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Szakmai ágazatok beszámolója 2020. 
 

Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó 

Nonprofit Kft. 
 

Vezetői Összefoglaló 
 

Az események, rendezvények jelentős része pályázati támogatásban érintett 2020/2021.évben, 

a megvalósítás feltételeinek egyeztetése megtörtént, a projekt időszakok módosultak a 

pandémiás helyzet miatt, több alkalommal, minden szakmaterületen. 

A munkaterv kiegészül a közművelődési szolgáltatási tervvel, amely tartalmazza, hogy mely 

feladatokat látjuk el a kötelező közművelődési alapszolgáltatások körében, amely az állami 

normatíva alapját képezi. 

A Kisfaludy Színház terve, 2020. július 1-től 2021. június 30-ig tervezett, a következő, 2021. 

július 1.-2022. június 30. időszak munkaterve 2021. április folyamán realizálódik,  egyrészt 

színházak , társulatok pandémiás helyzet miatt kialakult speciális helyzete miatt, másrészt az 

aktuális előadó-művészeti pályázati felhívás szakmai tartalma, annak feltételei még nem 

ismertek.  

A beszámolók, munkatervek esetében igyekeztünk minden szakmai területre kitérni, de 

elsősorban a pályázati támogatásban érintett és/vagy kiemelt vagy stratégiai szempontból 

jelentős rendezvényeket helyeztük fókuszba. Minden eseményt, rendezvényt nem tudunk 

megjelentetni a beszámolóban, mert egy évben közel 800 rendezvény megvalósítása tartozik 

feladatkörünkbe. Ezeket tartalmazza a Szolgáltatási terv táblázata 

 

A munkaterv és beszámoló a művészeti csoportok és a helyi közösségek vezetőinek továbbá 

Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. munkatársainak elektronikus úton megküldött szöveges 

ismertetője alapján készült. 

Jelen beszámoló 110. oldal terjedelmű. A részletes beszámolók, munkatervek, költségtervek a 

Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. székhelyén (8230. Balatonfüred, Honvéd utca 2.-4.) 

megtekinthetők. Ezek terjedelme megközelíti az 500 oldalt.  

 

Kiállításaink működése és látogatottsága 
2020-ban nyitásának/ újra nyitásának 10 éves évfordulóját ünnepelte a Vaszary Galéria, a Jókai 

Mór Emlékház és a Városi Múzeum. Az év elején tervezettekhez képest- a pandémia miatt, 

érthető okokból- sokkal visszafogottabb módon sikerült az évfordulóra emlékezni.  

Balatonfüred összes kiállítóhelyének és intézményeinek látogatottsági 

adatai, összehasonlítva 2019. évvel 
 

intézmény 2019. június-július-augusztus                      2020. június-július-augusztus                         

összes kiállítóhely:        13.777 8.944 

Vaszary Galéria (fő): 5.448 2.804 
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Jókai Mór Emlékház (fő) 5.646 4.222 

Városi Múzeum (fő) 822 446 

Vitorlázeum (fő) 1.861 1.472 

 

intézmény 2019. január 1- december 31.                      2020. január 1. – december 31.                         

összes kiállítóhely:        30.860 15.457 

Vaszary Galéria (fő): 11.802 5105 

Jókai Mór Emlékház (fő) 12.937 7073 

Városi Múzeum (fő) 1933 987 

Vitorlázeum (fő) 4188 2292 

 

A Városi Helytörténeti Gyűjteményi és a Kutatószolgálati feladatellátás 
A gyűjteményi feldolgozó és kutatószolgálati munkák feladatvégzésének terén a munkakör 

tehermentesítése megoldódott, bár a feldolgozói mennyiség növekedett. Az intézmények 

bezárásával a feladatellátás nem szünetelt, home officeban történt a munkavégzés.  

Az Eszterházy villa projekt jelentett plusz feladatellátást, hiszen a kiállítás tervezésének 

folyamatában a Kutatószolgálat munkatársai tevékenyen részt vettek.  

A kiállítóhely a Kubinyi pályázati támogatásból idén támogatásban részesült.  

Jókai Mór Emlékház  
A minőségmegőrzés és az üzleti fejlesztés céljából továbbra is szükséges a Jókai ajándék-, és 

emléktárgyak árusítása, ezért Jókai ajándéktárgyak választékának bővítése történt 

(múzeumshop kiadás/bevétel). A Jókai Emlékház egy nagyobb mértékű fejlesztés előtt áll, 

támogatási forrásból, amely a kert és parkfejlesztést, a mosdók felújítását és a pince, mint 

közösségi tér fejlesztését tartalmazza. A munkálatok 2020. augusztusában megkezdődtek és 

2021. márciusban fejeződnek be.  

Vaszary Galéria 
A 10 éves évforduló a „TOP 10” kiállításunkban öltött testet, ám sajnálatos módon a kiállítás 

márciusban összesen 6 napon át tartott nyitva. A június 17-ei újra nyitás idejére már a tervek 

szerint a kiállítástól búcsúztunk volna, ám a három hónapon át történt bezárás indokolttá tette, 

hogy átalakítsuk e munkaterületen a terveket. Így a TOP 10 kiállítás év végéig 

meghosszabbítottuk és a második félévre tervezett kiállításokat 2021-ben valósítjuk meg. A 

Vaszary kertben a következő hetekben megkezdődnek a kerti munkálatok és tavaszra a Sellő 

szobor is helyet lel a rózsakertben. Továbbá kiépül a kertmozi, az integrált 

látogatómenedzsment tehát újabb szférára is építhet a következő évtől.  
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Vitorlázeum 
A Vitorlázeumban idén az előző években rendkívül népszerű látogatói csomagok értékesítése 

minimálisra csökkent. A csoportos látogatások megszűnése a legjobban a Vitorlázeumot viselte 

meg a látogatószám tekintetében.  

Kisfaludy Színház 
A Kisfaludy Színház 2020/2021 évad tervezése időben eltolódott, az Emberi Erőforrások 

Minisztériummal történt egyeztetéseknek megfelelően. A megelőző években a tervezési 

időszak aktuális év március 1-től, következő év február 28-ig volt. Idén a vírushelyzet új 

tervezési időszakot eredményezett, így a Kisfaludy Színház munkatervét 2020. július 1.- 2021. 

június 30. időszakra állítottuk össze. A program továbbra is 30 fizetős előadás megvalósításra 

kötelezi a Színházat, mellette több koprodukciós előadás is teljesítendő. A Kisfaludy Színház 

az országos Déryné programban is együttműködik. 

Közművelődési feladatellátás, rendezvények szervezése, művészeti 

csoportok és kisközösségek működése 
 

Közművelődési intézményeink 

 

Arácsi Népház és Kiállítóház valamint a Kisfaludy Galéria 
A rendezvényszervezés terén az évet egy szóval jellemezhetjük: Újratervezés.  

Az állandó újratervezésen túl, a kommunikáció, a pályázatok elszámolhatósága, a 

megvalósíthatóság állította (és állítja) a Szervezőket, a Műszaki munkatársakat és a Gazdasági 

csoportot új kihívások elé. A rendezvények eszközparkja kiegészült a vírushelyzetben 

alkalmazandókkal, a szabályozások követése napi szintű felkészültséget igényelt a 

Munkavállalóktól.  

A kis közösségekkel, művészeti csoportokkal még szorosabbra fonódott a kapcsolat. Az 

intézmény vezetése és a csoportok felügyeletét, koordinációját ellátó Munkatársak napra készen 

tájékoztatták és irányították e területen is a működést, a csoportok teljes elfogadása mellett.  

Az intézmények bezárásnak idején a Munkatársak áttértek a szociális jellegű feladatellátásra, 

továbbá ebben az időszakban minden szakterületen megtörtént az adatszolgáltatás, felmérés, 

újbóli felmérés és elemzés. Március-április és május hónapban 24 átfogó intézményelemzés 

részesei voltunk, amellyel együtt járt a nagy mennyiségű adatfeldolgozás.  

Jegybevételek alakulása (nettó) 

intézmény 
2019. év végi 

eredmény (Ft) 

2020. év eleji 

terv (Ft) 

2020.szeptember 

30. (Ft) 

2020.  év végi 

eredmény (Ft) 

Vaszary Galéria 10 708 950 11 500 000 4 384 760 4 870 485 

Jókai Mór 

Emlékház 
9 807 737 11 000 000 5 788 764 6 434 212 

http://www.furedkult.hu/
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Városi Múzeum 1 320 006 1 400 000 546 437 635 981 

Vitorlázeum 2 210 765 3 000 000 1 213 116  1 329 285 

Kisfaludy 

Színház 
6 392 265 10 000 000 6 379 768 6 665 241 

 30 439 723 36 900 000 18 312 846 19 935 204 

 

A jegybevételek terén a Kisfaludy Színház bevételei nőttek az előző évekhez és az év elején 

tervezettek képest. Ennek oka, hogy a nyári, szabadtéri előadások nagy népszerűségnek 

örvendtek. Fontos tapasztalat idén, hogy a COVID-19 vírushelyzet miatt a zárt térben 

megvalósuló rendezvények kevésbé voltak látogatottak, mint a szabadtéri rendezvények.  

 

A kiállítóhelyeket a vírushelyzet jobban sújtotta a látogatószám tekintetében, mint a színházi 

és rendezvényi szféránkat: megszűntek a csoportos látogatások és teljes mértékben törlődtek az 

osztálykirándulások.  

Pályázati adatok 

Egyéb, (nem önkormányzati) támogatásokból származó bevételek alakulása 

(2020. szeptember 30-ig beérkezett támogatások, nettó):  

Támogatási forrás 

megnevezése 
2020. évi terv 

2020. szeptember 

30. tény 

2020. év vége 

várható 

EMMI Színház 

működési tám. 
0 30 000 000 11 097 931 

EMMI Színház 

működési tám. TAO 
30 000 000 30 000 000 21 532 207 

NKA, MMA, 

MASPORT 
2 000 000 0 0 

Anna Fesztival/ EMMI 
20 000 000 20 000 000 20 000 000 

Füredi Ősz/ EMMI 
15 000 000 15 000 000 11 940 190 

Jókai Napok/ EMMI 
10 000 000 10 000 000 5 783 280 

TOP ESZA 

Nagyrendezvények 
15 000 000 7 918 364 9 842 769 

TOP ERFA 
19 200 000 4 404 698 6 558 739 

TOP munkaszervezet 
12 000 000 3 668 000 9 808 260 

http://www.furedkult.hu/
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Egyéb támogatás 
2 000 000 0 0 

  

Kubinyi pályázat 
2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Érdekeltségnöv. tám 
1 390 667 1 390 667 1 390 667 

Összesen: 
128 590 795 124 381 729 99 954 043 

   

 

Balatonfüred, 2021. február 18.  

 

 

Schmidtné Kositzky Anett 

ügyvezető igazgató 

Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 
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Beszámolók 

Vaszary Galéria 

 
Vaszary Galéria tevékenysége, kiállításai és keretprogramjai 
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Cilinder és Lokni 
 

Kurátor: Tóth Ferenc művészettörténész (Szépművészeti Múzeum) 

 

 

Leírás: 

 

A Vaszary Galériában 2015 óta fogadja a látogatókat a Cilinder és lokni – Osztrák biedermeier 

képek a Szépművészeti Múzeumból című kiállítás. A Szépművészeti Múzeum egyik 

legnépszerűbb műtárgyegyütteséből válogató tárlat a 19. század első felében és közepén egész 

Közép-Európában divatossá vált biedermeier művészeti stílus legrangosabb mestereinek 

munkáit mutatja be. A mintegy ötven műalkotásából álló, reprezentatív válogatás a 2020-as 

évaddal visszakerül a Szépművészeti Múzeum gyűjteményébe. 

 

Megjegyzések: 

 

Az évad megnyitása utáni héten léptek életbe a közegészségügyi megszorítások, amelyek 

következtében a Vaszary Galéria is bezárta kapuit június 20-ig. Ezalatt az idő alatt digitális 

tartalomközvetítéssel tartottuk frissen a Galéria online reprezentációját. 

 

A kiállításról online tárlatvezető videó készült. 

Vezette: Márffy Nóra tárlatvezető 

Publikáció: 2020. május 12.  

https://www.youtube.com/watch?v=T9gQrJMCqUo 

Látogatottsága: 200 megtekintés 

 

Publikáció a tárlatvezetésről: 

https://kultura.balatonfured.hu/cilinder-es-lokni-a-virtualis-terben/ 

  

 Rendezvény, esemény, kiállítás, 

fesztivál, stb. megnevezése:  

Cilinder és lokni. Osztrák biedermeier 

képek a Szépművészeti Múzeumból 

 Szakmaterület (aláhúzandó): színház/előadóművészet, közművelődés, 

gyűjteményi/kiállítási 

 Rendezvény időpontja, helyszíne(i):  Vaszary Galéria B2 terem 

2015. június 13. – 2021. január 10. 

 Résztvevők száma:  3783 

 Szakmai felelős (beszámoló 

elkészítője):  

Kovács Alex kiállításszervező 

http://www.furedkult.hu/
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Láthatatlan jelenlét  
 

Kurátorok: György Gabriella (Ferenczy Múzeumi Centrum), Nyitrai Orsolya (Vaszary 

Galéria) 

 

 

Leírás: 

 

Jelen lenni többet jelent, mint éppen valahol tartózkodni. Teljes figyelmünket, odaadásunkat, 

beleérző képességünket igényli. Hogyan is élhetnénk bele magunkat bármibe is, ha nem 

tudnánk átélni azt a másvalamit, vagy másvalaki helyzetét? Beleérző képességünket és 

fantáziánkat most egy interaktív kiállításon fejleszthetjük, miközben jól szórakozunk – a 

jelenlét, a hiány és a kommunikáció fogalmai köré csoportosított kortárs és modern alkotások 

közegében. A különleges, kimondottan kamaszok számára rendezett kiállításon a szentendrei 

Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményének darabjai kezdeményeznek párbeszédet a TOP 10 

című tárlaton látható alkotásokkal, illetve természetesen a közönséggel. A múzeumpedagógiai 

szempontok szerint rendezett tárlaton asszociációs játékokkal és egy társasjáték segítségével 

keressük a válaszokat a műalkotások által feltett kérdésekre – közösen próbálunk válaszolni az 

olyan nagy horderejűekre is, mint például: hogyan tudnánk elmagyarázni egy földönkívülinek, 

hogy mi a művészet? 

 

A partner intézmény pályázati finanszírozásból állta a költségek nagy részét. 

A kiállítás a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-

2016-00001 azonosító számú projekt múzeumi komponensének keretében jött létre, melynek 

szakmai megvalósítója a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani 

Központ.  

A projekthez kapcsolódó szakmai programok és múzeumpedagógia foglalkozások 2020. 

szeptember 17. és november 29. között zajlanak. 

 

Az együttműködés értelmében a Vaszary Alkotóműhely az iskolák bevonásával rendszeresen 

szolgáltatott múzeumpedagógiai programokat, valamint szakmai napokat, amelyek ingyenes 

részvétellel zajlottak az előre meghirdetett időpontokban. 

 Rendezvény, esemény, kiállítás, 

fesztivál, stb. megnevezése:  

Láthatatlan jelenlét 3.0 

Bevezetés a kortárs művészetbe 

kamaszoknak – de nem csak nekik 

 Szakmaterület (aláhúzandó): színház/előadóművészet, közművelődés, 

gyűjteményi/kiállítási 

 Rendezvény időpontja, helyszíne(i):  Vaszary Galéria B2 terem 

2020. szeptember 17. – november 29.  

 Résztvevők száma:  554 fő + a Vaszary Alkotóműhely ingyenes 

programai 

 Szakmai felelős (beszámoló 

elkészítője):  

Kovács Alex kiállításszervező 

http://www.furedkult.hu/
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TOP 10  

 

Kurátor: dr. Beke László művészettörténész 

 

Kölcsönzők: A kiállítás képanyagát a kiállító művészek, magán személyek és művészeti 

intézmények biztosították. 

 

A kiállítás koncepciója: 

A TOP 10 – magyar kortárs c. képzőművészeti kiállítást a Vaszary Galéria fennállásának 

jubileuma alkalmából rendezte meg. A kiállítás már a rendezést megelőzően élénk érdeklődést 

és diskurzust váltott ki a képzőművészet világát képviselő szakemberektől. 

A kiállítás a kortárs magyar képzőművészek 10 legfontosabb résztvevőjét mutatja be, amely 

listát a Magyar Képzőművészeti Egyetemen hallgatóinak szavazataiból állította össze dr. Beke 

László.  

Beke László ezzel a művészeti közélet kortárs jelenségére – számszerűsítés és sorrend 

felállítása – és polemikus párbeszédbe helyezkedik vele úgy, hogy ezt a Magyar 

Képzőművészeti Egyetem hallgatói között végzett, 4 éven át tartó kutatás keretébe ágyazta. 

 

A kiállítók: 

 Maurer Dóra  

 Bukta Imre 

 Fehér László 

 Kis Varsó 

 Bak Imre 

 Birkás Ákos 

 Szücs Attila 

 Ilona Keserü Ilona 

 Lakner László  

 Szöllősi Géza 

 

Megjegyzések: 

 

A kiállítás megnyitása előtt lett felszerelve az új világítási rendszer. A műtárgyvilágítás 

minőségére számos pozitív jelzést kaptunk a kiállítást látogató szakmai közönségtől.  

 Rendezvény, esemény, kiállítás, 

fesztivál, stb. megnevezése:  

TOP 10 – magyar kortárs 

 Szakmaterület (aláhúzandó): színház/előadóművészet, közművelődés, 

gyűjteményi/kiállítási 

 Rendezvény időpontja, helyszíne(i):  Vaszary Galéria A épületszárny 

2020. március 7. – június 28. 

Meghosszabbítva: 2021. január 10. 

 Résztvevők száma:  3783 

 Szakmai felelős (beszámoló 

elkészítője):  

Kovács Alex, kiállításszervező 

http://www.furedkult.hu/
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A kiállítás megnyitása utáni héten léptek életbe a közegészségügyi megszorítások, amelyek 

következtében a Vaszary Galéria is bezárta kapuit június 20-ig. Ezalatt az idő alatt digitális 

tartalomközvetítéssel tartottuk frissen a Galéria online reprezentációját. 

Ennek legfőbb módja az online publikációk megjelentetése mellett a saját online tartalmak 

publikálása volt. 

 

Saját, online publikálású tartalom: 

 

facebook.com/vaszarygaleria: digitális tárlatvezetés sorozat április 27-től június 1-ig minden 

kiállító művészről egy rövid, informatív portfóliót jelentettünk meg, bemutatva a kiállított 

munkáit is. 

 

Május 31-én, vasárnap Gyereknap alkalmából digitális puzzle játékot publikáltunk a Galéria 

facebook felületén. Alacsony érdeklődés kísérte, mindössze 13 kattintás. 

 

Online tárlatvezető videó 

Vezeti: Schneller János művészettörténész 

Publikálva: 2020. április 7. 

https://youtu.be/VVkwbOCVFjI 

Kiemelkedő érdeklődés kísérte: 1746 megtekintés 

A tárlatvezetésről írt az Új Művészet magazin (Sinkó István: Művészet karantén idején, ÚM, 

2020/5.)  

 

A november 1-től érvényes zárlatot követően az online tartalmak közvetítése folytatódik: a 

Magyar Nyelv Hete és a Füredi Őszi Fesztivál bizonyos programjai november és december 

folyamán időarányosan publikálásra kerül. 

 

A kiállításhoz katalógus készült, amelynek bemutatása a Füredi Őszi Fesztivál keretében 

történt. 

 

Programok: 

 

Kiállításmegnyitó  

2020. március 7. 17.00  

Köszöntőt mondott: dr. Bóka István, Balatonfüred Város polgármestere  

A kiállítást megnyitotta: Radák Eszter festőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem 

rektora 

A Vaszary Galéria 10 évéről megemlékezett: Geskó Judit művészettörténész 

 

 

Múzeumok Éjszakája: bővebben a Múzeumok Éjszakája beszámoló űrlap 

 

Meghirdetett tárlatvezetés a kiállításban: 

http://www.furedkult.hu/
mailto:info@furedkult.hu
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2020. július 25. szombat  

Vezette: Kovács Alex 

Részt vett: kb. 18 fő. 

 

Meghirdetett tárlatvezetés a Kékszalag alkalmából 

2020. július 30. csütörtök 

Vezette: Kovács Alex 

Részt vett: 23 fő. 

A Kékszalag alkalmából egyéb játékos programok: 

 Kékkő Kereső 

 Az érsek és az élet vize – múzeumi rejtvényjáték a TOP 10 – magyar kortárs című 

kiállítás művei között. 

A Kékszalag során látogatók száma: 41 fő. 

 

Füredi Őszi Fesztivál: bővebben a Füredi Őszi Fesztivál beszámoló űrlapján 

 

Meghirdetett program a Magyar Nyelv Hete alkalmából: 

2020. november 15. 

14.00 Versimprók 

Verses-zenés improvizatív összművészeti dialógus a TOP10 - magyar kortárs című kiállítás 

műveivel. 

Szerepelnek: Varró Dániel költő, műfordító, Bíró Eszter énekes, színész, Födő Sándor 

zeneszerző, zenész 

A program a járványügyi korlátozások miatt zárt ajtók mögött valósul meg és videófelvétel 

formájában került publikálásra a Vaszary Galéria facebook-oldalán. 

 

Publikációk: 

https://kultura.balatonfured.hu/a-minosegben-nincs-kompromisszum-tizeves-a-vaszary-

galeria/?fbclid=IwAR287awGyMx1kBGQm2R2dta71b6kMQFQkiTbR7l5024FXGLhl1b6vK

Cyaps 

https://balatonfured.hu/2020/03/04/maurer-dora-nem-tudok-

ismetelgetni/?fbclid=IwAR05LokAqtR7HE50aSIMxtxy1tuOBcC8DQUoUHoRGiSwB1Mi2o

cQt446QAk 

https://balatonfured.hu/2020/03/08/a-legjobbak-tarlata-megnyilt-a-top-

10/?fbclid=IwAR1iWL48jteR7o84iH_IXSsmN_4y3aPXXPMM1IevrQak-SxoZZfGRD5twis 

https://furedtv.hu/video/top10-killts-szllsi-gza-bak-imre-fehr-lszl-szcs-attila 

https://hvg.hu/360/202027_fototer__hatborzongatas_az_elso_vilaghaboru_kepei 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/a-top-10-kortars-magyar-kepzomuvesz-mutatkozik-

be-balatonfureden-3648888/ 

 

 

https://kultura.hu/a-koronavirus-uj-korszakot-inditott-el-a-

muveszettortenetben/?fbclid=IwAR2l9qHwPVpr9Uo81jG7_jAmLsJ5zQ4G8Ss_IaRvpITa8G

hcDujXmA-I0AA 
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https://www.tempevolgy.hu/online/podium/kovacs-alex-csizma-az-asztalon-top-10-a-vaszary-

galeriaban 

 

Schneller János: A bíró okos lánya. In: Új Művészet, 2020/7-8. 

Sirbik Attila: Bevetett matéria. In: Új Művészet, 2020/7-8. 

 

Kortárs Találkozások podcast - Szöllősi Géza - Kitin Stories 

https://soundcloud.com/kortarstalalkozasok/szollosi-geza-kitin-

stories?fbclid=IwAR0KtYaybo9VBPs5ppNOjMyWutAGU36FRcuWjIyl0xzZkbIPFaG-

xtn0_T4 

 

Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény 

 

Beszámoló a Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény működéséről 

és keretprogramjairól 

Összefoglaló 

Mint mindenki számára, a 2020-as év rendkívüli volt. A nehézségek ellenére sikeresen 

alkalmazkodtunk a változó körülményekhez és a lenti összesítés szerinti eredményeket értük 

el.  

Kiállításunk és kutatószolgálatunk a vírusjárvány veszély miatt központi utasítás szerint zárva 

tartott: 

 2020. március 16.-június 16. és november 11.-december 31.-e között, valamint a 

közösségi terek festése miatt 2020. november 2.-6.-ig. 

A 4,5 hónapos zárva tartás idején szakmai munkatevékenységünket részben home office-ban, 

részben a gyűjteményben folyamatosan végeztük. 

Kutatószolgálatunk az év folyamán – az elrendelt zárva tartás ideje alatt is – elektronikus 

szolgáltatás útján működött. Mintegy 101 kutatási alkalommal közel 1.300 dokumentumot 

biztosítottunk, és 51 tematikus anyaggyűjtést és összeállítást készítettünk a kutatók és a 

városi intézmények számára.  

Kiállításainkat a jelentősen lecsökkent nyitva tartási időszakban 1.600 fő látogatta az év 

folyamán, múzeumi „shop”-unk több mint negyedmillió forint értékben értékesített 

kiadványokat. 

Gyűjteményünk 2020-ban 421 db relikviát leltározott, azaz gyarapodott, amellyel elérte a 

jelentős, tízezres gyűjteményi nagyságrendet.  

5 időszaki kiállítással színesítettük „múzeumi” kiállítási kínálatunkat, köztük többek között a 

veszprémi megyeházán rendezettel, a helyi, megyei értékként nyilvántartott „1956-os 

balatonfüredi zászló” nemzeti ünnepen való bemutatással, illetve Lóczy-Cholnoky évfordulós 

kiállítással. 

Eredményesen pályáztunk. 2019-ben 2.000.000,-Ft, 2020-ban 3.000.000,-Ft támogatást 

nyertünk a Gyűjtemény infrastrukturális és humánkomfort fejlesztésére. 

3 szakmai előadást, több tárlatvezetést tartottunk és helyszínei voltunk a Helytörténeti 

Egyesület összejöveteleinek és elnökségi üléseinek. A gyűjtemény vezetőjét f. év márciusában 

a Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület elnökségi tagjává választották. 

http://www.furedkult.hu/
mailto:info@furedkult.hu
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Szakmai publikációkat, ismeretterjesztő írásokat adtunk közre gyűjteményünk relikviáiról, 

Balatonfüred és a Balaton múltjából. 

 

Figyelemre méltó eredményeket értünk el internetes online felületeken szervezett új 

kezdeményezéseinkkel. A két hónapon át tartó  

 Füredi JÁTSZ(ma)! 13+1 fordulós online helytörténeti játékban közel félezer 

megoldás érkezett hozzánk, a YouTube csatornán elhelyezett  

 Történetek Balatonfüredről online tárlatvezetéssel kiállításunk látnivalóit 

népszerűsítettük.  

 

Ezeknek is köszönhető, hogy honlapunk látogatottsága jelentősen, a tavalyi 17.147-ról 

29.984-ra, oldalmegtekintése 92.214-ről 125.957-re növekedett. 

Médiaszerepléseink eredményesen járultak hozzá intézményünk és Balatonfüred város pozitív 

megítéléséhez. Ezek közül is kiemelkednek a Duna Tv – Roma magazin által forgatott 

látványos, negyedórás balatonfüredi összeállítás, valamint a reformkori értékeinkről az erdélyi 

és felvidéki lapokban megjelent interjúk (https://erdelyinaplo.ro/kulturter/balatonfured-a-

magyar-kiralysag-disze-n-az-anna-baljarol-hires-telepules-gazdag-tortenelmi-oroksegevel-

varja-latogatoit#) 

 

Tanulságok és javaslatok a következő évre 

 Folytatni kell az online térbe költözést, sürgősen modernizálni és megújítani kell a 

gyűjtemény honlapját. 

 Az új leltározásoknál digitális adatfelvételt és rögzítést (pdf, fotó készítés) is kell 

alkalmazni. 

 A gyűjteményi raktárban lévő relikviákból, válogatva, az egyedieket leltározni 

szükséges. 

 Javítani kell a gyűjtemény rendezettségén, a leltározott tárgyak visszakereshető 

szakszerű elhelyezésén. 

 

Részletes beszámoló 

1. Gyűjteményleltár – gyarapodás – feltárás 2020-ban (I-III. negyedév) 

 Ez évben is folyamatosan végeztük az új kiadványok, relikviák leltározásra való 

előkészítését, behasonlítását, tárgyszavazását. Az év folyamán szeptember 30-ig 

leltározásra került 250 db gyűjteményi relikvia. 

 

Jelentős és értékes gyarapodást jelentett az év folyamán: 

 16 személytől kapott gyűjteményünk balatonfüredi vonatkozású helytörténeti ajándék 

dokumentumot, vagy tárgyat, amelyeket listázva vettünk át leltározásra. 

 Befejeztük a 2019 őszén kapott, kiemelkedő várostörténeti jelentőségű Peremartoni 

Nagy Sándorra vonatkozó anyagegyüttes (Peremartoni Krisztina ajándékának) 

listázását (1746 + 32 db). 

 A FüredKult jóvoltából megvásároltunk Lengyel Samu fényképeket (6 + 4 db) (2020. 

09. 18.). 
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 Megszerveztük Balatonfüred város által megvásárolt Németh László üvegpohár 

gyűjtemény szakszerű átvételét és leszállítását, ideiglenes elhelyezését. 

 

2. Kiállításszervezés 2020-ban 

 

Új, év közben létrehozott időszaki kiállításaink, bemutatóink: 

 

 (FüredMÚLT Rejtett kincsek tárlata c. előző évi kiállítás bontása. 2020.01. 08.) 

 

 Balatonfüred múltjából ~ Anna-bál ~ Kékszalag ~ Borhetek  

Alkalmi kiállítás a veszprémi Megyebálon (Veszprém, 2020. 02. 08.)  

Összeállította és rendezte: P. Miklós Tamás.  

 

 „A füredi Anna-bál”  

Minitárlat a régi Anna-bálok relikviáiból. (2020.07. 25.- 09. 20.) 

Összeállította és rendezte: P. Miklós Tamás.  

 

 „Cholnoky Jenő és Balatonfüred”  

Minitárlat és könyvbemutató. (2020. 07. 25.- 09. 20.) 

Összeállította és rendezte: P. Miklós Tamás.  

 

 „’56-os füredi zászló”  

Helyi érték bemutató (2020. 10. 22-31.) 

 

 A Geológus és a Földrajztudós Füreden! Lóczy 100 – Cholnoky 150!  

Időszaki emlékkiállítás (2020. 11. 24. – ) 

Összeállította és rendezte: P. Miklós Tamás.  

 

Elmaradt 

 AVE Füred! Balatonfüred római kori emlékei és információi. Kamarakiállítás. 

 

4. közművelődési tevékenység – Múzeumpedagógia 2020-ban 
 

4.1. Online szolgáltatás, kapcsolatépítés 

 

 Füredi JÁTSZ(ma)!  

13+1 fordulós online helytörténeti játék szervezése, bonyolítása. (2020. 04. 06 – 05. 25.) 

Díjsorsorlás: 2020. május 25. https://assets.adobe.com/public/6539a30b-f4f2-426d-52b0-

237fd194d4b3  

 

 Történetek Balatonfüredről. Online tárlatvezetés a Városi Helytörténeti 

Gyűjteményben. 

A YouTube csatornán hozzáférhetővé tett 20-25 perces felvételek leforgatása, közzététele. 

http://www.furedkult.hu/
mailto:info@furedkult.hu
https://assets.adobe.com/public/6539a30b-f4f2-426d-52b0-237fd194d4b3
https://assets.adobe.com/public/6539a30b-f4f2-426d-52b0-237fd194d4b3
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o 1. rész - Az épület és a közlekedés története 

o 2. rész - A Füredi Színház története 

o 3. rész - A balatonfüredi meleg- és hideg fürdők története 

o 4. rész - A balatonfüredi Anna-bál története 

 

4.2. Nyilvános előadások, rendezvények Gyűjteményünk szervezésében 

 Füred régi épületei.  

P. Miklós Tamás előadása (Kulturális Örökség Napjai) – (2020. 09. 20.) 

 Éjjeli tárlatvezetés vetítéssel, P. Miklós Tamással. 

(Múzeumok Éjszakája) (2020. 06. 27.)  

 „A füredi Anna-bál”  

Minitárlat megnyitó. P. Miklós Tamás előadása. (2020.07. 25.) 

 

5. Kutatási és Feltáró tevékenység 2020-ban  
 

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. 

 2020 évi forgalom fő adatai: 

o Kutatói használat:     101 alkalom 

o Dokumentumhasználat:   1237 db 

o Összes gyűjteményi látogató és használó:  296 fő 

 A Városi Helytörténeti Gyűjtemény honlapjának látogatottsága:  

o 29.984 (17.147) látogatás 125.957 (92.214) oldalmegtekintés. (Zárójelben a 

2019-es adatok.) 

 

5.2. Kutatással történt jelentősebb információs anyagösszeállítások  

 Az év folyamán 51 db különféle szakmai anyagösszeállítás történt a fenntartó, a 

kutatók, civil szervezetek számára. 

 A fentiek keretében kiemelten kezeltük az ESTERHÁZY KASTÉLY 

REHABILITÁCIÓJA projekt FÜRDŐIDÉNY BALATON-FÜREDEN c. kiállítás 

forgatókönyvének elkészítésének szakmai segítését, résztématervek és 

részforgatókönyvek véleményezését, adatok pontosítását, a készítők által kért 

információk megadását. 

 

6. Szakmai és közönség kapcsolattartás 2020-ban 

 Részt vettünk önkormányzati szervezésű tanácskozásokon, szakmai rendezvényeken, 

városi megemlékezéseken és ünnepségeken. 

 Részt vettünk a:  

o Balatonfüredi Városi Értéktár ülésein. 

http://www.furedkult.hu/
mailto:info@furedkult.hu
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o A Helytörténeti Egyesület elnökségi ülésein és összejövetelein, a Füredi História 

lapszám bemutatóin. 

o Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnökségi ülésein. 

 

7. Tudományos tevékenység – Publikációk 2020-ban 
A Gyűjtemény munkatársainak publikációi: 

 

P. Miklós Tamás 

 A Kisfaludy Sándor-szobor története. Balatonfüredi Napló, 2020. 6. sz. p. 9. 

 Ave Füred! Keressük a római kori emlékeket. [Felhívás.] Balatonfüredi Napló, 2020. 

2. sz. p. 4. 

 Az első füredi fényíró: Lengyel Samu (1827-1888). Füredi História, 2020. 4. sz.  

 A kővágóörsi evangélikus algimnázium története (1841-1873) In.: Hatvan év a 

katedrán. Tanulmányok Tölgyesi József nyolcvanadik születésnapjára. Veszprém, 

2020. 180-200. p. 

 A ’corruptio’ itt is nyilvánul A Zala-Somogyi Gőzhajózási Társaság történetéből. In.: 

Északipart (2020) 36-43. p. 

