

Arácsi Népház és kiállítások munkaterve 

 

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 Lipták Gábor Könyvtár fiókkönyvtáraként is 

működik.  

 

 

2020-ban terveink között szerepelnek már jól bevált hagyományos programok, de új lehetőségeket is 

szeretnénk kínálni a lakosságnak.  

 

2020-as tervek: 

 

február:  

- Farsangi bütykölde – álarcok és vidám farsangi dekorációk /február 8. 13-16 ó/. A készített 

dolgokat hazavihetik a résztvevők. A bütyköldéken mindig többféle változatot kínálunk a gyerekeknek, 

hiszen nagyon vegyes korosztály érkezik a foglalkozásokra. Az álarcokat felhasználhatják a résztvevők 

az esti népek táncai táncházban is.  

Célközönség: gyerekek 

- Népek táncai táncest /február 8. 18-21 ó/. A farsangi időszak miatt a jelmezben megjelentek 

tombolasorsoláson vesznek részt.  

Három órán át szinte megállás nélkül tanulhatják a részvevők a különböző népek (ír, görög örmény, 

indián, francia, mexikói, stb.) táncait.  

Célközönség: minden korosztály. A program gyerekek és felnőttek számára egyaránt remek 

kikapcsolódást jelent.  

 

április: 

- Népi hangszer bemutató, énektanítás, éneklés /április 9. 14-15 ó/ 

- A tavaszi szünet bütyköldéje, népi játékkészítés /április 9. 15-18 ó/ 

- Tavaszi mese a BaHorKA Társulat előadásban /április 10. 10 ó/ 

Célközönség: gyerekek 

 

május: 

- Jótékonysággal egybekötött kirándulás Biatorbágyra /május 2./ 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet szervezésében Adok-Kapok Napok Biatorbágyon, mely az 

ország legnagyobb minőségi ruha- és cipőgyűjtő akciója.  

A csekély autóbuszköltség mellett feltétel, hogy minimum egy doboz, felcímkézett /mi van a dobozban, 

mely korosztálynak szól/, jó állapotban lévő ruhát kell a résztvevőknek hozni. Esetlegesen az autóbusz 

költség is felajánlható.  

A dobozok leadása után kirándulás a Budai-hegység egy fantasztikus helyére a biatorbágyi Nyakas-

kőre, illetve annak környékére  

Célközönség: elsősorban gyerekek, illetve családok 

 

augusztus:  

- A túratábor tábor zárója, éjszakai túrával egybekötve 

Célközönség: a táborban résztvevő gyerekek 

- Játszós-bütykölős tábor augusztus utolsó hetében 

Célközönség: gyerekek 
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október: 

- Az őszi szünet (október 26-30.) 1-1 napján kézműves foglalkozás, Bogárháton előadás és népi 

játékkészítés 

Célközönség: gyerekek 

- Népek táncai táncház 

Célközönség: minden korosztály 

 

november:  

- Az Adventet megelőző szombaton Adventi naptárakat készítünk.  

Célközönség: gyerekek 

- Társasjáték nap – Hozd el és tanítsd meg társaidat kedvenc társasjátékodra! 

Célközönség: minden korosztály 

 

december: 

- Decemberben téli-karácsonyi bütyköldét tartunk, hogy apró ajándékokat készíthessenek a 

gyerekek, és különféle dekorációk elkészítésével hangulatossá varázsolhatják szobájukat (december 5.) 

- A Muzsikás együttes előadása (december 19. vagy 20.) 

2010. decemberében a Muzsikás együttes műsorával ünnepeltük meg a Népház, még nem hivatalos 

megnyitását, így ez egy 10 éves jubileumi műsor lenne. 

Célközönség: minden korosztály 

 

Teljesen új programként, lakossági kérésre szeretnénk Filmklubot indítani havi egy alkalommal. Ezt az 

un. KönyvtárMozi keretein belül tervezzük megvalósítani, így ez a program ingyenesen látogatható 

lenne.  

Új programként, bérletes színházi előadások megtartását tervezzük a Kisfaludy Színház szervezésében, 

a Pécsi Harmadik Színház előadásaiban.  

 

külső helyszínen megvalósuló kirándulások, túrák, táborok, melyek az iskolai szünetekhez köthetők:  

- április 14. A tavaszi szünet túrája  

Célközönség: gyermekek 

- június 29 – augusztus 7. „Hátizsákkal Veszprém megyében”. Az egyre növekvő népszerűség 

miatt már 6 hetesre tervezett túratábor 

Célközönség: nagycsoportos óvodástól középiskolás korig 

- október eleje: Könyves vasárnap az Országos Könyvtári Napok jegyében – Kerékpártúra 

Dörgicsére, a könyves buszmegállók végiglátogatása 

Célközönség: családok 

- október 27.: Az őszi szünet túrája 

Célközönség: gyermekek 

- december 28. A téli szünet túrája 

Célközönség: családok, gyermekek 

A gyerekek szeretik megmérettetni magukat, ezért egyre több teljesítménytúrán is részt veszünk a 

Tekergők csoporttal. Pl. A Téli Tihany, a Füredi ősz, a Művészetes völgye, Tanúhegyek nyomában 

teljesítménytúrák. Büszkén viselik a teljesítésért kapott kitűzőket. 

 

 

Az arácsi városrészben működő Arácsért Alapítvány havi rendszerességgel szervezi programjait, 

Társaságunk. segíti ezen programok gördülékeny megvalósulását.  

Arácson működő csoport még az Arácsi Seniorok Társasága és a NABE Arácsi csoportja. Az Ő 

rendezvényeiknek is helyet adunk és igény esetén segítséget nyújtunk. 
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A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. művészeti csoportjai (Dalkör, Nyugdíjas klub, Vegyeskar, 

Hímző Műhely, Koloska Senior Néptáncegyüttes) igényt tartanak arra, hogy egy-egy nagyobb 

rendezvényüket (pl. születésnapok megünneplése, táncház, kórustalálkozó) a Népházban tarthassák 

meg, ezt 2020-ban is így tervezik. (Konkrét dátumok aktuálisan egyeztetve, illetve Művelődő 

Közösségek fejezet munkatervei között olvashatók) 

 

A Népház nagyterme kiállító helyként is szolgál, 4-5 hetente más-más kiállítónak adunk lehetőséget a 

bemutatkozásra. Elsősorban a MÚZSA Egyesület és a Művészklub tagok kiállítási szándékait fogadjuk, 

de ha marad szabad hely, akkor „külsős” kiállító is élhet a lehetőséggel. Természetesen, ha a megfelelő 

szintet eléri a kiállítás anyaga.  

 

Időpont: Kiállító (név): 

 

január 19 – január 29. 

MÚZSA  

Művészeti Szabadegyetem kiállítása 

 

január 31  – február 29. 

 

Gaál Antal fotó kiállítása 

 

március 6  – április 15.  

 

Vajda Katalin – Dr. Preisz Ádám közös  

festmény kiállítása                        

 

április 17  – május 17. 

 

Tisza-Kalmár György festőművész kiállítása 

 

május 22  –  június 18. 

 

Fritz Béla fotó kiállítása 

 

június 21 – július 1. 

MÚZSA  

Művészeti Szabadegyetem kiállítása 

július 3  – augusztus 6.  

vagy szeptember 5., 

ha nem lesz Bor-Kép-Tár 

 

Vági Edina mandala kiállítása 

 

augusztus 8 – szeptember 5. 

Bor-Kép-Tár  

(de lehet, hogy a Kisfaludy Galériában lesz) 

 

szeptember 11 – október 10. 

 

Horváth Mónika festmény kiállítása 

 

október 16 – november 14. 

 

Végh-Mozgai Heni festmény kiállítása 

 

november 20 – 2020. január 9. 

 

ide még keressük a megfelelő kiállítást 

 

A Népház  2020-ban is helyet ad heti rendszeres foglakozásoknak. Ezek egy része a Társaságunk 

művelődő közösségeinek próbái, más részük külsős terembérletek.  

 

nap: óra: foglakozás: 

 

hétfő 

16:45 – 17:30 óvodás néptánc 

18-20 senior néptánc (saját csoport) 

szerda 10-10:30 Ringató (bérleti díjat fizet) 

Hímző Műhely (saját csoport) 13-15  

 

csütörtök 

 

10-13 és 17-20 

 

kosárfonó tanfolyam  

(saját szervezés) 

/év elején és ősszel, 10 -10 alkalom/ 

péntek  16:00   citera próba (saját csoport) 

szombat 14-17  „Varróka” - Győry Alíz vezetésével  
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Ezeken a terembérleteken kívül a Népházban lehetőség nyílik arra is, hogy egyéb rendezvényekre, pl. 

esküvői, ballagási fogadások, keresztelők, születésnapok, tánc próbák, nyári táborok (tánctábor) 

megtartására kibéreljék a nagytermet.  

 

Művelődő közösségek munkaterve 

 

Balatonfüred Város Vegyeskara  

Munkaterv 

 

Időpont Program Helyszín 

március Kodály Hangverseny Anna Grand Hotel díszterem 

Tavasz Fellépés Balatonalmádiban Balatonalmádi 

? Kórusfesztivál Anna Grand Hotel díszterem 

június eleje Nyárköszöntő hangverseny Arácsi Népház 

június, július „Énekel az ország” 

továbbképzés és hangverseny 

Budapest 

szeptember  Lakótelepi nap Köztársaság lakótelep 

szeptember Széchenyi Emlékünnep Széchenyi szobor 

november 2.  Halottak Napi megemlékezés Balatonarács, Hősök tere 

december  Felnőtt kórusok karácsonyi 

hangversenye  

Evangélikus Templom 

Az év folyamán bármikor Amennyiben a város igényli, 

közreműködés nemzeti vagy 

városi ünnepségeken (kérjük 

legalább egy hónappal 

korábban jelezni)  

A város döntése alapján 

A dőlt betűvel szedett programok és helyszínek még kérdésesek.  

Amennyiben a kórusfesztivál megvalósul, elképzelhető, hogy a Nyárköszöntő hangverseny elmarad.  
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Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekar 

Munkaterve 

 

Időpont Program Helyszín 

2020.02.22. szombat Arácsi télűző Balatonarács 

2020.02.23. vasárnap Farsangi Fúvóskoncert BSZKK 

2020.03.15. vasárnap Március 15. Ünnepség Széchenyi szobor 

2020. 05.02. szombat Lóczy ballagás   

2020.05.16. szombat Vitorlabontó Vitorlás tér 

2020.05.29. péntek Hal- és bor ünnep Tagore sétány 

2020.06.04. csütörtök Trianoni megemlékezés Kovászna Park 

2020.07.07. kedd Balaton Ifjúság Művészet 

Fesztivál 

Tagore sétány 

2020.07.25. szombat Anna- bál Gyógy tér 

2020.08.20. csütörtök Állami ünnep Szent István tér 

2020.09.18. péntek Quasimodo emlékünnepség Tagore sétány  

2020.09.21. hétfő Széchenyi emlékünnepség Tagore sétány, Széchenyi szobor 

2020.10.03. szombat Szüreti felvonulás   

2020.10.23. péntek 23.okt Kovászna park 

2020.11.29. vasárnap Advent fényei BSZKK 
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A zenekar hangszerállománya (a leltári kimutatás alapján is látható), hogy régiek, javításra szorulnak. 

Többnyire ilyen elhasznált hangszereken játszanak a zenekar tagjai. Problémát jelent az ütős hangszerek 

hiánya, amit minden évben a Zeneiskola jóvoltából tudnak csak kiegészíteni egy-egy fellépés idejére. E 

drága hangszereknek a szállítása közben fokozottan ügyelni kell arra, hogy ne rongálódjanak. Időszerű 

lenne saját ütős hangszerek beszerzése, mert sok esetben nehezen nélkülözi a Zeneiskola a hangszerek, 

hiszen használatban vannak. Mivel a zenekar repertoárja is mindig bővül, a zenekarban elektromos 

hangszereken is játszanak a zenészek. Ezért szükség lenne egy erősítőre, mellyel ki lehetne hangosítani 

a gitárokat, zongorát pl egy nyári térzene alkalmával vagy bármilyen rendezvényükön. Hangszerek, 

erősítő vásárlására nagy költséggel jár, amit támogatásból, pályázati keretből lehetne beszerezni. A 

jelenlegi helyzet a működést hátráltatja.  

A 2020 - as évben rendezendő Füredi Szüret  kísérőprogramja lenne a Fúvószenekari fesztivál. 

