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Közművelődés

Jó Szerencsét Művelődési Központ

Felnőtt közművelődés

Színház, egyéb előadások: 
 Ukrán-est (március)
 Japán táncest (április)
 Pannon Várszínház – Táncdalfesztivál (június)
 Karácsonyi műsor a nyugdíjasoknak (december)

Könnyűzenei koncert:
 Ismerős Arcok (december)

A bányászhagyományok ápolása: 
 Jó Szerencsét Köszöntés (április)
 Bányász-nap (szeptember)
 Bányászati konferencia (szeptember)
 Borbála-napi megemlékezés és emlékműavatás (december)

Városi ünnepségek és egyéb rendezvények szervezése
 Magyar Kultúra napja (január)
 Kommunizmus áldozatainak emléknapja (február)
 Nőnapi operett gála (március)
 Honvédségi csapatzászló átadás (március)
 Március 15. – Nemzeti ünnep
 Megyei Nyugdíjas Néptánc Találkozó (március)
 Magzatgyermekek Világnapja (március)
 Ney Dávid Kórushangverseny (április)
 Majális (Retro Majális a Készenléti-lakótelepen, illetve hagyományosan a Cseri -

parkerdőben)
 Bakony Virágai Megyei Szólótáncverseny (május)
 10 éves a wolfsbergi testvérvárosi kapcsolat (május)
 Nevelők napja (június)
 Semmelweis-nap (július)
 Fúvószenekari és Mazsorett Fesztivál (augusztus)
 Augusztus 20: Szent István és az új kenyér ünnepe
 Várpalotai Napok (szeptember)
 80 éves a Bányász Fúvószenekar (szeptember)
 Idősek Napja (október)
 Október 23. – Nemzeti ünnep
 Szociális munka napja (november)
 Palotai Advent (november- december): lengyel betlehemes előadás (Tarnow), Kegye 

János pánsíp műsora

Gyermek- és ifjúsági közművelődés:
 Ifjúsági Filharmónia (január, november)



 Pegazus Bábszínház előadásai (január, május)
 Meseszínház – Hétmérföldes Szeretetszínház: Bors néni (január), Aladdin (április)
 Levente Péter (április)
 Játszóházak és jeles napok (január, február, március, április, augusztus, szeptember, 

december)
 Kistérségi versmondó verseny (március)
 Gyereknap (május) 
 Június végétől – augusztus végéig minden hét hétfőjén matiné-vetítések a moziban (Cin-

Cin lovag, Esti mesék, Wall-E, Volt, Tintaszív, Szörnyek, Madagaszkár 2.)
 Maszk Bábszínház előadásai (augusztus, szeptember)
 OKM pályázat – Pannon Várszínház: A Pál utcai fiúk (december)

Kiállítások:
 Várpalota régen és ma – Konta László fotókiállítása (január)
 Természetfotó kiállítás az Aktivál Egyesülettel (április)
 Wolfsbergi művészek kiállítása (május)
 Hüllő bemutató (június)
 Ukrán Kisebbségi Önkormányzat képkiállítása (június)
 MABÉOSZ Jó Szerencsét Felnőtt Bélyeggyűjtő Kör és a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 

várpalotai csoportjának országos verseny-bélyegkiállítása és éremkiállítása (szeptember)
 Ifjúsági Bélyeggyűjtő Kör kiállítása (szeptember)
 Matzon Frigyes Emlékkiállítás (november)
 MABÉOSZ Jó Szerencsét Felnőtt Bélyeggyűjtő Kör emlékív kiállítás (november)
 Olimpiai Baráti Kör 5 éves évfordulós kiállítása (december)
 A Bakony Fotóklub anyagainak folyamatos kiállítása augusztustól a dr. Szíj Rezső 

Kamarateremben

Egyéb szervezetekkel közös rendezvények:
 Egészségnap (Országos Nyugdíjas Szövetség – Richter Gedeon Gyógyszergyár, április)
 Zöld Expo (június)
 Kulturális Örökség Napjai (szeptember)
 Nosztalgia Nap – Készenléti lakótelep (október)
 Nemzetközi Csellóverseny (november)
 Kistérségi Mesemondó verseny (december)