 „A balatoni gőzhajózás öreg bajnoka” Hertelendy Károly (1874-1861) In.: Északipart 

(2020) 136-137. p. 

o Tovább a megkezdett úton! Tisztújító közgyűlést tartott a Honismereti 

Egyesület. 

o Tudta-e? Érdekességek Révfülöp múltjából.  

o Sándor bácsi elment… Kellermayer Sándor (1938-2020)  

o Múltidéző révfülöpi képeskönyv a 20. század első feléről! Révfülöpi Képek, 

2020. 1. sz. (január)  

 Az első szállodák Révfülöpön III. A Hullám szálló története. Villa Filip (29.), 4-9. p. 

 Régi révfülöpi híradások, események, történetek… I. rész. A legkorábbi időktől 1900-

ig. Villa Filip (29.), 21-30. p. 

 A révfülöpi Millenniumi kilátó (2001-2020). Villa Filip (29.), 42. p. 

 

Tóth-Bencze Tamás 

 Száz éve írták. = Füredi História, 2020. 1. szám, 5–22. oldal 

 A Himalájától a Balatonig: 100 éve halt meg id. Lóczy Lajos. = Füredi História, 2020. 

1. szám, 23–27. oldal 

 Epizódok a balatonfüredi teniszezés történetéből. = Füredi História, 2020. 2. szám, 4–

32. oldal 

 Jókai Mór „titkos románca”. = Füredi História, 2020. 3. szám, 11–16. oldal 

 A spanyol-ügy Füreden. = Füredi História, 2020. 3. szám, 25–28. oldal 

 Száz éve írták. = Füredi História, 2020. 4. szám, 31–40. oldal 

 

8. Pályázatok 

http://www.furedkult.hu/
mailto:info@furedkult.hu
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 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 megvalósításának lebonyolítása. (A 

Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény infrastrukturális fejlesztése (közösségi 

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

 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 

melléklet II. 4. c) pontjában meghatározott, muzeális intézmények szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston Program) pályázati anyag összeállítása. – (Nyertes pályázat: 

3.000.000,-Ft) 

 

9. Fontosabb Gyűjteményi ügyviteli tevékenység 2020-ban 
1. A Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény 2021. évi munka- és költségvetési 

tervének összeállítása.  

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

másolás stb.) 

3. Képeslapgyűjtemény rendezése az új tároló rendszeren. 

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

feltöltése. 

5. Vezetői munkaértekezleteken való részvétel, helyi munkaértekezletek tartása a 

gyűjteményi dolgozók részére. (TBT, EÉ, MT).  

6. A Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény honlapjának folyamatos frissítése. 

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

8. A fentiekhez kapcsolódó levelezés, szerződésírás, megbeszélések, kiszállások, 

szállítások végzése. 

 

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

 Esztergályos Éva heti 8 órás részmunkaidős könyvtáros (2020. 06. 30-ig.) 

 Tóth-Bencze Tamás könyvtáros,  

 Miklós Tamás gyűjteményvezető. 

 

Jókai Mór Emlékház 
 

Beszámoló A Jókai Mór Emlékház működéséről és keretprogramjairól 

 

 Szakmai felelős (beszámoló elkészítője): Nyitrai Orsolya 

 

 

http://www.furedkult.hu/
mailto:info@furedkult.hu
https://www.facebook.com/bvhtgy/
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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.  

 

Múzeumok Éjszakája rendezvényéhez program összeállítása  

2020. június 27. 

17.00 Jókai Mór és a füredi nyarak 

Tárlatvezetés a Jókai Mór Emlékházban 

 

Jókai konferencia közvetítése a Jókai Mór Emlékház hivatalos Facebook 

oldalán 

2020. december 4. péntek 

9.00-9.20 Szilágyi Márton: Egy legendásított színműírói pályakezdés különös története: 

A zsidó fiú 

9.20-9.30 vita 

9.30-9.50 Vaderna Gábor: A hazáért semmi áldozat sem nagy: Patriotizmus és a 

természet rendje a Dalmában 

9.50-10.00 vita 

10.20-10.40 Horváth Anna: „...éppen olyan gyenge alkotás, mint Jókainak többi 

darabja.” (Szigetvári vértanúk) 

10.40-10.50 vita 

10.50-11.10 Fülöp Dorottya: Kísérletezés a műfajokkal: Jókai dramatizált elbeszélése, a 

Csalavér 

11.10-11.20 vita 

[adaptációk és az Az arany ember] 

14.00-14.20 Szalisznyó Lilla: „Színdarabot is írtam belőle”: Jókai Mór 

regényadaptációi: Az arany ember példája 

14.20-14.30 vita 

14.30-14.50 Szajbély Mihály: Az arany ember az akusztikus térben 

14.50-15.00 vita 

15.00-15.20 T. Szabó Levente: Jókai Jókait dolgoz át: Jókai regényátiratainak néhány 

tanulsága 

15.20-15.30 vita 

 

2020. december 5. 

9.00-9.20 Eisemann György: Politika és poétika Jókai Dózsa-drámájában és Erkel 

megzenésítésében 

http://www.furedkult.hu/
mailto:info@furedkult.hu
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9.20-9.30 vita 

9.30-9.50 Zentai Mária: Szaffi kincse: A cigánybáró és a feldolgozások 

9.50-10.00 vita 

10.00-10.20 Hermann Zoltán: Gyémántok és operettprimadonnák - Offenbach, Jókai, 

Zola és Kálmán Imre (Fekete gyémántok, 1870) 

10.20-10.30 vita 

[önkritika és kritika] 

11.00-11.20 Kiss A. Kriszta: „...ezen színpadi föllépésem teljes sikert aratott” Jókai 

színpadi élete – önvallomások a deszkákon töltött pillanatokról 

11.20-11.30 vita 

11.30-11.50 Hansági Ágnes: Jókai, a himnuszíró: színpadiasság, performansz és bukás 

három felvonásban 

11.50-12.00 vita 

 

Kisfaludy Galéria 

 

Beszámoló a Kisfaludy Galéria működéséről és keretprogramjairól 

 

Leírás: 

 

Horváth Lajos festőművész (1941-2019) autodidakta módon tanult meg festeni. Hűvös, 

visszafogott színekkel megfestett képeire a realista ábrázolás és a Salvador Dali-hoz köthető 

szürrealizmus jellemző. Példaképének Kondor Bélát tartotta. Festészetében a filozofikus 

problémák, az elvont morális kérdések foglalkoztatták. Számos csoportos szereplés mellett 

egyéni kiállításokon mutatta be munkáit többek között szülővárosában Pápán, Veszprémben, 

Tihanyban, Budapesten, sőt a hollandiai Udenben és Los Angelesben is. 

 

A megnyitó 2020. február 14. péntek 17.00 órakor zajlott.  

Megnyitotta: Gopcsa Katalin művészettörténész 

A kiállítást köszöntötte: Molnár Judit a Humán Erőforrás Bizottság elnöke  

Zenei közreműködő: Pózna Melinda (gitár) 

Jelenlevők: kb. 65 fő. 

 

 

Publikáció: 

 Rendezvény, esemény, kiállítás, 

fesztivál, stb. megnevezése:  

A valóság mitológiája - Horváth Lajos 

kiállítása 

 Szakmaterület (aláhúzandó): színház/előadóművészet, közművelődés, 

gyűjteményi/kiállítási 

 Rendezvény időpontja, helyszíne(i):  Kisfaludy Galéria 

2020. február 14. – április 5. 

 Résztvevők száma:  174 

 Szakmai felelős (beszámoló 

elkészítője):  

Kovács Alex, kiállításszervező 

http://www.furedkult.hu/
mailto:info@furedkult.hu
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https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/horvath-lajos-festmenyeibol-nyilt-kiallitas-

balatonfureden-3618024/ 

http://balaton.vehir.hu/balatonfured/2020-02-02/a_valosag_mitologiaja.html 

https://kultura.balatonfured.hu/valosag-mitologiaja-horvath-lajos-tarlata/ 

 

Leírás: 

 

Az első Balatonfüredi Kollektív Tárlat kiállítást a balatonfüredi művészeti egyesületek és a 

Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. közös kezdeményezéseként mutatta be a Kisfaludy 

Galéria 2014-ben. Immár negyedik alkalommal, hogy ezen a zsűrizett kiállításon mutatkoznak 

be Balatonfüred művészeti egyesületei, illetve a város földrajzi és szellemi vonzáskörzetében 

élő képző-, ipar-, fotó- és népi kézműves művészeti alkotók. A kiállításon megtekinthető 

műveket zsűri választja be egyaránt teret adva a tapasztalt művészeknek és amatőr alkotóknak 

is. 

 

Zsűri: Kalocsai Enikő festőművész és dr. Matits Ferenc művészettörténész 

 

Program: 

 

Megnyitó: 2020. július 15. szerda 17.00 

A kiállítást megnyitotta: dr. Matits Ferenc művészettörténész 

Köszöntőt mondott: dr. Bóka István Balatonfüred Város polgármestere 

Zenei közreműködés: Bánó Tamás gitárművész 

Résztvevők: kb 85 fő. 

 

Publikáció:  

https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/balatonfuredi-kollektiv-tarlat-159393/ 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/kollektiv-tarlat-balatonfureden-3914537/ 

https://kultura.balatonfured.hu/kollektiv-tarlat/ 

http://www.hirbalaton.hu/kollektiv-tarlattal-nyit-ujra-balatonfured-veol-hu/Egyéb:  

A kiállításhoz idén is készült katalógus. 

 

Leírás: 

 

 Rendezvény, esemény, kiállítás, 

fesztivál, stb. megnevezése:  

Feketén fehéren - Érzelmek színek nélkül 

 Rendezvény, esemény, kiállítás, 

fesztivál, stb. megnevezése:  

Balatonfüredi Kollektív Tárlat 2020 

 Szakmaterület (aláhúzandó): színház/előadóművészet, közművelődés, 

gyűjteményi/kiállítási 

 Rendezvény időpontja, helyszíne(i):  2020. július 15. – 2020. augusztus 5. 

 Résztvevők száma:  264 fő 

 Szakmai felelős (beszámoló 

elkészítője):  

Kovács Alex, kiállításszervező 

http://www.furedkult.hu/
mailto:info@furedkult.hu
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/horvath-lajos-festmenyeibol-nyilt-kiallitas-balatonfureden-3618024/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/horvath-lajos-festmenyeibol-nyilt-kiallitas-balatonfureden-3618024/
http://balaton.vehir.hu/balatonfured/2020-02-02/a_valosag_mitologiaja.html
https://kultura.balatonfured.hu/valosag-mitologiaja-horvath-lajos-tarlata/
https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/balatonfuredi-kollektiv-tarlat-159393/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/kollektiv-tarlat-balatonfureden-3914537/
https://kultura.balatonfured.hu/kollektiv-tarlat/
http://www.hirbalaton.hu/kollektiv-tarlattal-nyit-ujra-balatonfured-veol-hu/
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Horváth Orsolya és Bánhelyi József 

fotókiállítása 

 Szakmaterület (aláhúzandó): színház/előadóművészet, közművelődés, 

gyűjteményi/kiállítási 

 Rendezvény időpontja, helyszíne(i):  Kisfaludy Galéria 

2020. november 13. – december 13. 

 Résztvevők száma:  X 

 Szakmai felelős (beszámoló 

elkészítője):  

Kovács Alex, kiállításszervező 

 

Bánhelyi József és Horváth Orsolya számos alkalommal állított már ki együtt, mint házaspár.  

A Kárpát-medencében készült fotók többnyire a magyarságról szólnak, mivel a 

művészpároshoz nagyon közel áll a hagyományőrzés és immár öt éve az Élő Forrás 

Hagyományőrző Egyesület tagjaiként a most még élő és fellelhető emlékeket próbálják 

megörökíteni. 

A Horváth-Bánhelyi házaspár még ha olykor egy témát is fotóz, eltérő látásmódjuknak 

köszönhetően, teljesen külön perspektívából jelenítik meg azt. 

 

Megnyitotta: Dohnál Szonja művészeti referens (Művészetek Háza Veszprém) 

 

A kiállítás megnyitásának hetén a közegészségügyi rendelkezések következtében a 

kiállítóhelyek bezártak. A kiállítást az utolsó pillanatban sikerült megmenteni azzal a 

megoldással, hogy a fotókat paravánokra helyezve belülről az ablakok elé állítva, azokat az 

utcáról megtekinthetővé tettük. 

Ekképpen a kiállítás megnyitó is zárt térben zajlott, videó összeállítás formájában került 

publikálásra: 

https://youtu.be/Xw4xXRyHOmY 

 

Publikáció: 

https://balatontelevizio.hu/ablak-galeria/ 

https://balatonfured.hu/2020/11/17/fotokiallitas-az-ablakban/ 

 

Leírás: 

 Rendezvény, esemény, kiállítás, 

fesztivál, stb. megnevezése:  

Mesterem nyomában  

A Veszprémi Művész Céh kiállítása 

 Szakmaterület (aláhúzandó): színház/előadóművészet, közművelődés, 

gyűjteményi/kiállítási 

 Rendezvény időpontja, helyszíne(i):  Kisfaludy Galéria 

2020. szeptember 12. - 2020. október 31. 

 Résztvevők száma:  242 

 Szakmai felelős (beszámoló 

elkészítője):  

Kovács Alex, kiállításszervező 

 

A Veszprémi Művész Céh rendhagyó, tematikus tárlattal mutatkozik be Balatonfüreden. Olyan 

műalkotásokat mutatnak be, melyek tükrözik az alkotók és művészetükre jelentős hatást kifejtő 

http://www.furedkult.hu/
mailto:info@furedkult.hu
https://youtu.be/Xw4xXRyHOmY
https://balatontelevizio.hu/ablak-galeria/
https://balatonfured.hu/2020/11/17/fotokiallitas-az-ablakban/
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mesternek a viszonyát. Ez lehet a mester művének/műveinek újrafogalmazása, esetleg 

jellegzetes motívumainak, stílusjegyeinek megidézése. 

A Veszprémi Művész Céh tevékenységére jellemző a sokszínűség, így ez a kiállítás is igen 

változatosnak ígérkezik, mind műfajában, mind stílusában. A megidézett művészek, illetve a 

műveik a régi mesterektől (Botticelli, Fra Angelico, Caravaggio, Brueghel) egészen az absztrakt 

alkotókig (Kandinszkij, Mondrian, Malevics) felölelik a művészettörténet szinte teljes 

spektrumát és izgalmas kalandozásra hívnak. Természetesen korunk nagy mestereinek (Keserű 

Ilona, Kő Pál, Schrammel Imre) a hatása is felfedezhető néhány tanítvány képén, plasztikáján.  

A kiállításon való szereplésre a céh jelenlegi tagjain kívül más, Veszprém környékén élő és 

alkotó művészek is meghívást kaptak, ezzel is színesítve a kiállítók sorát.  (Csabai Tibor, Dienes 

Attila, Földesi Barna, Géczi János, Hegyeshalmi László, Jeney Zoltán, Kádár Tibor, Major 

Janka, Mészáros Imre, Tarczy István) 

 

Program: 

Kiállítás megnyitó: 2020. szeptember 12-én, szombaton, 14.00 órakor 

Köszöntőt mond: Molnár Judit, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke 

A kiállítást megnyitotta: Dohnál Szonja művészeti menedzser 

Zene: Nagy Csaba lantművész 

Résztvevők: kb. 75 fő. 

 

Publikáció: 

https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/mesterem-nyoman-kiallitas-a-

kisfaludy-galeriaban-166596/ 

https://turizmus.balatonfured.hu/event/mesterem-nyoman-kiallitas/ 

 

Egyéb: 

A kiállítás költségeihez a Veszprémi Művész Céh hozzájárult. 

 

 

Arácsi Népház 

Beszámoló Arácsi Népház – kiállítások 

 Rendezvény, esemény, kiállítás, 

fesztivál, stb. megnevezése:  

Gaál Antal fotókiállítása 

Vajda Katalin-Dr.Preisz Ádám 

festménykiállítása 

Horváth Mónika festménykiállítása 

 Szakmaterület (aláhúzandó): színház/előadóművészet, közművelődés, 

gyűjteményi/kiállítási 

 Rendezvény időpontja, helyszíne(i):  2020. január 31-február 29. 

2020. március 6-szeptember 5. 

2020. szeptember 11-október 25. - Arácsi 

Népház 

 Résztvevők száma:  761+318+311, összesen 1390 fő 

http://www.furedkult.hu/
mailto:info@furedkult.hu
https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/mesterem-nyoman-kiallitas-a-kisfaludy-galeriaban-166596/
https://likebalaton.hu/telepules/balatonfured/programok/mesterem-nyoman-kiallitas-a-kisfaludy-galeriaban-166596/
https://turizmus.balatonfured.hu/event/mesterem-nyoman-kiallitas/
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 Szakmai felelős (beszámoló 

elkészítője):  

Törőné Horváth Ilona 

 

 

A járványhelyzet miatt ebben az évben csupán három kiállítást tudtunk megrendezni. Gaál 

Antal főleg költőként ismert Balatonfüreden, ezért sokan voltak kíváncsiak fotóira is. Gaál 

Antal nyitott szemmel járja a várost és olyan részleteket is észrevesz, ami mellett egy másik 

ember észrevétlenül elmegy. A kiállítást 761 fő látta. 

Mivel a következő kiállítás időtartamába a Húsvét is beletartozott, ezért a Vajda Katalin - Dr. 

Preisz Ádám kiállítás fő témája a vallás volt. Sajnos ezt a kiállítást a járványhelyzet annyira 

lerövidítette, hogy a megnyitó után csupán egy hétig volt látogatható. Ezért Salamon Szilvia 

kolléganőm lefotózta a festményeket és az Arácsi Népház facebook oldalon online volt 

megtekinthető a kiállítás. Mivel a járványhelyzet nagyon bizonytalan volt, a karantén feloldása 

után, a soron következő kiállítókkal egyetértve, nem szerettünk volna új kiállítást nyitni, ezért 

augusztus végétől szeptember 5-ig még látogatható volt a kiállítás. Így 318-an tekintették meg 

az alkotásokat. 

A 2020-as év harmadik kiállítója Horváth Mónika kollégánk, a Vaszary Galéria teremőre, aki 

művészettörténetet tanult és régóta foglalkozik a festészettel. Sok dicséretet kapott a kiállítást 

megtekintők által. 311-en látták a kiállítást. 

A járványügyi korlátozások miatt hat tervezett kiállítást nem tarthattunk meg. Ezeket 2021-ben 

igyekszünk bepótolni.  

 

KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS és a kiemelt rendezvények 

 Farsangi bütykölde 

 

 

Ezt a napot a farsang jegyében töltöttük. Kora délután egy farsangi bütyköldével indítottuk a 

programot, ahol különféle farangi báli kellékeket, vicces nyakkendőket, kalapokat, hatalmas 

bajúszokat és bohócsapkákat készítettünk.  

 Rendezvény, esemény, kiállítás, 

fesztivál, stb. megnevezése:  

Farsangi bütykölde és táncház Arácson 

 Szakmaterület (aláhúzandó): színház/előadóművészet, közművelődés, 

gyűjteményi/kiállítási 

 Rendezvény időpontja, helyszíne(i):  2020. február 8. - Arácsi Népház 

 Résztvevők száma:  62 fő 

 Jegyár, jegybevétel:  - 

 Költségvetés (kiadás):  reprezentáció: 16 625.- 

anyagköltség: 9 550.- 

nyomda: 10 250.- 

 Pályázati támogatás:  - 

 Szakmai felelős (beszámoló 

elkészítője):  

Törőné Horváth Ilona 

http://www.furedkult.hu/
mailto:info@furedkult.hu
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A népek tánca táncházat úgy hirdettük, hogy aki jelmezben érkezik, azokat egy-egy 

tombolajeggyel jutalmazzuk. Nagy örömünkre a résztvevők csaknem fele, főleg a gyerekek 

beöltözve érkeztek. Örömmel vették át a jól megérdemelt nyereményeket. A tánc három órán 

keresztül szinte megállás nélkül tartott, Timár Lajos vezetésével.  

Sajnos az őszi szünetre tervezett Népek tánca táncházat a járványügyi korlátozások miatt nem 

tarthattuk meg.  

 

 

 Arácsi Népház – Őszi szünet 

 

 

 

A járványhelyzet ugyan megengedte az őszi szünetre tervezett programok megvalósítását, de 

mindent csak a korlátozások betartásával, tehát a részvételi létszámot is maximálnunk kellett.  

Nem is volt ezzel probléma, hiszen ebben a rendkívüli helyzetben sokkal óvatosabbak a szülők 

 

is és nem jöttek tömegével a gyerekek. A létszám így pont ideális volt minden programon.  

 

 

A kézműves foglalkozáson Nagy Viola vezetésével egy különleges madárijesztőt készítettünk 

üvegből és őszi termésekből, levelekből. Volt, aki többféle variációt készített. A gyermekeket 

kísérő felnőttek is lelkes résztvevői voltak a foglalkozásnak.  

 

A bütyköldén őszi díszeket készítettünk papírból. Ajtóra koszorút, cserépben mosolygós 

leveleket és ablakra levél manókat. Mindenki mindenből alkotott egy-egy, vagy több kedves 

dekorációt.  

 

Hogy ne kelljen sokat utazni, ezért az őszi túrát a Veszprémhez közeli Tekeres-völgybe 

szerveztem és egyébként is ez a túra nyáron elmaradt. Családias létszámban, nagyon szép őszi 

időben és tájban túráztunk 14 km-t.  

A járványügyi korlátozások miatt a Bogárháton előadást nem szerveztük meg, ezt szeretnénk 

2021-ben bepótolni. 

 

Bableves főzőverseny 

 

 Rendezvény, esemény, kiállítás, 

fesztivál, stb. megnevezése:  

Őszi szünet programjai diákoknak 

(kézműves foglalkozás, bütykölde és túra) 

 Szakmaterület (aláhúzandó): színház/előadóművészet, közművelődés, 

gyűjteményi/kiállítási 

 Rendezvény időpontja, helyszíne(i):  2020. október 26. 27., 28. 

 Résztvevők száma:  11+18+8, azaz összesen 37 fő 

 Szakmai felelős (beszámoló 

elkészítője):  

Törőné Horváth Ilona 

http://www.furedkult.hu/
mailto:info@furedkult.hu
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 Rendezvény, esemény, kiállítás, 

fesztivál, stb. megnevezése:  

Csakazértis Jókai-bableves főzőverseny 

 Szakmaterület (aláhúzandó): színház/előadóművészet, közművelődés, 

gyűjteményi/kiállítási 

 Rendezvény időpontja, helyszíne(i):  2020. április 25. 

 Résztvevők száma:  11 csapat (kb. 50 fő) 

 Szakmai felelős (beszámoló 

elkészítője):  

Törőné Horváth Ilona 

 

A járványügyi korlátozások miatt nem tarthattuk meg a hagyományos Jókai-bableves 

főzőversenyt a Koloska-völgyben, ezért az a gondolat született, hogy rendezzük meg online. Ez 

így elsőre kicsit merésznek tűnt, de a Balatonfüred Kultúra facebook oldalon meghirdetve 11 

csapat úgy döntött, hogy ők így is megmérettetik magukat.  

 

 

Gellért Gábornak sikerült olyan neveket, mint Vinkó József, Varjú Vilmos és Elek Balázs, 

felkérni a zsűribe, hogy teljesen rendhagyó módon most ne az ízt, hanem fotók alapján a 

küllemet és a recept leírását díjazzák.  

A beküldött fotók mind azt bizonyították, hogy a családok komolyan vették a versenyt, de 

emellett nagyon jól érezték magukat ezen az otthon tartott, különleges főzőversenyen.  

Idén sem maradt el a legötletesebb elnevezésű csapat verseny sem. A neveket Csorba Kata, 

Martinovics Tibor és Tóbiás Krisztián értékelte.  

A díjakat a Vaszary Galéria Múzeumi shop-ból állítottuk össze, illetve Magyar Konyha 

előfizetéseket kaptak a díjazottak, az Arácsért Alapítvány által felajánlott egy-egy üveg bor 

kíséretében. Az ajándékokat házhoz szállítottuk, illetve egy győri család nyáron vette át a jól  

megérdemelt jutalmat.  

 

 

 

Kizárólag pozitív visszahangokat kaptunk a program után, de azért reméljük, hogy 2021-ben 

már a hagyományos módon, a Koloska-völgyben rendezhetjük meg a Jókai-bableves 

főzőversenyt.  

 

Bütykölős tábor 

 

 Rendezvény, esemény, kiállítás, 

fesztivál, stb. megnevezése:  

Játékos-bütykölős tábor  

 Szakmaterület (aláhúzandó): közművelődés 

 Rendezvény időpontja, helyszíne(i):  2020. augusztus 24-28. Arácsi Népház 

 Résztvevők száma:  21 fő 

 Szakmai felelős (beszámoló 

elkészítője):  

Salamon Szilvia 

 

Nyár végén, augusztus utolsó hetében játszós-bütykölős táborba várjuk az általános iskolás 

gyermekeket. Idén reggel 8-tól délután 14 óráig voltak velük. A reggeleket mindig valamilyen 

http://www.furedkult.hu/
mailto:info@furedkult.hu
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csapatjátékkal kezdtük, hogy ráhangolódjunk a közös munkára. Minden nap készítettünk 

valamit, igyekeztünk olyan technikákat alkalmazni, amiket nem használnak nap, mint nap. 

Hétfőn varázsfestményt hajtogattunk, kedden kis kosárkát fontunk vesszőből és madzagból, 

szerdán égetéses technikával kopogtatót csináltunk. Csütörtökön elkirándultunk Köveskálra, 

ahol éppen a Kőfeszt nevű fesztivál zajlott. Részt vettünk Navratil Andrea vezette Dúdolón, 

valamint kézműveskedtünk és játszottunk egész délelőtt. Az utolsó napon, pénteken kiflit 

sütöttünk. Mindenki, minden mozzanatba becsatlakozott, megismerkedtünk az alapanyagokkal, 

megtapasztaltuk milyen tésztát gyúrni. Több féle recept alapján is sütöttünk, ügyeltünk arra, 

hogy az is meg tudja kóstolni, akinek valamilyen ételérzékenysége van.  

 

 Túratábor 

 

 Rendezvény, esemény, kiállítás, 

fesztivál, stb. megnevezése:  

Hátizsákkal Veszprém megyében - túratábor 

 Szakmaterület (aláhúzandó): színház/előadóművészet, közművelődés, 

gyűjteményi/kiállítási 

 Rendezvény időpontja, helyszíne(i):  2020. július 6-augusztus 7. 

 Résztvevők száma:  84 fő; 25 nap alatt 525 fő 

 Szakmai felelős (beszámoló 

elkészítője):  

Törőné Horváth Ilona 

 

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

útjain zajlottak, illetve volt egy egészen távoli túránk is.  

Ezeket a kirándulásokat, vagyis a kiinduló pont elérését menetrendszerinti járatokkal (vonat, 

autóbusz, komp) bonyolítottuk le.  

Ezért a gyülekező hely is a már korábbi években megszokottak szerint zajlott, tehát az adott 

napon, a szórólapokon megjelölt helyen, néhány kerékpár- és gyalogtúrát kivéve, a 

buszpályaudvaron, általában az indulás előtt fél órával gyülekeztünk és ott, csak az adott napot 

fizették a résztvevők a részvételi díjat, mely a menetrendszerinti járatok menetjegy ára. 

Idén már többen igényelték az iskolában a Kajla útlevelet, melyet a vonatos utazások során 

használhattak a gyerekek, vagyis ezek az utazások nekik ingyenesek voltak. A jegypénztárban 

nem igazán örültek ennek a lehetőségnek, mert a jegykiadás elég hosszadalmas adminisztrációt 

igényelt. A Kajla útlevél számát, ami egy kb. 10 karakterből álló szám, külön-külön minden 

egyes jegyen fel kellett tüntetni. Ezért, ezeken a vonatos utazásokon 45 perccel az indulás előtt 

volt a gyülekező.  

 

A tavasszal kialakult vírushelyzet miatt, idén főleg Balatonfüredhez közeli túrákat terveztem, 

hogy a menetrendszerinti járatokat minél rövidebb ideig kellejen igénybe venni. A maszk 

használatának szabályait minden esetben betartottuk.   

Így is sikerült olyan új helyeket találni, ahol a hosszú évek alatt még egyszer sem voltunk, 

úgyhogy, aki már régóta jár a táborba, nekik is újdonság volt.  

Bejártuk a Lovasi-séd mentét, majd hazagyalogoltunk Balatonfüredre, voltunk az aszófői Öreg-

hegyen, fantasztikus tihanyi rálátással, ahonnan szintén gyalog jöttünk haza és tekeregtünk 

Arácson, ahol felfedeztük a sokak számára teljesen ismeretlen Nádaskúti-forrást, majd 

http://www.furedkult.hu/
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felmásztunk a Péter-hegyre, ahonnan úttalan utakon ereszkedtünk alá. Voltunk az egyre 

kevésbé ismert és látogatott Malom-völgyben (a Koloska-völgybe népszerűbb), majd a Bocsár-

dűlőn és a 230 millió éves tektonikai emlékeket őrző Száka-hegyen keresztül értünk vissza 

Balatonfüredre.  

Felfedeztük Vászoly rejtelmeit, ismeretlen forrását és hatalmas szikláit, ahol sajnos 

megtámadott bennünket egy akkor még ismeretlen rovar, persze több, amiről most már tudjuk, 

hogy egy alattomos élősködő, kullancslégy volt. Sikítva, rohanva menekültünk az egyébként 

nagyon szép helyről. A szinte harapás nyomok hetekkel később is látszottak a bőrünkön.  

Gyönyörű panorámában volt részünk a Pécselyt és Vászolyt összekötő kéktúra útvonalon és 

meglátogattunk 3 nagyvázsonyi kolostorromot. 

Idén is málnáztunk a Balatonakalihoz közeli Horog-völgyben.  

Nagy élményben volt részünk a dörgicsei Becce-hegyen, ahol a Laczkó Dezső Múzeum 

munkatársainak köszönhetően bepillanthattunk a néprajz és a régészet tudományába, sőt még 

fémkeresőzhettünk is. Örömmel próbálták ki a gyerekek a műszert, s nagy izgalom fogott el 

bennünket, amikor jelzett, vagyis valami fémet talált. Sajnos csak rossz fémdarabokat, 

sörösdobozokat és alufóliát ástunk ki a földből. De így is felejthetetlen volt ez a nap, annál is 

inkább, mert a Határtalan régészet archeológiai magazin V. évfolyam 3. számában bennünket 

is megemlítenek és fotó is jelent meg rólunk.  

Végigjártuk Balatonalmádiban a Z sáv jelzést, érintve a Malom-völgyi Ember-sziklát, 

barangoltunk a szentbékkállai kőtengerben, ami olyan hosszúra sikerült, hogy a Fekete-hegyre 

már nem volt időnk felmászni.  

Felfedeztünk Taliándörögdön egy tavat, ami maga a nyugalom szigete, felmásztunk Öcsnél a 

Lugos-tetői Molnár Gábor-kilátóba és Kapolcson ismét megtaláltuk a Pokol-likat, amit nem kis 

ügyességgel lehet megközelíteni egy víz vájta szűk szurdokon át.  

Hat napon utaztunk kicsit távolabbi kirándulóhelyre. Voltunk a Sümeghez közeli Kecskevári-

kilátóban és a Cuha-völgyben, ami szinte elmaradhatatlan minden évben.  

Amint azt tavaly terveztük, három kéktúrát is beiktattunk az idei túrák közé, ezek is távolabb 

estek szűk hazánktól: Tésről Bakonynánára a Római-fürdőt érintve, Kislődről Úrkútra, ahol a 

Csárda-hegyi őskarszttal is megismerkedtünk, és Lesenceistvándról Vállusra jártuk be a kéktúra 

vonalát.  

 

Idén is minden héten egyszer bicajra pattantunk, illetve az utolsó héten eső miatt a tervezett 

bicajos túra elmaradt. Tekertünk a Balaton keleti csücskénél 61 km-t, áttekertünk a déli-partra 

Zamárdi látnivalóihoz, amely túra végén alaposan eláztunk és Tapolcáról végre eljutottunk a 

Haláp-hegyre, ahonnan páratlan panorámában lehetett részünk. Rálátás a Balatonra, a Káli- és 

Tapolcai-medencére, a tanúhegyekre és jó idő lévén, még a Somló körvonalai is látszottak.  

 

Az idei un. nagytúra is egy bicajtúra volt, mégpedig a Fertő tó körbe tekerése.  

A nagy távolság miatt 5:30-kor különjáratos autóbusszal indultunk Fertődre, hogy ott 

kezdhessük meg a túrát. A bicajokat az autóbusz utánfutóval cégünk a saját gépkocsival oldotta 

meg, a Transporterrel szállította a kiinduló ponthoz. Az általános vélemény az, hogy a Fertő tó 

körnek nem sok köze van a Fertő tóhoz és ez valóban így van, hiszen különösen a nyugati 

oldalon nagyon mesze van a kerékpárút a tótól, de bizonyos településeken azért megközelíti, 
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illetve nagyon szépen rálátni a tóra. A keleti oldalon vannak részek, ahol egész közel kerül a 

tóhoz a kerékpárút.  

Felemelő érzés volt Trianon 100. évfordulója évében letekerni ezt a 130 km-t, érinteni a 

városokat, településeket, melyek egykor, egytől-egyig magyar települések voltak. Az osztrákok 

dicséretére legyen mondva, nagyon szépen rendben vannak ezek a régi magyar városok, 

különösen Ruszt és Feketeváros ejtett rabul bennünket, a régi városrészben szinte a 

középkorban éreztük magunkat.  

Jó tempóban haladva, természetesen többször megállva - az osztrák részen sok a pihenőhely és 

a vízvételi lehetőség, és ezt mi mind ki is használtuk – de azért a 130 km, az csak 130 km, ezért 

már a végéhez közeledve ránk is sötétedett és ¼ 10-kor érkeztünk vissza Fertődre.  

Útközben, kb. a felénél egy kisfiún éreztük, hogy nagyon elfáradt, nem tudja végigtekerni, ezért 

nagyon jó, hogy Hack László kollégámra lehetett számítani és a megbeszélt helyre jött a 

kisfiúért és visszaszállította Fertődre. Még egy rosszullét volt a túra során, a végéhez közeledve 

egy nagyfiú rosszul érezte magát és Hack László ismét a helyzet magaslatán volt, még a 

kerékpárútra is felhajtott a Transporterrel, csak, hogy ne kelljen tovább tekernie a fiúnak.  

Mire mi beértünk a célba, már mindketten jól voltak és nagy ovációval fogadtak bennünket.  

A hazaszállítás során sajnos egy kerékpár megsérült, így annak javítási költségét fele-fele 

arányban a Kft. és az autóbusz bérbeadója fizette.  