Természetesen ennek a feltétele az lenne , hogy a zenekarok külön -  külön is adhassanak, egy kis 

koncertet a felvonulás után majd zárásként a zenekarok összeállva játszanának 4-5 zeneszámot. Ez úgy 

elképzelhető, hogy, egy külön színpad vagy helyszín működne a főhelyszín mellett. Legalább öt zenekar 

meghívása a cél, a testvérvárosok meghívására építve. 

 

Balatonfüred Életmód klub 

munkaterve 

 

Tagságuk létszáma 35-40 fő között változik, többségében a belépésük óta időközben nyugdíjassá lett 

asszonyok. 2019 szeptemberétől a Piros Iskolában működnek a foglalkozások és a Református 

iskolában. 

 

 

január 

2 klubfoglalkozás, 2x 2-3 óra, 

4 Felhangoló 4x1óra mozgatása testnek és léleknek 

 

január. 8.  

1. foglalkozás : Újévi meglepetés – bátorító az újesztendőhöz 

 - A nő, aki 74 évesen mászta meg az Olimposz hegy csúcsát –  

Dr. Mittlerné Etelka élménybeszámolója - különös tekintettel az emberi, személyes hetőségekről és 

korlátokról   

 

 január 22.                         

2. foglalkozás: Év eleji megbeszélés közös dolgainkról  

 

január 6. 13. 20. 27.  

 - 4 alkalommal, hétfőnként mozgatÓra, Felhangoló 

 

február 

2 klubfoglalkozás, 2x 2-3 óra, 

4 Felhangoló 4x1óra mozgatása testnek és léleknek 

1 kirándulás 

 

február 5.  

1. foglakozás:  A Schüssler-só hatása lelkünk működésére – a 2109-i előadássorozat folytatása 

Előadó: Sütő Erika védőnő, Shüssler tanácsadó 

 

február 19. 

2. foglalkozás:  Klub-farsang 
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Kirándulás: Hóvirág és téltemető túra Aszófőre 

 

február 3. 10. 17. 24.  

- 4 alkalommal, hétfőnként mozgatÓra, Felhangoló 

 

március 

2 klubfoglalkozás, 2x 2-3 óra, 

4 Felhangoló 4x1óra mozgatása testnek és léleknek 

2 kirándulás 

 

március 4.  

1. viseletkészítő előadása – nőnap – hagyomány már nálunk 

 

március 18.  

2. dr. Vrbos Enikő diabetológus   -Szénhidrátok, fogyókúra 

 

március 2. 9. 16. 23. 30.  

- 5 alkalommal, hétfőnként mozgatÓra, Felhangoló 

 

Kirándulás: Zsendülés  – zöldüléskor – meditáció napfelkelte alkalmából a Balaton parton 

 

Kirándulás: Tavasznyitó kirándulás – Bp, „Újjé a Ligetben nagyszerű!”: 

-A Millenium házának felkeresése, megismerkedés a Népliget történelmével, történetével. Miképpen 

szórakoztak a szabadidejükben eleink, kicsik és nagyok, családostul? 

Milyen közösségi tereket alakítottak ki, milyen élményt nyújtanak azok ma nekünk? 

 

április 

3 klubfoglalkozás, 2x 2-3 óra, 

3 Felhangoló 4x1óra mozgatása testnek és léleknek 

1 kirándulás 

 

április 1.  

Kültéri Tojásfa díszeket, készítünk – tojások, köcsögök, pántlikák.  

 

április. 8. 

Szeretnék feldíszíteni egy lombhullatót felsővárosrészi tojásfának. 

 

április 15.  

2. – Mozgás, rugalmasság 60+. – Ovádi Vivien gyógytornász újabb tanácsai, folytatása a 2019-i 

előadásában hallottaknak. 

Az előadás után folytatják a tavaszi megújulásukat: Névnapozás - cserebere délután. 

 

április 25.  –Jókai –napok  

1. Jókai-napok: Kirándulás– részt vesznekk a Jókai – bableves főzőversenyen – ha úgy adódik 

posztolunk is, mint 2019-ben  állomáskánt a kalandorképzőben. 

2. 22-én Föld napja: faültetés  

 

április 22.  Tisza Kalmár György festőművész kiállításának megnyitóját szervezik az Arácsi Népházban 

 

április 6. 20. 27. 

3 alkalommal mozgatÓra – Felhangoló 
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május 

3 klubfoglalkozás/ városi rendezvény 

4 Felhangoló 4x1óra mozgatása testnek és léleknek 

 

május 1.  

kihelyezett foglalkozás/városi rendezvény – Majális - Virágos nap, ingyenes virág- és könyvbörze 

 

május 20.  

2. foglalkozás /városi rendezvény „Tollasok koncertje” – egy ornitológus előadása, képes, vetítős, 

csatlakozva a NABE- fülemüle-sétájához, azok számára (is) akik nem tudnak a völgybe kisétálni. 

 

május 4. 11. 18. 25.  

4 alkalommal mozgatÓra – Felhangoló 

 

május 31. vasárnap – városi rendezvény/gyermeknapi játék csere-bere: 

Sokaknál a gyerekszoba, sőt van ahol már a padlás is el van játékkal árasztva – Ez egy alkalom lenne, 

ahol a fölöslegessé vált játékok gazdára lelhetnének. Részletek kigondolás, kidolgozás alatt. 

 

június  1. Kihelyezett foglalkozás –ismerkedünk a hellyel, ahol élünk, részt veszünk a 

Limnológiai Intézet nyílt napján. 

  2. Szent Iván éji tűzgyújtás - névnapozás 

 

július  Látogatás 1 bio-gazdaságba, bio-borászatba. 

 

augusztus      Sárkányhajózás – immáron 4. alkalommal, szeretjük így is megélni, hogy mi egy 

csónakban evezünk 

 

szeptember 

2 klubfoglalkozás, 2x 2-3 óra, 

3 Felhangoló 4x1óra mozgatása testnek és léleknek 

2 kirándulás 

 

szeptember 2 

Évadnyitó  foglalkozás: névnapozás, szürettel egybekötve egyik klubtagunknál, átbeszéljük ennek a 

félévnek a tervezetét. 

 

3 napos kirándulás – vonattal - Debrecenbe, felvenni terveznek egy debreceni hasonló klubbal a 

kapcsolatot.  

 

szeptember 26.  

Kihelyezett foglakozás: ez náluk már hagyomány –Vászoly, terményünnep – látogatás kapcsolatápolás 

végett régi vászolyi klubtagokkal, akik a koruk miatt már nem járnak el a Klubba. 

 

szeptember 7. 14. 21. 28. 

4 alkalommal mozgatÓra – Felhangoló 

 

október 

1 klubfoglalkozás, 2x 2-3 óra, 

1 városi egészségnap 

4 Felhangoló 4x1óra mozgatása testnek és léleknek 

1 kirándulás 
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október 7.  

Pendülés – „betakarítjuk” az ősz utolsó napsugarait: Kakukkfű-túra, egész napos 

gyógynövénygyűjtés, meditáció a napnyugtában. 

 

október 17. szombat 

Városi EGÉSZSÉGNAP-ot terveznek szervezni – Egy tiszta sóhaj – címmel. 

Témák: - Lét és lég -  Lélegzünk, tehát létezünk- Légvétel és lelkiállapot  - 

Előadónak szeretnék meghívni Pál Feri atyát, Limpár Imre pszichológust, egy aromaterapeutát, egy 

jógaoktatót –aki egy jógafoglalkozást is tartana – sokaknak. 

Egyéb szűréseket is szeretnének: szemész, fogász. 

 

október 21.  

Foglalkozás: Homeopátia 1. előadó: Sütő Erika védőnő 

 

október 5. 12. 19. 26.     

4 alkalommal mozgatÓra – Felhangoló 

 

november 

2 klubfoglalkozás, 2x 2-3 óra, 

4 Felhangoló 4x1óra mozgatása testnek és léleknek 

1 kirándulás 

 

november 4.  

1. foglalkozás   - beszélgetés az elmúlásról, miképpen lehet feldolgozni a feldolgozhatatlant? 

Előadó Gyurkó Zsolt 

 

november 18. 

2. foglalkozás  - névnapi köszöntés,  karácsonyi díszek készítése a városi fára (Közösségi ház előtt) 

 

november 2. 9. 16. 23. 30.  

5 alkalommal mozgatÓra – Felhangoló 

 

december 

2 klubfoglalkozás, 2x 2-3 óra, 

4 Felhangoló 4x1óra mozgatása testnek és léleknek 

1 kirándulás 

 

december 2.   

1.foglalkozás: Homeopátia II.  – előadó Sütő Erika védőnő 

 

december 16.  

2. foglalkozás  -  adakozás, klubkarácsony, díszek készítése 

 

Fényünnep dec. 22. 

Fenyőfadíszítés a Közösségi Ház előtt 

 

Kirándulás: Advent fényeinek megcsodálása Budapesten, Koncert a Mátyás-templomban, vagy a Szent 

István Bazilikában  

 

december 7. 14. 21. 

3 alkalommal mozgatÓra – Felhangoló 
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Mindeközben a kézműveseik rendszeresen összejönnek alkotni –van amikor a városi ünnepélyek során, 

pl Karácsony, Húsvét, van, amikor portáik díszítése végett, pl ajtó-, ablak-díszek készítése a természet 

adta aktualitásokkal – leveldula, szalmavirágok, színes levelek, őszi bogyós ágak, örökzöldek. 

 

Az országos faültetési programban mindenképpen szeretnének részt venni. 
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Kék Balaton Nyugdíjas Klub 

Munkaterve 

 

A Klub tagjainak száma: 102 jelenleg. 

Klubfoglalkozások: minden hétfőn, szerdán 13:00 – 17:00 óráig.  

Helyszín: Közösségi Ház  

 

január 

 

Évköszöntő összejövetel. Beszélgetés az éves tervekről, rendezvényekről. Beszélgetés a naptári 

ünnepekről, jeles napokról.  

 

február 

 

Bálozás Alsóőrsön, 30 fő részvételével. 

 

március 

 

„Születésnap” a Klubteremben. 

Színházlátogatás Budapesten. Vígszínház: Pál utcai fiúk. 

Március 15.-i ünnepségen való részvétel. Koszorúzás.  

 

április 

 

Húsvétra készülődés. Előadás: Rendőrség részéről.  

Gyalogtúra: Tihany – Belső-tó 

 

május 

 

Aktuális tárlat látogatása a Kisfaludy Galériában, Vaszary Galériában. Séták a parton. „Születésnap” a 

Klubban. Megyei Majálison való részvétel.  

 

június 

 

1 napos kirándulás:  

Afrika Múzeum – Balatonederics 

Keszthely: Helikon Könyvtár és Múzeum 

Estebéd: Gyöngyösi Csárda – Rezi  

 

július 

 

Szünet van a Klubban.  

 

augusztus 

 

1 napos kirándulás az Őrségbe. Borhét rendezvényein való részvétel. Augusztus 20.-i rendezvény.  

 

szeptember 

 

„Születésnap” a Klubban. Borhét rendezvényeinek látogatása. Koszorúzás – Széchenyi szobor.  
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október 

 

Emlékezés az Aradi vértanúkra. Koszorúzás.  

Esetleges 4 napos kirándulás valamelyik fürdőhelyre. (Harkány?/Szeleste?/Nagyatád?) Temetői séta a 

hónap végén.  

 

november  

 

„Születésnap” a Klubban. Előadás: Rendőrség részéről. 

 

december  

 

Klubzárás. Beszámoló készítése az éves munkáról. Ünnepség a Klubban.  

 

A Kék Balaton Nyugdíjas Klub és a Dalkör a Közösségi Házban működik. A jelenleg rendelkezésükre 

álló eszközpark elhasználódott (székek és asztalok) ezek cseréjére 2020 januárban kerül sor. A jelenleg 

rendelkezésre álló bútorok selejtezése, kipakolása, a használt, ám jobb állapotú bútorok szállítása és a 

közösségi térben való elhelyezése, a festési munkák, a takarítás Társaságunk munkatársi közösségének 

részvételével történik, hiszen nem elvárható, hogy az idős korosztály vállaljon e munkákból részt. A 

Nyugdíjas Klub tagjainak száma egyre bővül, így a mind a finanszírozás, mind a tervezés során 

figyelembe kell venni a jelentős létszám növekedést, hiszen néhány éve még 80 fő volt a tagok létszáma, 

amely mára 100 fő fölött van.  
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Kék Balaton Népdalkör  

Munkaterve  

 

 

Dalkör jelenlegi létszáma: 25 fő 

Próbák: Hétfőnként 15:00 – 16:00 óra 

Helyszín: Közösségi Ház  

 

Január 

Naptárkiállítás megnyitóján való szereplés 

 

Február 

Találkozás alsóőrsiekkel – közös éneklés 

 

Március  

03.15.-i ünnepségen Kossuth-nóták éneklése 

 

Április 

Annabella – Füred: Ki mit tud?-on való részvételé 

 

Május  

Zirc – Egyházzenei Találkozón együtt éneklés az alsóőrsiekkel 

 

Július 

„Arany Ősz” rendezésében éneklés a Kisfaludy színpadon orosz gyerekekkel, felnőttekkel együtt.  