Civil szervezetek, városi iskolák, amatőr és öntevékeny csoportok befogadása:
 Ifjúsági Bélyeggyűjtő Kör
 Felnőtt Bélyeggyűjtő Kör 
 Black Diamond Mazsorett csoportok 
 Művészeti Iskola 
 Városvédő és -szépítő Egyesület 
 Tanoda 
 Olimpia Baráti Kör 
 Cserregő Néptánc csoportjai 
 Városi Nyugdíjas Klub 



 Bányász Nyugdíjas Klub 
 Thuri Nyugdíjas Klub
 Kertbarát Kör
 Bányász Kórus 
 Palotai Turul Társaság 
 Zenebölcsi 
 Bányász Fúvószenekar 
 Bányász Hagyomány Ápolók Egyesülete
 Hit Gyülekezete 
 Utazók Klubja 
 Városi Természetbarát Egyesület
 Jó Szerencsét Nyugdíjas Dalkör 
 Asztmások Egyesülete
 Aktivál Egyesület
 Diabetesz Klub 
 Vakok és Gyengénlátók Egyesülete
 Csupaszív Nagycsaládos Egyesülete 
 Fehér Sárkány Kalligráfiai Kör

Helyet adtunk a következő, általuk szervezett rendezvényeknek:
 Várkerti Ált. Isk. Magyar Kultúra Napi ünnepsége (január)
 Faller Jenő SZKI szalagavatója (február)
 Thuri Gála (február 29.), 
 Magániskola szalagavatója (február)
 Zeneiskola tanári hangverseny (február)
 Kölyökvár Óvoda - gála (március)
 Bán Aladár Ált. Isk. ünnepsége (március)
 Thury György Gimnázium ünnepsége (március)
 Faller Jenő SZKI ünnepsége (március)
 Tánc világnapja (április) – Művészeti Iskola
 50 éve s Thuri Gimnázium – jubileumi ünnepség és öregdiák találkozó (április)
 Zeneiskola növendéki hangverseny (április)
 Bán Aladár Gála (április)
 Születés hete (május) 
 Nepomuki gála (május)
 Vásárhelyi iskola kulturális műsora (május)
 Véradás (január, október, december)
 Zeneiskola – hangszerbemutató (június)
 Zeneiskolai gála - tanévzáró (június)
 Művészeti Iskola bemutatója, évzáró ünnepsége (június)

 Zeneiskola évzáró ünnepsége (június)
 Thuri Gimnázium ünnepség (október)
 Faller SZKI ünnepsége (október)
 Zeneiskola hangverseny (november)
 Thuri Gimnázium szalagavató (november)
 Dúdoló Óvoda gála (november)



 Egészségügyi dolgozók gyermekeinek Mikulás ünnepség
 Zeneiskola karácsonyi hangverseny (december)
 Bányász Kórus karácsonyi koncert (december)

Egyéb rendezvények
 Közmeghallgatás
 Lakossági fórumok
 Polgármesteri Hivatal tájékoztatói

Thury-vár
Városi és kiemelt rendezvények:
 III. Hun Napok és Dobtalálkozó (április)
 Vadászati Kultúra Napja (május)
 Szent Iván-éji mulatságok: gyógynövényes párnák varrása, bőrtündér – csuhéboszorkány 

– lámpás – manósapka készítése, gyertyajóslás, táncház, cseresznyézés (június)
 Fúvószenekari és mazsorett találkozó (augusztus)
 Mátyás, az igazságos (augusztus)
 Ezeréves Megyék (szeptember)
 Várpalotai Napok (szeptember)
 A Kazahsztánból hazatérő Csepin Péterék fogadása (október)

Egyéb rendezvények:
 Boksz gála (július)
 Bányász Kórus hangversenye (augusztus)
 Marathon TKE rendezvénye (augusztus)
 Zúgó Nyilak – íjászverseny (augusztus)
 Magyar Dal Napja (szeptember)

Színház:
 Pannon Várszínház: Kinizsi Pál (augusztus)
 Forrás Színház: Mátyás király krónikái (augusztus) 

Koncertek:
 Keresztes Ildikó (augusztus)
 Varga Miklós (augusztus)

Kiállítások:
 Öveges Ernő festmény kiállítása (április)
 Vadászati kiállítás (trófea, kitömött állatok, gyermekrajz – május, június)
 Pállik Béla festményeinek kiállítása (Magyar Nemzeti Galéria anyagából – szeptember, 

október)
 Testvérvárosunk, Petrozsény (szeptembertől folyamatos a Bányászattörténeti Múzeum 

előterében)