 

 

Mint minden évben, az idei bónusz nap is az éjszakai túra volt. Idén viszont annyiban 

különleges volt, hogy a tihanyi Kalandsziget tulajdonosa meghívta a Tekergőket egy 

kalandparki kalandozásra (a tulajdonos két gyermeke is évek óta járnak a táborba), úgyhogy 

este 6 órakor a kalandparkban kezdtünk és minden pályán többször végigcsúszva, a végén már 

sötétben kalandoztunk. Onnan az Őrtorony-kilátóba mentünk, ahonnan megcsodálhattuk a 

Balatonon átívelő ezüsthidat. Ezután gyalogoltunk vissza az Arácsi Népházba, ahol kezdetét 

vette a játékok és versenyek sora, kb. hajnali 5 óráig.  

Ez a kis ünneplés, visszaemlékezés és a kalandparki meghívás méltó befejezése volt a nyárnak. 

 

A gyerekek összetétele nagyon változó a 6 évestől a 15 évesig minden korosztály megtalálható. 

Egyre inkább több az alsó tagozatos gyermek, sőt idén két óvodás is részt vett több túrán. 

Balatonfüred mindhárom általános iskolájából jönnek hozzánk gyerekek, nagy örömömre, 

egyre több pedagógus ajánlja a szülőknek ezt a nyári elfoglaltságot.  

Valószínű, a vírushelyzet miatt idén sokan éltek ezzel a tábori lehetőséggel, hiszen nagyon 

vágytak már a gyerekek is arra, hogy a szabadban, a barátaikkal együtt lehessenek.  

 

A buszos kirándulások előtt egy héttel minden esetben bejelentem a csoport utazási szándékát, 

tehát az autóbuszvezetők számítanak a csoportra.  

 

Idén is a tavaly már jól bevált segítők: Hartmann Virág és Törő Bence volt. Nagy segítségem 

volt mindkettőjük. Négy közösségi szolgálatos középiskolás diák, Belső Kornél, Hermán Péter, 

Németh Vanda és Végh Hunor segítette még a munkánkat.  
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Remélem, hogy ezeket a nyári táborokat továbbra is biztosítani tudjuk a gyerekeknek, hiszen 

évről-évre egyre népszerűbb, sokan szeretnének csatlakozni a Tekergők csoporthoz. 

Kapcsolatok, barátságok szövődnek, s persze nem utolsó sorban mozognak, szabadban vannak, 

megismerik környezetüket, szép természeti helyekkel ismerkednek, s tartalmasan töltik el a 

nyári szabadidőt. 

 

Egyéb túrák: 

 

- A járványügyi korlátozások miatt a tavaszi szünet túrája elmaradt. Előkerestem korábbi évek 

fotóit a tervezett túra helyszínéről, és így mutattuk be online 

 

 a Lovasi-séd mentét.  

- Füredi ősz 10 km-es teljesítménytúra október 17-én. Az esős idő miatt 3-an vettünk részt ezen 

a túrán. Szintidőn belül teljesítettük a távot.  

- Az őszi szünet túráját szerencsére engedélyezte a járványhelyzet, így a nyáron elmaradt 

Tekeres-völgyi túrát pótoltuk be. Nagyon szép időben túráztunk 14 km-t. (8 fő) 

- A járványügyi korlátozások miatt a téli szünet túrája is elmaradt. 

 

Külsős rendezvények 

Az Arácsért Alapítvány Népházban tartott programjai a járványhelyzet miatt mindössze 

háromra korlátozódtak: 

 

Az Arácsért Alapítvány Népházban tartott programjai a járványhelyzet miatt mindössze 

háromra korlátozódtak: 

Január: Vasárnapi vizit – Mohai Gábor magyar költők verseiből tartott előadást. (40 fő) 

Február: Vasárnapi vizit – Tarnai Katalin előadása (45 fő) 

November: Az Arácsért díj átadása Dr. Gulyás Jenő háziorvosnak és Nagy Szilveszter 

gyermekorvosnak (10 fő) 

 

 Rendezvény, esemény, kiállítás, 

fesztivál, stb. megnevezése:  

Külsős és egyéb rendezvények az Arácsi 

Népházban és a Kiállítóházban 

 Szakmaterület (aláhúzandó): színház/előadóművészet, közművelődés, 

gyűjteményi/kiállítási 

 Rendezvény időpontja, 

helyszíne(i):  

2020. január 7.,10.,14.,17.,18.,19.,24.,25.,26. 

2020. február 

7.,9.,14.,15.,16.,18.,21.,23.,25.,28. 

2020. március 7.,8., 

2020. július 13-24. - Kiállítóház 

2020. szeptember 18. 

2020. október 13. 

2020. november 5. 

 Résztvevők száma:  749 fő + a rendszeres foglalkozások 

résztvevői 

 Szakmai felelős (beszámoló 

elkészítője):  

Törőné Horváth Ilona 
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Az Arácsi Seniorok Társasága a Téli esték programsorozat keretében 3 alkalommal szervezett 

előadást, Ebből az egyik alkalommal megünnepelték a Társaság 15 éves évfordulóját. 

(135 fő) 

             

Balatonfüred Város Önkormányzata szervezésében egy EFOP-os pályázat keretében év 

elején három előadás, útibeszámoló volt civil szervezetek, egyesületek részére.  

Októberben, szintén-e pályázat keretében Kultúrák találkozása címmel kerekasztal beszélgetés 

volt két etnográfussal, Kovács Alex esztéta kollégánk vezetésével. (265 fő) 

Február 25-én, a Kommunizmus áldozatainak emléknapján a Szent Benedek Gimnázium méltó 

megemlékezést tartott (110 fő) 

 

A Balatonfüred Néptánc Egyesület február elején a Népházban tartotta évnyitó táncházát. (60 

fő) 

 

A MÚZSA Egyesület hét hétvégén, szombat-vasárnap folytatta a tavaly elkezdett Művészeti 

Szabadegyetemet, alkalmanként 24 fő részvételével.  

 

A Balatonarácsi Református Egyházközség szervezésében, egy GINOP pályázat keretében 

Digitális világ Balatonarácson – Természetjárás okostelefonnal címmel volt előadás 

szeptemberben az érdeklődők számára (25 fő) 

 

Amíg lehetőség volt rá, a Népház nagytermét bérleti díj ellenében ebben az évben is igénybe 

vették. Így volt egy esküvő, csapatépítő tréning, farsangi összejövetel és három születésnap. A 

járványügyi korlátozások miatt nagyon sok bérlést vissza kellett mondani. 

Lipovszky-Drescher Mária szervezésében és vezetésével júliusban két hét Művésztáborban 

való részvételre volt lehetősége a gyermekeknek (15/20 fő). Ez a program a Népház felújítása 

miatta Kiállítóházban valósult meg. Sajnos a tábor vezetője nagyon nehezen tudott fegyelmet 

tartani, nem mindig sikerült lekötnie a gyermekek figyelmét, sokat rendetlenkedtek, ezért 

tanulság számunkra, hogy egyrészt a Kiállítóház nem volt ideális helyszín, másrészt ezt a tábort 

csak úgy fogadhatjuk be jövőre, ha legalább egyikünk a Népházban tartózkodik. Ez idén nem 

így volt, mert a túratábor már ment, Salamon Szilvia pedig a Vaszaryban dolgozott, mivel a 

Kiállítóházban nincs internet kapcsolat, tehát nem tudta volna maximálisan végezni a munkáját, 

illetve közben szakmai gyakorlatos diákokkal is kellett foglalkoznia.  

 

A heti rendszeres foglalkozások március elejéig rendben zajlottak, majd a járványhelyzet a 

foglalkozások beszűntetését követelte. Szeptembertől megnövekedett csoportszámmal 

folytatódott, illetve kezdődött az élet a Népházban, mivel azok a csoportok is a Népházba 

szorultak, akik addig iskolákban tartották próbáikat, a járványhelyzet viszont nem engedte, 

hogy továbbra is ott próbáljanak. A másik ok, hogy a Balaton Szabadidő és Konferencia 

Központban megszűnt bizonyos csoportok (taekwondo) próbalehetősége. 

 

 nap óra foglalkozás 

 16:30-17:30 óvodás néptánc 
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hétfő 17:30-19:00 taekwondo edzés – Kiállítóház (szeptembertől) 

18:00-20:00 Koloska Senior néptánc próba (saját csoport) 

 

kedd 

16:00-17:30 SDS moderntánc próba 

19:00-20:00 Városi Vegyeskar próba (saját csoport) 

 

 

szerda 

10:00-10:30 Ringató foglalkozás (tavasszal) 

13:00-15:00 Hímző műhely foglalkozás (saját csoport) 

16:00-17:30 alsó tagozatos néptánc próba (szeptembertől) 

17:30-19:00 taekwondo edzés - Kiállítóház (szeptembertől) 

18:00-19:00 Reformkori Hagyományőrzők T. táncpróba 

 

csütörtök 

10:00-13:00; 16:00-

20:00 

kosárfonó tanfolyam (2019-es kezdéssel, pár 

foglalkozás átcsúszott év elejére) (saját 

szervezés) 

16:00-17:00 SDS moderntánc próba 

15:30-17:30 Helen Doron angol nyelv fogl.- Kiállítóház 

(szeptembertől) 

péntek 16:00-17:00 citera próba – Kiállítóház (saját csoport) 

 

 

A vírushelyzet a fiókkönyvtár statisztikájára is negatív hatással volt, nyáron pedig a Népház 

felújítása miatt nem volt látogatható a könyvtár. A novemberi bezárástól megadtuk a 

lehetőséget a kölcsönzésre, többen éltek is ezzel. 2020-ban, a fiókkönyvtárba 811 fő látogató 

tért be, ebből 224 fő 14 év alatti. 152 fő kölcsönzött 493 db könyvet. 

Idén többször kaptunk új könyveket, ez jó hatással volt a kölcsönzési kedvre.  

A folyosón található szabadon elvihető könyvek továbbra is népszerűek, sokan kincseket 

találnak azok között a könyvek között, melyekre másoknak már nincs szüksége.  

 

 

A járványügyi korlátozások miatt a Népház kihasználtsága sajnos meg sem közelítette az előző 

éveket és több program nem került megvalósításra: Filmklub beindítása, Húsvéti programok, 

jótékonysági kirándulás, Sándor György előadása, Népek táncai táncház, Muzsikás együttes 

koncertje.  

 

Bízunk benne, hogy 2021-ben javulni fog a helyzet és ismét betöltheti funkcióját a Népház és 

a Kiállítóház és bepótolhatjuk az idén elmaradt programokat.  

 

Művészeti csoportok és közösségek 
 

Általános adatok 

 

Szervezet neve: Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara 

Címe: 8230 Balatonfüred, Honvéd u.2-4. 

Telefonszáma:  

E-mail címe:  
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Web oldalának címe:  

Vezetőjének neve, elérhetősége: Hégely Ákos +36 30 7779051 

 

Általános működés, tevékenységek 

 

Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara 

A zenekar taglétszáma 56 fő. Heti egyszeri alkalommal tartanak próbát a Kisfaludy Galéria 

épületében. 

Sajnos az idei évben mind a márciusi mind a szeptemberi időszakban - a járványügyi helyzet 

fokozódása miatt - több szereplésük került lemondásra. 

Januárban folyamatos próbák voltak ( 8 alkalom ) a farsangi koncertre.  

Február 8-án Európa Kultúrájáért koncert Veszprémben ( 300 fő ) 

Február 22-én Arácsi Farsang, felvonulás ( 200 fő ) 

Február 23-án a Balaton Szabadidő és Konferencia központban Farsangi koncert. (600 fő) 

Márciustól a pandémia miatt szüneteltek a próbák és a fellépések is. Az első jelentősebb 

megmozdulás a május 1-i reggeli ébresztő, térzene volt a városban. A helyzetre való tekintettel 

a szokásos kisvonatos köszöntést nem tartotta a zenekar, hanem saját személyautóikkal járták 

körbe a várost.  Ezt követően még két további megmozdulás volt a helyi lakosok nagy örömére.  

(május 16, - már kisvonattal június 1. – ismét személyautókkal) 

Június 4-én, városi ünnepség,Trianon 

Június 27 Múzeumok Éjszakája, Térzene a Széchenyi szobornál 

Július 3. Kisfaludy szobornál Kisfaludy színházi esték megnyitó ünnepségén való részvétel 

Július 5-én  a zenekar csatlakozott az országos MAFUSZ által rendezett térzene sorozathoz 

(helyszín: Kisfaludy színpad) (400 fő) 12-én Széchenyi szobor térzene és próba (200 fő) majd 

18-án Tihany-Mádl Ferenc tér, térzene ( 300 fő ) 

Augusztusban 3 próbát tartottak és 19-én Veszprémben, a Petőfi színház felkérésre szerepeltek 

nagy sikerrel a Rátonyi fesztiválon (500 fő), 20-án Állami ünnepség a Szent István téren, és 

aznap Balatonkenesén koncert (500 fő) 

29-én térzene a Vitorlás téren (450 fő) 

 

 

szeptember 13-án a Tihanyi Szüreti felvonulásra volt egy felkérésük (500 fő) 18-án pedig a 

helyi Quasimodo költőversenyen szerepeltek ( 50 fő ), 21-én Széchenyi emlékünnepség (100 

fő ) 

26-án Reformkori felvonulás ( 250 fő ) másnap vasárnap a Kisfaludy színpadon koncert. 

októberben 3 próbát tartottak, már elkezdve a készülődést a 2021-es évi koncertjükre. 10-én a 

Lipták Gábor Városi könyvtárnál térzene, majd délután 13.00 órakor szüreti felvonulás és közös 

zenélés Várpalota Bányász Fúvószenekarával. 

november 6-án egy szólampróba, majd leállás. 

 

Általános adatok 
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Szervezet neve: Balatonfüredi Örökségünk Hímző Műhely 

Címe: Balatonfüred Lóczy Lajos utca 62. 

Telefonszáma: 36(87) 788 456 

E-mail címe: aracsinephaz@upcmail.hu  

Web oldalának címe:  

Vezetőjének neve, elérhetősége: Mátyás Sándorné, mint képviselő 

20/243-8565 

 

Általános működés, tevékenységek 

 

Balatonfüredi Örökségünk Hímző Műhely 

A járványügyi korlátozások miatt és mert mindannyian a már veszélyeztetett korosztályhoz 

tartozunk az idei év közel nem úgy sikerült, ahogyan azt elterveztük.  

A csoport 2020. évi létszáma 7 fő, de ebben az évben is voltak érdeklődők, ők egyenlőre nem 

szánták el magukat a tartós tagságra.  

A heti konzultációkat, míg a járványügyi korlátozások engedték továbbra is az Arácsi 

Népházban kialakított alkotó műhelyben tartottuk szerdánként. A járványhelyzet miatt volt, aki 

óvatosabb volt, így ritkán volt olyan, hogy teljes létszámmal vettünk részt a foglalkozásokon. 

A helyiséget szépen belaktuk, sokkal nagyobb örömmel találkozunk és hatékonyabb munkát 

tudunk végezni, hiszen így minden, a munkánkhoz szükséges anyag egy helyen megtalálható. 

A korlátozások idején, ha valami anyagra volt szükségünk, egyeztetve a Népház dolgozóival, 

egyesével tértünk be a műhelybe.  

Márciusban, a Békéscsabai Textiles Konferencia és Kiállításon munkáink kiállításra kerültek, 

de sajnos a járványhelyzet miatt a konferencián nem tudtunk részt venni. A kiállítást online 

meg lehetett tekinteni.  

Az AMKA által rendezett A magyar kézművesség kiállításon nem tudtunk részt venni, mivel a 

lehetőségről idén valahogy nem kaptunk tájékoztatást. Ehelyett a Fejér megyei Népművészeti 

Egyesület által rendezett Élő népművészet kiállításon két anyaggal vettünk részt. Ez a kiállítás 

ugyanezzel a címmel 2021. tavaszán Budapesten is megrendezésre kerül.  

 

 

Örömmel tettünk eleget a Füredkult kérésének, mely szerint a Jókai Emlékház shop-ba 

készítettünk különféle un. sárga rózsás hímzéseket. Telefontartót, tűpárnát, szütyőt, 

könyvjelzőt, stb. 

Zsűriztetésre küldtük a karádi mintával készült garnitúránkat, de a járványügyi helyzet miatt ez 

egyenlőre nem történt meg.  

A járványügyi korlátozások miatt sajnos nem tudtuk teljesíteni a gyermekek szakkörszerű 

tanítását, mivel elmaradt, nem vehettünk részt a Jókai-bableves főzőversenyen és a Mesterségek 

Ünnepén a Budai-várban.  

Bízunk benne, hogy 2021-ben az elmaradt feladatokat teljesíteni tudjuk 
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Általános adatok 

 

 

Szervezet neve: Koloska Senior Néptáncegyüttes 

Címe: Balatonfüred Lóczy Lajos utca 62. 

Telefonszáma: 36(87) 788 456 

E-mail címe: aracsinephaz@upcmail.hu  

Web oldalának címe:  

Vezetőjének neve, elérhetősége: Jakab Tünde   együttes vezető    

   36-(70)613-40-23 

 

Általános működés, tevékenységek 

 

Koloska Senior Néptáncegyüttes 

Koloska Senior Néptáncegyüttes célja a magyar néphagyomány, néptánc megőrzése, 

továbbadása. 

 

Az együttes létszám ebben az évben is változó volt, jelenleg 12-15 fővel dolgozunk 

rendszeresen a próbákon. Tagság bővítése továbbra is feladatunk. Ezért is szívesen teszünk 

eleget a felkéréseknek, ha városi rendezvényeken kell fellépni, hogy minél több emberhez  

eljusson a lehetőség, hogy akár idősebb korban is meg lehet a ismerni hagyományainkat, 

táncainkat. 

 

Sajnos ez az év nem a terveinknek megfelelően alakult.  

Januárban két napon Felcsík és Bodrogköz táncanyagát tanultuk, meghívott oktatókkal. Az első 

alkalommal újévköszöntő táncházzal is vártuk az érdeklődőket. 72 fő vett részt a két néptáncos 

programunkon az Arácsi Népházban. 

Készült koreográfia is, de befejezni már nem volt lehetőség. Koreográfia zenei anyagának 

elkészítésére és felvételére sikerült zenekart találnunk. A járvány miatt elmaradt a 10 éves 

jubileumi műsorunk, nyílt táncházunk, fellépések. Szeptemberben kezdtünk újra, ez sem volt 

zökkenőmentes. Többen kerültek karanténba, ezért csak az eddig tanult tánctípusokat  

 

gyakoroltuk. Csoóri pályázaton nyert pénz felhasználásával kirándultunk Hollókőre, 

Zalaegerszegre, Pápára. Ezek a kirándulások hozzájárultak a néprajzi ismereteink bővítéséhez 

és csapatépítés szempontjából is nagyon hasznos volt. 

Bíztunk benne, hogy nem lesznek korlátozások, és be tudjuk hozni a lemaradásunkat. 

Reméljük, hogy januártól lehet próbákat tartani, és az elmaradt rendezvényeinket meg tudjuk 

tartani, ill. a félkész koreográfiáinkat is be tudjuk fejezni. 

 

 

Általános adatok 
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Szervezet neve: Életmód-klub 

Címe: 8230. Balatonfüred – foglalkozások helye: Piros Iskola  

Telefonszáma: +36/70 977 977 6  

E-mail címe: idokertesz@gmail.com 

Web oldalának címe:  

Vezetőjének neve, elérhetősége: Benkő-Szabó Zsóka +36/70 977 977 6 

 

 

Általános működés, tevékenységek 

 

Életmód-klub 

 

Balatonfüred Életmód klubjának 2020. évi tevékenysége 

 

Január 

2 klubfoglalkozás, 2x 2-3 óra, 

4 Felhangoló 4x2óra 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 

lehetőségekről és korlátokról . 29fő + 3 külsős 

 Január 22.                         

2. foglalkozás: Év eleji megbeszélés közös dolgainkról 32fő 

Január 6. 13. 20. .27.  

 - 4 alkalommal, hétfőnként mozgatÓra, Felhangoló: 18-8fő 

Február 

2 klubfoglalkozás, 2x 2-3 óra, 

4 Felhangoló 4x2óra mozgatása testnek és léleknek 

Február 5.  

1. foglakozás:  A Schüssler-só hatása lelkünk működésére – a 2109-i előadássorozat folytatása 

Előadó: Sütő Erika védőnő, Shüssler tanácsadó. 23 fő 

Február 19. 

2. foglalkozás:  Klub-farsang 33fő 

Február 3. 10. 17. 24.   

- 4 alkalommal, hétfőnként mozgatÓra, Felhangoló. 16-8 fő 

Március 

2 klubfoglalkozás, 2x 2-3 óra, 

4 Felhangoló 4x2óra mozgatása testnek és léleknek 

2 kirándulás 

Március 4.  
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1. viseletkészítő előadása – nőnap – hagyomány már nálunk. 36 fő 

 

Sajnálatos módon itt megszakadt a személyes klubfoglalkozások sora. Innentől MINDEN 

szerdán – 17h-tól mindenki leült a számítógépe elé egy finom teával és olvasták a bátorító, 

lélekemelő gondolatok – melyeket hétről hétre küldtem a klubtagjainknak. Fókuszban a 

lelkinyugalom megőrzése, vigyázása az egészségnek erősítése a szervezet 

ellenállóképességének. Azon túl, tudva az erőnlét fontosságáról a hétfői felhangolók 

időpontjában lakásban végezhető erősítő gyakorlatokat írtam le és küldtem el a tagságnak. 

Mint utóbb kiderült, olyanok is „tornázni kezdtek, akik annak előtte évtizedek óta nem tettek 

ilyet. Később pedig, amikor megszünt a „maradj otthon” állapot, becsatlakoztak a szabadtéri 

Felhangolóba. 

 

Voltak alkalmak, amikor kedvenc verseinket, könyveinket, filmjeinket, dalainkat osztottuk meg 

egymással, vagy sokakkal együtt közösen imádkoztunk ugyanabban az időpontban a Kárpát-

medencében  …. 

 

Telefonon rendszeresen felhívtam elsősorban az egyedül élő társainkat, segítettem 

bejelentkezni nekik a segítő-szolgálatba, akik aztán eljártak nekik vásárolni, és a patikába. 

Ebből klubprogramot csináltunk a flottások hosszabb ideig beszélgettek a többiekkel… 

 

Egy klubtagunk tucatjával gyártotta a maszkokat, nekünk is jutott belőle. 

Május 

1klubfoglalkozás/ városi rendezvény 

3Felhangoló 4x2óra mozgatása testnek és léleknek 

Május 04.  

Ekkor indult újra be a Felhangolónk, melyet többek nagy örömmel fogadtak. Igaz többekbe 

sajnos betelepedett a félelem, és távol maradt a személyes találkozásoktól . Helyszín innentől 

csak szabadtérben a Kovászna parkban tornáztunk. 

További Felhangolók: május 11., 18.  8-12fő 

Május 20.  

Klubfoglalkozás – végre! Nagy örömmel voltunk együtt – élménybeszámolók, és a továbbiak 

megbeszélése. Keressük az alkalmas külső helyszínt, most az „Amfiteátrumnak” nevezett 

parkrészbe telepedtünk le a fűbe. 32 fő 

Június 

2 klubfoglalkozás, 

3 Felhangoló 3x2 óra 

08,. 15., 22., 30 – án felhangoló szabadtéri a Kovászna parkban. 12-6fő 

Június 24 –  

Az őszi debreceni kirándulásunk előzetes megbeszélése 22fő 

Augusztus 

05. Klubfoglalkozás: 

Az őszi debreceni kirándulásunk megbeszélése, pontosítása. 22 fő 

Szeptember 
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2 klubfoglalkozás, 2x 2-3 óra, 

4 Felhangoló 5x2óra mozgatása testnek és léleknek 

1 kirándulás 

Szeptember 2 

Évadnyitó  foglakozás: névnapozás, a holnapi kirándulás előtti utolsó találkozás. 26 fő 

3 napos kirándulás – vonattal -  Debrecenbe. Időpont : szeptember 3-4-5.  

Kiválóan sikerült! 20 fő 

Szeptember 26.  

Kihelyezett foglakozás: ez nálunk már hagyomány –Vászoly, terményünnep – látogatás 

kapcsolatápolás végett régi vászolyi klubtagjainkkal, akik a koruk miatt már nem járnak el 

hozzánk. Sajnos elmaradt… 

Szeptember 2. 7. 14. 21. 28. 

5 alkalommal mozgatÓra – Felhangoló – szabadban. 14-8fő 

Október 

1 klubfoglalkozás, 1x 2-3 óra, 

7Felhangoló 4x2óra mozgatása testnek és léleknek 

Október 7. Pendülés –  sajnálattal tapasztaltuk, hogy egyre több korona-vírus fertőzés van, mi 

is a szabadban találkoztunk a Kovászna parkban. Ki-ki maszkban van már. Felkészülés a 

„bezárkózásra” Távolságtartás-1,5-2m. 21fő. 

Október 5. 8., 15. 19. 22., 26.  29. besűrítettük heti 2 alkalomra a Felhangolókat, hűl az 

idő, bizonytalan meddig tudunk kint tornázni….  

7 alkalommal mozgatÓra – Felhangoló. 12-6fő 

November 

4 Felhangoló 4x2óra mozgatása testnek és léleknek 

November 4.  

1. foglalkozás  onkine - beszélgetés az elmúlásról, miképpen lehet feldolgozni a 

feldolgozhatatlant? 

November 10. – szabadban való megbeszélés 

 karácsonyi díszek a városi fára (Közösségi ház elé) készítésével kapcsolatos rövid maszkos, 

távolságtartó megbeszélés. 

November 2. 5. 9. 12.  

 4 alkalommal mozgatÓra – Felhangoló 12-4fő – innentől kockázatos és tiltott a gyülekezés. 

Sajnos elveszítettük egy végtelenül kedves klubtársunkat, Koszta Mariannt…. 

December 

2 klubfoglalkozás, 2x 2-3 óra, 

December 2.   

 

Városi fa díszítése az általunk készített új díszeinkkel a Közösségi Ház előtt.  

December 21 

 Fényünnep  -  10 fős időeltolódással találkozás egy ünnepi személyes jókívánságok átadására, 

maszkos, biztonságos távolságtatrtós összenézésre és a klubajándékok átvételére. 

Mindeközben a kézműveseink rendszeresen online „összejönnek” alkotni . 
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Örömmel vettünk részt a város kulturális színházi és zenei eseményein – köszönet a 

kedvezményes lehetőségekért.  

 

A tagság 90%-ban 60 felett van, így ennek megfelelően tudtunk részt venni rendezvényeken és 

programokat szervezni. A nagy többség sajnálatos módon nagyon-nagyon fél. Az 

elszigeteltséget többen nagyon nehezen élik meg, pláne, aki teljesen egyedül, a városban 

senkije, és egy panelben lakik… 

Ennek oldását online igyekszünk oldani és telefonos beszélgetésekkel. 

Igyekszünk vigyázni egymásra és magunkra is. 

 

Általános adatok 

 

 

Szervezet neve: Balatonfüredi Rézhúros Citera együttes 

Címe: 8230 Balatonfüred, Lóczy Lajos u. 62. 

Telefonszáma: +36 87 788 456 

E-mail címe: aracsinephaz@upcmail.hu 

Web oldalának címe: - 

Vezetőjének neve, elérhetősége: Kovács Imre +36 20 431 6970 

Kötél-Kovács József +36 70 371 9737 

 

 

Általános működés, tevékenységek 

 

Balatonfüredi Rézhúros Citera együttes 

Az együttes állandó tagjainak száma 6 fő, ebből 3 fő 15-29 éves korosztály, 3 fő 30-59 éves 

korosztály.  

Az együttes összetétele 4 fő citerás, valamint 2 fő énekes. Az énekes hölgyek munkahelyi és 

egyéb elfoglaltságok miatt ritkábban tudnak részt venni a fellépéseken. A tavalyi évben elindult 

utánpótlás képzés az együttes keretén belül megszűnt. A képzés a Tihanyi Népzeneoktatás 

keretein belül tovább folytatódik.  

 

2020-ban 40 alkalommal tartottunk próbákat. A kialakult pandémiás helyzet miatt a próbák egy 

részét az Arácsi Népház próbatermét mellőzve otthoni környezetben tartottuk meg. Tervezett 

fellépéseink a járványügyi helyzet miatt majdnem teljes egészében meghiúsultak. Az együttes 

mindössze két alkalommal lépett fel az évben. 

A fellépések: 

2020.08.07 A Balatonfüredi Borhetek nyitó rendezvényén adtunk elő 30 perces önálló műsort, 

táncosokkal kiegészítve a Tagore sétányon. 

2019.09.27 A Romantikus Refomkori Fesztivál keretén belül 30 perces önálló műsort adtunk 

elő a Kisfaludy színpadon. 
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A fenntartó által hozott döntések értelmében novemberi hónaptól az együttes szünetelteti a 

próbáit.  

 

Általános adatok 

 

Szervezet neve: Kék Balaton Nyugdíjas Klub, Népdalkör 

Címe: 8230 Balatonfüred, Kisfaludy u. 1. 

Telefonszáma: +36 20 9655721 

E-mail címe: zoldpantlika@gmail.com 

Web oldalának címe:  

Vezetőjének neve, elérhetősége: Bónyai Mária, +36 20 9655721 

 

 

Általános működés, tevékenységek 

 

Kék Balaton Nyugdíjas Klub 

A taglétszám 98 fő a nyugdíjas klubban, ahol a gyűlések találkozók időpontja hétfő és szerda 

du. 13.00-16.00 ig tart.  

Január: az éves programot megbeszéltük és pótszilvesztert tartottunk.  

Február: tombola 

Március: NŐNAP a Zeneiskolában. Nagyon szép műsort kaptunk a gyerekektől. Utána a 

Klubban saját műsorunk  volt ill. megbeszélést tartottunk. Maszkokat kaptunk az Astoria 

dolgozóitól.  

Augusztus: 25-én születésnapi rendezvény, főzés a Koloska-völgyben. ( 70 fő ) 

Szeptember: Születésnap a Klubban. Séta a Balaton parton. Rendőrségi előadás ( szept. 16. ) 

 

Kirándulások: 

Február 26-án operett színház: János vitéz 

Szeptember 2-án, Velence, Székesfehérvár, Gárdony, Agárd- hajózás, Kápolnásnyék 

Október 12-14. Szeged, Baja, Kiskundorozsma, Kecskemét 

Köszönjük az anyagi támogatást. Nagyon értékes, szép kirándulások voltak. Minden 

alkalommal 52-en voltunk. Köszönjük a leselejtezett székeket és a Vaszary Villa minden 

dolgozójának munkáját.  

 

Kék Balaton Népdalkör 

 

A Népdalkör taglétszáma 25 fő és a felkészülések helyszíne ugyan úgy a Közösségi ház épülete. 

Sajnos a 2020-as évben mindössze egy szereplési lehetőségünk volt október 10-én a Szüreti 

felvonuláson. A menetben énekeltünk vidám népdalokat, bordalokat. Próbák január, február 

illetve augusztus, szeptember hónapban voltak.  
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Általános adatok 

 

 

Szervezet neve: Balatonfüredi Művészklub 

Címe: 8230, Balatonfüred, Honvéd út. 2-4. 

Telefonszáma: 30/956-7818 

E-mail címe: balatonfuredimuzsak@gmail.com, 

kantor.szilvia@furedkult.hu 

Web oldalának címe: - 

Vezetőjének neve, elérhetősége: Nagy Sándorné, 20/288-2420 

 

Általános működés, tevékenységek 

 

Balatonfüredi Művészklub 

A helyi képzőművészeket tömörítő Művészklub a 70-es években alkotó Füredi Műhely 

képzőművész szakkör utóda.  

A szervezet a művészek kezdeményezésére 1998-ban Művészklub néven alakult újjá. Azóta új 

tagokkal gazdagodva várják, hogy ismét méltó körülmények között mutatkozhasson be a helyi 

képzőművészet. 

Jelenlegi létszám: 32 fő 

Szakmai vezető: Kozma Imre 

Titkár: Nagy Sándorné 

 

Az elmúlt évben megvalósult kiállítások: 

 

Polgármesteri Hivatal, Folyosó Galéria: 

 

Január: Kádár Erika kiállítása 

Február: Fotósok közös kiállítása 

Szeptember: Festők kollektív kiállítása, „Varázslatos világ” címmel 

Arácsi Népház: 

 

Január: Múzsa Művészeti Szabadegyetem kiállítása 

Február: Gaál Antal fotó kiállítása  

Március: Vajda Katalin és dr. Preisz Ádám festőművészek kiállítása 

Szeptember: Horváth Mónika kiállítása 

 

Óvárosi Művész Kávéház: 

Január- Február: Kozma Imre festőművész kiállítása 

 

 Egyéb kiállítások, melyeken a Művészklub tagjai részt vettek: 

http://www.furedkult.hu/
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Január 18: Tapolca „Ablakaink” kiállítás 

Február 28: Kaposfüred kollektív kiállítás 

Július 15: Kisfaludy Galéria kollektív tárlat 

 

A Művészklub több festőművészének munkáját is kiállították februárban, a Petőfi Színházban. 

 

Egyéb foglalkozások: 

Január 26.-án kirándulás a Pécsre a Zsolnay negyedbe 

Február 19.-én egyesületi gyűlés 

 

 

A tavaszra tervezett kollektív festőkiállítást, illetve Fritz Mónika festőművész idén novemberre 

tervezett kiállítását jövő évben kívánjuk megvalósítani. 

 

 

Városi nagy rendezvények 
 

Vince-napi borünnep 

2020. január 17-18. /Anna Grand Hotel 

 

A Vince napi borünnep, egy szezonindító balatonfüredi fesztivállá nőtte ki magát az elmúlt 

években. A Turisztikai Egyesület és a Hegyközség közös szervezésében, vezetett 

mesterkurzusok, nagytekintélyű nemzetközi borakadémikusok szakmai előadásai voltak 

terítéken az Anna Grand Hotelben. Utóbbi programokon sajnos kevesen vettek részt, de a 

mindenki számára elérhető nyitott borkóstolókon és az esti zenés koncerteken, szép számú 

érdeklődőt sikerült megszólítani a rendezvénnyel. (az értékesített karszalagok alapján 248 fő) 

Több éves negatív tapasztalat, hogy a hotelben, többször zajlottak olyan rendezvények amik 

zavarták a Vince napi programokat és kölcsönösen nem erősítették egymást. Mindent 

összevetve a januári időszaknak egy jó programja a borünnep, de sok kihasználatlan lehetőséget 

tartogat magában és elsősorban nem a helyi lakosoknak szól.   