 

Augusztus, Szeptember 

Borhéten éneklés 7-8 Népdalkörrel együtt. Nagyon szívesen jönnek a vidéki együttesek, nagy élmény a 

parton énekelni, nekünk is.  

 

Október 

Szüreti felvonuláson való éneklés szintén 8-10 Népdalkörrel együtt.  

 

November 

Megyei rendezvényen való éneklés. 

Közgyűlés, stb.  

Temetőben nyugvó halottaink tiszteletére éneklés.  

 

December 

Karácsonyi dalok a Klub tagjainak.  

A dalkör tagjai között 8 fő új tag énekel. Szeretnének 2020. tavaszán legalább 2 alkalommal a KÓTA 

(Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége) által rendezett továbbképzést tartani 

az Arácsi Népházban. Nagyon fontos lenne a szomszédos települések Népdalkör-vezetőinek a KÓTA 

továbbképzésen való részvétel.  
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Balatonfüredi rézhúros citera zenekar 

munkaterve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balatonfüred Városi fellépések eshetősége a táblázatban szerepelnek. Természetesen ezeken felül is 

szívesen részt vesznek bármely városi rendezvényen. 

Továbbra is szívesen közreműködnek a kiállítás megnyitókon, a Vaszary Galériában, az Arácsi 

Népházban és a Polgármesteri Hivatalban. 

Tervezik a helyi általános iskolákban hangszeres bemutatók létrehozását, tagságuk növekedésének 

reményében.  

Tihanyban a Népzenei Fesztiválra hivatalos a Citera együttes, melyen részt kívánnak venni. 

 2019-ben elmaradt a citera együttes minősítője, melyet a következő évben szeretnék véghez vinni.  

Az együttes célja továbbra is a hagyományos autentikus citera zene népszerűsítése, valamint a népzenei 

hagyományok ápolása. 

Balatonfüredi Rézhúros 

Citera együttes  próba  fellépés 

hónap   

január 4  

február 4 

 

 

március 5  

Március 15-i műsor  1 

április 4  

Jókai-bableves főzőverseny  1 

 május 4  

Június 5  

Hal és bor  1 

Július 4  

Művészeti Fesztivál  1 

Augusztus 4  

Borhét   1 

szeptember 5  

Szüreti  1 

október 4  

november 4  

december 4  
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Koloska Senior Néptáncegyüttes 

munkaterve 

 

hónap rendezvény próba  fellépés megjegyzés 

január  4   

február Táncház 4  Élő zene, nyilvános 

március Szakmai nap (1 alkalom) 5  Meghívott oktató 

április Szakmai nap (1 alkalom) 4  Meghívott oktató 

május Májusfa állítás, kitáncolás, 

Jókai-bableves főzőverseny 

4 3 Balatonfüred Néptánc Együttessel 

június  5   

július  szünet   

augusztus  szünet   

szeptember  4   

október Szüret 4 1  

november 10 éves jubileumi műsor 5  Nyilvános, meghívott 

vendégekkel 

december  2   

 

Szívesen közreműködnek népművészeti és egyéb kiállítások megnyitóin, és Balatonfüred kulturális 

partnerkapcsolatainak építésében. 
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Balatonfüred Örökségünk Himzőműhely munkaterve 

 

Szerdánként 13-15 óra között az Arácsi Népházban tartanak foglalkozást. 

Minden kedden az Eötvös Loránd Általános Iskolában tanítják a gyerekeket hímezni. 

Márciusban a Békési Népművészeti Egyesület által meghirdetett Textiles Konferencián és pályázaton 

állítják ki legújabb kézimunkáikat. 

Tavasszal a Hevesi Népművészeti Egyesület kiállításán is szeretnének részt venni. 

Az AMKA által rendezett, Magyar Kézművesség kiállításon minden évben megmérettetik magunkat a 

Duna Palotában. 

Augusztus 20-án, a Budai várban megrendezésre kerülő Mesterségek Ünnepén kiállítják munkáikat és 

bemutatót tartanak a hímzés rejtelmeiből. 

Most már hagyományosan minden évben részt vesznek a Jóka-bableves főzőversenyen, ahol kiállítják 

legújabb munkáikat és tanítjuk az ott érdeklődőket. A főzőverseny győztesei részére díjat ajánlanak fel. 

A Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület évente 2-3 kiállítást szervez, melyeken részt vesznek. 

Elkészült munkáikat minden évben zsűriztetik a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztályával.  

A csoportnak nincs művészeti vezetője, ezért C. Tóth Hajnalka népi iparművésszel konzultálnak a 

munkáikat illetően. 

Az anyagok beszerzéséért és elosztásáért Sándor Istvánné a felelős. 
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Balatonfüred Néptáncegyüttes munkaterve 

 

A Balatonfüred Néptáncegyüttes nem tartozik a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft finanszírozási és 

fenntartói körébe, de a közösen végzett munkák indokolják, hogy a fellépések időpontjait, mint a 

munkatervük egy részét közöljük Társaságunk munkatervében. Az előzetes egyeztetések alapján a 

Táncegyüttes fellépési terve az alábbi: 

Ingyenesen tervezett fellépések: 

1. Füredi Tavaszi Fesztivál (Március 15.) 

2. Első hajó fogadása (Április 11.) 

3. Gyermeknap (Május 31.) 

4. Trianoni megemlékezés (Június 4.) 

5. Borhét megnyitó (Augusztus 08.) 

6. Augusztus 20. (Augusztus 20.) 

 

 

Egyéb, nem ingyenesen tervezett fellépések: 

1. Jókai Bablevesfőző-verseny (Április 25.) 

2. Májusfa kitáncolás, Múzeumi Gyermekszombat (Május 30.) 

3. Balatoni Hal- és Borünnep (Június 21.) 

4. Anna-bál (Július 25.) 

5. Borhét (1műsor) 

6. Szüreti Fesztivál (Október 03.) 
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Kiállítóhelyek, gyűjtemények munkaterve 

 

2020-ban a Jókai Mór Emlékház, a Vaszary Galéria és Városi Helytörténeti Gyűjtemény (Városi 

Múzeum) épülete nyitásának 10 éves évfordulóját ünnepeli. Ennek megfelelően a kerek évforduló több 

alkalommal is fókuszba kerül a szakmai munkák szervezése során. 

 

A Vaszary Galéria munkaterve 

 

I. Megjegyzések a 2020-as évadra 

A)  

A Vaszary Galéria 10 éves jubileumát ünnepli 2020-ban. Ennek az alkalomnak dedikáljuk a TOP10 

című kiállítást.  

 

B) 

2019-ben megkezdődött a világításrendszer modernizálása, amely első ütemének kivitelezésére 

februárban kerülhetne sor, TOP CLLD pályázati projekt keretében. Ez a teljes A épület kiállító tereit 

érinti, kivéve a Széchenyi-termet. 

Az MTÜ pályázat keretében 2020. tavaszán kerül sor a Vaszary kert fejlesztésére és a rózsakertben a 

Sellő szobor elhelyezésére.  

 

 

C) 

A 2023-ig tartó kiállításterv felépítésében fontos lenne összekötni a 2019-es Folyók, tavak, tengerek – az 

éltető víz című kiállítást a 2023-ra tervezett Földi paradicsom munkacímű blockbuster-kiállítással.  

A kontinuitást csak a szakralitás mentén, illetve azzal kapcsolatba helyezett esztétikai elveket 

reprezentáló kiállítások sorával lehet elképzelni és felépíteni. 

A 2020-as évre tervezett Böröcz András kiállításával a Vaszary Galéria az Eukharisztikus Kongresszus 

eszmeiségéhez kíván csatlakozni. 

Böröcz András kiállítása, amely a szakramentum eszmeiségét kenyérszobrok által érinti, maradéktalanul 

beilleszthető ebbe a sorba.  

2021-re és 2022-re tehát fontos lenne a tematikába illeszkedő kiállításokat megrendezni, így a 2023-as 

év egy 4 éves egy irányba tartó művészeti irányvonal betetőzése lehetne. 

 

 

II. A Vaszary Galéria 2020-as évadjának programjai 

 

-tól -ig munkacím helyszín kurátor 

 2020. március 8. 
2020. június 

vége 
TOP 10 A épület 

Kurátor: dr. Beke 

László, Peták Dénes 

2020. március 
2020. július 

közepe 
Takáts egyéni B1 épület 

Kontakt: Gerendy 

Zoltán 

2020. július eleje 
2021. január 

10. 
Böröcz András A épület  

Kurátor: Mayer 

Mariann 

2020. július 

közepe 

2020 

augusztus 20. 

+ egy hét 

Balaton, nyár, 

szerelem – a Pintér 

Galéria aukciós 

kiállítása 

B1 és 

Széchenyi-

terem 

Pintér Péter 

2020. augusztus 

vége 

2021. január 

10. 
Mítosz és mese B1 

Kurátor: Révész 

Emese 
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1. Munkacím: TOP 10 – A magyar kortárs művészetben 

 

A kiállítás adatai 

A kiállítás címe:    TOP 10 – a magyar kortárs kiemelt művészei 

A kiállítás helyszíne:    Balatonfüred, Vaszary Galéria, A 

Megnyitó:    2020. március 8. 

A kiállítás időtartama:   2020. március 8. - 2020. június vége 

A kiállítás kurátora:   dr. Beke László, Peták Dénes 

Kölcsönadó intézmények:  Magán személyek 

A kiállításhoz katalógus szerkesztése van tervben. 

 

 

 A kiállítás koncepciója 

 

Feltesszük a kérdést: Ki lehet a magyar képzőművészet világának tíz legfontosabb szereplője? – az 

abszolút szaktekintély, Beke László tanítványai segítségével fogja megválaszolni ezt a kérdést. A 

művészettörténészek és galeristák helyett most a leendő képzőművészek és kurátorok szemén keresztül 

látjuk: kik a magyar képzőművészet csúcsa? 

A kiállítás bemutatja a tíz képzőművészt és legfrissebb vagy legaktuálisabb munkáit, amelyet a kiállítók 

határozhatnak meg. A kiállításon tematizálódik dr. Beke László művészetpedagógiai projektje, 

amelynek keretében a Magyar Képzőművészeti Egyetem kezdő, kurátorszakos hallgatóinak a magyar 

kortárs képzőművészeti életről alkotott kognitív térképeit vizsgálta. 

 

A kiállítók: 

 Maurer Dóra  

 Bukta Imre 

 Fehér László 

 Kis Varsó 

 Bak Imre 

 Birkás Ákos 

 Szücs Attila 

 Ilona Keserü Ilona 

 Lakner László  

 Szöllősi Géza  

 

 

2. Takáts egyéni 

 

 

A kiállítás adatai 

A kiállítás helyszíne:   Balatonfüred, Vaszary Galéria B1 

Megnyitó: 2020. február 

A kiállítás időtartama:  2020. február – 2020. július közepe 

 

    

A kiállítás koncepciója 

Gerendy Zoltán javaslata. 

 

 

 

3. Böröcz András 
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A kiállítás adatai 

A kiállítás címe:    Böröcz András 

A kiállítás helyszíne:    Balatonfüred, Vaszary Galéria, A épület 

Megnyitó:    2020. július eleje 

A kiállítás időtartama:   2020. július eleje - 2021. január 10. 

A kiállítás kurátorai:   Mayer Mariann  

     

A kiállítás koncepciója 

Böröcz András New York-ban élő magyar képzőművész kiállítása az Eukharisztikus Kongresszus 

eszmeiségéhez kapcsolódik. 