Nagy Gyula Galéria
 Várkerti Ált. Isk. alapítványi bál (január)
 Sportbál (január)



 Drog prevenciós kiállítás (január-február)
 Kölyökvár Óvoda - bál (február)
 Zeneiskola – tanári hangverseny (február)
 Lurkó Kuckó Óvoda bál (április)
 Bányász Kórus hangversenye (június)
 Izraeli Nap (október)
 Szociális Munka Napja (november)
 Sportbál (november)

Fodor Sára Tájház 
Kiállítások:
 Nesó Sándor fa-, csont- és szarufaragó népi iparművész kiállítása (január)
 A Kolping Iskola kézműves oktatóinak kiállítása (április)
 B. Dobos Teréz szövő és csuhéfonó népi iparművész kiállítása (május)
 Szeszák Mátyás inotai csont- és fafaragó kiállítása (szeptember)
 Pánczél Melinda mézeskalács kiállítása (december)

Játszóházak, jeles napok:
 Január: Gyertyaszentelő Boldogasszony – gyertyamártás
 Február: Böjtelő hava – busóálarc készítés, jegykendőhímzés, fánksütés, Aprók tánca –

táncház
 Március: húsvéti kopogtató, termésnyulak, népi tojásfestés, szalmadíszek, terménybábok, 

állatfigurák varrása
 Április: Virágvasárnap – kiszebáb égetés, zöldágjárás, tojásgurítás, táncház; Énekeljünk 

együtt! – bakonyi népdaltanulás
 Június: honismereti foglalkozás, nemezelés
 Augusztus: Mátyás-napok –
 November-december: adventi készülődés – csuhéangyal, karácsonyi kopogtató, 

karácsonyi díszek, ajándéktasak (dekoupage), angyal és mikulás varrása, Luca-napi 
búzaültetés

Felsővárosi Kvártély, Kézműves- és Bemutatóház
 Kulák Nap (szeptember)
 Fazekas szakkör (felnőtt, gyermek – heti 1-1 alkalommal Boros Erika vezetésével)

Inotai Faluház
Heti rendszeres programok:

Hétfő 14.30-16 óráig Inotai Búzakalász Dalkör próba
18-19 óráig Női torna

Kedd    17.00-19 óráig Shobu-Ippon Karate Klub edzése (2009-ben világbajnoki  
                        helyezettek)



Szerda 15.00-16 óráig Nyugdíjas Klub foglalkozása
13-17 óráig könyvtári szolgáltatás
17.00-19 óráig Teakwon-do edzés (Európa kupa első helyezettek, több   

                        országos bajnokság első helye, nemzetközi VII. Európa Kupa bajnokság két I.  
                        helyezés,  1 ezüst, 1 bronz)
Csütörtök 14.30-16 óráig Inotai Búzakalász Dalkör próba

18.30-19.30 óráig Női Torna

Péntek    17.00-19 óráig Teakwon-do edzés 

Szombat 9.00-11 óráig Shobu-Ippon Karate Klub edzése

Havonta:
Szerda              14.00-18 óráig Inotai Kertbarát Kör 

             Minden hónap első péntek Méhész Klub 14-16

Inotai Nyugdíjas Klub és az Inotai Kertbarát Kör július, augusztus hónapban szünetel

Szolgáltatásaink:
- termek bérbeadása különböző rendezvényekre
- a lakosság részére helyi és helyközi járati menetjegy és bérletjegy értékesítés, fénymásolás,  
  fax, internet használat, könyvtár

Január
  9-én   13.30-17 óráig Méhész Klub
10-én 14-22 óráig Inotai Kertbarát Kör hagyományos évzáró-évnyitó  

                        rendezvénye 
20-án 10-12 óráig Orin Hungary egészségügyi bemutató
21-én15-17 óráig Inotai Kertbarát Kör egészségmegőrző előadások     
28-án 15-17 óráig Inotai Közösségi Ház Nyugdíjas Klub tollfosztás
31-én Őrzők Rendje Egyesület 2008. év értékelése, a 2009. év programjai