 

 

Magyar kultúra napja 2020 

A magyar kultúra napjára idén január 21-én és 22-én emlékeztünk. A hagyományoknak 

megfelelően ünnepi gálaműsort tartottunk az Anna Grand Hotel dísztermében, ahol 

együttműködési megállapodás aláírására került sor. Idén Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzata kötelezte el magát városunkkal és foglalták megállapodásba, hogy közösen 

valósítanak meg olyan kulturális értékeken alapuló projekteket, amelyek az Európa Kulturális 

Fővárosa 2023 magas színvonalú megrendezését szolgálják.  Az idei év már több jó példával is 

szolgálhat: Könyv-Bor-Jazz Fesztivál és Filmpiknik, Quasimodo Költőtalálkozó, Hamvas 

Napok. Ahogy évek óta, idén is ünnepélyes keretek között adta át városunk a „Balatonfüred 

http://www.furedkult.hu/
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Kultúrájáért” kitüntetést. Ünnepi beszédet Navracsics Tibor kormánybiztos mondott. A 

gálaműsort idén a veszprémi Orlandó Énekegyüttes adta.  

Január 22-én megkoszorúztuk Kölcsey Ferenc szobrát, ahol az általános- és középiskolák 

mellett a helyi kulturális intézmények vezetői is részt vettek. Ünnepi beszédet Molnár Judit, 

önkormányzati képviselő mondott. 

 

Farsangi Fúvóskoncert 

2020. február 18. 

 

Az évek óta teljes teltház előtt zajló eseménynek most is nagy sikere volt. Az 1935-ben alakult 

városi zenekar, idén ünnepelte 85-ik születésnapját, és ez az ünnepi hangulat az előadott 

zeneszámok repertoárjában is visszaköszönt. A 2 órás koncerten fellépett Kéri György 

skótdudás, több kiváló énekes, valamint Nemesócsa (SK) mazsorettcsoportja is. A rendezvény  

 

előtt egy szomorú helyzetbe került család kereste meg a városvezetést, így a koncert a 

születésnap mellet egy jótékonysági eseménnyé is vált.  

 

VIII. Tavaszi Fesztivál 

2020. március 13-15. 

 

A város nagy rendezvényei közül, a Tavaszi Fesztivál az, amely a legtöbb művészeti és civil 

csoportunkat mozgatja meg, éves szinten egyszerre. Sajnos a nagy igyekezet ellenére sem ők 

sem más közreműködők nem tudtak részt venni a fesztiválon, hiszen a vészhelyzet kihirdetését 

követően a 2020-as évi teljes programja törlésre került.  Március 15-én csak a koszorúzással 

egybekötött szűk körű koszorúzást tartottuk meg. 

 

 

XVIII. Jókai-napok 

2020. április 24-26. 

 

A pandémia miatt a Jókai-napok is elmaradtak, azonban a híres Jókai-bablevesfőző versenyt 

online meghirdettük és megrendeztük. Minden jelentkezőnek saját otthonában fényképekkel 

illusztrálva, korabeli receptleírással kellett elkészíteni Jókai egyik kedvenc ételét, a bablevest. 

Mivel kóstolni nem volt lehetősége a zsűrinek, ( Vinkó József, Varjú Viktor, Elek Balázs, ) így 

a legjobb receptleírásokért a legötletesebb csapatnévért járt az ajándék.  Kilenc csapat nevezett 

és igazán remek hangulatú képek készültek amiket a versenyzőknek fel is kellett töltenie a 

kultura,balatonfured facebook oldalra. Annak ellenére, hogy most csináltunk ilyet előszőr egy 

nagyon sikeres online program kerekedett belőle 

 

Városi Gyermeknap - Füredi Gesztus a Gyermeknap 

http://www.furedkult.hu/
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A 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet értelmében, mely kimondta, hogy rendezvények tartása, 

minden nemű gyülekezés tilos, idén nem tudtuk megtartani a Városi Gyermeknapot az eddig 

megszokott formájában, a Kovászna Parkban. Újra tervezve, először az online térben szerettünk 

volna a gyerekeknek játékos-vetélkedőt szervezni. A 168/2020 (IV.30) Korm. rendelet  

 

feloldotta a kijárási korlátozást, a közterületek, parkok látogathatóvá váltak, csak a másfél 

méteres védőtávolságot kellett betartani. Ennek fényében ismét „újra terveztünk” és kitaláltunk 

egy olyan kikapcsolódást a gyerekeknek, amiben körbe járhatták a Tagore-sétány és a Kiserdő 

közti területet, miközben a kijelölt állomásokon különféle feladatokat oldhattak meg. Volt 

például keresztrejtvény, puzzle, bűvésztrükkök, füredi kézisek által bemutatott labdatrükkök és 

szelektív hulladékgyűjtés is. Minden állomáson pecsétet kaptak a pecsétgyűjtő lapjukra, amit 

fagyijegyre válthattak be, a Füred Fagyizó pedig szeretettel várta a gyerekeket a finom 

fagyikkal. 

Az esős idő és a kialakult járványügyi helyzet ellenére óriási volt az érdeklődés, 116-an jöttek 

el, főleg az óvodás korosztályból. 

 

A Füredkult kollégái nagy létszámban felügyelték, hogy sehol ne gyűljön össze túl sok ember 

egyszerre. Minimális eszközhasználatot vettünk igénybe, ezeket folyamatosan fertőtlenítettük. 

Kézfertőtlenítőt biztosítottunk minden állomáson. 

 

Vitorlabontó ünnepség 

2020. június 

 

Egy szűkített program zajlott a Vitorlás téren ahol a Balaton megkoszorúzása is megtörtént. Az 

esti koncert sajnos nem valósulhatott meg amit tervezünk pótolni a következő évben. 

 

Múzeumok Éjszakája 

2020. június 27. 

 

A Múzeumok Éjszakája országos relevanciájú kulturális-művészeti programsorozat, amelyben 

múzeumok és kiállítóhelyek vesznek részt éjszakába nyúló programsorozattal. A Múzeumok 

Éjszakája programjai részben a kiállításokhoz kapcsolódó szakmai, ismeretterjesztő vagy 

pedagógiai programok, illetve másrészt szórakoztató jellegű események, amelyek a múzeumba 

járás élményét teljesítik ki a nyár esti időtöltés formájában. 

A Vaszary Galéria szempontjából a múzeumok éjszakája az év legfontosabb kulturális 

eseménye. 

 

Az idei év során a Múzeumok Éjszakája a tavaszi járványügyi korlátozások enyhítését 

közvetlen követte, így a Vaszary Galéria gyors reagálással azon kevesek között volt, akik nem 

online, hanem helyszíni programokkal várta látogatóit. 
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A programok szervezésénél figyelembe kellett venni, hogy beltéri programok szervezésére nem 

kedvezőek a körülmények, így kültéri programok szervezésére koncentráltunk. Ebből 

következően, mivel a jegykiadás a Vaszary Kert főbejáratánál nem megoldott, a látogatók 

tényleges számának csak mintegy harmada váltott karszalagot, amellyel a létszámlimites beltéri 

programokon is részt vehetett. 

 

Programok: 

 

17.00 – 20.00 A Vaszary Alkotóműhely - Balatonfüred foglalkozása 

Virágos kert land-arthoz készíts velünk hatalmas papírvirágot! 

Az elkészült virágok közül az egyiket a kertben elhelyezheted, a másikat hazaviheted. 

Helyszín: a Vaszary Kert 

16.00-20.00 Óriás társasjátékok a Vaszary Kertben. 

16.00-22.00 

Vetített videó-tárlatvezetés a TOP 10 – magyar, kortárs című tárlathoz Schneller János 

művészettörténész, az Art Market Budapest vezetőjének előadásában. 

Kalandos rejtvény játék a TOP 10 – magyar, kortárs című tárlathoz. 

A rejtvények sikeres megoldói előtt feltárul a láda titka. 

(A kuponok beválthatóak egy pohár italra.) 

18.00 Tárlatvezetés a TOP 10 – magyar, kortárs című kiállításon 

Barangolás a kortárs magyar képzőművészet világában Dr. Beke László művészettörténésszel, 

a kiállítás konceptorával. 

20.00 Koncert: Peter Flamisch 

Flamisch Péter akusztikus instrumentális előadásában különböző stílusok, korok és kultúrák 

ötvöződnek. A blues és a népzene mellett az elektronikus zene is jellemzi egyéni stílusát. 

Helyszín: Vaszary Kert 

21.15 Koncert: Űrlénykirály /aka Balogh Borsa/ 

Balogh Borsa, az Űrlénykirály egy személyben komplett együttes. Lendületes sodró zenéjét 

egy szál gitárral, beatbox-szal és rafinált technikájával építi fel. 

Helyszín: Vaszary Kert 

22.00 Filmvetítés: Senki többet! 

feliratos amerikai dokumentumfilm, 98 perc, 2018 

12 éven aluliak számára a megtekintése nagykorú felügyelete mellett ajánlott 21.00 

Helyszín: Vaszary Kávézó terasza 

 

JÓKAI MÓR EMLÉKHÁZ (10.00–22.00) 

17.00 Jókai Mór és a füredi nyarak 

Tárlatvezetés a Jókai Mór Emlékházban 

 

VÁROSI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY (10.00–21.00) 

16.00 Füred Anno 

Tárlatvezetés P. Miklós Tamással, a gyűjtemény vezetőjével. 
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REFORMKORI VÁROSRÉSZ 

19.00 Reformkori séta 

Élményszerű városnéző séta dr. Fülöp Lajos vezetésével. 

A séta a Vaszary Galéria teraszától indul. 

 

Intézményeink nyitvatartása a Múzeumok Éjszakája program alatt: 

Vaszary Galéria: 10:00 – 23:00 

Jókai Mór Emlékház: 10:00 – 22:00 

Helytörténeti Gyűjtemény: 10:00 – 21:00 

Vitorlázeum: 10:00 – 21:00 

 

Anna Fesztivál- Prímás verseny 

2020. július 20-22. 

 

A Prímásverseny fő szervezője a Hagyományok Háza. Az ő munkájukat segítve működik közre 

a Kft. ami a lebonyolításra, a jegyzőkönyvek, oklevelek, elkészítésére és a szerdai napra eső 

gála, sikeres megvalósítására terjed. A felhívásra - a szakmai megmérettetés szempontjából és 

nem utolsó sorban a díjazást tekintve is - évről-évre egyre több a jelentkező. Ez a tavalyi évben 

kivételesen alacsony volt.  

Tapasztalatunk alapján az Anna fesztiválnak egy jól bejáratott és nagyon sikeres programeleme 

mind a nyilvános verseny mind az azt követő gála. Mivel az Anna-bál elmaradt így az utcabált 

sem tudtuk megrendezni. 

 

Balatonfüredi Borhetek 2020 

A Balatonfüredi Borhetek 2019-ben megújult. Új arculattal és sokkal erősebb marketinggel 

dolgoztunk. Megváltozott helyszíneken új minőségű kulturális programokat rendeztünk. 2020-

ban nehezebb helyzetbe kerültünk, hiszen a világjárvány okozta egészségvédelemre vonatkozó 

intézkedések tükrében, sokáig kérdéses volt, hogy megrendezzük-e. A felkészülés így nem volt 

zökkenőmentes, de szerencsére sikerült néhány újítást csempésznünk a programokba.  2019-

ben a boros pavilonok elején és végén elhelyezett kapu mindenki megelégedésére szolgált és 

igen látványos, informatív eleme volt a Borheteknek. 2020-ban a költségvetés nem tette 

lehetővé a kapuk felállítását, amit a kitelepülő borászatok és a közönség is hiányolt.  Az 

információs „füzetke” 2020-ban is sikeres volt, egységes tartalmakkal, információkkal. A 

tavaly bevezetett borbemutatók és ingyenes borkóstolók nagy érdeklődés mellett valósultak 

meg, néha olyan sok volt az érdeklődő, hogy a mi munkatársaink is besegítettek. A rendezvény 

facebook oldala folyamatosan közölte a programokat, aktualitásokat, amivel sok új rajongót 

szereztünk az oldalra. A tavaly indított játékot bővítettük, már nem csak a legszebb „borkuckót” 

kerestük, hanem a közönség borát is. Élőben közvetítettük az eredményhirdetéseket idén már 

nemcsak a facebook oldalon, hanem a friss instagramon is. A rendezvény megnyitó 

ceremóniáját már 2019-ben megváltoztattuk és közönségbaráttá tettük. Rövidebb, izgalmasabb, 

hangulatosabb lett. 
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Idén nagy figyelmet fordítottunk a világjárvány miatt kialakult helyzetre, így információs 

táblákon hívtuk fel a közönség figyelmét a távolságtartásra, javasoltuk a maszkviselést, digitális 

lázmérőket állítottunk fel a kijelölt pontokon, a borászok megfelelő távolságra helyezték el 

egymástól asztalaikat, műsorainkkal nem adtunk lehetőséget a nagyobb létszámú 

csoportosulásra. A duo formációban megjelenő fellépőket DJ-k követték, akik a kellemes 

borozáshoz szolgáltattak aláfestő zenét. 

 

Partitúra Összművészeti Kurzus 

2020. augusztus 19.-25. 

 

A kurzus 2020-ban ünnepelte volna fennállásának 10. évfordulóját, ám a járványhelyzet 

némiképp keresztülhúzta a szervezők számításait.  

Az idei évben tízedik alkalommal  jelentkeztek az ország különböző városaiból fiatalok, hogy 

az összművészeti oktatásban részt vehessenek. A kurzus Balatonfüreden a város, az 

önkormányzat, az Anna Grand Hotel, a Vukán hagyaték támogatásával tudott ismét 

megvalósulni. A hét napos tábor a különféle művészeti ágakban tehetséges gyerekek, fiatalok 

számára kínál lehetőséget a fejlődésre, kibontakozásra.  

A jelentkezők neves, nemzetközileg is elismert tanárok segítségével, irányításával  a 

még  hazánkban kevéssé elterjedt  több művészeti területet érintő oktatási folyamatban, 

ismerhetik és tapasztalhatják meg „valódi önmagukat”; azaz erősségeiket és gyengeségeiket.  

Az idei bemutató idejére, 2020. augusztus 25.- én  zsúfolásig megtelt az  Anna Grand Hotel 

díszterme. A bemutató témája,  a tanulók saját élettörténeteiből állt össze. Számos művészeti 

ág kiemelkedő képviselőjének instrukcióit követve hozták létre saját alkotásaikat a zenétől a 

mozgóképig, az irodalomtól, a táncig. Az elmúlt kurzusokon olyan művészek, tanárok oktattak, 

mint Horgas Eszter állami kitüntetett fuvolaművész, Szakács Ildikó az operaház énekese, 

Kautczky Armand színművész, Scherer Péter színész, Dobszay Péter karmester, Meskó Ilona 

zeneszerző, Szily Vera tánctanár és sokan mások.  

Gyerekként valószínűleg sokan álmodtak olyan nyári táborról, ahol kizárólag azzal kell 

foglalkozniuk, amit szeretnek, és mindezt egy olyan környezetben, aminél a szervező, Horgas 

Eszter elmondása szerint aligha találhatnának ideálisabbat Magyarországon. A Partitúra Kurzus 

mindezt napi tíz-tizenkét óra intenzív összművészeti képzés keretein belül biztosítja a 

jelentkezők számára, „pár lépésre” a Balatontól, Füred reformkori hangulatot idéző negyedében 

 

Könyv-Bor-Jazz Fesztivál 2020 

A fesztivál eredeti koncepciójánál  maradva, irodalmi közönségtalálkozók, könyvbemutatók,   

borkóstolók, valamint a fiatalabb korosztály számára játszóház, rendhagyó irodalomórák és 

jazz koncertek szerepelnek a programban. A 2020-ban kirobbant világjárvánnyal kapcsolatos 

egészségvédelmi intézkedések miatt, nem tudtuk eredeti, tervezett időpontjában megtartani a 

Fesztivált. Az eredetileg három naposra tervezett eseményt kétnaposra szűkítettük, a 

helyszíneket a Vaszary Kertre korlátoztuk és kapcsolódtunk a Filmpiknik rendezvényeihez, 

amely először mutatkozott be Balatonfüreden. Ebben a kivételes és különleges helyzetben 

szerencsés volt ez az összekapcsolódás szeptemberben. Idén nem jelentek meg az év 
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könyvújdonságai a Vaszary Kertben, annak helyszínt a 2 héttel későbbi Quasimodo 

Költőverseny biztosított. Mivel a két irodalmi fesztivált ilyen közeli időpontban tudtuk csak 

megrendezni, a Könyv-Bor-Jazz Fesztivál idén inkább a zenére, borokra és a filmekhez 

kapcsolódó irodalmi alkotásokra helyezte a hangsúlyt. 

Napközben a gyerekeknek kínáltunk olyan játszóházat, ahol kizárólag fából készült 

játékeszközök segítették a Balaton élővilágának megismerését és a Filmpiknik gyermekeknek 

szóló rajzfilmjei is megjelentek itt játékos formában.  Délután már a három kitelepült borászat 

(Gyukli, Mészáros, Lídia) tartottak borbemutatókat, miközben a közönség elfoglalta helyét a 

babzsákokon az esti koncertekre várva. A Filmpikniket záró fogadás szintén a Vaszary Kertben 

kapott helyszínt, így egymást kiegészítve valósultak meg a szombat esti programok. Sokan 

kerestek meg minket a fellépők és a közönség közül, hogy elmondják milyen különleges, ritka, 

jó hangulatú fesztivált szerveztünk. 

 

FÜFIN/ Romantikus Reformkor 

2020. szeptember  24-27. 

 

A FÜFIN a szeptemberben újra induló járványügyi helyzet fokozódása miatt teljes egészében 

elmaradt. Ezt a Fut a Füreddel, az interaktív előadásokkal, a mókás fizikai show-al és minden 

tervezett további elemmel együtt átvisszük a 2021-es évre. 

A 2020-as évben először szervezte meg a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. a reformkori 

rendezvényt. Igyekeztük mindazokat az elemeket megtartani amik jól tükrözik a rendezvény 

egyediségét, de újításokat is csempésztünk a programok közé. Zenei stílusában megcéloztuk a 

népzenei vonalat, így Pál István  

„ Szalonna” és Bandája, Hercku Ági és a Banda valamint Novák Péter és az ETNOFON is a 

fellépők között volt. A nehézségek ellenére péntektől vasárnapig a balatonfüredi Tagore 

sétányra népi és iparművészeti vásár települt ki, ami különleges színfoltja volt a rendezvénynek. 

A szervezők lehetőséget biztosítottak arra is, hogy az érdeklődők magukra öltsék az 1800-as 

évek meghatározó viseletének darabjait és a szombati nap felvonulásában és a több időpontban 

meghirdetett kosztümös sétákon, beöltözve részt vegyenek. A szombati nap leglátványosabb 

programeleme előtt 12.30-tól a város Önkormányzatánál egy koncerttel kedveskedtünk a 

gyülekező tömegnek. Sasvári Sándor, Jászai Mari-díjas, Príma-díjas, eMeRTon díjas 

színművész, lányával adott egy rövid koncertet, majd lóháton vezette a menetet az óvárosból a 

rendezvény központi helyszínéhez, a Kisfaludy színpadhoz. Sajnos a felvonuláson nagyon 

kevesen voltak, szinte csak a helyi Reformkori Társaság tagjai. Civilek nem öltöztek be így a 

menet látványában rövid és talán szürke is volt a korábbi évekhez képest. Vasárnap a 

programok kora délután kezdődtek a helyi művészeti csoportok zenés, táncos műsoraival. 

Fellépett a balatonfüredi Rézhúros Citera Együttes, a Balatonfüred Néptáncegyüttes és egy 

remek repertoárral Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara is. A nap utolsó fellépője a 

Füred Dixieland Band volt, ami szintén nagy látogatottságnak és sikernek örvendett. Az Astoria 

Hotelben bárki megízlelhette a svédasztalos formában kínált, reformkori menüket. Volt 

tradicionális kömény leves, szarvas, vadas módra, székely káposzta és sok más finomság ami a 

gasztronómia iránt érdeklődőket egy kiadós vasárnapi ebéddel várta. Eredményes, a 
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turizmussal szoros kölcsönhatásban létrejött program valósult meg a XV. Romantikus 

Reformkor alkalmával, ahol az ország különböző pontjáról sokan érkeztek városunkba. Minden 

érdeklődő egyaránt megtalálta az érdeklődésének leginkább megfelelő programot abban a 

három napban, ami az Anna –bálok után, talán a második legtradicionálisabb eseménye a 

városnak.   

 

Füredi Szüret a Balatoni hal-, és bor jegyében 

2020. október 9.-11. 

A 2020-as évi szüret, egy a sikeresen elnyert NKA-s pályázati támogatás miatt, a Balatoni Hal 

és Bor ünneppel együtt valósult meg. A faházakat szolgáltató cég tekintetében, amelyben a 

helyi vendéglátósok kaptak helyet, újítottunk. Ez megjelent az egységesebb installációban és a 

költségek minimalizálásában. Új elem volt a tavalyi tervek alapján megvalósuló látványfőzés, 

amely szép számú érdeklődőt vonzott a Kisfaludy színpadhoz.  A szüret tekintetében új elemnek 

számítottak a borhetekről már ismert ingyenes borkóstolók és borbemutatók, amik kivétel 

nélkül nagyszámú közönség előtt zajlottak. A vírushelyzet miatt sokkal kevesebb borkóstoltató 

pont volt a felvonulás útvonalán elhelyezve, ami nem volt annyira szerencsés. Ezt jövőre vissza 

kell állítani és a borkostoltatás mellett lehetne vizeket, pogácsákat és zsíroskenyereket is 

értékesíteni az útvonalon, becsületkassza alapján. Ebben segíteni tudna az Életmód Klub vagy 

a Nyugdíjas Klub. A Fúvószenekari találkozó tekintetében nem az eredeti elképzelések alapján 

valósult meg a rendezvény. A korlátozások miatt tudni lehetett, hogy sem a Germeringi tűzoltó 

zenekar, sem az osztrák Alhaói zenekar nem fog tudni részt venni a Balaton parti mulatságon. 

Az előző év nagysikerű ( cseh és szlovák zenekarok részvételével) találkozója után nehéz volt 

lemondani a határon túli zenekarokról. Tovább nehezítette a feladatokat, hogy a Komáromi 

Városi Fúvószenekar a rendezvény előtt 2 héttel, megbetegedésekre hivatkozva visszamondta 

a fellépést, továbbá két zenekar pedig már a vírusra hivatkozva egyáltalán nem vállalta a 

szereplést. Így ebben az évben csak a Várpalotai Bányász Fúvószenekar vett részt a Füredi 

Szüreten. 

 

Füredi Szüret/Süteménysütő verseny 2020 

Ebben az évben, a világjárvány miatt meghozott, egészségvédelemre vonatkozó szabályozások 

fényében a Süteménysütő versenyt nem tudtuk megrendezni. 

 

Füredi Szüret a balatoni hal és bor jegyében 2020. - Fúvószenekari találkozó 

Balatonfüred város történetében mindig kiemelt figyelmet kapott a fúvós zene és nagy szerepe 

volt a fúvószenekari találkozóknak is. Az 1935-ben alakult városi zenekar a 2010-es évtől szinte 

egyáltalán nem szervezett ilyen eseményeket, de hét évvel később újra lendületet vettek a nagy 

érdeklődésnek örvendő zenekari találkozók. Azóta az októberben megrendezésre kerülő szüreti 

mulatságnak szerves része lett a turisztikai szempontból is nagy jelentőséggel bíró esemény. Az 

idei évben sajnos nem az eredeti elképzelések alapján valósult meg a rendezvény. A 

járványügyi korlátozások miatt tudni lehetett, hogy sem a Germeringi tűzoltó zenekar, sem az 

osztrák Alhaói zenekar nem fog tudni részt venni a Balaton parti mulatságon. Az előző év 
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nagysikerű ( cseh és szlovák zenekarok részvételével) találkozója után nehéz volt lemondani a 

határon túli zenekarokról. Tovább nehezítette a szervezők feladatát, hogy a Komáromi Városi 

Fúvószenekar a rendezvény előtt 2 héttel, megbetegedésekre hivatkozva visszamondta a 

fellépést, továbbá két másik zenekar már a vírusra hivatkozva egyáltalán nem vállalta a 

szereplést. Így ebben az évben csak a Várpalotai Bányász Fúvószenekar vett részt a Füredi 

Szüreten. A rendezvény helyszíne változatlanul a Kisfaludy színpad és környezete volt. A 

legnagyobb látványelemként számon tartott szüreti felvonuláson nem csak a fúvósok hanem a 

további közreműködők is jóval kisebb létszámban képviseltették magukat. A felvonulás 

útvonalán mindkét zenekar a menetben fújva szórakoztatta a közönséget, majd a sétányra érve 

a nagyszínpadon, külön-külön és együtt is koncerteztek a nézők legnagyobb örömére 

 

Magyar nyelv hete 2020. 11. 06-15. 

2020-ban először szerettünk volna olyan programsorozatot megvalósítani, ami az egyébként 

egy-két napos rendezvényt, több mint egy hétig tölti meg színes programokkal, kapcsolódva a 

Hamvas Napok rendezvényeihez. Sajnos a világjárvány közbeszólt, így a személyes 

találkozások nagy részéről le kellett mondanunk. Igyekeztünk azonban elérni és megszólítani a 

lakosságot az online térben. A Jókai Mór Emlékházban Zeliska Orsolya, a Péklány kézműves 

Pékség tulajdonosa még megtartotta előadását, ahol a reformkori szakácskönyvek 

nyelvezetének értelmezésében segített, sőt néhány sütemény elkészítésére is vállalkozott. 

Sajnos a koncerteket nem tudtuk megtartani, de a könyvbemutatók többségét közvetítettük a 

Balatonfüred Kultúra oldalán. A „Versimprók” című előadást Varró Dániellel és Bíró Eszterrel 

szintén rögzítettük és a közönség számára elérhetővé tettük a közösségi média felületein. 

 

Parker Jazz Club sorozat 

Az idei évben is a Vaszary Galéria Széchenyi terme koncertterme adott (volna) helyet a Grand 

Cuvée Kft. és a Balatonfüred Nonprofit Kft. által 2019-ben együttesen életre hívott 

rendezvénysorozatnak. 

 A szervezés teljes körű lebonyolításáról, a technikai feltételek megteremtéséről a Grand Cuvée 

Kft. gondoskodott. Cégünk pedig ezúttal is a helyszín biztosításában, az események 

meghirdetésében és zavartalan lebonyolításában nyújtott segítséget. A pandémia azonban 

jelentősen megkurtította az idei évre vonatkozó terveinket. A tervezett tíz koncertből mindössze 

kettőt sikerült megvalósítanunk, ebből pedig egyet online közvetített formában.   

  

Az október 15.-én lépett fel a Széchenyi teremben. Az érdeklődés ezúttal jócskán elmaradt a 

szokásostól és mindössze kilencen váltottak jegyet a rendezvényre. 

A koncertet – a korábbi hagyományoknak megfelelően - egy beszélgetés előzte meg, majd ezt 

követte a közel másfél órás koncert. 

 

Ami a fellépő művészeket illeti: Kovács Linda igazi útkereső muzsikus, aki megtalálta saját 

hangját a jazz-ben. Az általa képviselt produkciók egyik fő ismérve a kompromisszummentes 

önkifejezés, amely valódi képet ad az énekes belső világáról s zenéhez fűződő viszonyáról. 

Egyedi hangja és gondolkodásmódja a hazai kortárs jazz nagyjai közé emeli. Főként saját 
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szerzeményeket tartalmazó lemeze 2009-ben jelent meg „Teach me Silence” címmel, amely a 

kritikák szerint az elmúlt időszak talán legegyénibb jazz produkciója. Pályája során tagja volt 

az Egy Kiss Erzsi Zene, a Panchan és az Equinox együtteseknek. A közös munkát több 

lemezmegjelenés, illetve külföldi vendég- és fesztiválszereplés követte. Közreműködőként 

részt vett a Budapest Jazz Orchestra, a Modern Art Orchestra, Szalóki Ági, Both Miklós illetve 

Rutkai Bori produkcióiban. Több hazai jazzverseny dobogós helyezettje. Kreativitása a 

zeneszerzésben is megnyilvánul és a verseny eredmények mellett 2016 májusában egy önálló 

szerzői est keretében is bemutatkozik, mint zeneszerző-hangszerelő. Az énekes darabjait a 

Budapest Jazz Orchestra szólaltatta meg. Jazz-ének oktatóként is jegyzik a nevét, többek között 

az évek óta működő bodajki és sepsiszentgyörgyi jazztáborok énektanára. 

 

Bögöthy Ádám a fiatal generáció egyik leginkább foglalkozatott muzsikusa. Nevét, mint 

nagybőgős véste be a hazai jazz-élet köztudatába, de zenei elhivatottságának eredményeként a 

bőgő mellett jazz- gitár szakon is lediplomázott. A műfajok iránti nyitottság és zenei alázat 

éppúgy jellemző rá, mint az alapos, részlet-gazdag munka. Ennek köszönhetően számos 

zenekarban megfordult, népzenétől kezdve a popzenét át a kísérletezőbb jellegű produkciókig, 

azonban fő irányzatként a jazz megannyi válfaja jellemzi munkáját. Állandó tagja a Karosi Júlia 

Quartetnek ès a Vörös Janka e-serious-nek, melyekkel lemezt is készített, s mint társszerző is 

jegyzi a nevét. Közreműködőkènt gyakorta vendégeskedik a Modern Art Orchestra, a Budapest 

Jazz Orchestra, Palya Bea, illetve Kozma Orsi formációiban. Alkotó muzsikus, aki a hangszeres 

játék mellett nagy hangsúlyt fektet dalszerzésre ès zeneszerzésre is, ennek eredményeképpen 

számos reklám - és filmzene fűződik nevéhez. Tanítással is foglalkozik, többek között a nagy 

hagyománnyal bíró sepsiszentgyörgyi jazz - és improvizációs tábor tanára. 

 

A december 10.-i koncertet a már érvényben lévő szigorításokat szem előtt tartva, helyszíni 

közönség nélkül, a Facebook-oldalainkon át történő online közvetítéssel tudtuk megtartani. Az 

online közvetítésnek köszönhetően sikerült némiképp nagyobb közönséghez eljuttatni – és talán 

népszerűsíteni - a programot, a koncertből származó bevételről azonban ezúttal le kellett 

mondanunk. 

 

A fellépő duó egyik tagja Horváth Plútó József 1980. augusztus 6-án született tradicionális 

zenész családban. Tízévesen kezdett el nagybőgőzni, majd 1995-ben beiratkozott az OSZK 

nagybőgő tanszakára, ahol Egri János volt a tanára. Két év intenzív tanulás után autodidakta 

módon kezdett el basszusgitározni. 

Elsőként a jazz zene egyik nagy öregje, Balogh Csibe Jenő zenekarában próbálta ki magát. 

Ezután fellépések sorozata következett. Ekkor volt szerencséje együtt játszani Szakcsi Lakatos 

Bélával is. 

Később fiatal barátaival együttest alapított (Trio Heaven), amellyel élete első komolyabb 

megmérettetésén, az 1998 MAY Jazz Versenyen első helyezést ért el. 

2000-ben Oláh Tzumo Árpád hívta meg a zenekarával fellépni. Ezzel a formációval nagy 

sikereket értek el külföldön is. 2001 nyarán a németországi Wilshofenben megnyertek egy 

rangos szakmai jazz versenyt. 2001 szeptemberében Brüsszelben a Jazz Hoeilaart International 

Európa zenei verseny legjobb bőgőseként végzett, az együttes pedig az összes fődíjat megnyerte 
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(a legjobb triónak és a kötelező darab leginvenciózusabb előadásáért járó díjakat, valamint 

Tzumo a legjobb európai szólistának járó, Jelinek Emil pedig a legjobb európai dobosnak járó 

díjat is megkapta). 2003. május 30-án első helyezett lett a Magyar Rádió által rendezett Dandó 

Péter Jazz Basszusgitár Tehetségkutató Versenyen. 

Eddigi pályafutása során olyan neves zenészekkel játszott együtt, mint Tony Lakatos, Chico 

Freeman, John Patitucci, Rick Marticca, Liane Carroll, Oláh Kálmán, Ann Malcolm, Torsten 

Devinkel, Berki Tamás, Jávori Vilmos, Emilio, Rácz Kati, Kőszegi Imre, Szakcsi Lakatos Béla, 

Babos Gyula, Németh Ferenc, Csepregi Gyula, Jónás Rezső és Snétberger Ferenc. 

Jelenleg a következő zenekarokban játszik: Berki Tamás Band, Jávori Sound Machine, 

Csepregi Hip-Bob, Jáger Latin Band, Jágersoul, Jáger Bandi Group, Blue Step Trió, Finucci 

Bros Quartet, Jónás Rezső Project, Rácz Kati Zenekara, Jazz Garden Trio, Jazzrael, Oláh Dezső 

Junior Trió, Oláh Dezső Septet, Salsa Cubano, Tzumo Trió. 

A közelmúltban megalakította zenekarát, a jazz-rock műfaját képviselő Plútó Band-et, melyben 

saját szerzeményeit adja elő. 

 

A duó másik tagja Olah Tzumó Árpád 1980. január 29-én, Budapesten született. Családjában 

több zenész is van, édesapja, idősebb Oláh Árpád jazzdobos. Eleinte Tzumó is dobos szeretett 

volna lenni, de végül a zongora mellett döntött.  

Az Erkel Ferenc Zeneiskolában Tollasi Lili-nél kezdte tanulmányait, majd azt követően a 

Weiner Leó Konzervatóriumban folytatott klasszikus zenei tanulmányait 1996-ban 

megszakította, és jazzt kezdett tanulni Márkus Tibor felügyelete alatt az Erkel Ferenc 

Zeneiskolában. 18 éves korában megnyerte a Magyar Rádió Füsti Balogh Gábor zongora 

tehetségkutató versenyét. Ennek fődíja egy öthetes nyári kurzus volt a Berklee College of 

Music-ban, Bostonban. Ezt a díjat a Berklee magyar származású professzora, Gárdonyi László 

szerezte a Füsti tehetségkutató verseny nyertesének. 2001 nyarán Németországban megnyerte 

a Jazz an der Donau verseny fődíját, valamint megkapta a legjobb szólistának járó díjat. 2001 

szeptemberében a Belgiumban Jazz Hoeilaart Intern'l Contest versenyen a triójával -a verseny 

történetében először- az összes fődíjat megnyerte: a legjobb triónak és a kötelező darab 

leginvenciózusabb előadásáért járó díjakat, illetve megkapta a legjobb európai szólistának járó 

díjat is. 2001 végén teljes ösztöndíjat kapott a Berklee College of Music-ra, és két évig tanult 

Bostonban. Tanára volt - többek között - Joanne Brackeen és Hal Crook volt. Innen felvételizett 

2003-ban az Egyesült Államok legrangosabb jazz-intézetébe, a Thelonious Monk jazz 

intézetbe, ahol Herbie Hancock, Wayne Shorter és Terence Blanchard,Ron Carter által vezetett 

Los Angelesi USC egyetemen belül. A zenekarban közreműködött Gilad Ronen,Dontae 

Winslow,James Westfall, Alan Hampton, James Alsanders. A zenekar 2003-2005-ig koncert 

körutakon szerte a világon szerepelt híres tanári karral, valamint világsztárok vendégek 

közreműködésével mint Kenny Garrett, Dede Bridgewater, Lionel Loueke, Charlie Haden, Jack 

Dejohnette ,Terry Lyne Carrington, Dianne Reeves,Terence Blanchard ,Herbie Hancock, 

Wayne Shorter. 2005-2006-ban itthon tartózkodott és két lemezt készített a Hunna Records 

kiadonál. 2006-ban New York-ba költözött ahol 2008-ig dolgozott Ferenc Nemeth, Lionel 

Loueke, Eli Degibri, Massimo Biolcati, Arturo Stable - el. Többek között Felly K. NY-ban elő 

magyar származású énekesnek irt egy lemez. Ennek befejezése után visszatért Magyarországra. 