Böröcz András (1956) 1977–1991 között Révész Lászlóval közösen számos konceptuális jellegű, egy-

egy konkrét témát körüljáró, később mind összetettebbé váló, de ironikus karakterét mindvégig megőrző 

performance szereplője. Ezek motívumait használja fel 1982–1986 között készített szobraiban és 

rajzaiban, melyekben abszurd univerzumokat teremt tárgyainak metamorfózisai révén. New Yorkba 

költözése után részben – konzekvensebb módon – ezeket a sorozatokat (akasztófa, hordó, gyufa) 

folytatja, emellett 1989–1990-ben megfaragja nagyméretű, sokfigurás, dobként is szóló 

szoborcsoportját, az Akasztottakat. Kenyérből, tojásból, dugóból csinál szobrokat, de legismertebbek 

ceruzából készült karakteres figurái. Műveiben szuverén módon ötvöződik egy konceptuális jellegű, 

asszociációs szemléletmód a bravúros formai-technikai megoldásokkal. Bár külföldön él, kiállításai 

révén a magyar művészeti élet rendszeres szereplője.  

 

4. Mítosz és mese 

 

A kiállítás adatai 

A kiállítás címe:    Mítosz és mese 

A kiállítás helyszíne:    Balatonfüred, Vaszary Galéria, B1 épület 

Megnyitó:    2020. augusztus vége  

A kiállítás időtartama:   2020. augusztus vége - 2021. január 10. 

A kiállítás kurátorai:   Révész Emese  

Kölcsönadó intézmények:   

     

A kiállítás koncepciója 

 

A mesék és mitológiák motívumait vizsgáló Révész Emese a képzőművészet területén mutatja be és 

demonstrálja kutatását. A kiállítás anyaga ekképp változatos tematikus válogatása a képzőművészet 

festészeti és grafikai termésének. 

 

 

5. Balaton, nyár, szerelem 

 

A kiállítás adatai 

A kiállítás címe:    Balaton, nyár, szerelem 

A kiállítás helyszíne:  Balatonfüred, Vaszary Galéria, B1 épület + Széchenyi-terem 

Megnyitó:    2020. július közepe 

A kiállítás időtartama:  2020. július közepe – augusztus közepe 

A kiállítás kurátorai:   

Kölcsönadó intézmények:   Pintér Aukciósház és Galéria 

     

 

A kiállítás koncepciója 

A Pintér Galéria nyári aukciójának kiállítása klasszikus és kortárs művekkel. 
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Keretprogramok, kísérőrendezvények a Vaszary Galériában: 

 Minden kiállítás esetében kiemelt megnyitó esemény és finisszázs kíséri az aktuális kiállítást a 

kurátorok javaslatainak alapján. 

 

 Múzeumok Éjszakája 2020. 06. 27. 

A Vaszary Galéria szempontjából az év legjelentősebb eseménye, így a program megvalósulása 

érdekében annak hetén nem folyhatnak kiállítás építési munkálatok. 

A Múzeumok Éjszakáját idén is 16:00-kor kezdjük, és 23:00/24:00-ig tartunk nyitva.  

A rendezvény alatt a Széchenyi-terem potenciális rendezvénytér és kizárólagos esőhelyszín, így egyéb 

program rendelkezésére bocsátása ezen a napon nem javasolt. 

A2020-es Múzeumok Éjszakáján érintett időszaki kiállítás: Top 10. A kapcsolatos szakmai programok 

előzetes tervezésében a kurátorok szakmai javaslataira kell, támaszkodni. A szóba kerülő tematikák: 

kortárs képzőművészet, műgyűjtés, galériák világa. 

 

Új statikus programnak egy közösségi alkotás projektet tervezünk, amely lehetőséget ad a látogatóknak, 

hogy 1-1 festővásznon maguk is megfesthessenek egy adott parcellát, így egy olyan kép jön létre, 

amelynek egysége a látogatók egymás festői gesztusaira adott reakciók által áll össze. A látogatók 

facebook-bejelentkezéssel kapcsolódhatnak a programhoz, így a Múzeumok Éjszakája után kiállíthatóvá 

válnak a képek és felcimkézhetőek az alkotók meghagyott névsorával. 

 

A rendezvény főbb egységei: 

a) Vaszary Alkotóműhely múzeumpedagógiai foglalkozása 

b) A rendezvény alatt a kiállításokhoz és kiállító helyekhez kapcsolódó tárlatvezetéseket indítunk A 

TOP10 kiállításon Beke Lászlót és a Képzőművészeti Egyetem hallgatóit érdemes lenne bevonni. 

b) Tervezhető: meghívott előadók előadásai  

Vaszary Galéria: Martos Gábor, Andrási Gábor és Schneller János – műgyűjtés múltja és jelene 

Jókai Mór Emlékház 

Helytörténeti Gyűjtemény: P. Miklós Tamás javaslata 

 Vitorlázeum: P. Miklós Tamás javaslata 

c) Kiállítás/vetítés a Vaszary Galéria padlásán 

d) Folyamatosan játszható, kipróbálható programok: „greenbox”, menetleveles játék 

e) Kültéri szórakoztató műsor / kézműves bemutató (camera obscura, nyomdagépes bemutató) 

f) Fotós mesterségbemutató 

g) Élőképek felolvasással és pantomim játékkal 

Tematika: Biedermeier korszaka.  

e) Kerekasztal beszélgetés - kortárs képzőművészet tendenciái 

javaslat meghívásra: Mélyi József, Fehér Dávid, Kukla Krisztián 

f) Esti koncert a Vaszary Galéria kertjében fényfestéssel 

 

 Kékszalag Éjszakája 

A Böröcz András kiállítás tematikájára építhető. 

Tárlatvezetés és múzeumpedagógiai foglalkozások. 

A Vaszary Galéria kékbe borul – fénytechnika 

 

 Salvatore Quasimodo Költőverseny 

A Salvatore Quasimodo alapítvány programjai a Széchenyi-teremben és a Vaszary Kávézóban 

 

 Füredi Őszi Fesztivál 
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2020 szeptemberétől november végéig idén is megrendezésre kerülnek minden második szombaton a 

múzeumi programok: tárlatvezetések, kerekasztal beszélgetések és színházi estek. 

A Vaszary Galéria érintett kiállítása a Böröcz András és a Mítosz és mese munkacímű kiállítás.    

 

 Villa Advent 12.01.- 22. 

Az Advent időszaka alatt Böröcz András kiállításához egyházi ikonográfiában, illetve a kortárs 

képzőművészet és spiritualitás tematikában kompetens előadók kapcsolhatók. 

A Vaszary Galéria karácsonyi adventi időszakban rendkívüli akciókat, programokat, 

ajándékcsomagokkal és bérleteket kínál. 

 

 Finisszázs 

2020. első hetében a kiállítások lezáró rendezvényére kurátori tárlatvezetéssel és koncerttel január 6-án 

kerül sor az év zárására. 

 

 

 

A Vaszary Galéria múzeumpedagógiai 

Munkaterve 

 

Célok: 

 

A Vaszary Galéria múzeumpedagógiai programjai a 2020. évben, egyfelől a diákoknak szóló 

tárlatvezetések mellett a kiállításokat hivatott az általános iskolás és gimnazista diákoknak bemutatni és 

példákon, alkotói foglalkozásokon keresztül értelmezni.   

A 2020. évben elindítottuk az óvodások számára a „Vendégségben Vaszarynál, avagy bevezetés a 

múzeumba programsorozatunkat, amely négy önálló foglalkozásból áll.  

Idén folytatjuk az együttműködő intézmények óvodásainak foglalkozásait. 

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 megtartjuk a nyári képzőművészeti táborunkat, amelyeknek témája mindig az 

aktuális kiállítás.  

 

Tehetséggondozó programok: 

 

Az alkotástól a kiállítási 

A tehetséggondozó képzés a művészet iránt érdeklődő diákokat hívja azon munkafolyamatra, amely 

alatt megismerik az alkotás kihívásaitól kezdve a bemutatkozó kiállítás megrendezéséig azt a 

folyamatot, amely egy tárlat megrendezéséről szól. Érintve azon szakmák, foglalkozások sajátosságait, 

amelyeket a művész, művészettörténész, kiállítás-rendező, kurátor, reklám és marketing szakma 

mibenléte kínál balatonfüredi általános iskolás csoportok részére. 

 

Vendégségben Vaszarynál 

A foglalkozás résztvevői nagycsoportos óvodások, akik a Vaszary Galéria kiállítóterében ismerkednek a 

múzeum életével, a benne rejlő titokzatos világgal. 

A foglalkozásokra kéthavonta egy alkalommal kerül sor, alkalmanként 3x45 percben, balatonfüredi 

óvodások részére. 

 

A Vaszary Galéria kiállításához múzeumpedagógiai program a tervezett kiállításokhoz 

A kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás, amely a műalkotások megértését és értelmezését szolgálja. A 

csoportoknak kidolgozandó feladatlapok és eszközök beszerzése. 
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- TOP 10 2020. március-június 

     Takáts egyéni 2020. március-július 

- Böröcz András 2020. július – 2021. január 

- Mítosz és mese 2020. augusztus - 2021. január 

 

 

Húsvét a képzőművészetben 

Nagy tojásfestés, amelyre csapatok jelentkezését várjuk.  

- A húsvéti ünnepkörbe tartozó alkotások felhasználásával, családi alkotónapot tartunk, amelynek 

helyszínei a Vaszary Galéria. 

- Nagy tojásfestés verseny, csapatoknak meghirdetett, meghívásos alapon 

 

III. Jókai Majális 

Koncertek, műhelymunkák, tárlatvezetés a Vaszary Alkotóműhelyben, a Helytörténeti Múzeum Pálóczy 

terében, a Kisfaludy Galériában és a Vitorlázeumban. 

Időpontja: 2020. május 1-3 

 

Pünkösdi tárlatvezetés és műhelymunka 

Tárlatvezetés és műhelymunka a Pünkösdi szünidő alkalmával, családi alkotónapot tartunk a Vaszary 

Alkotóműhelyben, a Helytörténeti Múzeum Pálóczy terében, a Kisfaludy Galériában és a 

Vitorlázeumban. 

 

III. 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 

 

Múzeumok éjszakája alkotóműhely foglalkozás 

Családi alkotónap, amely a múzeumok éjszakája programfolyam témájához  kapcsolódik. 

Időpontja: 2020. június 27. 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. 

Időpontja:  

2020. június 29-július 3., 09.00-16.00,  

2020. július. 6-10., 09.00-16.00,  

2020. július. 13-17., 09.00-16.00,  

2020. július. 20-24., 09.00-16.00,  

egy csoportban maximum 20 gyermek érkezhet,  

 

 

Füred Őszi Fesztiválja 

2020 szeptemberétől november végéig a Füredi Őszi Fesztivál szombatonkénti múzeumi programjaiba 

bekapcsolódva, műhelyfoglalkozásokat tartunk. 

 

Adventi készülődés 

Családi alkotónap vagy tárlatvezetés, amely az adventi készülődés jegyében zajlik az egyházi 

ikonográfiát, a kortárs képzőművészetet és spiritualitás tematikát bemutatva. 
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Kisfaludy Galéria munkaterve 

Megjegyzések a 2019-as évvel kapcsolatban 

 

a) A Galéria funkció szüneteletetése nyári szüneteltetése 

A 2019-es kiállítási évad során bevezetésre került a június közepétől szeptember elejéig tartó kiállítási 

szünet. Ez időszak alatt a Galéria tere a városi nagyrendezvények számára van fenntartva. A tervszerű 

leállást csak Dömötör László kiállítása törte meg, amely augusztus 24-én nyílt, de már e rövid 

augusztusi időszak alatt is bekövetkeztek súrlódások a Borhetek rendezvényei miatt. 

 

b) A 2020-as évben pályázati forrásból felújításra számítunk 

A TOP CLLD pályázat keretében felújítás és átalakítás szükséges: 

- A jelenlegi, méltatlan állapotban lévő, elhasznált paravánrendszer lecserélése, illetve felújítása és 

átalakítása 

- Az képfüggesztő-sínes rendszer kiterjesztése. 

- A kiállítótér alkalmassá tétele a függesztősín-rendszer kiterjesztett használatára: összefüggő 

falfelületek megnövelhetővé tétele az által, hogy az ablaknyílások kitakarására a fal felületi anyagával és 

színével megegyező mobil elemek és tartó szerelvényt szereltetünk be. A cél, hogy a teret aránytalanul 

felszabdaló ablaknyílások eltakarhatóak legyenek, így a Galéria terét a kiállítás funkció betöltésére 

alkalmassá váljon. 