Február
6-án 8-12 óráig egészségmegőrző bemutató
6-án 13.30-17 óráig Méhész Klub
7-én 18-02 óráig Rock koncert Roxity (Szindbád)
10-én 15-16 óráig Inota Helytörténeti Egyesület tagi gyűlés
11-én 15-17 óráig az Inotai Közösségi Ház Nyugdíjas Klubjának hagyományos
                             farsangi teadélutánja.
13-án 16-19 óráig inotai óvodások farsangja
26-án Szindbád Kht. kihelyezett értekezlet (Szindbád)

Március
  6-án 13.30-17 óráig Méhész Klub

                          7-én 10-12 óráig húsvéti játszóház - Inotai Tagiskola
  7-én Az Inotai Kertbarát Kör ünnepi délutánja Nőnap alkalmából
11-én15-17 óráig Inotai Kertbarát Kör egészséges életmód előadás



11-én 10-12 óráig Orin Hungary bemutató
14.-én16-19 óráig Papp János kiállítás megnyitó (Szindbád)
15-én 10 órakor Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Radnóti úti  

                                                  emlékműnél
25-én 14-18 óráig Inotai Kertbarát Kör kertészeti előadás
28-án 18-23 óráig Születésnapi rendezvény

Április
1-jén Őrzők Rendje taggyűlés
4-én 10-12 óráig Játszóház - Közéleti Kávéház
5-én 13-22 óráig Családi rendezvény
8-án 17-18 óráig Lakossági fórum (Inota Rendezési Terve)
10-én 15-17 óráig Játszóház (LAFIT - Szindbád)
15-én 10-12 óráig Orin Hungary bemutató
22-én 11-18 óráig bemutató

Május
9-án 14-16 óráig bemutató
8-án 15-18 óráig Véradás
18-án 12-15 óráig Iskola előkészülete a kulturális bemutatóra
19-én 16-19 óráig Kulturális bemutató - Inotai Tagiskola
24-én Családi rendezvény
29-én 8-13 óráig Egészséges életmód bemutató 
30-án 10-18 óráig Gyermeknap (Szindbád)

Június

7-én 7-19 óráig szavazás

06.29. - 07.03.-ig Nyári szünidős szabadidő tábor (hétköznapokon 9-15 óráig)
                   24 gyermek részvételével (Szindbád)

Mozilátogatás, rendőrségi kerékpáros ügyességi verseny, játszóház, kirándulás

Július
13-án 10-12 óráig egészséges életmód bemutató
17-én 17-18 óráig Rendőrségi fogadóóra
22-én 10-12 óráig Orin Hungary bemutató

Augusztus
1-én 18-23 óráig Családi rendezvény
8-án 15-06 óráig esküvő
17-én 10-12 óráig Orin Hungary bemutató (kisterem)
20-án Ünnepi megemlékezés (Szindbád)
20-án 14-21 óráig a Kertbarát Kör hagyományos ünnepi megemlékezése
29-én Névnapi rendezvény

Szeptember
1-jén 18-23 óráig születésnapi rendezvény
3-án 17-19 óráig Lóránt Csaba kiállítás (Várpalotai Napok keretében -   

                                                                                         Szindbád)



5-én 15-06 óráig családi rendezvény (esküvő)
7-én 10-12 óráig Orin Hungary bemutató
8-án 18-18.30 óráig Lakossági fórum (állattartás)
15-én 15-18 óráig Véradás
16-án 16-18 óráig termék bemutató
27-én 16-19 óráig Őrzők Rendje taggyűlés

Október
2-án Idősek Napja (Szindbád)
6-án 10-12 óráig Orin Hungary bemutató
10-én 18-24 óráig családi rendezvény
16-én 14.30-16.30 óráig termék bemutató 
17-én 10-13.30 óráig szüreti felvonulás (Inotai Helytörténeti-Szindbád)
17-én 19-02 óráig szüreti bál (Helytörténeti-Szindbád)
24-én 14-23 óráig osztálytalálkozó
30-án 15-20 óráig Micsurin Kertbarát Kör taggyűlés évértékelő
31-én 9-20 óráig VERIÁN Kft. üdülési jog értékesítés

November 

7-én Pintér Gábor teljesítmény túra végállomás 
8-án Pintér Gábor teljesítmény túra végállomás
13-án családi rendezvény Szindbád
14-én 11-19 óráig Dalos Találkozó az Inotai Búzakalász Dalkörrel, és a   