2009-ban Sugár Bertalan Bery-nek Bery-Disco c. lemezt, mint író és producer készítette el EMI 
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Hungary lemez kiadónál. 2011-ben meghívást kapott, hogy oktasson a Snétberger Zenei 

Tehetség Központban – a Snétberger Ferenc roma származású Lisztdíjas gitárművész által 

létrehozott tehetséggondozó intézeten, amely évente 60 roma fiatalnak nyújt lehetőséget zenei  

tehetsége kibontakoztatására. 2014-2015-ig a Snértberger Quratet zenekar zongoristája volt. 

2017-ben megjelent a Promise c. lemeze nemzetközi vendégművészekkel a Hunnia Records 

kiadónál. A lemezen Közrémülődnek Melissa Aldana, Jure Pukl, Soso Lakataos, Josh 

Ginsburg, Kyle Poole. 2016-ban megalakította a SolatiMusic zenekart, közreműködik Pocsai 

Kriszta ének, Heilig Tamás Basszusgitár, Snétberger Toni dobok. A zenekar első nagy 

bemutatója 2018-ban Magyar Televízió M2 Petőfi TV Jazz Akusztik műsorban szerepelt nagy 

sikerrel, majd teltházas lemezbemutató koncertet adtak Snétberger Ferenc közreműködésével a 

Mupa színház termében. 2019-ben Ferenc Németh triónak tajga, a trióval folyamatosan 

turnéznak Európa szerte, illetve lemez is született Nemeth Ferenc ’’Freedom” címmel Feat. 

Gregpory Tardy - Tzumo. Az album 2020-ban bekerült a ”Grammy Award” kuratórium jelölési 

bizottságba. 

 

Füredi Őszi Fesztivál 

A Füredi Őszi Fesztivál szeptember 15. és november 30. között megvalósuló kulturális 

rendezvénysorozat, amely Balatonfüred időszaki és tematikus kulturális rendezvényeit egy 

koncepció és identitásképző fesztiváli időszak alatt egyesíti. Idén 6. alkalommal kerül 

megrendezésre. 

A Fesztivál egyik ága a város kulturális reprezentációjának első vonalba tartozó, 

képzőművészeti kiállítóhely, a Vaszary Galéria és egyéb kiállítóhelyek programjai. A 

programok különleges tárlatvezetések vagy a kiállításhoz kapcsolódó témákat ölelnek fel. 

Az idei Füredi Őszi Fesztivál novemberi folyamán a tervezett megvalósításon a 

közegészségügyi korlátozások miatt módosítani kellett és számos programot online 

publikációval valósítottunk meg. 

 

A program keretében valósult meg a TOP10 – magyar kortárs című kiállítás katalógusának 

kinyomtatása, a katalógus bemutatása a Füredi Őszi Fesztivál részeként valósult meg. 

 

A program keretében valósult meg a Vaszary János és Vaszary Kolos című kiállítás 

katalógusának újra kinyomtatása, a katalógus bemutatása a Füredi Őszi Fesztivál részeként 

online publikált videófelvétel formájában valósult meg. 

 

Programok: 

 

2020. október 3. szombat 

10.00-11.00 Vaszary Alkotóműhely  

Múzeumpedagógiai foglalkozás a Láthatatlan jelenlét 3.0 – Bevezetés a kortárs művészetbe 

kamaszoknak – de nem csak nekik című kiállításban. 

A részvétel ingyenes és regisztrációhoz kötött. 
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16.00 Tárlatvezetés a TOP 10 – magyar kortárs című kiállításban 

A magyar underground fenegyereke, az avantgárd és a pop-art mestere, drMáriás 

képzőművész, író és zenész vezet bennünket végig a TOP 10 – magyar kortárs című kiállításon. 

A programon való részvétel a Vaszary Galéria belépőjegyének megváltásához kötött. 

Részt vett: 24 fő. 

 

2020. október. 5. hétfő  

15.00 A Láthatatlan jelenlét 3.0 című kiállítás múzeumpedagógiai mintaprojekt 

bemutatása pedagógusoknak 

A részvétel ingyenes és regisztrációhoz kötött. 

 

2020. október 10. szombat   

10.00-11.00 Vaszary Alkotóműhely  

Múzeumpedagógiai foglalkozás a Láthatatlan jelenlét 3.0 – Bevezetés a kortárs művészetbe 

kamaszoknak – de nem csak nekik című kiállításban. 

A részvétel ingyenes és regisztrációhoz kötött. 

16.00 Tárlatvezetés a TOP 10 – magyar kortárs című kiállításban 

Szőke András Balázs Béla-díjas filmrendező visszatérő vendége a Vaszary Galériának. Eredeti 

szemléletmódja és humora nem mindennapi felkészültséggel párosul, ha képzőművészetről van 

szó. 

A programon való részvétel a Vaszary Galéria belépőjegyének megváltásához kötött. 

Részt vett: 21 fő. 

 

2020. október 21. szerda   

15.00 Tárlatvezetés a TOP 10 – magyar kortárs című kiállításban  

A tárlatvezetést dr. Beke László, a kiállítás konceptora és a Magyar Képzőművészeti 

Egyetem hallgatói vezetik. 

A program a MKE járványügyi korlátozásai miatt nem valósult meg. 

 

 

2020. október 24. szombat 

10.00-11.00 Vaszary Alkotóműhely  

Múzeumpedagógiai foglalkozás a Láthatatlan jelenlét 3.0 – Bevezetés a kortárs művészetbe 

kamaszoknak – de nem csak nekik című kiállításban. 

A részvétel ingyenes és regisztrációhoz kötött. 

17.00 Tárlatvezetés a TOP 10 – magyar kortárs című kiállításban 

A fiatalkorában szobrásznak készülő Barabási Albert László fizikus, hálózatkutatót 

különleges szálak fűzik a TOP 10 – magyar kortárs című kiállításunkhoz; dr. Beke László 

koncepcióját nagyban inspirálta Barabási Albert László sikerkutatása.  

A programon való részvétel a Vaszary Galéria belépőjegyének megváltásához kötött. 

Részt vett: 28 fő. 

 

18.00 A TOP 10 - magyar kortárs című kiállítás katalógusának bemutatója 
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Moderátor: Topor Tünde, az Artmagazin főszerkesztője. Beszélgetnek: Barabási Albert 

László fizikus, hálózatkutató, dr. Beke László, a kiállítás konceptora, Kertész László 

művészettörténész. 

A programon való részvétel ingyenes. 

Részt vett: 28 fő. 

 

2020. november 7. szombat 

15.00-18.00 Grafikai workshop Szöllősi Gézával fiataloknak 

Foglalkozást tartja: Szöllősi Géza képzőművész, és a pécsi Drukker grafikai műhely stábja. 

A programon való részvétel jegy megváltásához kötött. Egyész árú: 2000.-, 

Részt vett: 6 fő. 

 

2020. november 8. vasárnap 

15.00-18.00 Grafikai workshop Szöllősi Gézával 18+ 

Foglalkozást tartja: Szöllősi Géza képzőművész, és a pécsi Drukker grafikai műhely stábja. 

A programon való részvétel jegy megváltásához kötött. Egyész árú: 2000.-, 

Részt vett: 6 fő. 

 

2020. november 14. szombat 

10.00-11.00 Vaszary Alkotóműhely  

Múzeumpedagógiai foglalkozás a Láthatatlan jelenlét 3.0 – Bevezetés a kortárs művészetbe 

kamaszoknak – de nem csak nekik című kiállításban. 

A részvétel ingyenes és regisztrációhoz kötött. 

A program a járványügyi korlátozások miatt nem valósult meg. 

 

11.00-12.00 Zene- és művészetterápiai előadás iskolás csoportoknak 

Stánicz Nikolett gyógypedagógus, zeneterapeuta foglalkozása a képzőművészet és a zene 

ötvözésével gazdagítja a Láthatatlan jelenlét 3.0 című kiállítás múzeumpedagógiai programját. 

A részvétel ingyenes és oktatási intézmény regisztrációhoz kötött. 

A program a járványügyi korlátozások miatt nem valósult meg. 

 

16:00 Tárlatvezetés a TOP 10 - magyar kortárs című kiállításban 

Schneller János művészettörténész, a Resident Art Budapest vezetője vezet bennünket végig a 

TOP 10 – magyar kortárs című kiállításunkon.  

A programon való részvétel a Vaszary Galéria belépőjegyének megváltásához kötött. 

A program a járványügyi korlátozások miatt nem valósult meg. 

 

17:30 Kortárs műgyűjtés - kerekasztal beszélgetés 

Mit értünk kortárs művészet alatt, kik a kortárs művészek, vannak-e generációs határvonalak a 

kortárs művészetben, mi divatos és mi nem, mindek van igazán keletje, miféle hatások, erők 

befolyásolják a műtárgypiacot? – ezekről és hasonló kérdésekről beszélgetnek meghívott 

vendégeink. 

Moderátor: dr. Gereben Kata művészettörténész 
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Beszélgetnek: Schneller János művészettörténész, Kozák Gábor, a Godot Galéria vezetője 

A programon való részvétel a Vaszary Galéria belépőjegyének megváltásához kötött. 

A program a járványügyi korlátozások miatt zárt ajtók mögött valósul meg és videófelvétel 

formájában került publikálásra a Vaszary Galéria facebook-oldalán. 

 

 

2020. november 21.  szombat 

10.00-11.00 Vaszary Alkotóműhely  

Múzeumpedagógiai foglalkozás a Láthatatlan jelenlét 3.0 – Bevezetés a kortárs művészetbe 

kamaszoknak – de nem csak nekik című kiállításban. 

A részvétel ingyenes és regisztrációhoz kötött. 

A program a járványügyi korlátozások miatt nem valósult meg. 

 

16.00 Tárlatvezetés a TOP 10 – magyar kortárs című kiállításban 

Topor Tünde, az Artmagazin főszerkesztője és Winkler Nóra művészeti író párosában 

egyesül mindaz, ami elevenné tesz egy kiállítást: úgy talál a szó tárlatvezetéseiken, hogy a 

felkészültség és tapasztalat egy spontán, közvetlen beszélgetés magával ragadó élményében 

vezeti be a hallgatóságot a kiállítás gondolati világába. 

A programon való részvétel a Vaszary Galéria belépőjegyének megváltásához kötött. 

A program a járványügyi korlátozások miatt zárt ajtók mögött valósul meg és videófelvétel 

formájában került publikálásra a Vaszary Galéria facebook-oldalán. 

 

2020. november 27. péntek 

10.00-11.00 Zene- és művészetterápiai előadás iskolás csoportoknak 

Stánicz Nikolett gyógypedagógus, zeneterapeuta foglalkozása a képzőművészet és a zene 

ötvözésével gazdagítja a Láthatatlan jelenlét 3.0 című kiállítás múzeumpedagógiai programját. 

A részvétel ingyenes és oktatási intézmény regisztrációhoz kötött. 

A program a járványügyi korlátozások miatt nem valósult meg. 

 

2020. november 28. szombat 

16.00 A Vaszary János és Vaszary Kolos - katalógus bemutató 

A Vaszary Galéria történetének egyik legfontosabb kiállítása volt, amikor Vaszary János, 

Vaszary Kolos és a család más művésztagjainak történetét és alkotásait egy nagyszerű tárlat 

keretében mutatta be. A kiállítás katalógusát, amely a Vaszary Villa történetét is tartalmazza, a 

Galéria most újra nyomtatja és egy beszélgetés keretében bemutatja. 

A programon való részvétel ingyenes. 

A program a járványügyi korlátozások miatt zárt ajtók mögött valósul meg és videófelvétel 

formájában került publikálásra a Vaszary Galéria facebook-oldalán. 

 

 

A Füredi Őszi Fesztivál időszaka alatt nyitvatartási időben játszható az Érsek és az élet vize 

című menetleveles játék, amelynek válaszaihoz a TOP 10 – magyar kortárs c. kiállítás 
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megismerése vezet el. A játék kérdéseinek kitöltéséért a résztvevők apró ajándéktárgyat 

kapnak. 

 

Betlehem állítás / Felnőtt kórusok karácsonyi hangversenye 

Az ismételt járványügyi korlátozások miatt csak a Betlehem került felállításra a Piros 

templomnál. Emellett a Füred televíziónak interjút adott Schindele Györgyné, a Reformkori 

Hagyományőrzők társaságának elnökasszonya és meggyújtotta az adventi koszorún az első 

gyertyát. Jelen volt még Dr. Fodor János katolikus plébános, aki a televízión keresztül szólt a 

hívekhez és a helyi lakosokhoz. Sajnos a Felnőtt kórusok karácsonyi hangversenye ahogy a 

többi adventi program, nem került megrendezésre.  
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Előadó-művészeti feladatellátás  
 

A Kisfaludy Színház beszámolója 
Az idei esztendő színházi programjait februárban, a hagyományos Farsangi fúvóskoncert 

megrendezésével indítottuk. Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara idén ünnepelte 85. 

születésnapját. Az ünnepi farsangi koncerten Rossini születésnapi partijától a Hungária 

egyvelegig, a Gyertyafény keringőtől Szécsi Pálig, sokszínű dallamok csendültek fel a 

közönség nagy örömére. Ez az esemény évről-évre több mint egy koncert; a város aprajának és 

nagyjának, zeneszerető közösségének összetartozását erősítő program. 

A VIII. Füredi Tavaszi Fesztivált is lelkes és gondos előkészítő munka előzte meg. Mindezek 

ellenére a koronavírus veszélye miatt, a közösség biztonsága és egészsége érdekében a város 

vezetése úgy döntött, hogy nem rendezik meg. 

Az ezt követő időszakban – bár előadásokat nem tarthattunk, de – munkánk tovább folytatódott. 

Immáron közönség nélkül, háttérmunkával, sok egyeztetéssel, a már leszerződött partnerekkel 

új időpontok megbeszélésével igyekeztünk felkészülni a veszélyhelyzet elmúlását követő 

időszakra. 

A koronavírus miatti óvintézkedések a nyár elejére szép sorjában feloldódtak. Így a Kisfaludy 

Színházi Estékre szabadtéren, a Balaton Szabadidő Központ felújított szabadtéri színpadán, 

vártuk az érdeklődőket. A nyitó előadást július 2-án, nem kisebb darabbal kezdtük meg, mint a 

Varsói melódiával, Tompos Kátya és Adorjáni Bálint főszereplésével. Jó volt látni, érezni a 

színházat szerető közönség örömét, hogy újra részesei lehetnek Balatonfüred pezsgő kulturális 

életének. A szabadtéren megrendezett előadások még a vírus miatt óvatosabb embereket is 

felbátorították a színház látogatására. Maszk viselésével, érintésmentes kézfertőtlenítő 

felállításával igyekeztünk megőrizni továbbra is a biztonságot. A szabadtéri színpad nézőtere 

adta lehetőséget kihasználva a kellő távolság betartására is lehetősége nyílott azoknak, akik 

továbbra sem akarták a társas érintkezés kockázatát növelni. 

A Lövölde tér_Kern András estje is igazi örömünnep volt mind a színház szervezői, mind 

pedig a produkció művészei számára, akik ez alkalommal léptek először a közönség elé a 

kényszerű, hosszú szünet után. 

Horgas Eszter születésnapi koncertje is hagyományosnak mondható már városunkban. Július 

19-i megrendezése az Anna Grand Hotel dísztermében az idei nyáron is színesítette színházunk 

kínálatát. 

Augusztusban 4 előadással folytatódtak a Kisfaludy Színházi esték. Abbe Burrows: 

Kaktuszvirág című Orlai Produkciót, Yazmina Resa: Egy élet háromszor, és Joe DiPietro: 

Ügyes kis hazugságok, a kaposvári Csiky Gergely Színház és a balatonfüredi Kisfaludy Színház 

bemutatóját, valamint Gyárfás Miklós: Tanulmány a nőkről a kaposvári Csiky Gergely Színház 

vendégjátékát tűztük műsorra. Igényes, de könnyű nyáresti szórakozást tudtunk biztosítani a 

füredi és Füredre látogató színházszerető közönségünknek. Az eladott jegyek, a nézőszámok is 

arról tanúskodtak minden előadás alkalmával, hogy az idei nyár kulturális középpontjába a 

színház került a hazai nyaralást választók körében. 

Egyre fokozódó izgalommal haladtunk nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a felé, hiszen egyre-

másra újabb szigorítások bevezetéséről lehetett hallani. A biztonsági intézkedések – 
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testhőmérséklet mérése – fokozása mellett Zorán 22-i koncertjét azonban hatalmas érdeklődés 

mellett még meg tudtuk tartani. 

Úgy tűnik, hogy az idei színházi évadunk a zene világnapja alkalmából október 1-én, az 

Esszencia koncerttel – sajnos - véget is ért. 

Az újbóli kényszerű leállás miatti szomorúságunk mellett azonban örömöt is érzünk. Nagy 

örömöt jelentett számunkra estéről-estére látni, hogy megtelik a nézőtér, hogy a közönség hálás 

az újból átélhető színházi élményekért. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a tavaszi időszak 

alatt helytálló egészségügyi és szociális területen dolgozó kollektíváknak tiszteletjegyek 

biztosításával köszönhettük meg áldozatos munkájukat. Lehetőségünk volt a város művészeti 

csoportjainak a számára szakmai jegyeket adni. A tudatosan kialakított – alacsony – jegyárakkal 

pedig széles rétegek számára tettük elérhetővé az igényes kikapcsolódást. 

Az újra elkövetkező szigorítások bevezetéséig a gyermek és ifjúsági előadások szervezését is 

újra terveztük. A nagyobb biztonság érdekében egyik lehetséges megoldásnak azt láttuk, hogy 

az előadásokat egy-egy szűkebb, zárt közösséghez vihetnénk ki. Vagyis a színház menne az 

oktatási intézményekbe. Az iskolák részéről lett volna erre fogadókészség. Illetve jó 

megoldásnak tűnt az is, hogy egy-egy előadást csak egy iskola, esetleg annak egy osztálya 

látogassa egyszerre. Bár így kisebb nézőszámot tudtunk volna elérni, de az intézmények ezt 

biztonságos megoldásnak találták. Szívesen együtt működtek volna a megvalósításban. Úgy 

véljük, hogy az újranyitáskor ez a fentiekben leírt irány megfelelő lehetne. Így a júniusi 

napközis tábor idejére tervezzük a gyermekelőadásainkat. 

Sajnos az újranyitás lehetősége 2021 tavaszára tolódott, így a novemberi Magyar Nyelv Hete 

programjainkat is le kellett mondanunk. 

Online előadás keretén belül megvalósítottuk a Magyar Nyelv Hetében elmaradt Kaláka 

koncertet, melyet decemberben facebook oldalunkon tettünk közzé. Közönségünk nem maradt 

Szilveszteri Rádió Kabaré nélkül, facebook oldalunkon búcsúztattuk az óévet Kéri Kitty és 

Máté P Gábor színművész közreműködésével. 

 

Nézőszámok (kizárólag a jegyvásárlási számok): 

2020. 07.02. Varsói Melódia 192 fő 

2020.07.16. Lövölde tér Kern András koncertje 420 fő 

2020. 07.19. Horgas Eszter koncert 128 fő 

2020. 08.06. Kaktuszvirág 251 fő 

2020. 08.07. Egy élet háromszor 138 fő 

2020. 08.11. Ügyes kis hazugságok 215 fő 

2020. 08-15. Tanulmány a nőkről 305 fő 

2020. 08. 22. Zorán koncert 1155 fő 
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Szakmai ágazatok munkaterve 2021. 

 

Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó 

Nonprofit Kft.  
 

Vaszary Galéria 
 

Az alábbi tervek valóban Tervek, a pandémiás helyzet miatt még számos befolyásoló tényező 

áll fenn. 

 

I. Megjegyzések a 2021-as évadra 

 

A)  

Az évad tervezett nyitása: június 5. 

 

B) 

2020-ban megvalósult a világításrendszer modernizálása az A-épületben. Számítunk ennek 

folytatására a B1 jelű kiállítótérben. 

 

C) 

2021-ben az Irodalmi Szalon (Salvatore Quasimodo Alapítvány az EKF támogatásával) 

rendezkedik be a B2 jelű kiállítótérbe oly módon, hogy e tér kiállító funkciója megszűnik és 

iroda szekciók kerülnek kialakításra. 

 

II. A Vaszary Galéria 2021-es évadjának programjai 

 

-tól -ig munkacím helyszín kurátor 

 2021. június 5. 
2021. 

augusztus 29. 
Balatonfüred 50 

fotókiállítás 
A épület Virágvölgyi István 

2021. június 5. 

2021. július 

közepe (váltja 

a Pintér 

Galéria 

kiállítása) 

Petőfi Irodalmi 

Múzeum kiállítása az 

Irodalmi Szalon 

együttműködésével 

B1 épület  

2021. július 

közepe 

2021. 

augusztus 

közepe 

Balaton, nyár, 

szerelem – a Pintér 

Galéria aukciós 

kiállítása 

B1 és 

Széchenyi-

terem 

Pintér Péter 

2021. szeptember 

10. 
2022. január 9. 

Munkacím: Böröcz 

András kiállítása 
A épület  

Kurátor: Mayer 

Mariann, Böröcz 

András 

2021. szeptember 

10. 
2022. január 9. 

Munkacím: Mítosz 

és mese 
B1 

Kurátor: Révész 

Emese 
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2021. augusztus 

vége 
2022. január 9. 

A Szöllősi-Nagy–

Nemes Gyűjtemény 

bemutatkozó 

kiállítása 

Széchenyi-

terem 
 

 

1. Munkacím: Balatonfüred 50 fotókiállítás 

 

A kiállítás adatai 

A kiállítás címe:    Balatonfüred 50 fotókiállítás 

A kiállítás helyszíne:    Vaszary Galéria, A-épület 

Megnyitó:    2021. június 5. 

A kiállítás időtartama:   2021. június 5. - 2021. augusztus 29. 

A kiállítás kurátora:   Virágvölgyi István 

 

 

 A kiállítás koncepciója 

A balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény gyűjteményi anyagának, gyűjtési 

programjának és Virágvölgyi István fotótörténész kurátori közreműködésével Balatonfüred 

várossá nyilvánításának évfordulójára fotográfiai kiállítást rendez Balatonfüred Város ötven 

évét bemutató fotókból. 

 

2. Munkacím: A Petőfi Irodalmi Múzeum és az Irodalmi Szalon kiállítása 

 

 

A kiállítás adatai 

A kiállítás címe:  A Petőfi Irodalmi Múzeum és az Irodalmi Szalon kiállítása 

A kiállítás helyszíne:  Vaszary Galéria B1 

Megnyitó:   2021. június 5.  

A kiállítás időtartama:  2021. június 5. - 2021. július közepe 

A kiállítás kurátora:    

Kölcsönadó intézmények: PIM 

 

    

A kiállítás koncepciója 

A Salvatore Quasimodo Alapítvány Irodalmi Szalonja és a Petőfi Irodalmi Múzeum 

együttműködésével irodalmi tematikájú kiállítás. 

A kiállítás pontos tematikája a vírushelyzet miatt jelenleg is egyeztetés alatt áll. 

 

3. Munkacím: Böröcz András kiállítása 

 

A kiállítás adatai 

A kiállítás címe:    Munkacím: Böröcz András kiállítása 

A kiállítás helyszíne:    Vaszary Galéria, A épület 

Megnyitó:    2021. szeptember 10. 

A kiállítás időtartama:   2021. szeptember 10. - 2022. január 9. 

A kiállítás kurátorai:   Mayer Mariann, Böröcz András 

Kölcsönadó intézmények:  Böröcz András 

A művész katalógus megjelentetését kikötötte. 
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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) Munkacím: Mítosz és mese 

 

A kiállítás adatai 

A kiállítás címe:    Munkacím: Mítosz és mese 

A kiállítás helyszíne:    Vaszary Galéria, B1 épület 

Megnyitó:    2021. szeptember 10. 

A kiállítás időtartama:   2021. szeptember 10. - 2022. január 9. 

A kiállítás kurátorai:   Révész Emese  

Kölcsönadó intézmények:   

Katalógus megjelentetése tervben van. 

     

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:    Vaszary Galéria, B1 épület + Széchenyi-terem 

Megnyitó:    2021. július közepe 

A kiállítás időtartama:  2021. július közepe – az augusztusi aukcióig 

A kiállítás kurátorai:   Pintér Galéria 

Kölcsönadó intézmények:   Pintér Galéria 

     

 

A kiállítás koncepciója 

A Pintér Galéria nyári aukciójának kiállítása klasszikus és kortárs művekkel. 

 

6) Munkacím: A Szöllősi-Nagy–Nemes Gyűjtemény bemutatkozó kiállítása 
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A kiállítás adatai 

A kiállítás címe:   A Szöllősi-Nagy–Nemes Gyűjtemény bemutatkozó kiállítása 

A kiállítás helyszíne:   Vaszary Galéria, Széchenyi-terem 

Megnyitó:   2021. augusztus vége 

A kiállítás időtartama: 2021. augusztus vége - 2022. január 9. 

A kiállítás kurátorai:    

Kölcsönadó intézmények:  Szöllősi-Nagy–Nemes Gyűjtemény 

 

A Szöllősi-Nagy – Nemes gyűjtemény, amely a balatonfüredi Modern Képtárban kerül 

elhelyezésre 2022-ben, e kiállítás keretében mutatkozik be Balatonfüreden. 

 

Keretprogramok: 

 Minden kiállítás esetében kiemelt megnyitó esemény és finisszázs került megrendezésre 

a kurátorok javaslatainak kikérésével. 

 

 Múzeumok Éjszakája 2021. 06. 19/26.? 

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. 

A 2021-es Múzeumok Éjszakáján érintett fő kiállítás: Balatonfüred 50. A kapcsolatos szakmai 

programok előzetes tervezésében a kurátor és a Városi Helytörténeti Gyűjtmeény szakmai 

javaslataira kell, támaszkodni.  

 

 

A rendezvény főbb egységei: 

a) Vaszary Alkotóműhely múzeumpedagógiai foglalkozása 

b) A rendezvény alatt a kiállításokhoz és kiállító helyekhez kapcsolódó tárlatvezetéseket 

indítunk.  

c) Tervezhető: meghívott előadók előadásai helytörténeti témában 

Helytörténeti Gyűjtemény: P. Miklós Tamás javaslata 

Vitorlázeum: P. Miklós Tamás javaslata 

c) Kiállítás/vetítés a Vaszary Galéria padlásán 

d) Folyamatosan játszható menetleveles játék 

f) Esti koncert a Vaszary Galéria kertjében fényfestéssel 

 

 Kékszalag Éjszakája 

A Balatonfüred 50 tematikára 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 

2021 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.    
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 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 

2022 második hétvégéjén a kiállítások lezáró rendezvényére kurátori tárlatvezetéssel és 

koncerttel január 9-én kerül sor. 

 

Vaszary Galéria múzeumpedagógia 
 

2021. év Munkaterv 

 

Célok: 

 

A Vaszary Galéria múzeumpedagógiai programjai a 2021. évben, egyfelől a diákoknak szóló 

tárlatvezetések mellett a kiállításokat hivatott az általános iskolás és gimnazista diákoknak 

bemutatni és példákon, alkotói foglalkozásokon keresztül értelmezni.   

A 2019. 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.  

 

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. 

  

- Vaszary Kolos és a villa történetét feldolgozó állandó kiállításhoz 

készítendő munkafüzet és múzeumpedagógiai foglalkozások 

nyomdaköltség  

anyagköltség  

- Munkacím: A Kelet vonzásában. Japonizmus az Osztrák–Magyar Monarchia 

metszeteinek tükrében 2021. január-augusztus 
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- Munkacím: Radák Eszter kiállítása 2021. január-július közepe 

     Böröcz András 2021. augusztus- 2022. január 

- Mítosz és mese 2021. augusztus-2022. 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 

2021. április 1-3. 

 

3.1 Jókai Majális 

A Vaszary Alkotóműhely csatlakozik a Jókai Majális rendezvényhez és családi program 

keretében várja a látogatókat. 

Időpontja: 2021. május 1-2 

 

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. 

2021. május 29. vasárnap 

 

IV. 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 

2021. május 29. 

 

Múzeumok éjszakája alkotóműhely foglalkozás 

Családi alkotónap, amely a múzeumok éjszakája programfolyam témájához  kapcsolódik. 

Időpontja: 2021. június 26. 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:  

2021. június 21-25., 09.00-16.00, Képzőművészet és zene (együttműködés a Radnóti Miklós 

Általános Iskola énekkarával) helyszín biztosítása Vaszary Alkotóműhely és Kisfaludy Galéria 

2021. június 28-július 2., 09.00-16.00,  

2021. július. 5-9., 09.00-16.00,  

2021. július. 12-16., 09.00-16.00, 

Egy csoportban maximum 15 gyermek érkezhet. 
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A tábor díja 28.000 Ft/hét, testvérkedvezmény 22.000 Ft/hét 

 

Füred Őszi Fesztiválja 

2021. szeptemberétől november végéig a Füredi Őszi Fesztivál szombatonkénti múzeumi 

programjaiba bekapcsolódva, műhelyfoglalkozásokat tartunk. 

 

Magyar Nyelv Napja 

Iskolai csoportoknak kínál nyelvi játékokkal tűzdelt programot.  

 

Adventi készülődés 

Családi alkotónap vagy tárlatvezetés, amely az adventi készülődés jegyében zajlik az egyházi 

ikonográfiát, a kortárs képzőművészetet és spiritualitás tematikát bemutatva. 

Időpontja:  

 

 

Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény 
 

Vezetői összefoglaló 

Balatonfüred muzeális közgyűjteménye Mgy/7843/2016. számú működési engedéllyel, 2010 

márciusától működik Balatonfüred Város Önkormányzata által alapított Balatonfüred 

Kulturális Nonprofit Kft. fenntartásában. Tevékenységében teljesíti az 1997. évi CXL. 

módosított törvény által elvártakat, miszerint: „A muzeális intézmény a társadalom 

szolgálatában áll, a közösség számára nyilvános, a közösségekkel, településsel aktív 

kapcsolatot tart, alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre, a 

kulturális javakhoz széles körű és egyenlő hozzáférést biztosít.” 

 

 

A Gyűjtemény 2021. évi tevékenységének fő célkitűzései: 

 a kutatószolgálat működésének folyamatos biztosítása, 

 a gyűjteménybe került relikviák leltározása, 

 az Esterházy-projekt kiállításának építése miatt kiállításaink bontásával és a gyűjtemény 

ideiglenes áthelyezéséből adódó tennivalók problémamentes végzése.  

 

Fő tevékenységi területeken tervezett feladatok 

 

1. Gyűjteménygondozás 

 

1.1 Gyűjtő- és gyűjteménygyarapítás 

 Balatonfüredi vonatkozású dokumentum és tárgyi relikviák feltárása, megszerzésének 

bonyolítása önkéntes ajándékozás, vagy vásárlás útján. 

 Kapcsolatépítés és -ápolás a gyűjtemény állományát gyarapító személyekkel, 

szervezetekkel. 
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1.2 Gyűjteményfeltárás 

 A gyűjteménybe kerülő „új szerzemények” beazonosítása, leltározása.  

 Korábban gyűjtött relikviák „profiltisztítás” utáni leltározása.  

 

1.3 Gyűjteménynyilvántartás 

 A leltárkönyvek elektronikus rögzítése speciális Excel táblázatban a kereshetőség 

hatékonyságának és biztonságának érdekében. 

 

2. Gyűjteményfeltárás, hasznosítás és tudományos tevékenység 

 

2.1. Kutatószolgálat működtetése 

 A BVHTGY Kutatószolgálatának folyamatos működtetése. (Személyesen megjelenő 

kutatók kiszolgálása, felügyelete, segítése, kutatási anyagok előkészítése, 

gyűjteménybe visszahelyezése. Elektronikus csatornákon érkező információkérések 

teljesítése. Nyitva tartás: szerda – csütörtök – péntek: 10.00-18.00.) 

 Kutatási napló vezetése, a kutatók nyilvántartása, másolási, kölcsönadási ügyek 

dokumentálása, ügyintézése. 

 Balatonfüredi vonatkozású sajtófigyelés, cikkek feldolgozása, füredi sajtócikk 

adatbázis építése. 

 

2.2 Célzott kutatás és feltárás 

 A városi önkormányzat, a közművelődési osztály, a helyi intézmények és civil 

szervezetek számára kérés szerinti alkalmi kutatás, anyagösszeállítás készítése.  

 Kutatási anyaggyűjtés és feltárás folytatása a Balatonfüredi egyletek, egyesületek, 

szervezetek adattára témakörben. Kézirat elkészítése és a Balatonfüredi Városi 

Helytörténeti Gyűjtemény kiadványai c. sorozat 2. köteteként való kiadása. 

 A Balatonfüredi Évfordulónaptár – 2022. kiadvány kéziratának összeállítása. 

 Tanulmányok és ismeretterjesztő cikkek írása a „Füredi História” és a „Balatonfüredi 

Napló” c. helyi lapokba, illetve hazai szaksajtóba. 

 A kiállítások bemutatása, a város helytörténeti vonatkozású értékeinek internetes és 

televíziós kommunikációja lehetőség szerint. (pl. Lóczy és Cholnoky YouTube sorozat 

stb.) 

 

3. Kiállítási és közművelődési tevékenység 

 

3.1 Időszaki kiállítások 

 A GEOLÓGUS ÉS A FÖLDRAJZTUDÓS FÜREDEN (Lóczy 100 – Cholnoky 150!)  

időszaki kamarakiállítás 2021. júniusig. 