 

c) A kiállítási ciklusok szabályozása 

 

A galéria kiállítási időszakában az átlagosan három hetes kiállítási időtartamok rövidnek bizonyultak, 

mivel az előre nem kalkulálható módon bekövetkező időbeli mozgások miatt előforduló esetleges 

rövidülés a többi kiállítás újrakalkulálásával és egyeztetésével jár. Emiatt javaslom a bruttó másfél-két 

hónapnyi kiállítási ciklusokat, amely a műveleti időszakot is magába foglalja. 

 

d) Az ingyenes belépés pozitív hozadéka 

 

A 2018-ban bevezetett ingyenes látogathatóság következtében a látogatószám növekedését a 2019-es évi 

is igazolta. Az egyébként csekély jegybevétel így keletkező ellenértéke a látogatók számszerű 

gyarapodása és a Kisfaludy Galéria közösségi térként való hatékonyabb működése és közérdekű galéria 

funkciójának nagyobb mértékű érvényesülése. 

e) A balatonfüredi és helyi alkotók jubileumi kiállításai 

A balatonfüredi és helyi művészeti csoportokba tartozó művészek és a Kisfaludy Galéria között az 

együttműködés hagyományos formája a Balatonfüredi Kollektív Tárlat nevű, két évente megrendezésre 

kerülő kiállítás. Ezen felül kialakult egy gyakorlat, amelynek keretében a helyi művészek életkori 

évfordulóik alkalmából is kiállítanak. Ez a gyakorlat a következő módon lett szabályozva: 

a jubileumi típusú kiállításokat a 60., 70., 80., 90., stb… lehet kérvényezni, valamint a kiállítás 

megszervezésének feltétele, hogy az aktuális évforduló előtt két évvel kell jelezni a jubileumi kiállítás 

igényét. 

 

I. A Galéria kiállításai sorrend szerint:  

 

1) Munkacím: Horváth Lajos életmű kiállítás 

Építés: február 26-28. 

Megnyitó: február 28. 

Nyitva: február 28. – április 26. 

Bontás: április 27. 

Horváth Lajos 

Pápa, 1941-05-13 – Veszprém, 2019-06-30. 
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1954-61: A pápai Képzőművészeti Szabadiskolában Cziráki Lajostól és A. Tóth Sándortól tanult. 1995: 

Veszprém Múzeum Érdemrendje. Példaképe Kondor Béla. Festészete a szürrealizmus Dalí nevével 

jellemezhető ágához kötődik. Képeinek világa az élet hétköznapi elemeiből épül fel. Tárgyiasan 

megjelenített motívumait a vonal- és színtávlat hagyományos rendjében állítja elénk. Formálásuk 

higgadt, színeik visszafogottak, a festékanyag kezelése nemesen egyszerű. A hűvös megjelenítés és a 

társadalmi kötődésű gondolatok közti feszültség fontos összetevője metaforikus-szimbolikus utalásokkal 

élő festői munkájának. 

A művész 2019-ben elhunyt, az örökösökkel megtörtént a kapcsolatfelvétel. A kiállítás szervezése még 

a Művész úr életében elkezdődött. 

 

 

2) Balatonfüredi Kollektív Tárlat 2020 

Építés: május 7-9. 

Megnyitó: május 9. 

Nyitva: május 9. - június 14. 

Bontás: június 15-16. 

A balatonfüredi alkotó egyesületek és egyesületen kívüli alkotóművészek két évente megrendezésre 

kerülő zsűrizett közös kiállítása. A kiállításhoz katalógus készül. 

 

3) Városi programok számára műszaki helyszín 

A Kisfaludy Galéria a Gitárfesztiváltól a Balatonfüredi Borhetek végéig rendezvényi háttérbiztosítási 

műveleti helyszín. 

 

4) Mesterem nyomában – A Veszprémi Művész Céh kiállítása  

Építés: szeptember 8-11. 

Megnyitó: szeptember 11. 

Nyitva: szeptember 11. - október 25. 

Bontás: október 26-27. 

A Veszprémi Művész Céh közös kiállítása. 

 

5) Munkacím: Horváth Orsolya és Bánhelyi József fotóművészek kiállítása 

Építés: november 4-6. 

Megnyitó: november 6. 

Nyitva: november 6. - december 6. 

Bontás: december 7-8. 

Horváth Orsolya és Bánhelyi József fotóművészek kiállítása. 

 

6) Munkacím: Helyi értékek – Művészeti szabadegyetem - a művészcsoportok pályázati 

összegző kiállítása 

 

Építés: december 14-16. 

Megnyitó: december 16. 

Nyitva: december 16. - 2021. január 28. 

Bontás: 2021. január 29-30. 

 

A balatonfüredi alkotó egyesületek pályázatos képzési folyamatát lezáró kiállítás. 

 

II. A 2020-as kiállítási évadra kérelmezett és javasolt kiállítások: 

1) Kérelmezett: Grimm József kiállítása – balatonfüredi festő, évfordulója alkalmából szeretne 

kiállítani. 2015-ben a Kisfaludy Galériában, majd 2017-ben az Arácsi Népházban volt önálló kiállítása.  
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A Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény  munkaterve 

 

Prológ  

Balatonfüred muzeális közgyűjteménye Mgy/7843/2016. számú működési engedéllyel, 2010 

márciusától működik jelenlegi formájában. A gyűjteményi anyag tulajdonosa Balatonfüred Város 

Önkormányzata (Lipták Gábor Városi Könyvtár), fenntartója a Balatonfüred Kulturális 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. 

 

A 2020. évi célkitűzések összefoglalása 

Az éves működést 2 fő (Tóth-Bencze Tamás könyvtáros és P. Miklós Tamás történész) teljes 

munkakörű és 1 fő (heti 10 órában) részmunkaidős könyvtáros alkalmazásával tervezzük.  

Kiemelt feladatként tervezzük az év folyamán: 

 a kutatószolgálat működésének folyamatos biztosítása, 

 a gyűjteménybe került relikviák leltározása, 

 a Helytörténeti Gyűjtemény látványtári rendszerének kialakítása, 

 az Esterházy-projekt kiállítás megvalósításának szakmai segítése, 

 a gyűjteményi struktúra kiegészítése racionális szempontok alapján. 

 

 

Fő tevékenységi területeken tervezett feladatok 

 

1. Gyűjteményszervezés (gyarapító és feltáró tevékenység) 

 Balatonfüredi vonatkozású relikviák feltárása, megszerzésének bonyolítása. 

 Kapcsolattartás a gyűjtemény állományát önként gyarapító személyekkel, szervezetekkel. 

 A gyűjteménybe újonnan kerülő „új szerzemények” beazonosítása, leltározása.  

 Korábban gyűjtött relikviák „profiltisztítás” utáni leltározása.  

 A gyűjtemény honlap folyamatos aktualizálása, frissítése. 

 A gyűjteményi raktár és gyűjtemények rendezése, hozzáférhetőség biztosítása.  

 A Helytörténeti Gyűjtemény látványtári anyagegyüttes előkészítése, struktúra kialakítása.  

 

2. Kutatószolgálat működtetése (Feltáró és tudományos tevékenység) 

 A Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény Kutatószolgálatának folyamatos működtetése.  

(Személyesen megjelenő kutatók kiszolgálása, felügyelete, segítése, kutatási anyagok előkészítése, 

gyűjteménybe visszahelyezése. Elektronikus csatornákon érkező információkérések teljesítése.) 

 Balatonfüredi vonatkozású sajtófigyelés, helyi sajtócikkek adatbázisának gyarapítása. 

 2021. évi balatonfüredi évfordulónaptár információs anyagának összeállítása. 

 A Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény kiadványai c. sorozatunk 2. kötetének 

megjelentetése a Balatonfüredi egyletek, egyesületek, szervezetek adattára (-1949) címmel. 

 Az információkeresés pontosságának és gyorsaságának növelése érdekében az elektronikusan 

hozzáférhető katalógusokban a rögzített tárgyszó információk egységesítése, pontosítása, új 

tárgyszavakkal való kiegészítése. 

 

3. Gyűjteményi ügyviteli tevékenység 

 Éves – minisztérium által előírt – gyűjteményi statisztikai adatszolgáltatás teljesítése. 

1444 OSAP Városi Helytörténeti Gyűjtemény 

 Megrendelések, szerződések, levelezések stb. ügyviteli intézése. 

 Beszámolók, munkatervek elkészítése, pályázati lehetőségek figyelése, írása lehetőség szerint. 

4. Szakmai kapcsolatok 

 A balatonfüredi szervezetek és intézmények munkájának segítése. 
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Részvétel a Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület „Füredi História” lap nyomdai előkészítésében, 

Balatonfüred Városi Értéktár tevékenységében. 

 A megyei, országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolattartás: 

MAMUTT, PIM, Veszprém Megyei Honismereti Szövetség, MNL Veszprém megyei Levéltár, Laczkó 

Dezső Múzeum stb. 

 

5. Gyűjteményi közművelődési tevékenység 

 Múzeumok Majálisa (2020. május 30.) 

• „Múzeumi Gyermekjátszóház” Kreatív alkotófoglalkoztatás, szabadtéri és beltéri játszóház, 

gyermek zenei koncert, gyermektárlatvezetés. 

 Múzeumok Éjszakája  (2020. jún. 27.) 

• Füredi éjszakák a „boldog békeidőkben” Helytörténeti előadás. 

• Éjjeli tárlatvezetés a „Városi Múzeumban”. 

 Kékszalag vitorlásverseny (2020. július 20.) 

• A Kékszalag és a füredi vitorlázás emlékei ~ Időszaki kamarakiállítás.  

 Múzeumok Őszi Fesztiválja. (2020. október-november) 

• Balatonfüredi Szeretetház – 150! Időszaki kamarakiállítás a 150 éve alapított intézmény 

történetéről 

• Balatonfüredi egyletek, egyesületek, szervezetek adattára (-1949)  

A balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény kiadványai 2. c. kiadvány bemutatója. 

 Balatonfüredi Évfordulók c. kiadvány bemutatója (2020. december) 

 Helytörténeti Szabadegyetem ~ Tudományos előadások mindenkinek. 

Alkalomhoz kötött nyilvános előadások szervezése meghívott előadókkal: 

• Emlékezés Écsy László fürdőigazgatóra - halála 125. évfordulója 

alkalmából ~ 2020. április 

• Emlékezés Lóczy Lajosra halála 100. évfordulója alkalmából ~ 2020. május 

• Emlékezés Cholnoky Jenőre születése 150. évfordulója alkalmából ~ 2020. május 

 

 

Jókai Mór Emlékház munkaterve 

 

A megújult kiállítás és múzeumpedagógia 

 

A kiállítás 2016. évben megújult, az „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, továbbra is az 

Osztálykirándulás.hu szervezésében játékos totó és tárlatvezetéssel valósul meg 2020. év végéig.  

2019. évben két új program szerepelt a Jókai Mór Emlékházban, az egyik a Segítség érettségi tétel! 

Avagy Jókai Mór élete és az Aranyember című múzeumpedagógiai program, amelynek célcsoportja 

az érettségizők, a másik a kisiskolásoknak szóló, Mesék Jókai kalapjából című tárlatvezetés mesével 

és zenével. 

 

A Petőfi Irodalmi Múzeummal és a Magyar Irodalmi Emlékházak Szövetségével folyamatos a 

munkakapcsolat, mentorprogramjainkon és továbbképzéseiken rendszeres a Jókai Mór Emlékház 

munkatársainak részvétele. E kapcsolatoknak köszönhetően a kapcsolatok szorosak az országos és 

határon túli irodalmi emlékházakkal, ami folyamatos tapasztalatcserére ad lehetőséget. 

 

Iskolai csoportok fogadása osztálykirándulások keretében szakvezetéssel. 

Határidő: folyamatos / kiemelt időszak: 2020. április 1 - június 16. és a szeptember hónapok. 

 

Csoportok részére ajánljuk: 
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- Segítség érettségi tétel! Avagy Jókai Mór élete és az Aranyember című múzeumpedagógiai 

program érettségizőknek 

- Mesék Jókai kalapjából című tárlatvezetés mesével és zenével kisiskolásoknak 

 

 

Múzeumok Éjszakája rendezvényéhez program összeállítása  

A kiállítások sokszínű bemutatására nyílik ilyenkor lehetőség az egész család számára megrendezett 

programok segítségével. Programok összeállítás és egyeztetése, országosan megjelenő kiadványok és 

honlapon való megjelenés koordinálása.  

 

Múzeumok Őszi Fesztiválja 

              A kiállítások népszerűsítése, kiemelt közönség a régió pedagógusai. A programok   

összeállítása, intézményen belüli egyeztetés az országos pályázathoz igazítva. Pályázat beadása. 