 Dr. Kemény Győző és a Kékszalag verseny kezdetei 

időszaki kamarakiállítás 2021. júliustól. (Kapcsolódás a Kékszalag vitorlásverseny 

programhoz.) 

 A füredi Szeretetház  

http://www.furedkult.hu/
mailto:info@furedkult.hu


 

 

 

- 110/70 - 

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

időszaki kamarakiállítás az intézmény történetéről2021. szeptembertől. 

 

3.2 Gyűjteményi foglalkozások 

 Balatonfüred oktatási intézményeiből érkező csoportok, helyi civil szervezetek részére 

helytörténeti foglalkozások tartása. 

 Alkalmi kiállítási tárlatvezetések csoportok, városi rendezvények résztvevői számára. 

 

3.3 Gyűjteményi rendezvények 

2021-ben Kitekintés… és Visszatekintés… címmel szeretnénk nyilvános előadássorozatot 

indítani. Az előbbi keretében érdekes balatoni, regionális kultúrtörténeti témákhoz, az 

utóbbiban Balatonfüredhez kapcsolódó évfordulós eseményekhez kapcsolódó előadásokat 

tervezünk. 

 

 Kitekintés… A FESTETICSEK: egy arisztokrata család a Balatonnál! Tar Ferenc 

előadása. 2021. március 27. 

 Visszatekintés… ÉCSY LÁSZLÓ a FÜRDŐIGAZGATÓ! Katona Csaba előadása.  

2021. április 24. 

 MÚZEUMOK MAJÁLISA (2021. május) 

„Múzeumi Gyermekjátszóház” Kreatív alkotófoglalkoztatás, szabadtéri és beltéri játszóház, 

gyermekzenei koncert, gyermektárlatvezetés. 

 MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA (2021. jún. 26.) 

Visszatekintés… Füredi éjszakák a „boldog békeidőkben” P. Miklós Tamás előadása. 

Éjjeli tárlatvezetés a „Városi Múzeumban”. 

 MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA. (2021. szeptember) 

Visszatekintés… A Balaton Gőzhajózási Társulat és a Kisfaludy gőzös!  

175 éve történt…! előadás.  

 Kitekintés… A Balaton 19. századi festményeken előadás (2021. november) 

 

4. Gyűjteménymenedzselés 

 

4.1 Gyűjteményi tervező és előkészítő tevékenység 

 Pályázatok figyelése, helyi vonatkozású pályázatok írása, lebonyolítása, elszámolása. 

 Éves munka és költségvetési tervek összeállítása. 

 A Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény működési dokumentumainak 

revíziója, aktualizálása. 

 

4.2 Működéssel kapcsolatos ügyviteli tevékenység 

 Az információkeresés pontosságának és gyorsaságának növelése érdekében az 

elektronikusan hozzáférhető katalógusokban a rögzített tárgyszó információk 

egységesítése, pontosítása, új tárgyszavakkal való kiegészítése. 

 Gyűjteményi ügyviteli tevékenység (EMMI statisztika, szerződések, levelezések stb. 

intézése.) 
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  A gyűjtemény honlap folyamatos frissítése. 

 

4.3 Szakmai kapcsolattartás 

  Szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás, szakmai továbbképzéseken való 

részvétel. 

  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. 

 

4.4 Kiállításbontási és átmeneti működési időszak  

 Információk hiányában csak vélelmezzük, hogy kiállításunk/gyűjteményünk 2021 

október/novemberében bezár az Esterházy-projekt keretében megvalósuló múzeumi relikviák 

átadása és beépítése miatt. Ebben az esetben a következő fő tervezési és szervezésifeladatok 

adódnak: 

 Kiállításbontási, elhelyezési és ütemezési terv készítése. 

 Németh László emlékszoba bontása, elhelyezése, vagy bezárása. 

 A Kutatószolgálat olvasótéri és raktári gyűjteményének elhelyezése, üzemeltetés 

megoldása. 

 A BVHTGY tárgyi és dokumentációs gyűjteményeinek elhelyezése, raktározása. 

 Az állandó kiállításra más múzeumoktól kölcsönzött múzeumi relikviák 

visszaszolgáltatása. 

 Az állandó kiállítás helyi anyagainak vissza- illetve elhelyezése. 

 

 
 

Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény 

2021. évi rendezvénynaptára 

 

2021. január   A GEOLÓGUS ÉS A FÖLDRAJZTUDÓS FÜREDEN (Lóczy 100 – 

Cholnoky 150!) 

időszaki kamarakiállítás. ? – 2021. június 27-ig 

2021. március 27. Kitekintés… A FESTETICSEK: egy arisztokrata család a Balatonnál!  

Tar Ferenc előadása. 

2021. április 24.  Visszatekintés… ÉCSY LÁSZLÓ a FÜRDŐIGAZGATÓ! 

Katona Csaba előadása.  

2021. május 29.  „Múzeumi Gyermekjátszóház” 

2021. június 26.  Visszatekintés… FÜREDI ÉJSZAKÁK A „BOLDOG 

BÉKEIDŐKBEN”  

P. Miklós Tamás előadása.  
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2021. július-augusztus DR. KEMÉNY GYŐZŐ ÉS A KÉKSZALAG VERSENY 

KEZDETEI  

időszaki kamarakiállítás. 

2021. szeptember 21.  Visszatekintés… A BALATON GŐZHAJÓZÁSI TÁRSULAT ÉS A 

KISFALUDY GŐZÖS! 175 éve történt…! előadás. 

2021. szeptember  A FÜREDI SZERETETHÁZ. Időszaki kamarakiállítás. 

2021. november   Kitekintés… A BALATON 19. SZÁZADI FESTMÉNYEKEN 

előadás. 

2021. december  BALATONFÜREDI ÉVFORDULÓK – 2022 c. kiadvány 

bemutatója. 

 

Jelentősebb tevékenységek, rendezvények, közreműködések: 

 

Időpont Kiadások megnevezése* 

2021. március 27. A FESTETICSEK… 

 

2021. április 24. ÉCSY LÁSZLÓ a… 

 

2021. május 29. Múz. Gyermekjátszóház 

 

2021. június 26. FÜREDI ÉJSZAKÁK… 

 

2021. július KÉKSZALAG… 

 

2021. szept. 21. KISFALUDY GŐZÖS… 

 

2021. szeptember SZERETETHÁZ… 

 

2021. november  Balaton festményeken… 

 

 

Jókai Mór Emlékház 

 
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 2021. év végéig.  

 

A szerencse fia - Jókai Mór születésének ünnepe 

„Ki tudhatta volna azt, hogy a két kivilágított ház közül ebben a kicsiben történik a nagyobb 

esemény?” Mikszáth Kálmán · Jókai Mór élete és kora – idézet / szlogen 
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Jókai Mór 196 éve, 1825. február 18-án született. Az írófejedelem emlékére rendezett 

programban előadás, tárlatvezetés, alkotófoglalkozás és koncert várja a látogatókat 10-18 óráig. 

2020. február 20. szombat 

 

III. Jókai Majális 

Koncertek, műhelymunkák, tárlatvezetés a Vaszary Alkotóműhelyben, a Helytörténeti 

Múzeum Pálóczy terében, a Kisfaludy Galériában. 

A 2020. évben tervezett program átemelése 2 napra átírva, így pár program kimarad a 2020. év 

terveiből. 

Időpontja: 2021. május 1-2. 

 

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. Intézményen belüli 

egyeztetés. 

 

Múzeumok Őszi Fesztiválja 

            A kiállítások népszerűsítése, kiemelt közönség a régió pedagógusai. A programok   

összeállítása, intézményen belüli egyeztetés az országos pályázathoz igazítva.  

 

Jókai Mór konferencia  

A 2020. évben megrendezésre került 2 napos konferencia a 2021. évben együttműködésben 

valósul meg az Emlékházzal, kiemelten a Social Mediában ismert online közvetítés 

lehetőségében. 

 

 

Kisfaludy Galéria 
 

I. Megjegyzések 

 

 

a) A vírushelyzet miatti korlátozások 

 

A 2021-es évad tervezett nyitása: szeptember eleje, a nyári nagyrendezvények után. 

 

b) A 2021-es évben pályázati forrásból felújításra számítunk 

- A világításrendszer felújítása 

- A paravánhuzatok cseréje 

- Kamera rendszer 

 

c) Program áttolódása 2020-ról: 

A Művészeti Szabadegyetem című pályázati program oklevélátadása és kiállítása a vírushelyzet 

miatt 2021-re tolódik. 
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II. A Galéria kiállításai:  

 

1) Munkacím: A Helyi Értékek – Művészeti Szabadegyetem kiállítása 

 

A balatonfüredi alkotó közösségek a képzés abszolválását követően bemutatják előmenetelüket 

és a megnyitó ünnepély keretében megkapják az okleveleiket. 

 

A kiállítás nyitása a kurzus abszolválása után lehetséges, a csoport egy hét kiállítási időt 

kérelmezett, amelyet rugalmasan be lehet illeszteni a kiállítási rendbe. 

 

2) Munkacím: Szabó László Zoltán kiállítása 

szobrászművész 

80. életévét tölti be 2021-ben. A Veszprémi Művész Céh tagja. 

1941-ben született Győrben, ott végezte az iskoláit is. 

Bútorkészítéssel, restaurálással, fa- és kőszobrok készítésével 

foglalkozik. Több fa- és kőszobrász szimpóziumon vett részt, többek 

között Finnországban, Olaszországban, Argentínában, 

Németországban. Nemzetközi kőszobrász szimpóziumokat szervez 

Balatonfüreden. Rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi 

kiállításokon. Franciaországban I. díjban részesült. 

 

Egyéni kiállítások 

1985. Veszprém 

1986. Balatonfüred 

2000. Szentendre ▪ Isolona Di Orero, Olaszország 

2001. Budapest 

 

Köztéri szobrok 

Modern Művészeti Múzeum, Kemijärvi, Finnország 

Közpark, Cordoba, Argentína 

Közpark, Balatonfüred 

 

Prés-díszkút 

A Balatonfüreden 2004-óta évente megrendezett Nemzetközi 

Kőszobrász Szimpóziumon készítette az alkotást Szabó László 

Zoltán szobrász, bútorkészítő mester. A kb. 1,5 méteres süttői 

mészkő plasztika egy prést szimbolizál. 

Nemzetközi Kőszobrász Szimpózium a füredi önkormányzat 

támogatásával szervezi meg a Kő-Kövön Művészeti alapítvány. A 

magyar alkotók mellett külföldi országokból is érkeznek 

szobrászok. A szimpózium művészeti vezetője Balás Eszter 

Munkácsy-díjas művész. 

A szobrászok a nyilvánosság előtt a Széchényi Ferenc Kertészeti 

Szakképző Iskola parkjában mészkőből és gránitból készítenek alkotásokat. Minden évben 

más más a téma. 

Az alkotás valószínűleg 2004-ben készült. Téma: Szőlő és bor 
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A felállítására viszont évekig várni kellett, csak 2007-ben került rá sor. 

Közpark, Mencshely 

Közpark, Villa Carlos Paz, Argentína 

Közpark, Tótvázsony 

Közpark, Szápár 

Közpark, Hidegkút 

Közpark, Nagyvázsony 

Közpark, Paloznak 

Napóra 

A templom dobján 2013-ban felállított napóra kicsit szokatlan formájú, nem vízszintes vagy 

függőleges, hanem egy homorú felületen mutatja az időt. A napóra tervezője Ponori 

Thewrewk Aurél, első napóráját 1937-ben készítette, mely szintén Paloznakon lett felállítva. 

 
 

Építés: szeptember 28-30. 

Megnyitó: 2021. október 1. 

Nyitva: 2021. október 1. - november 14. 

Bontás: november 15-16. 

 

 

3) Munkacím: efZámbó István kiállítása 

A Vajda Lajos Stúdió alapító tagja. Tagja továbbá a Magyar Alkotóművészek Országos 

Egyesületének, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének. A Magyar 

Köztársaság érdemes művésze. Természetes otthonossággal mozog a legkülönfélébb műfajok, 

műnemek között. Pályáját pianistaként kezdte, de gitárosként is működik. Grafikákat főleg 

edwinista korszakában készített (1968–70). Ugyanez időtől kezdve fest, happeningeket, 

performance-okat szervez. A VLS nyári szabadiskolájában fiatalokat tanít.  

Több hanglemeze és kazettája jelent meg (Bizottság együttes, efZámbó Happy Dead Band).  

A Balázs Béla Stúdióban művészfilmeket forgatott (Rend a lelke mindennek, Tisztaság fél 

egészség), szabad asszociációkra építő, dadaista-szürrealista verseket publikált.  

Rendkívül gazdag és sokirányú életműve a szürrealizmus és a dada egyenes folytatása. Munkáit 

frivol, fanyar, játékos hangvétel jellemzi (A Superman és a Miska-kancsó találkozása, Fél a 

krampusz a sportos Mikulástól stb.).  

 

A kiállítás tervezett koncerttel együtt valósul meg. 
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Építés: szeptember 1-2. 

Megnyitó: 2021. szeptember 3/4. szeptember közepe / vége 

Nyitva: 2021. szeptember 3/4. - szeptember 26. 

Bontás: szeptember 27-28. 

 

 

4) Munkacím: Nagy Sándor és Gazsi József közös kiállítása 

 

A két balatonfüredi alkotó, a MÚZSA tagjai, 75. életévük alkalmából jelentkeztek közös 

kiállításra a Kisfaludy Galériába. 

 

Építés: november 24-25. 

Megnyitó: 2021. november 26. 

Nyitva: 2021. november 26. – január 2. 

Bontás: január 3. 

 

 

III. A 2021-es kiállítási évadra kérelmezett egyéb kiállítások: 

 

1) Kérelmezett: Turi Mária– veszprémi festő, MÚZSA-tag kérelméhez nincs alkalmi 

indok. 

 

A Polgármesteri Hivatal Folyosó Galériájának kiállítási terve 2021. évre: 

 

Időpont: Kiállító: 

március - április Fritz Mónika kiállítása 

 

május- június 

Kollektív kiállítás, téma a „füredi séta” 

július- augusztus 

 

Mandala kiállítás 

 

szeptember-október egyéni kiállítások 

november- december Kollektív kiállítás „karácsony” témában 

 

 

Városi kiemelt, nagy rendezvények 
 

Magyar kultúra napja 2021. január 21 – 22. 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy 

Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.  

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet 

szenteljünk gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a 

múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. 

http://www.furedkult.hu/
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Az események online formában valósulnak meg. A Kölcsey szobor koszorúzása szűk körben 

történik. 

 

Vince-napi borünnep 

A minden év januárjában megrendezendő Vince nap megszervezése átkerült a Balatonfüred 

Kulturális Nonprofit Kft. gondozásába. A beszámolóban leírtakból azt gondoljuk, hogy a 

rendelkezésre álló minimális költségvetésből muszáj egy közérthetőbb programot csinálni és a 

családokat is meg kell/lehet szólítani. A borászatok és a Bazsalikom Food Truck szerepét át 

kell gondolni, hiszen ha a fő programelemek az Anna Grandban zajlanak teljesen felesleges a 

Kisfaludy színpad mellé kitelepíteni őket. Opció lehet, hogy a boros és „éttermi” pavilonok a 

Gyógy téren kapjanak helyet, akár egy kisebb rendezvénysátor előtt. A koncepció bővíthető 

lehetne, hogy az árkádok alatt vagy a rendezvénysátor körül 4-5 árussal egy kisebb kézműves 

vásárt tartunk, amiből minimális bevételünk is képződne. 

  

Idén sajnos a vírushelyzet a kiteljesedésnek adott lehetőséget, hiszen online formában 

valósultak meg a programok. 

 

Fúvóskoncert 

2021-ben a szokott helyszínen, a Balaton Szabadidő és Konferencia Központban terveztük 

február 28-án megtartani a koncertet. Ez, a jelenlegi vírushelyzet miatt elmaradt. Azonban a 

jelenlegi próbák elmaradása miatt bizonytalan még a következő koncertek megrendezése is, 

hiszen rengeteg gyakorlást, felkészülést igényel egy ilyen esemény. A Hégely Ákos karmester 

által vezetett művészeti csoport 2021-ben szeretett volna minősülni is, ami bizonyára szintén a 

következő évre marad. 

 

Füredi Tavaszi Fesztivál  

A rendezvényt hagyományosan a nemzeti ünnepünk és a márciusi 15.-i ünnepségsorozathoz 

kapcsolódóan valósítjuk meg, a Kisfaludy Színház aktív közreműködésével.  A tavaly márciusra 

kialakult járványhelyzet és az ehhez kapcsolódó szigorítások miatt ezt a programsorozatot már 

nem valósíthattuk meg.  

 

Az elmaradt programok egy része könnyedén beilleszthető a jövő évi programokba, a 

hagyományosan megrendezett fáklyás felvonulás és koszorúzások mellett. 

A programok jelentős részét színházi- és bábszínházi előadások tennék ki, a Tagore sétány 

pedig népi-játszóháznak és vásárnak adna helyet. 

A hagyományosan megrendezett programok mellett sor kerülhetne Gyimesi Emese 

„Gyermekszemmel Szendrey Júlia családjában” című könyvének bemutatására is, a Vaszary 

Galéria Széchenyi termében-online. 

 

Március 15. 

http://www.furedkult.hu/
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Online bemutatandó helyszínek: 

1. Megállók: Orzovenszky tábla, Jókai obeliszk, Vaszary Galéria – Pilvax kávéház 

2. Megállók: Kisfaludy színpad, Jókai obeliszk, Széchenyi szobor 

 

Első hajó fogadása 

Az első hajó fogadásának helyszíne a hajókikötő. Társaságunk feladata a Siófokról érkező 

delegáció fogadása és a Balatonfüred Néptáncegyüttes felkérése, koordinálása. A közös 

zenéléshez amennyiben lehetséges Siófokról, Keszthelyről is érkezzenek fúvósok, erősítve, 

színesítve a helyi csoport fellépését. Még kérdéses, hogy milyen keretek között megrendezhető 

az esemény. 

 

Húsvét 

2020.-ban nem valósulhattak meg a húsvéti ünnepkörhöz tartozó programjaink, így azok jó 

része átemelhető volna 2021 húsvétjára.  

Ezek közé tartozik több múzeumpedagóiai foglalkozás Nyitrai Orsolya szervezésében és 

lebonyolításában, illetve tárlatvezetések Kovács Alex irányítása mellett.    

Mindezek mellett sor kerülhet még Pintér Zsófia illatkreátor (Elixír Parfüm) előadására és Bácsi 

Gabriella népművész tojáscsipkéző bemutatójára is. 

A Vaszary Kávézóban ezúttal megvalósulhatna a „böjti ételek egészségesen” címmel rendezett, 

ünnepi kóstolóval egybekötött étel-bemutató is.   

 

Jókai-napok 

A tavaly kidolgozott programokkal készülünk az idei évre és kérdéses az események 

megrendezésének sorsa.  

 

Programtervezet: 

 

 Szabadság, Szerelem  - Levelek felolvasása  

színházi előadás 

 Jókai Napok – ünnepélyes megnyitó 

 Irodalmi könyvbemutató a Bergmann Cukrászdában (Zsigmond u.) 

 Reformkori séta korhű öltözetben a Jókai villa kertjéből 

 „Jókai a fedélzeten” 

 A Péklány Kézműves Pékség  gasztronómiai bemutatója korabeli süteményekből 

            Közben:KENDERKÓC NÉPI JÁTSZÓ a kertben 

 

 

Jókai-bableves főzőverseny 2021. április 24. 

2021-ben 18. alkalommal kerül megrendezésre a főzőverseny, ha nem élőben, akkor a 2020-as 

módon, online. 

http://www.furedkult.hu/
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A főzőverseny menete adott, az a szokásos rendben történik évről-évre, ezen nincs mit 

változtatni.  

A helyszín (Koloska-völgy) adottsága miatt a színpadi programoknál sincs túl sok lehetőségünk 

a jól bevált tematika változtatására, vagyis a színpadi programokhoz nem tudunk nagy nevű 

előadókat, fellépőket felkérni, ehhez nincs meg a technikai háttér, de ez a program egyébként 

is remek lehetőség arra, hogy a helyi fellépők bemutatkozzanak.  

Mivel az elmaradt 2020-as főzőversenyen Veszprém lett volna a partner város, ezért valószínű, 

hogy 2021-ben is Veszprém lesz.  

Színpadi programok: 

Partnervárosi fellépő (Veszprém-Bakony Táncegyüttes) 

Balatonfüred Néptánc Együttes minden csoportja (óvodástól az ifi csoportig) 

Koloska Senior Néptáncegyüttes 

Balatonfüredi Rézhúros Citera együttes 

Egy bábelőadás, vagy vásári komédia, mely minden korosztálynak tetszésére szolgál 

Góbé zenekar 

TanBorEn Trió 

Nagyon jól bevált az évek óta visszatérő „Gyerkőc” Népi játszóház és a 2019-ben debütált 

Kenderkóc Népi Játszóház a kisebb korosztály számára. 2021-ben is tervezzük meghívásukat. 

 

Elmaradhatatlan egy kézműves foglalkozás, lehetőség szerint Nagy Viola kreatív kézművessel.  

 

Hogy mégis kicsit más legyen a főzőverseny, ezért 2020-ban felvettem a kapcsolatot Borbás 

Marcsi gasztroangyallal, de nem mutatott túl nagy hajlandóságot a részvétel iránt, későbbi 

telefonhívásaimat nem is fogadta, így ezt továbbra nem erőltetném.  

 

Ha mégis szükség lenne valami változtatásra, egy olyasmi látványfőzést el tudnék képzelni, 

mint a Füredi Szüreten.  

 

A hely adottsága miatt a rendezvényen kitelepülők, árusok száma is maximált, egy-két helyi és 

környékbeli kitelepülőt tudunk fogadni.  

Természetesen, ha a partnerváros/partnervárosok élnek ezzel a lehetőséggel, Ők mindenképpen 

elsőbbséget élveznek, akár kitelepülésről, akár városuk bemutatásáról lenne szó. 

Bevétel: ajándék a helyezetteknek 

A Bakony-Balaton Geopark minden évben túrát szervez a környék látnivalóihoz a főzőverseny 

ideje alatt. Jövőre is felkérjük Őket a túra megtartására. 

 

A rendezvény infrastrukturális része kötött, amit még mindig szigorítani kellene, az autók 

behajtása a völgybe.  

2021-ben is nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre, nem használunk műanyag 

edényeket, s erre a csapatok figyelmét is felhívjuk. 
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A főzőverseny díjazása a szokásos módon történik, vagyis gravírozott plakettekkel és a 

kitelepülők felajánlásával díjazzuk a zsűri által legjobbnak vélt Jókai-bableveseket és a 

legötletesebb csapatnevet. 

 

Korábban népszerű volt, hogy valami Jókai-bableves főzőversenyes un. relikviát kaptak a 

csapatok. Volt pl. kötény, póló, napellenző.  

Talán a kötény volt a legnépszerűbb, ezért 2021-ben ismét kötényt szeretnénk készíttetni, 300 

db-ot, melyből 3-3 db-ot kapnának a csapatok, a többit árusítanánk. 

 

 

Városi Gyermeknap  

(május 29. -30.) 

Célközönség: gyerekek, kicsik és nagyok egyaránt 

A 2020-ban tervezett Városi Gyermeknapot speciális módon tudtuk megtartani, ezért 2021-ben 

valósul meg.  

Az utóbbi években a gyereknapok témája tematikus programokra épül: időutazás, helytörténet, 

idén pedig a téma a cirkusz világa. 

A délelőtti órákban helyi táncegyütteseknek adunk lehetőség a bemutatkozásra. Fellép például 

a Sparkle Dance School és az Acro Dance csoport. A nap témája a cirkusz lesz. A megszokott 

játékok és szolgáltatók mellett (pl. légvár, trambulin, arcfestés stb.) lesz mese és bábelőadás, 

zsonglőr produkció, gólyalábas bohóc produkció. Egy cirkuszi akadémiával is várjuk a 

gyerekeket. Ez egy hat állomásos játék, minden helyszínen valamilyen feladatot kell 

megoldaniuk például artista, erőművész, vagy állatidomár segítségével. Ezek oktató, fejlesztő 

jellegű feladatok is egyben. 

A kamasz, idősebb korosztály számára koncerttel szeretnénk biztosítani a hangulatot. A 

gyerekek és felnőttek által is kedvelt Gryllus Vilmos koncertet 29-én szeretnénk a BSZKK-ban 

megvalósítani.  

Ugyanígy 29-én lesz a Múzeumi Gyereknap Programsorozatunk, amikor minden 

kiállítóhelyen a gyerekek állnak a fókuszban. Jó lenne, ha a Társaságunk működési körén túl 

álló kiállítóhelek is csatlakoznának a programhoz. 

Megoldást keresünk a színpad és nézőtér elhelyezésére és/vagy fedésére, hogy a fellépők és a 

nézők számára is komfortosabb legyen eső és hőség esetén is. 

 

Vaszary Kertmozi 

A Vaszary Galéria kertjében hagyományosan megrendezett „Vaszary Kertmozi” sorozatot, 

2021. június- augusztus közötti időszakra, péntek esti időpontokra terveznénk. 

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan tíz művészfilmet mutatnánk be a Vaszary kávézó 

teraszán.  

 

Könyv-Bor-Jazz Fesztivál, a 92. Ünnepi Könyvhét és 20. 

Gyermekkönyvnapok balatonfüredi rendezvénye 

http://www.furedkult.hu/
mailto:info@furedkult.hu


 

 

 

- 110/81 - 

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

2021. június 11-13. péntek-vasárnap 

 

A fesztivál eredeti koncepciójánál  maradva, irodalmi közönségtalálkozók, könyvbemutatók,   

borkóstolók, valamint a fiatalabb korosztály számára játszóház, rendhagyó irodalomórák és 

jazz koncertek szerepelnek a programban. A 2020-ban kirobbant világjárvánnyal kapcsolatos 

egészségvédelmi intézkedések miatt, nem tudtuk eredeti, tervezett időpontjában megtartani a 

Fesztivált. Az eredetileg három naposra tervezett eseményt kétnaposra szűkítettük, a 

helyszíneket a Vaszary Kertre korlátoztuk és kapcsolódtunk a Filmpiknik rendezvényeihez, 

amely először mutatkozott be Balatonfüreden. Ebben a kivételes és különleges helyzetben 

szerencsés volt ez az összekapcsolódás szeptemberben, de kívánatos lenne visszatérni a júniusi 

időponthoz, amely kapcsolódik az Ünnepi Könyvhéthez. 

 

Továbbra is fontos feladatunk, hogy az év könyvújdonságai megjelenjenek a Vaszary Kertben, 

az erre a célra felállított könyves pavilonban. A Vaszary Kertet babzsákokkal, takarókkal, 

párnákkal tettük otthonossá a látogatók legnagyobb örömére. A közönség szerette ezt a „hippi” 

hangulatot, kézzel fogható volt a szeretet és szabadság önfeledt érzése. Mostanra a borászatok 

versengenek egymással a kitelepülés lehetőségéért és szívesen tartanak borbemutatókat 

ingyenes borkóstolókkal egybekötve, ami rendkívül népszerű volt 2020-ban. Idén nem 

kapcsolódtunk programokkal a Vaszary Galéria aktuális kiállításához és a rendhagyó városi 

séta is elmaradt. Ezek visszavezetése a programok sorába fontos célunk, ahogy a Blaha utcában 

felállított színpad és 4-5 koncert megtartása is.  

Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy a MOL Nagyon Balaton továbbra is támogassa 

koncertekkel a Fesztivált, valamint a költségvetés újragondolása is elengedhetetlen, hiszen a 

2020-as év volt az utolsó, amikor a TOP pályázat 2.000.000 forintot biztosított a 

rendezvénynek. 

 

Mostanra a Könyv-Bor-Jazz Fesztivál a város kedvelt és számontartott Fesztiválja lett, ami sok 

látogatót vonz Balatonfüredre. Örülnénk, ha a költségvetés lehetővé tenné a fejlesztéseket, 

amiket elsősorban a Vaszary Kert hangulatos megvilágítására, a közösségi médiákban való 

aktívabb megjelenésre, a megfelelő dokumentálásra és ütősebb reklám kampányra fordítanánk. 

 

Anna utcabál 2021 (Anna-Feszt) 

Az utcabál ötlete kiváló, ezt bizonyítja a mögöttünk álló három év, hiszen sokan váltottak jegyet 

és voltak kíváncsiak az utcabálra. Remek alkalom ez azoknak, akik nem engedhetik meg 

maguknak az Anna-báli belépőt vagy idegenkednek a báli ruhák viselésétől, mégis szeretnének 

részesei lenni az est hangulatának. Az utcabálon fellépő zenekarok színvonala a macskakőre 

épített táncparkett méltó az Anna-bál emelkedett hangulatához. Sajnos 2019-ben az eső elmosta 

a rendezvényt, 2020-ban pedig a világjárvány okozta egészségvédelemre irányuló intézkedések 

miatt nem maradt el, pedig megvalósultak azok a lépések, amiket az eddigi hibák 

kiküszöböléséért tettünk: 

- csak egy zenekar volt a fellépő és az elég is 

- lehetőség lett volna közösen koccintani, az Anna Bál örömére 
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- lett volna elég hely, hogy a vendégek kényelmesen helyet foglaljanak 

Szerintem az a része most is nehézkes volna, hogy ha valaki ételt vagy italt szeretne vásárolni, 

hamar hozzájusson, akkor is, ha már nem kapott asztalt egyik vendéglátó egységben sem. Igaz, 

hogy a Horváth Ház kitelepült, de ők is csak egy kicsi pulttal, ami nem lett volna elég, ha az 

időjárás miatt nem maradnak otthon a vendégek.  

Sajnos az időjárás és a pandémiás helyzet miatt az sem derült ki, hogy élővé tudtuk-e tenni a 

Blaha utca, Anna Grand Hotelhez közel eső részét. Az mindenképp dicséretes, hogy sok asztal 

és szék került arra a részre, amik eleganciát sugároztak. Sajnos a világítás most sem lett volna 

sem ünnepi sem elegendő. Fontos lenne még megoldani, hogy a Blaha utca ezen szakaszán is 

jól hallható legyen minden, ami a színpadon történik. Ehhez néhány hangfal kihelyezése lenne 

csak szükséges. Ha a világításra és a hangosításra nem dolgozunk ki új koncepciót, az utca ezen 

szakasza nem vonható be a rendezvénybe.  

Fontos kérdés még az Anna Bál meghatározó pillanatainak közvetítése az utcabálra. Bár ez sem 

derült ki, mivel a rossz idő és a világjárvány miatt elmaradt minden az utcában, mégis azt 

éreztem, hogy a Gyógy tér sarka nem a legideálisabb a kivetítésre, de ebben nem vagyok biztos, 

hiszen nem tudtuk kipróbálni. Amikor ez a gondolat megfogalmazódott, akkor mi inkább az 

utcában felállított színpadra gondoltunk, illetve az esetlegesen mögé felállított LED falra. 

A színpadi programoknál továbbra is javasoljuk DJ meghívását. Hangulatában kiállításában 

nagyon illene az utcabálra a Vintage Dolls nevű zenekari formáció, akik frissek a Magyar zenei 

palettán. Itt tekinthetőek meg: https://www.youtube.com/watch?v=jRMqBCI-n5k. 

 

 

Prímásverseny 

A Prímásversenyre szóló felhívás meghirdetése és a gála műsorának az összeállítása a 

Hagyományok Háza feladata így munkaterv erre a programra nem készíthető. Az utcabál 2017-

ben tudott utoljára zökkenőmentes megvalósulni. Egy swing zenekar közreműködését a 2021-

es évre nem vetjük el.  

Partitúra Kurzus 

A Horgas Eszter fuvolaművész által szervezett tíz napos tábor a különféle művészeti ágakban 

tehetséges gyerekek, fiatalok számára kínál lehetőséget a fejlődésre, kibontakozásra.  

Neves, nemzetközileg is elismert tanárok segítségével a tanulók a kurzuson betekintést 

nyerhetnek a hazánkban kevéssé elterjedt átfogó, több művészeti területet érintő oktatási 

folyamatba. 

Olyan művészek, tanárok oktattak az elmúlt kurzusokon,  mint Horgas Eszter állami kitűntetett 

fuvolaművész, Szakács Ildikó az operaház énekese, Kautczky Armand színművész, Scherer 

Péter színész, Dobszay Péter karmester, Meskó Ilona zeneszerző, Szily Vera tánctanár. 

A jövő évre vonatkozóan a művésznő szeretné, ha a kurzus pályázati keretek között működne. 

Részünkről a kurzus bizonyos helyszíneinek rendelkezésre bocsátására volna szükség; a 

Vaszary Galéria alkotótermére (esetleg Széchenyi termére), valamint a Városi Múzeum egyik 

termére. 

A kurzus megrendezésére előreláthatóan augusztus 15. és 25. között kerül sor.   

Szervező: Horgas Eszter   
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Balatonfüredi Borhetek 

A Balatonfüredi Borhetek 2019-ben megújult. Új arculattal és sokkal erősebb marketinggel 

dolgoztunk. Megváltozott helyszíneken új minőségű kulturális programokat rendeztünk. 2020-

ban nehezebb helyzetbe kerültünk, hiszen a világjárvány okozta egészségvédelemre vonatkozó 

intézkedések tükrében, sokáig kérdéses volt, hogy megrendezzük-e. A felkészülés így nem volt 

zökkenőmentes, de szerencsére sikerült néhány újítást csempésznünk a programokba.  2019-

ben a boros pavilonok elején és végén elhelyezett kapu mindenki megelégedésére szolgált és 

igen látványos, informatív eleme volt a Borheteknek. 2020-ban a költségvetés nem tette 

lehetővé a kapuk felállítását, amit a kitelepülő borászatok és a közönség is hiányolt.  Az 

információs „füzetke” 2020-ban is sikeres volt, egységes tartalmakkal, információkkal. A 

tavaly bevezetett borbemutatók és ingyenes borkóstolók nagy érdeklődés mellett valósultak 

meg, néha olyan sok volt az érdeklődő, hogy a mi munkatársaink is besegítettek. A rendezvény 

facebook oldala folyamatosan közölte a programokat, aktualitásokat, amivel sok új rajongót 

szereztünk az oldalra. A tavaly indított játékot bővítettük, már nem csak a legszebb „borkuckót” 

kerestük, hanem a közönség borát is. Élőben közvetítettük az eredményhirdetéseket idén már 

nemcsak a facebook oldalon, hanem a friss instagramon is. A rendezvény megnyitó 

ceremóniáját már 2019-ben megváltoztattuk és közönségbaráttá tettük. Rövidebb, izgalmasabb, 

hangulatosabb lett. 2021-ben folytatjuk a fejlesztéseket. 