2020. szeptember-október-november időszakban. 

 

 

Vitorlázeum  

munkaterve 

 

A 2015-ben nyílt kiállítás nem csupán a város turisztikai kínálatát bővíti, de egyedi és újszerű tematikája 

révén a balatoni turizmus egyedülálló látványossága.  

A balatoni vitorlázás történetét szemléletesen, játékosan bemutató kiállítótérben a szokásos vitrineket 

különböző élményelemek váltják fel. Mindezek főként az iskolai-, és gyermekcsoportok érdeklődésére 

számot tartó élményelemek. Szimulátor révén kipróbálható a viharos Balatonon vitorlázás, elsajátíthatók 

a navigálási illetve a kötélcsomózási ismeretek. Lehet gyakorolni a vitorlafelvonást, vagy gyönyörködni 

a panorámában a kiállítást körbeölelő teraszról. Kép és hanganyagok, érintőképernyős információs 

rendszer, látványos, interaktív Balaton térkép, a vitorlázást bemutató filmek valamint többnyelvű 

digitális tárlatvezetés várja az érdeklődőket. Az ismeretanyag több nyelven is elérhető, így külföldi 

vendégek számára is tökéletesen élvezhető. 

A Vitorlázeum az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Operatív Program KDOP-2.1.1/D-12-2012-0023 

azonosítószámú projektje, a fenntartási idő 2020-ban ér véget.  

A kiállítóhely működtetésére a csoportok számára különleges élménycsomagokat állítottunk össze, 

amelyek akár teljes napon élvezhetők Balatonfüreden, hiszen a kiállítóhely látogatásán kívül étkezést és 

hajókirándulást is kínálunk. A csomagtartalmak bővítését tervezzük 2020-ban, turisztikai szervezetekkel 

együttműködésben. 

 

 

A városi séták 

 munkaterve 

 

A Látogatóközpont, mint klasszikus értelemben vett látogatóközpont funkciójában nem hordozza azt a 

lehetőséget, amely tervezett volt indításakor. A kiállítóhelyek, és a Tourinform Iroda, mint információs 

központ betöltik azt a szerepet, amit egy látogatóközpontnak feladata. Így működése 2019-től irodai 

funkciót lát el (ahogy eddig is). Itt működik négy éve a közönségszervező, marketing csoport egy része 

és a múzeumshop beszerzési adminisztrációs munka.   

 

A séták szervezésének központi helyszíne áttevődik a kiállítóhelyekre-mint a Látogatók közvetlen 

elérési módjára, illetve a séták szervezésének szempontjából célravezetőbb online csoportszervezési 

formára. 

 

A Városi séták 
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A látogatószám növelésének egyik módja a jövőben, a hétvégi időszakokra és csoportok részére 

hirdetett séták megszervezése és koordinálása. 2019-ben e munka vállalkozói formában valósult meg, 

Fülöp Júlia idegenvezető megbízásával. A főszezon ( májustól - szeptemberig tart) idején, külön 

marketing program keretében tervezzük az ide érkező turisták figyelmét  a látogatóközpontra és a sétára 

irányítani 2020-ban is, hiszen jó tapasztalatokra tettünk szert 2019-ben. A részvételi létszám 

növelésének másik módja olyan programcsomagok összeállítása, mely az osztálykiránduló diák, 

nyugdíjas és kiránduló csoportokat hivatott sétára csábítani. Ez a célkitűzésünk nem valósult meg 

maradéktalanul. Saját és városi honlapunkon illetve facebook oldal létrehozásával szeretnénk felkelteni 

az érdeklődést a tavaszi és őszi túrákra, ahogy tervezzük cégek figyelmét is Balatonfüredre irányítani. 

Rengeteg lehetőség van akár múzeumpedagógia foglalkozásokkal, sporttal egybekötött túrák 

megtartására is, csakúgy mint a Városi Nagy rendezvények kísérőrendezvényeként szervezett tematikus 

sétákra.  

Változtatva a tematikán terveztük új séták lebonyolítását, amely adott útvonalon túl kibővül a 

Vitorlázeum és a Városi Helytörténeti Gyűjtemény megtekintésével is. Utóbbi épület, éves 

viszonylatban vizsgált látogatói száma, nagyon alacsony. Ezzel a lehetőséggel kölcsönösen erősíthető és 

növelhető lenne mind a séta mind a Múzeumok látogatói létszáma, hiszen tematikáját tekintve mind a 

két Múzeum beépíthető a séta anyagába is. A klasszkus reforkori séta indulásának helyszíne 

változatlanul a Kerek templom épületétől történik és végighalad a Blaha Lujza utcán, ezt követően pedig 

a parton található fontosabb műemlékek megtekintésével végződik. 2019-ben többféle tematikus sétát is 

indítottunk. A Társaságunk szervezésében működő sétán résztvevők száma csökkent idén. A Turisztikai 

Egyesület is elindította 2019-ben a séták szervezését, a látogatók egy része tehát e körben jelent meg. 

Jelenleg folyik Társaságunk és az Egyesület között a tapasztalatcsere és számadatok egyeztetése. 
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2020. év kiemelt rendezvényei reformkori  vagy tematikus sétával: 

 

 2020. március 13 – 15. VIII. Füredi Tavaszi Fesztivál 

Évadindító gasztronómiai séta a Bergmann cukrászda és a Horváth-ház közreműködésével. A négy 

napon át tartó rendezvényhez kapcsolódva, olyan sétán vehetnek részt a városba érkező vendégek, ahol 

helyi bor különlegességeket kóstolhatnak és egyéb cukrász költeményeket is ízlelhetnek.  

 

 2020. április 23-26. XXIX. Jókai-napok 

Egy kibővített reformkori túra a Koloska völgybe. Indulás: Vitorlázeum, Tagore szobor, Pajtás 

műemlék, Deák emlékmű, Kossuth forrás, Horváth ház, Anna Grand Hotel, Kerek templom.  A program 

a Jókai Emlékház megtekintését követően, a Koloska völgyben megrendezésre kerülő bableves főző 

versenyt tűzi ki végállomásként. (érintve a 71.sz. főúton található Lipták Fordítóházat)   

 

 2020. május 30. IV. Gyermekszombat  

Játékos kincskereső feladatlapok kitöltésével zajló városnéző séta. 

Időpont: 2018. május 26. 16.00 

 

 2020. július 20 – 26. VII. Anna Fesztivál 

Anna bálok éjszakai sétája reformkori vagy báli öltözetben, fókuszban a Városi Helytörténeti 

Gyűjtemény.  

 

 2020. november 27 – december 22. Füredi Advent 

Forralt boros reformkori séták  minden hétvégén szombati napokon. (Horváth-ház közreműködésével)  

 

 

 

Pr-, és marketing, kommunikációs tevékenység  

 

Pr- és marketing, kommunikáció 2019 

 

Balatonfüred pr- és marketing szempontból sikeres évet zárt. Fontos fesztiváljai sok embert vonzottak, a 

városunkba látogatók kellemes emlékeket vihettek magukkal Balatonfüredről. A Hal- és Borünnep, a 

Vitorlabontó-, a Könyv-Bor-Jazz, a Kékszalag fesztivál, az Anna fesztivál és -bál, a Balatonfüredi 

Borhetek, a Quasimodo, a Füredi Szüret számottevő vendégszámot hoztak városunkba, színvonalas 

rendezvények voltak. 

 

Alapfeladatainkat megbízhatóan elláttuk. 

A rendezvények népszerűsítése 

A rendezvénynaptár aktualizálása, terjesztése a szakemberek, majd a látogatók között 

Kapcsolattartás az Önkormányzat  Művelődési-, Oktatási-, Sport-, és Idegenforgalmi Osztályával 

A havonta megjelenő és fesztiválműsorfüzetek, leporellók, plakátok összeállítása, terjesztése 

Kapcsolattartás a város médiumaival, a környék meghatározó sajtószereplőivel 

Közönségszervezés 

Sajtófigyelés és archiválás 

A protokoll lista karbantartása 

Együttműködési kapcsolatok ápolása 

 

Nyomtatott- és webpromóció 

 

1. Nyomtatott 
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A megszokott és jól működő felületek (molinó, zászló, papír alapú nyomtatványok) mellett ebben az 

évben óriásplakátokat is elhelyeztünk a városba érkezők tájékoztatására. (Csopak környéke, Veszprém 

bevezető). Hatékony, erős kommunikációt folytattunk ezekkel. Sokan jelezték, hogy innen értesültek a 

rendezvényekről. 

A fesztiválok kreatív anyagai jól sikerültek 2019-ben. Sok dicséretet kaptak a Hal- és Bor, a Könyv- Bor 

Jazz, a Borhetek, a Füredi Szüret kreatív anyagai. A Borhetek idei műsorfüzetét a látogatók is szerették, 

de szakmai dicséreteket is kapott. 

 

2. Web 

2019-ben nevet váltottak a város Facebook oldalai, tematizáljuk a működésüket. 

A névváltozások oka: ezzel érjük el, hogy a keresőszavakkal mindenki megtalálja oldalainkat. 

Balatonfüredi Programok: a Turisztikai Egyesület oldala, a programok mellett erős turisztikai 

tartalommal 

Balatonfüred Kultúra: újraépített oldal, a kulturális tartalmak helye 

Balatonfüredi Borhetek: erős oldal, amelynek kommunikációját 2019-ben vettük át, és hatékonyan 

működtettük a fesztivál előtt és alatt. 

Kapcsolattartás Balatonfüred Honlapjával, promóciót szolgáló cikkek kérése, megírása, elhelyezése 

 

2020. év feladatai 

1. Marketing értekezletek bevezetése. A munka összehangolása, a társterületek képbe hozása 

2. Bekapcsolódás a rendezvények szervezésébe. Közös munka a rendezvényszervezőkkel. 

3. A határidők precíz betartása és betartatása.  

3. A műsorfüzetek, szóróanyagok bejegyzéseinek szövegezése – különös figyelemmel az értékesítésre 

4. Az óriásplakát-helyek átgondolása, kiválasztása. 

5. Facebook események létrehozása, bejegyzésekkel való folyamatos ellátása 

6. FB kreatív munkatárs felvétele (ha egyetértetek vele), munkával való ellátása. 

7. 30 darab illusztrált display legyártása. Ezek a szállodákba, vendéglátóhelyekre kerülnek. Átlátható, 

erős promóció. 

8. Átgondolt marketingakciók, játékok. Cél: a számunkra fontos célközönség megszólítása. 

 

 Protokoll lista karbantartása, egyeztetés az Önkormányzat Művelődési-, Oktatási-, Sport-, és 

Idegenforgalmi Osztály kommunikációért felelős kollégájával 

 Együttműködési kapcsolatok ápolása 

 Sajtómegjelenés figyelése, Archiválás 

 Közönségszervezés 

 Rendezvénynaptár aktualizálása, továbbítása a partnereknek, kollégáknak 

 Havonta megjelenő műsorfüzet összeállítása, terjesztése 

 Promótálás nyomtatott formában illetve elektronikusan: 

1. Nyomtatottan (papír alapon, egyéb hordozó eszközön) 

 Molinó, Zászló, Műsorfüzet/Leporelló, Meghívó, Plakát, Szórólap, ezek kint létének állandó 

figyelése, ellenőrzése, pótlása, cseréje 

 Hirdetési felületek figyelése, karbantartása (városi hirdetőtáblák, megállító-táblák) 

 Szomszédos települések nagyobb rendezvényein való megjelenés 

2. Elektronikusan 

• Papír alapú plakát/szóró 

webes saját felületekre 

hírlevél 

emailben (aktualizált cím-, protokoll lista) alapján 

közösségi oldalakon (események létrehozása, meghívás; fotók feltöltése, …) 

város hirdetési felületein, intézmények, szállodák, közösségi terek… 

• Hírportálokon (Artkalauz, Metropol, Új Művészet, Veol, Veszprémi7nap, Pestiműsor, 

Programturizmus, Utazzitthon, Iranymagyarorszag, Port…) 
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A hatékony promótálás alapja, hogy a rendezvények hirdetését szolgáló leírások időben kikerüljenek a 

célközönség számára, azaz a rendezvény-, kiállítás szervezők időben tudják összeállítani a pontos 

műsort/kiállítást. Ez ebben az évben is jobb arányban sikerült. A késésnek még mindig ugyanazok az 

okai vannak: 

 Programdömping 

 Programtervezeten kívül „utolsó pillanatban beeső” rendezvény (külső rendezvények, intézmény 

kívül működő szervezők rendezvényei) 

 Egyeztetés elhúzódása a szereplőkkel, kiállítókkal, előadókkal (információhiány) 

 Finanszírozási hiányosságok miatt a reklámozási felületek, lehetőségek kihasználatlansága 

 

A sok feladat mellett nagyon kevés, vagy szinte alig jut idő a folyamatok áttekintésére, a következő 

rendezvényekre való felkészülésre, a megvalósult programok, események kiértékelésére, a hirdetési 

felületek, lehetőségek felkutatására, stb…, az „Igazi, nagy marketingre”. 