A következőkben felsorolt fejlesztési javaslatok akkor valósulhatnak meg, ha a Borhetek 

költségvetése jelentősen emelkedik. Ha igazán profi és gördülékenyen működő fesztivállá 

szeretnénk tenni a Borheteket, akkor a többi nagy borfesztiválhoz hasonlóan 10-12 millió 

forintos költségvetéssel kellene terveznünk. A 2021-es év valószínűleg nem a rendezvényi 

költségkeretek emelésének az éve lesz, de ismertetjük az ez irányú terveket: 

- A Tagore sétányon felállított kisszínpadokon tartandó koncertek kezdő- és befejező 

időpontja átgondolandó. Javasoljuk, hogy augusztus 20. előtt 19.30 órakor 

kezdődjenek 23.30 órakor érjenek véget. Augusztus 20. után a kezdési időpont 19.00 

óra, a befejező 23.00 óra legyen. 

- A Kisfaludy Színpadon 2020-ban csak 3 koncert valósult meg, aminek a költségvetési 

és egészségvédelmi okai voltak. Javasoljuk, hogy jövőre minden héten, szerdán 

legyenek koncertek, ez összesen 4 koncertet jelentene, az augusztus 20-i ünnepi 

fellépéssel együtt. Ez a költségvetést sem terhelné meg annyira és a színpad eléggé távol 

esik a boros pavilonoktól, így továbbra is a két kisszínpadra tudnánk koncentrálni. 

- 2020-ban este 22.00 óra után DJ zenészekkel emeltünk a hangulaton, ami 

költséghatékony volt, de természetesen nem pótolhatta az élőzene varázsát. Javasoljuk, 

hogy hétvégéken (péntek, szombat, vasárnap) továbbra is élőzenei formációk legyenek 

a hangulatfelelősök. 

- Megtartanánk a tavaly és tavalyelőtt bevezetett közönségjátékokat, sőt kiegészítenénk a 

„Nap fotója” pályázattal, ami megfelelne a mai kor kihívásainak és bekapcsolná a 

facebook és instragam oldalakat a játékba. 

- Fontos fejlesztésre szorul a Borhetek információs faháza. Itt az elsődleges feladat, 

hogy olyan kompetens személyek üljenek a faházban, akik tájékozottak a város 
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kulturális életével és programlehetőségeivel kapcsolatban valamint a Balatonfüredi 

Borhetekkel kapcsolatos valamennyi kérdésre kielégítő választ tudnak adni. Javasoljuk 

továbbá, hogy itt is lehessen jegyeket vásárolni a közelgő kulturális eseményekre és 

koncertekre, ahogy erre volt már példa. Sajnos az a meglátásunk, hogy erre a 

feladatellátásra külön  kellene munkaerőt alkalmazni, mert sem a Turisztikai Egyesület, 

sem a Társaságunk humánerőforrás kapacitása nem teszi lehetővé, hogy a főidényben 

munkaerőt szabadítsunk fel napi 12 órára, váltással.  

-  Mostanra olyan népszerűvé vált a rendezvény, hogy érdemes lenne saját arculatos 

pólók és/vagy egyéb ajándéktárgyak árusításában gondolkodni. Semmi esetre sem lenne 

azonban szerencsés olyan városi létesítmények reklámozása, amelyek nem csatlakoznak 

szorosan a város kulturális életéhez. 2020-ban az Annagora - Aquapark reklámozta 

magát a városi faház előtt strandzászlókkal, kuponokkal, amitől úgy hatott, mintha ez 

nem is információt szolgáltató faház lenne, hanem az ő reklámpavilonjuk. Sokkal 

nagyobb figyelmet kell fordítani a faház küllemére is. Megfelelő arculati elemekkel, 

elérhetjük a kívánt célt, ami a tájékoztatás, figyelemfelhívás, profizmus tükrözése. 

- A boros pavilonok elejénél és végénél elhelyezett kapuk felállítása nagyon költséges, 

így javasoljuk olyan négyoldalú információs táblák kihelyezését 4-5 helyen, 

amilyenekkel például a Filmpiknik vagy a Füredi Szüret rendezvényeinken 

találkozhattunk. 

- Javasoljuk, hogy a 2019-ben készült szabadtéri kiállítást állítsuk fel újra, hiszen a füredi 

borünnepek és borhetek máig vezető útját feldolgozó kiállítást sokan hiányolták és 

valóban emeli a fesztivál fényét. Ehhez kapcsolódva fontos megjegyezni, hogy a 

kerékpártárolók telepítése mennyire szükségszerű, hiszen egyéb lehetőség híján ezt 

használták a látogatók. 

 

Romantikus Reformkor 

Az idei évben elképzelhető, hogy az operett irányába mozdulunk, színesítjük, bővítjük és 

érdekesebbé tesszük a felvonulást. Megfontolandó jövőbeni tervnek gondoljuk, hogy a Blaha 

utcát hasonlóan a Könyv – Bor – Jazz fesztiválhoz élhetőbbé kellene tenni a helyi vállalkozók 

bevonásával. A szombati nap eseményeit „átdolgozva” lehetne változtatni a felvonulás kezdő 

időpontján is. Pl. kezdődhetne a vonulás később és a Kisfaludy színpad helyet végződhetne az 

Anna Grand Hotelnél. Így biztos, hogy a késő délutáni bálon sokkal többen vennének részt, ha 

az a felvonulással egybekötve lenne megrendezve. Amennyiben a bál kb: 18.00-tól 22.00-ig 

tartana zárásként lehetne 10 órától egy utcabált rendezni. Természetesen ezek a tervek további 

költségeket igényelnek. A marketingre nagyobb hangsúlyt kell fektetni és sokkal hamarabb el 

kell kezdeni a reklámozást.  

A 2020-ban elmaradt programok sorát idén szeretnénk pótolni. 

 

Kodály Emlékhangverseny Ősz? 

Célközönség: minden korosztály 
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2021-ben 54. alkalommal kerülne megrendezésre a Kodály Emlékhangverseny Balatonfüreden. 

(55. ha a 2020-as elmaradtat is beleszámoljuk). Fontos esemény ez a városnak, a diákoknak és 

felkészítő pedagógusaiknak, a városban működő felnőtt kórusok tagjainak és nekünk 

szervezőknek is. Fontos azért, mert lehetőséget teremt a különböző kórusok találkozására, a 

hozzátartozók előtti bemutatkozásra, valamint azért, mert egy több, mint 50 éves hagyományt 

éltethetünk tovább településünkön. Az este tisztelgés Kodály Zoltán és az általa támogatott 

kórusmozgalom előtt. 

A hangverseny helyszíne az Anna Grand Hotel díszterme. Fellépnek a helyi általános iskolák 

és a Lóczy Lajos Gimnázium kórusai, a Balatonfüred Város Vegyeskara és a Bem Emlékkórus. 

Először a legkisebbek lépnek színpadra, majd az egyre nagyobbak. Ezzel is szemléltetve a 

Kodály-módszert és szemléltetve, miként bővül évről évre a korosztályok repertoárja. 

Lehetőségük van a kiemelkedő tehetségeknek bemutatkozni szóló énekben, vagy hangszeres 

közreműködésben. Az est fénypontja, hogy az utolsó produkcióban az összes kórus részt vesz, 

együtt éneknek kicsit és nagyok. Egy népdalcsokrot adnak elő Kodály Zoltán gyűjtéseiből 

összeállítva. Olyan népszerű dalokat, amiket a nézők is ismerhetnek, hogy ők is 

bekapcsolódhassanak, megtapasztalhassák a közös éneklés közösségkovácsoló erejét. 

A hangverseny után állófogadásra invitáljuk a város vezetőit, a képviselőtestület megjelent 

tagjai, az iskolák igazgatóit, hogy megköszönjük nekik a kórusok működésének támogatását és 

a hangverseny megvalósulását, valamint a kórusok vezetőit, hogy felkészítették a kórusokat. 

 

Füredi Szüret 

Az esti koncertekre célunk továbbra is a közismertebb és drágább zenekarokat meghívni. 

Tervezzük nagy fellépőként a Bagossy Brotherst, az Eastwing Groupot vagy a Fonó Zenekart 

meghívni, melyből 2 utóbbi oszlopos tagja Agócs Gergely népzenész, népzene kutató a tavalyi 

Anna Fesztiválon a Prímás Gála moderátora. A tervek között szerepel még a Zagyva Banda, a 

Rendhagyó Prímástalálkozó, és a Roma Soul Oláh Gergő zenekara, vagy Sebestyén Márta. 

(inkább a Reformkor) A Fúvósok tekintetében a 3-4 zenekar meghívásához ragaszkodnánk, ami 

több szervezési munkát igényel de látványában és hangulatában emeli a rendezvény 

sikerességét.  

 

Füredi Szüret/Süteménysütő verseny 2021 

A Füredi Szüret érdekes színfoltja lett mostanra a süteménysütő verseny. Ötödik éve rendezzük 

meg és jól megfigyelhető mind a három kategóriában (mini-tini-ifjú) a pályamunkák számának 

növekedése. 2019-ban sikerként könyvelhettük el, hogy a helyi vállalkozók nagyvonalú 

ajándékainak köszönhetően értékes díjakkal lephettük meg a nyerteseket.  

Bár 2020-ban a Füredi Szüret szabadtéri eseményeit megtartottuk, a Süteménysütő versenyre 

nem kerülhetett sor, egyrészt az otthonról hozott finomságok, másrészt a zárt tér miatt 

Ez a rendezvény a helyi közösséget szólítja meg és segít a kapcsolatrendszerek kiépítésében, 

elmélyítésében. Külön öröm számunkra, hogy a legkisebbek is szép számmal jelentkeztek a 

versenyre így hasznosan töltve szabadidejüket és erősítve közösséghez tartozásukat. 

2019-ben sikerült megvalósítani régi álmunkat, hogy a versenyre érkezett pályamunkák egy 

olyan közös cél elérésében segítsenek, ami a helyi közösség érdeke. Az eredményhirdetés után, 
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a desszerteket kiárusítottuk és a befolyt összeget adomány formájában átadtuk a Balatonfüredi 

Fekete István Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény számára, 

akik olyan fejlesztő játékokat vásároltak a befolyt összegből, melyekből hiányt szenvedtek. A 

közösség büszke lehet magára, mert több mint 200.000 forint gyűlt össze a jó célra. 

2021-ben szeretnénk folytatni a hagyományt, újra megszólítani a közösség tagjait, versenyt 

hirdetni és jót cselekedni. 

 

Magyar nyelv napjai 2021. 11.11 – 14. 

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, hogy közösen játszanak a 

Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. dolgozóival. 2021-ben ünnepelné Csukás István 85. 

születésnapját, így javasoljuk olyan gyermekeknek szóló előadás meghívását, amely az ő 

tollából született vagy egy szervezett filmvetítést, hiszen megfilmesített meséi között a magyar 

nyelv remekei szerepelnek. A középiskolásoknak rendhagyó irodalomórákat szervezünk, 

melyek vendégei olyan kortárs írók, költők, akik népszerűek ebben a korosztályban.  

Ebben az évben is megkeressük Balatonfüred legszebb szavát és online nyelvi játszóházat 

indítunk. November 13. ebben az évben szombatra esik, így a programok már csütörtökön 

indulhatnak, és vasárnap délutánig tarthatnak.  

 

Szombat estére javasoljuk a Kávészünet Zenekar meghívását, amennyiben a Magyar Kultúra 

Napján erre még nem lesz lehetőség, a világjárvánnyal kapcsolatos egészségvédelmi 

intézkedések miatt. Terveink között szerepel kapcsolódni a Vaszary Galéria aktuális 

kiállításához, ahol Böröcz András és Révész Emese alkotásai lesznek megtekinthetők. A Jókai 

Mór Emlékház 

idén népszerű helyszíne volt rendezvénysorozatunknak, így jövőre is helyszínt biztosít majd a 

reformkor gasztronómiáját bemutató írásos emlékeinknek. 

A kiserdei Kőszínháznál ismét találkozunk a helyi iskolásokkal és közös versmondással éltetjük 

a magyar nyelvet. 

 

November – Advent fényei (nov. 29.) 

Célközönség: minden korosztály 

Ez a rendezvény az Adventi ünnepkör első esemény Balatonfüreden. 

A megnyitó előtti fél órában Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara várja a közönséget 

zenéjével, majd a nyitóbeszéd után a legfőbb figyelmet a balatonfüredi táncos csoportok kapják. 

Sorban bemutatkoznak, majd az est fénypontjaként Polgármester Úr, egy kisorsolt táncos 

segítségével meggyújtja az adventi koszorú első gyertyáját.  

A táncosok az elmúlt években nagyon hosszú produkciókkal készültek, ez által nagyon hosszú 

lett a rendezvény. Ezen szeretnénk a jövőben változtatni. Minden csapat egy produkcióval 

léphet fel. Ez lehet egy hosszabb összeállítás is (maximum 8-10 perc), amiben minden 

korosztály bemutatkozik. Kikötés lesz, hogy a karácsonyhoz, karácsonyi ünnepkörhöz 
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kapcsolódjon az előadásuk, hiszen ez kevés esetben szokott megvalósulni. Rábaközi Rita 

énekesei idén is emelik az est fényét, a gyertyagyújtás alatt is ők énekelnek.  

Másfél órával a kezdés előtt bütyköldébe várjuk az érdeklődőket, ahol adventi dekorációt 

készíthetnek. A fellépőknek apró ajándékkal kedveskedünk.  

 

Betlehem állítás 

Továbbra is javasoljuk a lenti városrészben egy másik Betlehem felállítását. (kimondottan a 

turistáknak, akik nem sétálnak fel a fenti városrészbe. ) Ennek egy adventi vásárral még 

nagyobb jelentősége lenne, akár a jégpálya környékén. A Piros templomnál található Betlehemi 

szobrokat jövőre fel kell újítani, mert elamortizálódtak, megrepedeztek. Az újításon túl, egy-

két szalma angyalkát is lehetne készíteni, amivel még szebbé varázsolnánk az eddigi Betlehemi 

képet. A felmerülő többletköltségek miatt minimálisan növelni kellene a költségvetést, de csak 

ebben az évben. Amennyiben ez nem megvalósítható támogatók felkutatása is elképzelhető.  

A felnőttkórusok szereplését oly módon kívánjuk megreformálni, hogy a hangverseny végén 

egy szeretetvendégséget csinálnánk az aktuális felekezet temploma előtt. Ezen túl úgy tudjuk a 

helyi lakosok és a környező települések lakosai számára még vonzóbbá tenni az eseményt, hogy 

2 évente hívunk egy-egy ismertebb közreműködőt. Nagyon sokan vállalnak adventi koncerteket 

úgy is, hogy csak 3-4 számot adnak elő a közönségnek. (Csézy, Malek Andrea, Pál Dénes, 

Ferenczi György és lánya Ferenczi Bora kifejezetten karácsonyi koncertje, stb.)  

 

Halottak Napja: 

A Halottak Napjára hagyományosan ökomenikus megemlékezést szervezünk a balatonfüredi 

köztemetőbe. 

A megemlékezés állandó résztvevői a három egyházi felekezet helyi képviselője, ezen kívül 

helyi művészeti csoportok emelik az ünnep fényét. 

Művészeti csoportjaink közül a jövő évben a Kék Balaton Dalkör-t is bevonnánk az 

ünnepségbe.  

 

Parker Jazz Club sorozat 

2021-től  a Kisfaludy Galéria koncertterme adna helyet a Grand Cuvée Kft. és a Füredkult 

Nonprofit Kft. együttesen életre hívott rendezvénysorozatának. A szervezés teljes körű 

lebonyolításáról, a technikai feltételek megteremtéséről a Grand Cuvée Kft gondoskodik. 

Mi továbbra is a helyszín biztosításában, az események meghirdetésében és zavartalan 

lebonyolításában nyújtunk segítséget. 

A programra előreláthatóan minden hónap harmadik csütörtökén kerül sor.  

Az egyes műsorok a továbbiakban is két részből állnak; este hét órától körülbelül ötven perces 

beszélgetés az fellépő művész(ekk)el, majd – kis szünet után – bő egy órás koncert. 

 

Tervezett fellépők 2021-re: 

 

1. Oláh Krisztián Quartet: 
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A Liszt Ferenc és Erkel Ferenc díjas zongoraművész-zeneszerző két fiának, Oláh Krisztiánnak 

és Oláh Kálmán Jr.-nak közös projektje. A két rendkívül tehetséges fiatal kiválóan kiegészíti 

egymást mivel hasonló zenei megközelítésük mellett, eltérő stílusbeli, technikai megszólalással 

fejezik ki mondanivalójukat. Krisztián már fiatalon a hangszere egyik legígéretesebb hazai 

képviselője, zeneszerzőként és hangszerelőként is jegyzik a nevét.  

Tagok: Oláh Krisztián – zongora,  Oláh Kálmán Jr. – szaxofon, Orbán György – bőgő, Serei 

Dániel – dob 

 

2. Nagy Emma Quintet: 

 

A Nagy Emma Quintet 2018-ban alakult meg, majd még abban az évben elnyerte a II. Belvárosi 

Jazzverseny fődíját és két szólista küldöndíjat, ennek köszönhetően azóta is aktívan 

koncerteznek. 2019-ben nekik ítélték a Müpa Jazz Showcase nemzetközi zsűri által 

megszavazott Legjobb Zenekar díját. 2019-ben már meg is jelent első, saját szerzeményeikből 

álló nagylemezük, Set to Face címmel. 

Tagok: Nagy Emma – ének, Cseh Péter – gitár, Tálas Áron – zongora, Dénes Ábel – nagybőgő 

 

3. Triple Grab: 

Kéri Samu a zenekar alapítója és motorja az idén januárban vehette át az Orszáczky-díjat. A 

fiatal, rendkívül tehetséges művész a negyedik szemeszterét végzi a világ leghíresebb jazz 

iskolájában a bostoni Berklee School of Musicban, ahol többek között Gary Willis a tanára. A 

jazz zene modernebb vonulatát képviselő együttes lendületes, technikailag és tartalmilag is 

figyelemreméltó, esetenként teljesen egyedi hangzású zeneszámokat ad elől. 

Tagok: Kéri Samu: basszusgitár, Cseh Péter: gitár, Klausz Ádám: dob 

 

4. Palásti Máté-Palásti Gergő duó (ének-fagott duó formáció) 

 

A jelenleg 23 éves roma származású gitáros először a Snétberger tehetséggondozó program 

keretében került a jazz zenét kedvelők látókörébe. A mainstream jazz mellett nagyon 

otthonosan mozog a flamenco vagy pl. a bossanova műfajokban is. 2018-ban a Nemzetközi 

Calcuttai Gitárverseny zsűritagjaként, indiai körútja során számos szólókoncertet adott 2018-

ban. Fellépett több európai országban, 2020 év elején több kisebb fellépése volt Los 

Angelesben, de kapott meghívást már Kínába és Kubába is. Máté elsősorban szólókoncerteket 

ad, de rendszerint fellép korábbi iskolai társával illetve tanárával is.  

 

5. Bolyki Quartet:  

Közülük is többen már a Zeneakadémiára járnak. A Bartók Konzervatóriumból ismerik 

egymást, - mint Fábry Adonisz elmondta,- és a verseny előtt csak párszor játszottak együtt. 

Bejan Norbert indult Az Év Fiatal Jazz-zenésze 2019 versenyen is, ahol már felhívta a figyelmet 

magára, ami vasárnap sem maradt el. A zenekar választott darabja a „Windows” volt. Saját 

darabként pedig a zenekarvezető szerzeménye, az „Expose” címet viselő mű került eljátszásra. 

Egy igazán felvillanyozó előadásnak lehettünk tanúi. A saját szerzeménynek nagyon jó groove-

ja volt, remekül hangzott együtt a zenekar. Ritmusos, fiatalos hangvételével kitűnt az összes 
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addig hallott előadás közül. A ritmusszekció is óriásit alkotott. Pál Gábor egy biztos pont 

minden zenekarban és merész improvizációival reflektorfénybe került most is. Bolyki Tamás 

játéka már egyéni, a szerzeménye sikert aratott.  

 

Művészeti csoportok és közösségek 
 

Művészklub 

A balatonfüredi helyi képzőművészeket összefogó Művészklub kiállításainak szervezése, 

lebonyolítása az év folyamán. 

A helyi képzőművészeket tömörítő Művészklub a 70-es években alkotó Füredi Műhely 

képzőművész szakkör utóda. A műhely az akkori Művelődési ház keretein belül működött, s 

tagjainak többször volt egyéni és kollektív kiállítása a Balatoni Galériában. 

A Művelődési ház hányatott sorsa költözködések, épület hiánya, majd pedig a Balatoni Galéria, 

mint kiállítóhely megszűnése nem kedvezett a szakkörnek. Az évek múlásával mindenhonnan 

kiszorultak, a szakköri munka elsorvadt, a Füredi Műhely, mint a Művelődési Központ 

művészeti csoportja, megszűnt. 

A szervezet a művészek kezdeményezésére 1998-ban Művészklub néven alakult újjá. Azóta új 

tagokkal gazdagodva várják, hogy ismét méltó körülmények között mutatkozhasson be a helyi 

képzőművészet. 

2006 májusában került átadásra a felújított Kisfaludy Galéria, ahol az első kiállítók a füredi 

Művészklub tagjai voltak. 

A csoport ügyeinek intézését, koordinációját 2019 szeptemberében vettem át Törőné Horváth 

Ilona kolleganőmtől. 

Jelenlegi létszám: 32 fő 

Szakmai vezető: Kozma Imre 

Titkár: Nagy Sándorné 

 

Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara  

Általános működés, tevékenységek, célok 

 

Balatonfüred Város Koncert fúvószenekara 2021-ben szeretett volna minősülni, mivel a 

MAFUSZ által minden évben kiírt, országos koncert fúvós és show kategóriában megszerzett 

minősítésük már 5 éve lejárt. Ez a terv nagy valószínűséggel jövő évre tolódik a járványhelyzet 

jelenlegi állása miatt. A külföldi kapcsolatokat erősítve (szintén a járványhelyzet függvénye) 

tervben van egy szereplés, Németország Germering város tűzoltó fúvószenekarának meghívása 

alapján. A felsorolt két nagyobb eseményen túl, a zenekar eleget kíván tenni a helyi és a 

környékbeli felkéréseknek és szerepléseknek. Évek óta rendszeres vendégei Alsóörs, Tihany 

településének, oszlopos tagjai a helyi rendezvényeknek és a nemzetközi eseményeknek 

meghatározó szereplői. A zenekar használatában lévő hangszerek nagy része 20-30 éves. Ezek 

elhasználódnak, így szükséges a folyamatos karbantartásuk, felújításuk illetve az új 
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beszerzésük. Amennyiben erre vonatkozó ( eszköz beszerzés ) pályázat kerül kiírásra 

mindenképpen szeretnének élni vele. Sajnos sok zenekari tag saját költségből vásárol 

hangszereket, mert a város tulajdonában lévő eszközök már nem alkalmasak a minőségi 

zenélésre. 

 

 

Szakmai munkaterv a 2021. évre 

 

Jelentősebb tevékenységek, rendezvények, fellépések: 

Kiutazás és szereplés Germering városába 

 

Szükséges eszközök, beszerzendők, beruházások:  

új hangszerek vásárlása  

 

Pályázatok igénybevételének terve: 

formaruha utánpótlás, hangszerbeszerzés 

 

 

A munkatervhez kapcsolódó egyéb tevékenységek rövid leírása 

 

A zenekar heti rendszerességgel tart próbákat a Kisfaludy Galériában. Nyári viszonylatban 

szeretnének ismét lehetőséget kapni a Tagore sétányon egy-egy térzene megtartására, 

természetesen olyan időpontban és helyszínen ami nem zavarja a többi városi programot. 

 

 

Rendezvény-, és programterv – 2021. 

Ide a 2021. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható) 

 

 

Program megnevezés: Germering vendégszereplés 

Helyszín: Németország - Germering 

Becsült résztvevői létszám: 1000 fő 

Időpont: 2021. szeptember 

 

 

Kék Balaton Népdalkör 

Általános működés, tevékenységek, célok 

Rendszeresen szeretnénk próbálni a szokásos időpontban, minden hétfőn du. fél 3-tól fél 4-ig a 

Közösségi Ház épületében. Szeretnénk továbbá fellépési lehetőségeket kapni az alábbi helyi 

eseményeken:  

március 15. - városi ünnepség 
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április: Hotel Annabella – országos KI MIT TUD – részvétel. 

július eleje Kisfaludy színpad – orosz művészeti fesztivál (Vári József )  

augusztus vége a Borhetek zárónapján szintén a Kisfaludy színpadon népdalkörök 

meghívásával szereplés 

októberben a szüreti felvonuláson 3-4 kistérségi népdalkör meghívásával műsor. Idősek napja 

a Sportcsarnokban. 

november 2-án, Köztemető- egyházi világi énekekkel műsor 

Októberben vagy novemberben szeretnénk az Arácsi Népházban megrendezni a KÓTA 

népzenei minősítőt 6-7 népdalkör részvételével. Ezen az eseményen csak a teremre lenne 

szükség, a többi helyiségben esetleges öltözők kialakítását kérnénk. Két zsűritagot hívnánk, 

melynek tiszteletdíját szeretnénk az éves támogatásból finanszírozni. 

 

Szakmai munkaterv a 2021. évre 

 

Jelentősebb tevékenységek, rendezvények, fellépések: 

 

Március 15. városi ünnepség, július első hete – orosz művészeti fesztivál, augusztus vége- 

Borheteken szereplés, október közepe – Szüreti Fesztivál , november- Halottak napja  

KÓTA minősítés október vagy november ( 2 zsűritag ) 

 

Szükséges eszközök, beszerzendők, beruházások: formaruha felújítása 

 

Pályázatok igénybevételének terve: 

formaruha felújítása 

 

A munkatervhez kapcsolódó egyéb tevékenységek rövid leírása 

25 éves lesz a Népdalkör, melynek alkalmából tervezünk egy rendezvényt a Közösségi házban 

november második felében. 

 

A programok részletes bemutatása 

A 2021. év fontosabb szakmai célkitűzései, szakmai munka 

A Balatonfüreden és azon kívül is megvalósuló programok leírása 

 

Rendezvény-, és programterv – 2021.  

Ide a 2021. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható) 

 

Program megnevezés: 45 éves a Klub, 25 éves a Népdalkör saját rendezvény 

Helyszín: Közösségi Ház vagy Arácsi Népház 

Becsült résztvevői létszám: 120 fő 

Időpont: 2021. november 2. hete. 

 

Program megnevezés: KÓTA 

Helyszín: Közösségi Ház vagy Arácsi Népház 
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Becsült résztvevői létszám: 200 fő 

Időpont: 2021.  

 

 

Kék Balaton Nyugdíjas Klub 

 

 

Általános működés, tevékenységek, célok 

január: az év tervezés 

február: tombola, jelentkezés a klubba (kb: 90-100 fő) 

március: SZÜLETÉSNAP a Klubban (kb 70-80 fő) koszorúzás március 15.(Tagore sétány ) 

   NŐNAP a zeneiskolában 

április: színházlátogatás 52 fő- saját költség az utazás 

május: Koloska-völgyben, Bableves főzőverseny autóbusszal 52 fő 

június: 1 napos kirándulás Zalaegerszeg Falumúzeum, Zalacsány esetleg fürdés 

július: szünet a klubban 

augusztus: 1 napos kirándulás Bakonybél és környéke, Ha 2 napos akkor Sopron és környéke 

szeptember: tárlatlátogatás, koszorúzás a Széchenyi szobornál, Rendőrségi előadás 

október: 4 napos kirándulás, Mohács – Villány – Harkány – Pécs – Siklós vár 

Szállás:Harkány 

koszorúzás az Aradi vértanúk emlékműnél 

november: ünnepi rendezvényünk ( 45 éves a klub, 25 éves a Népdalkör ) Meghívott vendégek 

a várostól, a szomszéd klubok tagjaiból. Várható résztvevői létszám: 120 fő 

Tervezett meghívott szereplők: Gyermektánc együttes, Gimnáziumból szavalók, Radnóti 

iskolából szintén köszöntő versek 

december: karácsony a klubban, ünnepi megemlékezés 

 

Minden szerdán du. 1-4-ig RÁMIKÁM (kockajáték ) zajlik a klubban, eddig 12-16 állandó 

tagunk van erre a játékra. Itt más játék megismerése is lehetséges. A kockajáték idei országos 

versenyén a klubból volt 41., 47., és 60. valamint 10. helyezett. Helyszíne az Annabella volt 80 

versenyzővel. Március első hetében VEZETŐSÉGVÁLTÁST tartunk amire szeretnék felkérni 

Baán Beátát. 

 

 

Szakmai munkaterv a 2021. évre 

 

  

Jelentősebb tevékenységek, rendezvények, fellépések: 

novemberben az ünnepi rendezvény, ahol a 45 éves a Klub és 25 éves a Dalkör 

 

Szükséges eszközök, beszerzendők, beruházások:  

új szőnyeg, bútorok beszerzése a terembe 
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Pályázatok igénybevételének terve: 

utazásra  

 

 

A munkatervhez kapcsolódó egyéb tevékenységek rövid leírása 

 

Rendezvény-, és programterv – 2021.  

 

Program megnevezés: 45 éves a Klub, 25 éves a Népdalkör saját rendezvény 

Helyszín: Közösségi Ház vagy Arácsi Népház 

Becsült résztvevői létszám: 120 fő 

Időpont: 2021. november 2. hete. 

 

 

Életmód-klub 

Általános működés, tevékenységek, célok 

 

Szakmai munkaterv a 2021. évre 

  

Jelentősebb tevékenységek, rendezvények, fellépések: 

Táblázatokban olvashatók 

 

Szükséges eszközök, beszerzendők, beruházások:  

Táblázatokban olvashatók:  

- Tojásfához nikecelltojások, vizálló dekorhab, tollak 

- a virág-börzéhez  cserepek, virágföld,  

- a karácsonyi díszekhez dekorhab, hurkapálca, vízálló rafia, tollak, szalagok, damil, nikecell 

golyók 

 

 

Pályázatok igénybevételének terve: 

Egészséges életmóddal kapcsolatos (Egészségnap) országos pályázatok figyelése. 

 

 

A munkatervhez kapcsolódó egyéb tevékenységek rövid leírása 

A táblázatokban található tervezett nagyobb rendezvényeken túl klubunk havonta 2 alkalommal 

jön össze, pillanatnyilag a Piros Iskolában. Ennek a terembérleti költségéről még folynak a 

megbeszélések a Dr. Fodor János atyával.  

 

Azonkívül hetente 1 alkalommal egészségmegőrző délutánt tartunk 60+ mozgás, 

„Mozgatóóra”. Ennek is van terembérleti díja, amelyet még nem tudunk, majd a járvány után 
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derül ez ki, mivel a helyszín a Református Iskola tornaterme. Eddig 4 000Ft/ alkalom volt, ez 

egy évre kb. 180 000Ft. Az intézmény egyenlőre külsősök számára zárva tart. 

 

Közreműködnénk Tisza-Kalmár György festőművész kiállításának megrendezésében –  

 

Ezt a tervezetet a klubtagok nélkül állítottam elő, a pillanatnyi egészségügyi helyzetből adódó 

korlátozások miatt.  

A tagság egy része szívesen részt venne egy festő, pl. Tisza-Kalmár által vezetett 

képzőművészeti képzésen, a festés alapjainak elsajátításában. Foto és számítógépes 

tanfolyamon, a sok új technika nagy kihívás az idősebbek jelentős részének, 

 

A programok részletes bemutatása 

A 2021. év fontosabb szakmai célkitűzései, szakmai munka 

A Balatonfüreden és azon kívül is megvalósuló programok leírása 

 

Rendezvény-, és programterv – 2021.  

 

Program megnevezés:  

1.Fülemüle és barátai a füredi erdőkben, mezőkben, kertekben. 

Helyszín: Balatonfüred, Piros Iskola 

Becsült résztvevői létszám: 70 fő 

Időpont: 2021. április. Csatlakoznánk, kiegészítenénk a NABE Fülemüle-séta programját – 

azokra gondolva, akik a sétán nem tudnak részt venni. Ornitológust hívnánk előadást tartani a 

környezetünkben élő madarak és trilláik bemutatására.  

Vasuta Gáborral már korábban beszélgettünk erről, szívesen eljönne. Csodás természeti fotói 

is vannak, azokat ebben az időben ki lehetne állítani. 

Az előadást fa-ültetés követné. 

 

2. Tojásfa-díszítés Kovászna-parkban, vagy a csarnok előtt. 

3. Jókai-napokon közreműködés a koloskai programokban. 

 

 

Program megnevezés: 

1. Ingyenes virágbörze 

Helyszín: Balatonfüred Piros Iskola kertje 

Becsült résztvevői létszám120 fő 

Időpont: 2021.május .1.  szombat  

 

2. Intim életünk árnyoldalairól és azok megoldásairól 

Becsült létszám: 100-200 fő 

Helyszín: Református Iskola tornaterem? 

Időpont május 
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3. Homeopátia – tapasztalatok 

4 alkalomból álló előadássorozat  

Becsült létszám: 40 fő 

Helyszín: Bfüred, Piros Isk. 

 

4. Létezés és lélegzés – egészségnap 

Becsült létszám: 200 fő 

Helyszín? 

Időpont: Október 

 

 

Program megnevezés: Edzőtábor nyárutóban – 3-4 nap 

helyszín: Kisbalaton és környéke 

Becsült létszám: 30 fő 

időpont: 2021 szeptember első napjai. 

 

 

Program megnevezés: Karácsonyfa díszítés 

Helyszín: Balatonfüred, Közösségi Ház előtti új fácska!:) 

Becsült létszám: 40 fő 

időpont: 2021. december 

 

 

Program megnevezés: Zsendülés – tavaszi-évadnyitó, műsoros összejövetel 

Helyszín: Balatonfüred 

Becsült létszám: 40 fő 

időpont: 2021. március  

 

 

Balatonfüredi Rézhúros Citera együttes  

Általános működés, tevékenységek, célok 

 

Az együttes célja továbbra is a hagyományos autentikus citera zene népszerűsítése, valamint a 

népzenei hagyományok ápolása. 

Tervezünk a helyi általános iskolákban hangszeres bemutatók létrehozását, tagságunk 

növekedésének reményében.  

2020-ban a járványügyi helyzetre való tekintettel elmaradt a citera együttes minősítője, melyet 

a következő évben szeretnénk véghez vinni.  

Balatonfüred Városi fellépések eshetősége alább szerepelnek. Természetesen ezeken felül 

továbbra is szívesen részt veszünk bármely városi rendezvényen. Szívesen közreműködünk 

kiállítás megnyitókon, melyek a Füredkult által kerülnek megrendezésre, a Vaszary Galériában, 

az Arácsi Népházban és a Polgármesteri Hivatalban. 

http://www.furedkult.hu/
mailto:info@furedkult.hu


 

 

 

- 110/96 - 

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

2021-es évben Tihanyban a Népzenei Fesztiválra hivatalos a Citera együttes melyen részt 

kívánunk venni. 

 

 

Szakmai munkaterv a 2021. évre 

 

Balatonfüred Rézhúros Citera együttes 

  

Jelentősebb tevékenységek, rendezvények, fellépések: 

Próbák hetente egy alkalomban az egész évben (összesen 50 alkalom 

Fellépések Balatonfüred város rendezvényein: 

- Március 15-ei megemlékezés 

- Jókai-bableves főzőverseny 

- Hal- és Borünnep 

- Balatonfüredi Borhetek 

- Szüreti Fesztivál 

Fellépések más településen: 

- Tihanyi Népzenei Találkozó, Tihany, Április hó 

 

Szükséges eszközök, beszerzendők, beruházások:  

Szakmai anyag beszerzés: mappa, kotta, papír, hangszerjavítás  

Utazási költség (jegyek-számlák)  

 

Balatonfüredi Örökségünk Hímző Műhely 

Általános működés, tevékenységek, célok 

Kérem, hogy röviden, maximum 1-3 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2021. évi tervezett 

tevékenységeket és működési céljaikat, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel. 

 

 

Szakmai munkaterv a 2021. évre 

 

csoport neve: Balatonfüredi Örökségünk Hímző Műhely 

  

Jelentősebb tevékenységek, rendezvények, fellépések: 

Ha a járványhelyzet is engedi, folytatjuk a balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskolában 

tavaly elkezdett hímző szakkört gyermekeknek, heti egy alkalommal. 

Részvétel a Népművészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ) és a Hagyományok Háza (HH) által 

szervezendő Élő Népművészet kiállításon Budapesten. 

Részt veszünk A Magyar Kézművességért Alapítvány (AMKA) által szerevezett Magyar 

Kézművesség kiállításon Budapesten a Duna Palotában. 

Veszprém megyét képviselve, részt kívánunk venni a Mesterségek Ünnepén augusztus 17-20. 

között a Budai várban.  
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Részt veszünk a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület (VMNE) által szervezett 

kiállításokon.  

 

Szükséges eszközök, beszerzendők, beruházások:  

Hogy még minőségibb munkák kerüljenek ki a kezeink közül szeretnénk egy varrógépet, jó 

minőségő gőzölős vasalót és ehhez tartozó vasalóállványt beszerezni.  

 

 

Pályázatok igénybevételének terve: 

Az Önkormányzat által évente kiírandó Művészeti csoportok formaruha pályázatán a meglévő 

formaruha kiegészítéseként egy hozzáillő felső kabátka készíttetése, hogy rossz idő esetén is 

egységes megjelenése lehessen csoportunknak.  

 

 

A munkatervhez kapcsolódó egyéb tevékenységek rövid leírása. 

Hetente, a szerdai napokon tartjuk rendszeres foglalkozásainkat az Arácsi Népházban 

kialakított alkotó műhelyünkben. Itt beszéljük meg az aktuális feladatokat, előkészítjük a 

hímzés mintákat, osztjuk ki a hímzéshez szükséges anyagokat.  

Eddigi munkáink egy részét szeretnénk kiállítani az alkotó műhelyben, így a Népház látogatói 

is jobban megismerhetik a munkánkat. 

Amennyiben szükséges, folytatjuk a Jókai sárga rózsája programot, vagyis pótoljuk a Jókai 

Emlékházban eladásra került készletet (telefontartó, szütyő, tűpárna, stb. hímzése) 

Az anyagok nyilvántartását továbbra is Sándor Istvánné vezeti.  

A beszerzések, egyéb kiadások számla alapján történő vezetését az Arácsi Népházban Törőné 

H. Ilona látja el.  

 

Műhelyünk 2021. év fontos szakmai célkitűzése a csoportos Népi Tárgyalkotó Iparművész 

minősítés elérése. Ennek érdekében a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztályával 

továbbra is zsűriztetjük újonnan készült alkotásainkat. 

 

A Balatonfüreden és azon kívül is megvalósuló programok leírása 

Amennyiben a járványhelyzet engedi 2021-ben is szeretnénk a NESZ, a HH, az AMKA és a 

VMNE által szervezett pályázatokon részt venni és reményeink szerint az ezekhez tartozó 

kiállításokon is bemutatkozhatunk.  

Részt veszünk a Jókai-bableves főzőversenyen Balatonfüreden, bemutatjuk alkotásainkat és az 

érdeklődőknek hímzés mintákat tanítunk. Az érdeklődők legalább egy könyvjelző 

elkészíthetnek.   

 

 

Rendezvény-, és programterv – 2021.  

Ide a 2021. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni.  
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Tárgyi eszközök beszerzése: 

 

A 2020-as Csoóri pályázat elutasításra került, amely pályázatban a még színvonalasabb 

munkák elkészítése érdekében szerettünk volna beszerezni eszközöket. Mivel egyéb anyagra 

2021-ben alig van szükségünk, ezért a támogatás nagyobb részét az alábbi eszközökre 

szeretnénk fordítani: Varrógép, vasaló, vasalóállvány. 

 

Balatonfüredi Művészklub 

Általános működés, tevékenységek, célok 

 

A helyi képzőművészeket tömörítő Művészklub a 70-es években alkotó Füredi Műhely 

képzőművész szakkör utóda. A műhely az akkori Művelődési ház keretein belül működött, s 

tagjainak többször volt egyéni és kollektív kiállítása a Balatoni Galériában. 

A Művelődési ház hányatott sorsa költözködések, épület hiánya, majd pedig a Balatoni Galéria, 

mint kiállítóhely megszűnése nem kedvezett a szakkörnek. Az évek múlásával mindenhonnan 

kiszorultak, a szakköri munka elsorvadt, a Füredi Műhely, mint a Művelődési Központ 

művészeti csoportja, megszűnt. 

A szervezet a művészek kezdeményezésére 1998-ban Művészklub néven alakult újjá. Azóta új 

tagokkal gazdagodva várják, hogy ismét méltó körülmények között mutatkozhasson be a helyi 

képzőművészet. 

2006 májusában került átadásra a felújított Kisfaludy Galéria, ahol az első kiállítók a füredi 

Művészklub tagjai voltak. 

A csoport ügyeinek intézését, koordinációját 2019 szeptemberében vettem át Törőné Horváth 

Ilona kolleganőmtől. 

Jelenlegi létszám: 32 fő 

Szakmai vezető: Kozma Imre 

Titkár: Nagy Sándorné 

 

Szakmai munkaterv a 2021. évre 

 

Csoport neve: Balatonfüredi Művészklub 

Jelenlegi létszám: 32 fő 

Szakmai vezető: Kozma Imre 

Titkár: Nagy Sándorné 

 

A Polgármesteri Hivatal Folyosó Galériájának kiállítási terve 2021. évre: 

 

Időpont: Kiállító: 

március - április Fritz Mónika  

 

május- június 

kollektív kiállítás, téma a „füredi séta” 
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július- augusztus 

 

Mandala kiállítás 

 

szeptember-október egyéni kiállítás 

november- december kollektív kiállítás „karácsony” témában 

 

  

 

 

Jelentősebb tevékenységek, rendezvények, fellépések: 

Kiállítások - Folyosó Galéria,  

 

Szükséges eszközök, beszerzendők, beruházások:  

plakátok, meghívók készíttetése 

 

 

A programok részletes bemutatása 

A 2021. év fontosabb szakmai célkitűzései, szakmai munka 

A Balatonfüreden és azon kívül is megvalósuló programok leírása 

 

A Balatonfüredi Művészklub egy amatőr festőket és fotósokat összefogó csoport.  

A klub tematikájából adódóan fotók és festmények kiállítását tervezzük, hol kollektív, hol 

egyéni formában.  

A kollektív kiállítások többnyire egy – a szervezők által megjelölt - téma köré szerveződnek, 

míg az egyéni kiállítások témaköreit a kiállító személyek érdeklődési köre és kifejezésmódja 

alakítja. 

A kiállítások átlagosan 2-2,5 hónapon át tekinthetők meg balatonfüredi Polgármesteri Hivatal 

Folyosó Galériáján. 

Az egyes kiállítások megnyitója ünnepélyes keretek között zajlik: egy erre felkért személy 

ünnepi beszéde és helyi zenészek/ zeneiskolai növendékek koncertje után kisebb „fogadás” 

keretein belül látjuk vendégül a résztvevőket és érdeklődőket.   

2021-ben tervezzük megvalósítani – többek között - az idei évben elmaradt kiállításokat; 

összesen három egyéni és két kollektív kiállítást tervezünk. 
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Előadó-művészeti feladatellátás  
 

A Kisfaludy Színház munkaterve 
 

A Kisfaludy Színház brandje továbbra is és mindenek felett a „MINŐSÉG”. 2012-ben a város 

letette voksát a minőségi előadások és az igényes szórakoztatás mellett. A pandémia 

megjelenésével a színházak leállásokra, folyamatos újra tervezésekre kényszerültek, ez 

megnehezítette és továbbra is bonyolultabbá tervezi az egyeztetéseket és a tervezést. 

Ugyanakkor kinyitotta az online teret, amit igyekszünk kihasználni, egyelőre a Rádiószínház és 

az irodalmi estek kapcsán.  

A minőséghez való ragaszkodás és a korlátozások feloldása várhatóan a nyári előadások 

magasabb nézőszámát hozhatja, ahogyan tavaly is. A nyári időszak a Kisfaludy Színházi 

Fesztivállal és a hozzá kapcsolódó Színházi Esték programjaival vélhetően sikeresen indul 

majd. A magas színvonalú, szórakoztató színházi előadások tekintetében a korábban nagy 

sikerrel bemutatott produkciókat hívjuk meg. Terveink között szerepel az Orlai produkció több 

előadása : Hogy szeret a másik című vígjáték Ullmann Mónikával, Grisnik Petrával, Pataki 

Ferenccel, Ötvös Andrással, A valódi hamisítvány illetve a Válaszfalak Kern Andrással és 

Hernádi Judittal, a Hárman a padon Egri Mártával, Gálvölgyi Jánossal és Benedek Miklóssal. 

A Játékszín Hatan pizsamában bohózatát tavaly szerettük volna műsorra tűzni, ahogyan a 

kaposvári Csiky Gergely Színház Kartonpapa című előadását is. A kevesebb, jó játszónap, 

amely rendelkezésünkre áll a BSZKK szabadtéri színpadán, ezek pótlására egyelőre nem ad 

lehetőséget sajnos. A korábbi években kialakult koprodukciós bemutatók számát szeretnénk 

növelni, a Csiky Grgely Színház művészeti vezetőjével tárgyalunk az új, nyári bemutatóról.  

A pandémiás időszak miatt elmaradt Mesekastély sorozat bérletes előadásait szeretnénk pótolni 

és a nyári napközis időszak alatt további előadásokat biztosítani a kisiskolás és óvodás 

korosztály számára. Partnereink a Ziránó Színház, a győri Vaskakas bábszínház, a békéscsabai 

Napsugár bábszínház, Fodor Zoltán tánctársulata, Katáng és Kaláka zenekarok, magas 

színvonalú előadásaikkal, koncertjeikkel , a korlátozások feloldásával, újra találkozhatnak a 

családok. Ez kiegészül a családok számára a Déryné program által delegált és befogadott a 

zördög című előadásával, amely Móricz Zsigmond három paraszttréfáját dolgozza fel, határon 

túli magyar művészek előadásában. A kaposvári színészképzés hallgatóinak vizsgaelőadásait is 

bemutatjuk, ezek egyike a harmadévesek készülő Godspell musicale, amely Máté és Lukács 

evangéliumára épülve egy közösség születéséről szól és amelyet a Pécsi Nemzeti Színház tűz 

műsorra a 2021/22-es évadban. Az előadás különlegessége, hogy a hallgatók nem csak 

játszanak és énekelnek benne, de a zenekari kíséretet is ők biztosítják. A végzős Cseke-osztály 

két diploma előadását (Árvácska, Nihil), a TOP 10 elmaradt kortárs költőket bemutató 

„irodalmi tárlatát”, koncertet, a harmadévesek Akárki című komplex színházi előadását, a 

másodévesek Dalok a lövészárokból című első világháborús zenés vizsgáját és a negyedévesek 

Molnár Ferenc vizsgáját is szeretnénk bemutatni a balatonfüredi közönségnek, ezzel 

lehetőséget adva a pályakezdés előtt álló egyetemistáknak a szakmai gyakorlatra.  

A Kisfaludy Színház közösségi oldalán online megtekinthető előadásokkal készülünk 

februártól, Szalma Tamás Jókaiként jelentkezik a Jókai Emlékházból, Haumann Máté és Kéri 
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Kitty a Rádiószínház Valentin napi kiadásában Krúdy novellákat olvas fel. A tavaszi fesztivál 

online térbe történő helyezésével is próbálkozunk, a korábbi szisztéma szerint magyar szerzők 

műveinek bemutatását, a Pörköltészetet, magyar népmesét és zenét,  irodalmat és a 

balatonfüredi zenészeket népszerűsítve. A költészet napjára Lackfi János előadását vesszük fel 

és közvetítjük majd az online térben. Az online tér és a közösségi oldalak promóciós előnyeinek 

kihasználása létfontosságú, ezért új, friss szemlélet és a tartalmak folyamatos feltöltéséhez értő 

stáb létrehozása szükséges. Ennek költségét a meglévő pályázatunkból tudjuk tavasszal 

finanszírozni. Az általános és középiskolákkal a pandémia miatt megszakadt folyamatot 

szeretnénk, a személyes jelenlét engedélyezése után, az elmaradt és új tantermi előadások 

megtartásával pótolni. Nyitottak vagyunk feléjük, ahogyan a város egyéb közösségei felé is, 

hogy a kultúra és az előadóművészet mindenki felé szabadon hozzáférhető legyen és egyéni 

igényekre is reagálva igyekszünk a közös gondolkodásra hívni mindenkit. 
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PR-, Marketing feladatellátás 
 

1. Rendezvénynaptár 

A naptár frissítéséhez folyamatosan várjuk és kapjuk az információkat a 

rendezvények/kiállítások szervezőitől beleértve a város összes intézményét is (Iskolák, 

Lipták Gábor Városi Könyvtár, Balaton Szabadidő és Konferencia Központ, Zsidó 

Kiválóságok Háza, …) egyesületek, civil szervezetek, felekezetek, sportrendezvények 

szervezői egyszóval mindenkitől, aki Balatonfüreden valahol valamilyen a város 

vezetésével egyeztetett eseményt, programot szervez. 

A naptár tartalmazza a terembérléseket, konferenciákat, tanfolyamokat is. 

Egy-egy rendezvényhez/kiállításhoz kötelezően megadandó, küldendő adatok: 

 Dátum, időpont, helyszín, cím 

 Pontos szöveg/leírás, szereplők, fellépők, előadók, közreműködők, stb…) 

 Jegyárak 

 Nyomdai minőségű kép (szerző, cím, évszám, hivatkozás) 

 Logók 

A rendezvénynaptár alapján készül el az első körben (lehetőleg minden hónap 

ötödikéig) kiküldött műsorfüzet szövegét tartalmazó dokumentum, amit ellenőrizve, 

módosítva adott hónap 10-ig várunk válasz e-mailben. 

A beérkezett információk alapján a nyomda tervezi meg a promóciós anyagokat. 

 

A promóciós anyagok csak ellenőrzés után küldhetők nyomdába, illetve publikálhatók. 

 

2. Promóciós anyagok 

a.) Kivitelezés (igény→nyomdai megrendelés) az adott rendezvény jellegétől, 

nagyságától függően 

 Műsorfüzet 

o Havi (Francia-LA4) 

A rendezvénynaptárnál már említett módon indul, többkörös egyeztetés 

a rendezvényszervezők és a marketing anyagok szerkesztői között 

(pontos leírás/szöveg, szereplők, fotók, jegyárak…minden, ami tudható 

és információt ad a füzet olvasójának a programról). A jóváhagyott 

anyag kerül a nyomdába tervezésre, ami szintén többkörös egyeztetés a 

grafikus- marketing anyagok szerkesztői -rendezvényszervező(k) 

között. A mindenki által jóváhagyott füzet kerül nyomtatásra minden 

hónapban 1000-5000 példányszámban. A füzet tartalma a többi 

promóciós anyag alapja, ez alapján készülnek. 

o Rendezvény (A6) 

Többnapos rendezvények esetén készül, bővebb tartalommal és több 

képpel, mint a havi programfüzet. 

 Plakát 
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o Óriásplakát 500 x 250 cm 

 A város kiemelt, nagy rendezvényeiről készül, 2020-ban 6 

helyen volt a környező településeken/előtt. 

o A1–A4 

Minden eseményről készül. 

 A1 – Megállítótáblák 

 A2 – Városi hirdetőtáblák 

 A3 – Városi hirdetőtáblák, egyéb hirdetőfelületek 

 A4 – Archívum, kisebb programok 

 Szórólap, leporelló 

Többnapos eseményekről, kiállításokról, illetve színházi előadásokról készül. 

o A5 egy- vagy kétlapos, egy- vagy kétoldalas 

o Francia leporelló 10 oldalas 

o A4 leporelló 

 Meghívó 

„Fontosabb/kiemeltebb” eseményekről, nemzeti ünnepekről, kiállítás-

megnyitókról, színházi előadások/bemutatókról készül. 

o Francia 2 oldalas egy- vagy kétlapos 

o Betétlap – francia 1 lapos 1 oldalas 

 Banner 

Mindig mindegyik készül, kivéve balatonfured.hu, az rendezvény-, 

kiállításfüggő 

o Facebook event(1200 x 628 px) 

o FTV (1920 x 1080 px) 

o balatonfured.hu (500 x 708 px, 728 x 140 px, 1024 x 380 px) 

 Molinó 

„Hektikus”, kerítés/torony a Vaszary-kiállítások, illetve nagyrendezvények a 

városkapukba. 

o Városkapu, kerítés 500 x 100 cm 

o Kerítés 300 x 100 cm 

o Torony 225 x 390 cm 

 Rollup 85 x 200 cm 

o Város 

o Kft. épületei 

 Térkép 

o Francia kétlapos a havi műsorfüzetbe 

 Külső partnerek reklámeszközeinek gyártásának és kihelyezésének 

koordinálása 

b.) Terjesztés 

Az elkészült plakátok terjesztése a városi hirdetőtáblákba külső vállalkozó 

segítségével történik. A sok program miatt a heti egyszeri alkalom, illetve a 

plakáthelyek mennyisége sajnos gyakran nem elegendő. A többi szóróanyagot a 
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kft. munkatársai terjesztik, ami nagyon időigényes, a nyári programdömpingben 

szinte kivitelezhetetlen. 

o Nyomtatott 

 Város 

 Megállítótáblák (Kft. épületei, szállodák, Tagore sétány, 

Vitorlás tér, rendezvények helyszínei, …) 

 Városi hirdetőtáblák 

 Egyéb hirdetőfelületek, helyszínek (Tourinform, 

BSZKK, strandok, camping, intézmények, 

rendezvények helyszínei, szállodák, vendéglátóhelyek 

(éttermek, cukrászdák…), ProBio felületei, kikötők 

(Bahart, Vanyolai…), stb… 

 Környező települések 

 Rendezvények 

 Intézmények, utazási irodák, strandok 

 Országos 

 Partnervárosok rendezvényei, utazási irodák 

 Országos kiállítások 
 

A kft. tulajdonában lévő mobil információs pult (InfoPult) 

használatával méltón képviselhető Balatonfüred. A pult a város-, illetve 

kiemelt események fotójával vonzza a tekinteteket, a szóróanyagok 

terjesztésén kívül a kollégák jegyárusítással is népszerűsíthetik a 

rendezvényeket Balatonfüred városával együtt. 
 

o Elektronikus 

 Papír alapú plakát, szóró, meghívó, banner 

 webes saját felületek 

 hírlevél 

 e-mail (aktualizált cím-, protokoll-lista alapján) 

 közösségi oldalak (események létrehozása, meghívás; 

fotók feltöltése, …) 

 város hirdetési felületei, intézmények, szállodák, 

közösségi terek… 

 Reklámfilmek (Bevásárlóközpontok, Sztk, rendezvények helyi 

és környező települések) 

 Spot (Strandok helyi- és környező települések) 

 Hírportálok 

c.) Archiválás 

o Promóciós anyagok 

Minden elkészült anyagból két-két példány kerül lefűzésre a Pr. és 

marketing osztályon, valamint két-két példányt kap a Városi 

Helytörténeti Gyűjtemény. 

http://www.furedkult.hu/
mailto:info@furedkult.hu


 

 

 

- 110/105 
- 

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

o Sajtómegjelenések 

A rendezvényekről készült sajtóanyagok megjelenése, linkjei szintén 

gyűjtésre kerülnek. 

3. Protokoll-lista – Kapcsolattartás 

A protokoll-lista karbantartása, folyamatos egyeztetése a Művelődési osztály 

kommunikációért felelős kollégájával szintén igen fontos feladat. A lista alapján a 

kapcsolattartáson, közönségszervezésen kívül történik pl. a rendezvények 

meghívóinak kiküldése, postázása is. 

 Kapcsolattartás, közönségszervezés 

o helyi protokoll 

o intézményvezetők 

o szállodavezetők 

o civil szervezetek 

o sajtó képviselői 

o információs portálok 

o … 

A marketing és közönségszervezési munkában is egyaránt fontos a folyamatos 

kapcsolattartás a város életét meghatározó, alakító szereplőkkel, intézményekkel, 

szolgáltatóival és vallási felekezetekkel, civil szervezettekkel és nem utolsó 

sorban Balatonfüred lakosságával.  

Az információáramlás kétirányú, hiszen a koordináció elengedhetetlen része napi 

tevékenységünknek a programok kialakításától a közös megjelenésig, látogató-, 

közönségszervezéséig. 

Számos területen tudjuk alkalmazni az összehangolt megjelenést többek között a 

tematikus programok kialakításánál, meghirdetésénél. Jelentősebb 

rendezvényekhez kapcsolódó marketing anyagok kiszállítása, online térben, 

szervezők által kiküldött hírlevélben a helyi programok közös 

népszerűsítése.(konferenciák, nagyszámú közönséget vonzó események) 

A szálláshelyek is sokszor éltek azzal a lehetőséggel, hogy kínálatukban 

megjelenítették az aktuális városi programokat. 

A programokról, eseményekről általunk küldött online plakátok, beharangozók, 

leírások segítségével, a civil szervezetek képviselői is partnerek voltak az 

üzenetek továbbításában, széles körben való terjesztésében. 

Az együttműködő partnereinknek mi is segítségére voltunk az általuk küldött 

programok népszerűsítésében.(pl.: Anna Grand Hotel, Arácsért Alapítvány, 

Evangélikus Egyház, Sport Egyesületek, programok, stb.) 

Külső partnerek felé reklámszolgáltatás egyeztetése, adminisztráció. 

Csomagajánlatok, Barter/Partnerségi megállapodások összeállítása, koordinálás. 

A helyi, regionális, szakmai sajtó képviselőivel is folyamatosan ápoltuk a 

kapcsolatot, rendszeresen adtak hírt a nálunk zajló eseményekről. 

Kérdés, kérés esetén rendszeresen tájékoztatjuk és összekötöttük a sajtó 

megkereséseknek megfelelően a szakmai felelőssel, nyilatkozóval. 

Együttműködési megállapodásainkat folyamatosan bővítjük, megújítjuk. 
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Tárgyalásokat folytatunk, megállapodásokat készítünk elő, majd gondoskodunk a 

szerződésben foglaltak megvalósításáról. 

A Probióval, Baharttal, Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal, Szállodákkal, 

Hajózási Társasággal, Balaton Mozi stb. szolgáltatókkal. 

A partnereink bevonásával kreatív csomagajánlatokat is állítunk össze és ajánljuk 

ki osztálykirándulások, céges összejövetelek, tréningek érdeklődőinek. A számos 

együttműködési lehetőség mellett az online felületeket kölcsönösen átlinkelési 

lehetőséget is biztosítunk. Egyéni vagy csoportos megkeresésre testre szabott 

programokat állítunk össze.  

(Korosztály, érdeklődés és fizetőképes kereslet szerint.) 

Ajánlatokat készítünk, megrendelést visszaigazolunk, fogadjuk a csoportokat. 

Nagyon népszerűek az interaktív programok, múzeumi városnéző, múzeumi séták, 

a hajózással étkezéssel megrendelhető programcsomagok. 

Az osztálykirándulásokat online portálokon illetve az országosan a 

pedagógusokhoz közvetlen eljutó kiadványokban (pl. Vidékjáró magazin) is 

népszerűsítjük. A csoportos ajánlatokba igény szerint beleépítjük a balatonfüredi 

látnivalókat, turisztika attrakciókat (ZSKH és Bodorka ) Bevonjuk a 

vállalkozókat./Hajó-kisvonat-vendéglátás-fagyizó/ 

Egyéni látogatóknak kombinált jegyeket ajánlunk fel. 

Tiszteletjegyek-  

Múzeumi éves belépőt ajánlunk fel promóciós céllal, jótékonysági céllal. 

(Kiállítások - Tombola tárgy – nyeremény játék stb.) 

Közönségszervezéssel elsősorban a színházi előadásokra helyi civil csoportoknak, 

művészeti egyesületeknek, partner intézményeknek tisztelet vagy kedvezményes 

úgynevezett szakmai jegyeket ajánlunk fel. Fogadjuk a jegyigényeket és általában 

személyesen adjuk át rendvények helyszínén. 

Programokat, eseményeket rendszeresen eljuttatjuk a hatósugár szerint a helyi, 

regionális, vagy szakmai, országos portálokhoz, szakmai lapokhoz.  

Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermek/diák/ családi programok népszerűsítésre 

ezért élénk kapcsolatot ápolunk a járási oktatási intézményekkel, óvodákkal. 

Marketing tevékenységünk kiterjed a környékbeli településekre, azon programok, 

kiállítások tekintetében melyek nem elérhetők az adott településen. 

- Online megjelenések ütemezése 

- Események létrehozása 

- Nyereményjátékok 

- Fizetett hirdetések az online térben 

- Tartalom előállítás – szöveg – videó - kép stb. 

- Hirdetések szövegezése megrendelése 

- reklámeszközök beszerzése karbantartásának felügyelete eljuttatása 

helyszínre partnerekhez 

(Reklámeszközök beszerzése, karbantartása, rendezvényekre, eseményekre 

történő kiszállítása) 
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- Szóróanyagok kihelyezése, intézményekben, szolgáltatóknál, rendezvény 

helyszíneken 

- Információ adás programokról, eseményekről partnereinknek 

- Külsős anyagok, plakátok, szóróanyagok fogadása terjesztése 

- Sajtótájékoztatókra, protokoll programokra, stb reklám anyag, ajándék 

előkészítés 

Műszaki feladatellátás, infrastrukturális fejlesztések 
 

2020. évi műszaki beszámoló 
 

Épület karbantartása, felújítása 

Valamennyi épületünk kulturális programok, és állandó, valamint időszaki kiállítások 

befogadásának helyszínei. Az épületek tiszta, rendezett külső-belső megjelenése alapfeltétele 

az érkező vendégek fogadásának. A felmerülő problémákat – lehullott vakolat, sérült padozat 

– folyamatosan és azonnal kell megoldani, a látogatói élményt nem sértheti a nem vonzó és 

nem biztonságos környezet. Az épületeken belül, a kiállító terekben a kiállítási tárgyak 

(festmény, fotó, plasztika, stb.) megfelelő elhelyezéséhez szükséges adott esetben egy-egy fal 

építése, áthelyezése. 

A 2020-as évben külön figyelmet kellett szentelni a járványügyi előírásokra, mint pl. kötelező 

maszk viselés, védőplexik telepítése, fertőtlenítők, szaniter helységek fertőtlenítése.  

Mivel az épületek az év nagy részében zárva tartottak, és az első karantén alatt a beruházási 

munkálatok felfüggesztésre kerültek, így a karbantartási/fejlesztési munkálatok is csekélyek 

maradtak. Azonban az eszközbeszerzések állandóak voltak, 90%-ban pályázati forrásból 

történtek a beszerzések. Általánosan a következő munkálatok történtek: 

 

- eszközök beszerzése (pl. asztalok, székek, kültéri fűtő egységek, párásítók, légtisztító 

berendezések) 

 

 

Arács kiállítóház és Népház 

- emeleti rész klíma engedélyezésének ügyintézése 

- mobil klíma kiépítése felső irodai helyiségben 

- épület külső-belső falszigetelése 

- defibrillátor telepítése 

 

Városi Múzeum 

- mosdók dugulás elhárítás 

- alagsor, lépcsőház festése 

 

Jókai Múzeum 

- Jókai Villa locsoló rendszer kiépítése (MTÜ projekt keretében) 

- Jókai Villa homlokzati világítás engedélyének ügyintézése, kivitelezése (MTÜ projekt 

keretében) 

- optikai kábel helyreállítása 
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-  kertészeti munkák: új növénytelepítések, új ágyások kiépítése, zöldterület frissítése, 

védett császárkörtefa revitalizálása 

 

Vaszary Villa 

- kerti locsoló csap javítása 

- Vaszary kert tervezése (MTÜ projekt keretében) 

- gazdasági bejárat, kovácsoltvas nagykapu javítási munkái 

- veszélyes fák csonkolása (szükséges lesz a gesztenyefák nagyobb felületkezelése, 

permetezése) 

 

Kisfaludy Galéria 

- asztalok cseréje, 10 db. új asztal beszerzésével 

- nézőtéri székek cseréje, 150 db. új nézőtéri szék beszerzése (az Anna Grandba is 

megfelelő színvilág és stílus, színházi pótszékezés esetére) 

 

 

Egyéb tevékenységek 

- leheletvédő plexik beszerzése, felszerelése minden épületbe, pénztárakba  

-          2020 folyamán több alkalommal kellett kazánjavítást végezni. A Kisfaludy Galériában 

és az Arácsi Népházban. A következő években szükséges lesz a kazánok cseréje. 

 

A járványügyi korlátozások alatt a fölös kapacitás kihasználása végett olyan munkákban 

vettünk részt, ami az egész városi közösség hasznára vált:  

- az online rendezvények technikai hátterének lebonyolítása műszaki ügyelet biztosítása 

(partner intézményeknél is) 

- épület és eszközök kisebb javítása karbantartása  

- segítség az időseknek, bevásárlás és házhoz szállítás 

- adventi, karácsonyi dekorálás különböző helyszíneken 

- selejtezendő tárgyak összekészítése majd selejtezése 

- egyéb szállítási feladatok szervezése 

- városi partner intézmények segítése, költöztetés, rakodási munkálatokban 

segítségnyújtás 

Normál üzemmenet mellett:  

- rendezvények műszaki hátterének kiszolgálása, előkészülete, segítség a 

lebonyolításban majd a helyszínek visszarendezése 

- műszaki ügyelet biztosítása 

- anyag és árubeszerzések gépkocsival 

- szállítási feladatok logisztikája 

- pályázati eszközök beszerzésének a lebonyolítása árajánlatok alapján 

- eszközök beszerelése, beüzemelése 

- Kapcsolattartás a rendezvények külsős technikai szolgáltatóival, szervezőivel  

- A Társasághoz tartozó létesítmények műszaki kiszolgálása 
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2021. évi műszaki fejlesztési tervek 

 
A tervek megvalósítása nagyban függ az elérhető források mértékétől.   

Már elnyert forrással finanszírozható fejlesztések: 

Vaszary Villa: 

kültéri munkálatok 

- Sellő szobor telepítése a rózsakertbe 

- kert felújítása, növénytelepítések 

- kertmozi telepítés, rendezvénytér fejlesztése (vetítéshez eszközbeszerzések) 

- kandeláberek telepítése 

- további kerti padok telepítése 

- kávézó és alsó terasz bútorainak részleges cseréje 

- terasz árnyékolás 

 

beltéri munkálatok: 

- audio guide a kiállításokhoz 

- kiállítóterek festése, faljavítási munkálatok 

- B2 terem átalakítása 

 

Kisfaludy Galéria: 

2020-ban elkezdődött a Kisfaludy Galéria több célú funkciójához szükséges korszerűsítés 

az eszközök tekintetében, 2021-ben folytatódnak a munkálatok, 12 millió forint értékben 

(9.8 millió PIM Zenei pályázat+ 2.2 millió EMMI előadó-művészeti pályázati 

finanszírozásból) 

- korszerű képtartó rendszer beszerzés, felszerelés 

- új világítás technika, kiszerelése (ehhez szükséges statikai, hatósági engedélyezés). A 

technikai megoldás mobilizálható, látványban szerényebb és korszerűbb, mint az 

eddig használt állványos reflektorozás 

- informatikai eszközök beszerzése 

- információs pult cseréje, méretében visszafogottabb módon, látványban, stílusban a 

közegbe illőbb módon 

- kiállítási paravánok felújítása 

- függönyök cseréje 

 

Jókai Villa: 

- Jókai villa megvilágítása (kiépítés megkezdődött) 

- kert felújítása 

- növénytelepítés, gyepesítés 2020. munkálatok folytatása 

- kerti automata öntözőrendszer kiépítése (2020.) 

- auditórium felújítása  

- páraelszívó, penészmentesítés 

- világítástechnika, függesztett rendszerű lámpasín és lámpatestek, 
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- talajvíz elleni szigetelés  

- kiállítás családbarát fejlesztése, gyerekmosdó, pelenkázó stb. 

- mosdó helyiségek felújítása 

- páraelszívó, szigetelés, festés, szellőző cserék 

- múzeumshop új bútorzattal történő kiegészítése 

- audio guide a kiállításhoz (2020.) 

- többnyelvűsítés frissítése 

- TV beszerzés keresztpromóciós célokra 

 

Városi Múzeum: 

 gyerekfoglalkoztató szolgáltatás bővítése (Kis Rózácska makettváros) 

 múzeumshop új bútorzat beszerzése 

 audio guide a kiállításhoz 

 többnyelvűsítés frissítése 

 TV beszerzés keresztpromóciós célokra 

 

 

 

Önkormányzat által finanszírozott fejlesztések: 

- Arácsi Népház felújítási és karbantartási munkálatok: 

- nyílászárók javítása 

- parketta javítása 

- elektromos javítások 

- vakolat javítások 

- zöld terület tisztítása 

Egyéb tervek/igények: 

- Kisfaludy Színpad: elektromos berendezések korszerűsítése, rendezvénytechnikai 

eszközök cseréje/beszerzése, pl. szónoki pulpitus beépített mikrofonnal, kábeltakarók 

- Kertészet: kertészeti eszközök/szerszámok beszerzése 
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