 

Javaslat, terv a fentiek alapján a következő időszakra (ami sajnos csak részben működik erőforráshiány -

legfőképpen humánerőforrás- és program „túlcsordulás” következtében: 

 

 A rendezvény dátuma előtt három héttel megkapott információk (időpont, helyszín, leírás, 

szereplők, jegyárak, nyomdai minőségű kép(ek), logók, pontos szöveg…stb.) felhasználásával a 

promóciós anyagok megrendelése. (A három hetes dátum nagyobb volumenű rendezvény esetén 

felülbírálandó.) 

 Plakátok, szórók terjesztése, hírlevél küldése rendezvény előtt 1-2 héttel (nagyobb volumenű 

rendezvény esetén felülbírálandó) 

 Plakát, szóró, meghívó nyomtatandó mennyiségek az előző éves rendezvényeknek megfelelően 

A1: 1-30 

A2: 7-39 

A3: 10-85 

A4: 10-300 

A5: 200-1000 

A4 leporelló: 150-2000 

Meghívó: 24-620 

Műsorfüzet-Francia: 1500-5180 

Műsorfüzet-A5: 400-4050 

Egyes esetekben Molinó: Városkapuk, Blaha utca, Kisfaludy utca, Tagore sétány, BSZKK, Intézmény 

kerítések, Strandok 

Egyes esetekben Zászló: 19 db (Vitorlás tér, Strand) 

Spot (Helyi és szomszédos strandok) 

Óriásplakát 

 A műsorfüzet elkészítése, kiadása aktuális hónap mínusz 1 hét 

 Hirdetések megrendelése, hirdetési felületek, sajtó értesítése a műsorfüzet megjelenésével egy 

időben 

 A városi hirdetőtáblákban nem papíralapú, hanem elektronikus plakátok (frissítés könnyebb, 

gyorsabb, olcsóbb és nem utolsósorban természetbarát) 

 

Közönségszervezés 

 Bérletrendszer kialakítása korcsoportonként (Óvodások-iskolások kiértesítése tanév végén, 

emlékeztető a tanév indulása előtt) 

 Célcsoportok megkeresése (érdeklődési kör, korosztály függvényében) 

 Csomagajánlatok, Barter/Partnetségi megállapodások készítése 

 Osztalykirandulas.hu, seta@furedkult.hu, info@furedkult.hu weblap- és email címek alapján 

beérkező igények kezelése, információk frissítése, aktualizálása 

http://www.osztalykirandulas.hu/
mailto:seta@furedkult.hu
mailto:info@furedkult.hu
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 Az osztálykirándulásoknál, csoportoknál már idén is jól működött a csoportra szabott 

csomagajánlatok kiajánlása és az interaktív játékok bevonása a programokba. 

 Kapcsolattartás (email, posta, telefon) 

 WEBlap korszerűsítése (optimalizált, informatív/átlátható, szűrőrendszer kialakítása (program, 

időpont, helyszín, korosztály) 
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Karbantartási, épületek üzemeltetésével kapcsolatos  

munkaterv 

 

Az éves tervezett összeg, az épületek állagmegóvására és a folyamatos üzemelés közben felmerülő és az 

amortizáció miatt bekövetkező épület és az üzemeltetésből fakadó hibák, hiányosságok javítására 

szolgál. A 10 évvel ezelőtti épület rekonstrukciók után az amortizáció jelei különösen a gépészeti 

(hűtés-fűtés) berendezéseknél mutatkoztak meg szembetűnően. A Vaszary Villa hűtő-fűtő egységében 

látványosan jelentkeztek a problémák. A vezetéki rendszer elhasználódása miatt időszakonként elszökik 

a gáz és nem tudjuk biztosítani a megfelelő temperálást, amely komoly problémákhoz is vezethet. 

Javasolttá vált a rendszer átvizsgálása és felújítása. Hasonló problémákkal szembesültünk az Arácsi és a 

Kisfaludy épületek kazánházaiban is, mindkét helyen javítani kellett. A Kisfaludy Galéria fűtés 

rendszerét pedig teljesen át kellett vizsgálni, mert egyrészt működése nem hatékony, és akadozik, 

másrészt az egyes berendezések folyamatosan mennek tönkre, szivattyú csere is történt, 

meghibásodások. Mindkét helyen javasolt a rendszerek minimális felújítása.  

Az elmúlt két évben az épületeken tekintélyes karbantartási munkákat végeztünk, aminek keretében 

legfőképpen tisztasági (főként kiállító-, és látogató terek) és festések történtek. Továbbra is gondot 

jelentett az Arácsi Népház falainak folyamatos vizesedése, ezt a problémát részlegesen sikerült 

megoldani, mivel a Csoóri Sándor pályázati program keretében nyertünk belső szigetelési, javítási 

munkákra támogatást. Ezzel egy időben kellett volna elkészülnie a külső szigetelési és javítási 

munkáknak, amely célból az Önkormányzat részéről helyszíni szemle történt és elindult a 

munkafolyamat szervezése, ám nem valósult meg a kivitelezés. Sajnos így a Társaság szervezésében 

megvalósult belső szigetelési munka garanciavállalási ideje is rövidebbé vált.   

 

 

Az utóbbi időszakban elvégezett nagyobb munkálatok:  

 

- Vaszary Villa „A” és „B” épület belső mázolási munkái 

- Vaszary Galéria kiállítás előkészítésének munkái  

- Kisfaludy Galéria festő és mázoló munkái 

- Vaszary Galéria padok lazúrozási munkái 

- Vaszary Villa karbantartási munkái (nyílászárók pántjai, salétromosodások, repedések javításai) 

- Jókai Mór Emlékház kertjében kúttisztítás, a 2020-ban telepítendő öntözőrendszer esetleges 

csatlakoztatásának kivizsgálása céljából 

- Vaszary ’A’ és ’B’ épület padlás fóliázása 

- Vaszary Villa karbantartási munkái (nyílászárók pántjai, repedések javítása      

 

Kertészeti munkák:  

- Gyöngykavicsozás a Vaszary kertben 

- Növények pótlása (rózsák, örökzöldek) a Vaszary kertben és a Jókai Mór Emlékháznál 

- Újabb növényágyások telepítése 

- Kertgondozás – műtrágya + műtrágyaszóró 

- Télikert növényesítése 

-  

 

Műszaki, karbantartási tervek: 

(pályázati projekten kívül tervezett munkák) 

 

Vaszary Galéria: 

Nagy kerti kapu-automatika telepítése, a kapu illesztésének javítása 

Hátsó lépcsőfeljáró megvilágítása, világítás kiépítése 
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Kisfaludy Galéria: 

Előadásra alkalmas teremvilágítás, kiállítás világítás korszerűsítése 1.3 

Festési munkák, javító vakolás 

 

Jókai Mór Emlékház: 

Veranda világítás kiépítése 

 

Városi Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítóhely (Városi Múzeum): 

Alagsori szintek festése 

 

Arácsi Népház: 

Fűtésburkolatok javítása 

Zöldfelületek növényesítése 

A nagyterem falain képfüggesztő rendszer felszerelése 

Kerékpártároló elhelyezése a Népház előtt vagy mögött ( sok esetben a falnak támasztják a tárolókat) 

Korlát felszerelése az oldal bejárathoz a csúszós lépcső miatt 

Népház főbejárat ajtócsere 

Vakolatjavítás és szigetelési munkák a Népház és Kiállítóház külső lábazatán 

A térburkolat kijavítása a főbejárat előtt, hogy ne álljon meg a víz 

A könyvtár terem déli falán (belülről) a salétrom kicsapódásának megszüntetése 

Az ablakok külső-belső és belső ablakpárkányok festése 

A székek kárpitjának tisztítása (126 db szék) 

Népház és Kiállítóház homlokzatának tisztítása 

Sötétítő felszerelése a nagyterem északi falán, magasan lévő íves ablakra 

Az épület déli oldalánál, az ablakok alatti kavicságy kitisztítása 

Az emeleti irodai ablakok javítása, zárhatóvá tétele 

A posta bejárati ajtajának javítása, a szigetelő gumi cseréje, a kilincs cseréje, javítása 

A posta bejárat mellett lévő falán a repedés megszüntetése 

A posta villanyvezetékeinek átvizsgálása, illetve a postai kiadóablak fölötti lámpa cseréje 

 

"Balatonfüred reformkori városrészének integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” című, 

GINOP-7.1.9-17-2018-00008 támogatási program konzorciumi partnerként történő 

infrastruktúra fejlesztései 

 

Tervezett fejlesztések 2020 első félévében:  

 

Vaszary Villa: 

kert felújítása 

 rendezvénytér kialakítása, megerősítése 

 gazdasági bejárat fejlesztése 

 növénytelepítés 

 kandeláberek telepítése 

 kávézó és alsó terasz bútorainak részleges cseréje 

 terasz árnyékolás 

 sellő szobor telepítése 

 

 audio guide a kiállításokhoz 

 kiállítási applikáció (csak Vaszary) 

Jókai Villa: 

 Jókai villa megvilágítása 

 kert felújítása 

- növénytelepítés, gyepesítés 
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- kerti automata öntözőrendszer kiépítése 

 auditórium felújítása  

- páraelszívó, penészmentesítés 

- világítástechnika, függesztett rendszerű lámpasín és lámpatestek, 

- talajvíz elleni szigetelés  

 kiállítás családbarát fejlesztése (pelenkázó elhelyezése, gyermek mosdók kiszerelése) 

 mosdó helyiségek felújítása 

- páraelszívó, szigetelés, festés, szellőző cserék 

 múzeumshop új bútorzat beszerzése 

 audio guide a kiállításhoz 

 többnyelvűsítés frissítése 

 TV keresztpromóciós célokra 

Városi Múzeum: 

 múzeumshop új bútorzat beszerzése 

 audio guide a kiállításhoz 

 többnyelvűsítés frissítése 

 TV keresztpromóciós célokra 
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TOP CLLD Munkaszervezet 

munkaterve 

 

Az alábbiakban ismertetjük Társaságunk Munkaszervezeti feladatait.  

A Munkaszervezeti feladatellátás miatt szükséges volt a Társaság SZMSZ-ének módosítása. 

A TOP CLLD Munkaszervezet feladatellátása:  

A Munkaszervezet a HACS (Helyi Akció Csoport) ügyviteli, adminisztratív szervezeti egysége. E 

tevékenysége mellett a HACS munkaszervezete aktívan közreműködik a HACS térségi animációs és 

projektfejlesztő munkájában. 

A munkaszervezeti feladatokat nonprofit szervezetként működő partner láthatja el, amelyek a 

következők lehetnek: 

1. a konzorciumi formában működő HACS-ok esetén egy, a konzorcium tagjainak döntése alapján 

megválasztott nonprofit szervezetként működő partner; 

2.  az egyesületi formában működő HACS-ok esetében a munkaszervezeti feladatokat vagy az 

egyesület fizetett alkalmazottai, vagy az egyesület által megválasztott nonprofit szervezetként működő 

partner látja el. 

A munkaszervezet dolgozói tevékenységüket munkaviszony keretében látják el. A munkáltatói jogkört a 

munkaszervezet vezető gyakorolja. A munkaszervezet létszáma a konzorcium vagy az egyesület 

tevékenységeihez igazodóan változhat. 

Amennyiben a munkaszervezet munkájával kapcsolatban tartósan súlyos kifogások merülnek fel a helyi 

akciócsoport részéről, úgy a HACS közgyűlése / tagsága dönt az egyesületi formában működő HACS-

oknál a munkaszervezet vezető, a konzorciumi formában működő HACS-oknál a munkaszervezet 

leváltásáról, és egyúttal javaslatot tesz új munkaszervezet vezető / szervezet kijelölésére, és erről 

haladéktalanul tájékoztatja az Irányító Hatóságot. 

A munkaszervezet vezető / munkaszervezet visszahívását a Támogatási Szerződésben rögzített feltételek 

nem teljesítése esetén az IH is kezdeményezheti a Támogatási Szerződéstől való egyoldalú elállással. 

 

A munkaszervezet adminisztratív és menedzsment feladatai 

A munkaszervezet adminisztratív és animációs feladataival kapcsolatos műszaki, szakmai elvárásokat az 

IH és a munkaszervezeti feladatokat ellátó szervezet között létrejött Támogatási Szerződés tartalmazza. 

A Támogatási Szerződés meghatározza továbbá a HACS működési és animációs tevékenységére 

rendelkezésre álló forráskeretet, a keret felhasználásának ütemezését, a tevékenységek mérföldköveit és 

a beszámolási kötelezettségeket. 

Fentiek alapján a HACS munkaszervezete az alábbi feladatokat látja el. 

1. Biztosítja a technikai és személyi hátteret a HACS működéséhez: 

a. legalább egy irodahelységből álló, legalább egy munkatárs munkaállomását biztosító irodát tart 

fenn a HKFS-ben meghatározott tervezési területen; 

b. legalább 3 nap, legalább napi 4 órában személyes ügyfélszolgálatot biztosít, ezen felül heti öt 

nap, napi hat órában telefonon az ügyfelek rendelkezésére áll és a beérkezett emailekre egy munkanapon 

belül válaszol; 

c. javasolt a HKFS megvalósításának időszakában legalább egy főállású, teljes munkaidős 

munkavállaló foglalkoztatása; 

d. gondoskodik a HACS működésével és a helyi támogatási kérelmek kezelésével kapcsolatos 

nyilvántartások vezetéséről, a dokumentálásról és a dokumentumok 2027. december 31-ig történő 

megőrzéséről, beleértve: 

 a HACS működésével kapcsolatos dokumentációkat: döntések, kifizetési kérelmek, jelentések 

dokumentációit,  

 a helyi felhívások elkészítését végző FEMCS ülések dokumentációit; 

 a helyi támogatási kérelmek dokumentációját a HACS-hoz történő benyújtását követően 

(érkeztetés, hiánypótlás, tisztázó kérdések, a támogatást igénylővel folytatott kommunikáció); 
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 a bírálat dokumentációját (HBB elé terjesztett értékelőlap, HBB ülés dokumentációja, HACS 

döntése); 

e. az irodában a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és 

arculati kézikönyv „KTK 2020” c. dokumentum szerinti kötelező arculati elemeit használja. 

2. Ellátja a helyi támogatási kérelmek kezelésével kapcsolatos feladatokat a HACS-hoz történő 

benyújtását követően (érkeztetés, hiánypótlás, tisztázó kérdések, bírálat a támogatást igénylővel 

folytatott kommunikáció). 

3. Közreműködik a HACS animációs és projekt generáló tevékenységében. 

4. Biztosítja az információkhoz való lehető legszélesebb körű hozzáférést és nyilvánosságot (az 

Általános Útmutató a Helyi Felhívásokhoz (a továbbiakban ÁÚHF) 10. fejezete alapján). 

5. A HKFS-ben szereplő kommunikációs terv alapján tájékoztatási és információs tevékenységet 

végez a helyi szereplők, potenciális kedvezményezettek körében a HKFS megvalósítása érdekében. E 

tevékenység minimum követelményei az alábbiak: 

a. a HKFS megvalósításával kapcsolatos információk nyilvánossá tételére rendszeresen aktualizált 

weboldalt működtet, amelyen a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei 

útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” c. dokumentum szerinti kötelező arculati előírások 

figyelembe vételével közzéteszi 

 az IH által jóváhagyott helyi felhívásokat, 

 a HACS által szervezett események, fórumok meghívóit 10 nappal a megrendezés előtt, 

 a HKFS megvalósítása vonatkozásában szervezett események rövid összegzését; 

b. a helyi felhívások megjelenését megelőzően és/vagy a benyújtási időszak alatt felhívásonként 

legalább 1 db tájékoztató fórumot tart, melyet meghívóval, jelenléti ívvel, legalább 3 db fotóval és rövid 

összegző emlékeztetővel dokumentál. 

6. Elkészíti és benyújtja az IH-nak az 1. melléklet szerinti sablon alapján kialakított, az IH által a 

HACS rendelkezésére bocsátott informatikai felületen keresztül az éves előrehaladási jelentéseket. A 

jelentések benyújtásának határidejét a kedvezményezettekkel kötött Támogatási Szerződés szabályozza. 

7. Elkészíti és benyújtja az IH-nak a kifizetési kérelmeket (a HKFS és a 272/2014 (XI.5.) Korm. rend. 

rendelkezései szerint) és az azzal egybekötött szakmai beszámolókat. A kifizetési kérelmek és a 

beszámolók benyújtásának határidejét a kedvezményezettekkel kötött Támogatási Szerződés 

szabályozza. 

8. Gondoskodik a HKFS megvalósításának nyomon követéséről, a monitoring adatok gyűjtéséről, 

kiértékeléséről. E feladattal kapcsolatos részletek a 7. fejezetben olvashatók. 

A munkaszervezet feladatai a helyi támogatási kérelemkezeléssel kapcsolatosan 

A helyi támogatási kérelmek kiválasztásának helyi bírálati szakaszát a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet  

72., 72/A és 72/B. §-ai és az ÁÚHF szabályozzák, melyek alapján a munkaszervezet legfontosabb 

feladatai a támogatási kérelemkezelés helyi szakaszában a következők. 

A helyi felhívások elkészítése: 

1. gondoskodik a helyi felhívások kidolgozása érdekében a helyi felhívás előkészítő munkacsoport 

üléseinek előkészítéséről, összehívásáról és a titkársági teendők ellátásáról (3. melléklet: FEMCS ülések 

ügyrendje); 

2. gondoskodik a helyi felhívások és mellékleteik jelen kézikönyv 2. mellékletét képező sablonja 

szerinti első tervezetének elkészítéséről, valamint a FEMCS által jóváhagyott észrevételek átvezetéséről; 

3. gondoskodik a helyi felhívások és mellékleteik IH-hoz történő benyújtásáról szabályossági 

vizsgálat céljából; 

4. gondoskodik az IH észrevételeinek HACS által történő megvitatásáról és átvezetéséről, szükség 

esetén az IH-val történő további egyeztetésről; 

5. gondoskodik az IH által minőségellenőrzött, szabályosnak nyilvánított helyi felhívások IH 

értesítést követő 10 napon belül a saját honlapon történő megjelenítéséről, amelyről írásban értesíti az 

IH-t; 

6. gondoskodik a helyi felhívás és mellékletei központilag szabályozott részei (pl ÁÚHF) 

változásainak IH iránymutatásai szerinti frissítéséről. 
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Projektfejlesztés és a helyi támogatási kérelmek bírálata: 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet VI. az összeférhetetlenséggel kapcsolatos rendelkezéseket 

tartalmazó fejezete alapján a HACS-nak gondoskodnia kell arról, hogy az adott helyi támogatási 

kérelem vonatkozásában a projektgenerálásban (a helyi támogatási kérelem kialakításával kapcsolatos 

tanácsadásban) és az értékelésben részt vevők személyi szinten elkülönüljenek. 

1. Segíti a területén lévő potenciális támogatást igénylőket a projektfejlesztésben és a nyertes 

támogatást igénylőket a kifizetési kérelmük összeállításában, valamint ez irányú konzultációkat szervez, 

és ehhez kapcsolódóan ügyfélszolgálati tevékenységet folytat. A projektfejlesztésben való 

segítségnyújtás nem tartalmazza a helyi támogatási kérelmeknek vagy azok részeinek megírását. A 

munkaszervezet a HKFS keretén belül meghirdetett helyi felhívások vonatkozásában sem részben, sem 

egészben nem írhat helyi támogatási kérelmeket, csupán tanácsokkal, információkkal segítheti a 

támogatást igénylőjét a kérelme elkészítésében. 

2. Gondoskodik a Helyi Bíráló Bizottság üléseinek előkészítéséről, összehívásáról és a titkársági 

feladatok ellátásáról (4. melléklet: HBB ügyrendje; 5. melléklet: HBB ülések jegyzőkönyvének 

sablonja). 

3. Befogadja, és saját rendszerében iktatja a beérkezett helyi támogatási kérelmeket (7. melléklet: 

helyi támogatási kérelem sablon). 

4. Értesíti a támogatást igénylőket a helyi támogatási kérelmeik beérkezéséről és a kiválasztási 

folyamat megkezdéséről (8. melléklet: Érkeztető levél sablon). 

5. Elvégzi a beérkezett helyi támogatási kérelmek jogosultsági ellenőrzését – a helyi felhívásban 

szabályozott, a HACS által ellenőrizendő jogosultsági kritériumok alapján. 

6. Ha a HACS által ellenőrizendő jogosultsági kritériumok megfeleléséhez hiánypótlásra van 

szükség, a munkaszervezet egy alkalommal hiánypótlást kér a támogatást igénylőtől (9. melléklet: 

hiánypótlásra felszólító levél sablon). 

6. Elvégzi a jogosultsági ellenőrzésen megfelelt helyi támogatási kérelmek tartalmi értékelését – a 

helyi felhívásban meghatározott kiválasztási kritériumok alapján. 

7. A tartalmi értékelés során felmerülő nem egyértelmű vagy ellentmondást tartalmazó információ 

esetén egy alkalommal tisztázó kérdést tesz fel a támogatást igénylőnek (10. melléklet: tisztázó kérdés 

levél sablon). 

8. A döntési javaslat megalapozása céljából (pl. valótlan adatközlés gyanújának felmerülése esetén) 

helyszíni szemlét tarthat (részletes szabályok a 3.2.5 fejezetben). 

9. A tartalmi értékelés alapján elkészíti az egyes helyi támogatási kérelmek pontozásos értékelését 

tartalmazó értékelési lapokat (11. melléklet) és az adott szakaszban értékelt kérelmekre adott 

pontszámok alapján a HBB elé terjeszti a helyi támogatási kérelmeket; 

10. Értesíti a támogatást igénylőket a HBB döntési javaslatáról (6. melléklet: HACS 

támogató/elutasító nyilatkozat sablon) és felszólítja a támogatásra javasolt támogatást igénylőket 

támogatási kérelmük 30 napon belül az IH által meghatározott informatikai rendszerbe történő 

feltöltésére; 

11. A HBB ülést követően legkésőbb 30 napon belül (javasolt rövidebb határidő) megküldi az ülés 

jegyzőkönyvét a HBB tagjainak és az IH-nak a clld@ngm.gov.hu email címre. A jegyzőkönyv 

tartalmazza: 

a. az elutasításra javasolt kérelmek esetén a támogatást igénylő és a helyi támogatási kérelem 

azonosítását, a helyi támogatási kérelem rövid tartalmát; az értékelését (megítélt pontszámot) és az 

elutasító döntés részletes indoklását; 

b. a támogatásra javasolt kérelmek esetén a támogatást igénylő és a helyi támogatási kérelem 

azonosítását, a helyi támogatási kérelem rövid tartalmát, az értékelését (megítélt pontszámot), és 

támogatási összeget; 

c. az összegző rangsort. 

12. Együttműködik az IH-val a támogatott helyi projektek helyszíni ellenőrzései során. 

13. Eleget tesz az IH adatkéréseinek. 

mailto:clld@ngm.gov.hu
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A munkaszervezet vezető feladatai 

A munkaszervezet munkáját munkaszervezet vezető irányítja, aki  

1. gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet dolgozói vonatkozásában; 

2. eljár és dönt egyesület esetén a közgyűlés és az elnökség, konzorcium esetén a tagság és a 

vezetőség által hatáskörébe utalt ügyekben; 

3. gondoskodik az egyesület / konzorcium nyilvántartásainak vezetéséről; 

4. az elnökséggel / vezetéssel egyetértésben gondoskodik az egyesület / konzorcium álláspontjának 

képviseletéről szakmai kérdésekkel kapcsolatban; 

5. gondoskodik a HKFS megvalósulását dokumentáló jelentések (kifizetési kérelmek) 

elkészítéséről és benyújtásáról; 

6. gondoskodik a HKFS monitoringjának alapját képező indikátorok rendszeres gyűjtéséről és 

értékeléséről, a kötelező adatszolgáltatási tevékenységeknek való megfelelésről;  

beszámol a HACS elnökségének / vezetésnek a munkaszervezet 

 

 

Balatonfüred, 2019. december 18. 

 

 

Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 

Schmidtné Kositzky Anett 
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