                        meghívott vendég dalkörökkel (Dalkör-Szindbád)
17-én 14-19 óráig Inotai Tagiskola mesemondóverseny

December

5-én Mikulás-napi rock koncertek
9-én Inotai Kertbarát Kör évzáróünnepség
12-én Karácsonyi játszóház (Inotai Tagiskola)
18-án Szeretet ünnep (Szindbád)
19-én Karácsonyváró játszóház (Szindbád)
31-én: Szilveszteri bál (Szindbád)

Egyéb helyszínek
 Retro-majális – Béke Művelődési Otthon, Készenléti ltp., (május)
 Zichy-kastély – Herend a kastélyban porcelán kiállítás (szeptember-október)
 Kaland a régi királlyal – Kovács Ákos Krúdy-estje a Két Bagoly Fogadóban Szindbád-

vacsorával egybekötve

A 2009-es évben is a minőségi és sokszínű programok szervezésére törekedtünk és ezt 
sikerült is megvalósítani. A fentebb felsorolt előadók, színházi előadások, koncertek mind ezt 
mutatják. 
Telephelyeinken aktív közművelődési tevékenység folyt egész évben. 
A Fodor Sára Tájházban szervezett kiállítások, játszóházak és jeles napi programok iránt 
rendkívül nagy volt az érdeklődés. Itt is a nívós kínálat nyújtása volt a cél.



A városban tevékenykedő egyesületekkel, civil szerveződésekkel, csoportokkal és iskolákkal 
jó kapcsolat alakult ki; mindig segítettünk rendezvényeik, programjaik szakszerű 
lebonyolításában.
Nagy sikert aratott az OKM Új tudás-műveltséget mindenkinek elnyert pályázati program, 
hiszen ennek keretében a kistérség közép- és általános iskolásainak, illetve óvodásainak 
tudtuk bemutatni a kötelező olvasmányokat négy előadás keretében. A program 2009 
decemberében kezdődött ás 2010 áprilisában fejeződött be.
Összességében elmondható, hogy 2009-ben jó minőségű, aktív kulturális élet folyt a 
városban.

Könyvtári tevékenység

I. Törekszünk arra, hogy az olvasni szerető ill. tájékozódni vágyó, kistérségben élő 
állampolgárok köré olyan (hagyományos és elektronikus) szolgáltatások épüljenek, amelyek a 
használóink megelégedésére és fejlődésére szolgálnak.

Bevezetett új szolgáltatások:
● Szindbád Könyv- és Ajándékbolt továbbfejlesztése, kibővítése,
● Várpalotai Könyvtári Hírlevél kiadása,
● Helyismereti Portál kialakítása,
● Gyermekkönyvtári részleg számára külön honlap kialakítása,
● irodai szolgáltatások bővítése laminálási lehetőséggel,
● újszerű eszközökkel kommunikálunk a potenciális és beiratkozott használóinkkal (blog, 
közösségi oldalak),
● interaktívvá tettük a honlapunkat (Skype, MSN, stb.), nyitvatartási időben folyamatosan 
elérhetőkké váltunk,
● turisztikai pont kialakítása,
● az inotai közösségi házban rendszeres szakszerű könyvtári szolgáltatást nyújtunk a 
városrész lakosságának 2009. április óta,
● könyvtárhasználóink véleményét figyelembe véve módosítottuk a nyitva tartásunkat 2009. 
október 6-tól,
● 2009. szeptemberében a selejtezés során megürült könyvtári polc helyén a gyerekek 
számára egy olvasókuckó került kialakításra dekorálással (vastag szivacs, plüss állatok, rajzok 
a falon).

II. Elősegítjük, hogy a gondolatok és az információk hatalmas tengerében használóink 
könnyedén ki tudjanak igazodni.

2009 januárjában „Netre készen” címmel ill. 2009 őszén „@Esélyt mindenkinek” címmel
internethasználati tanfolyamot tartottunk 70 ill. 100 fő részvételével pályázati pénzből. 
Tudományos és ismeretterjesztő előadásokat, könyvbemutatókat tartottunk illetve fogadtunk 
be, amely a 2009-es évben 70 eseményt jelentett és összesen 2.350 résztvevőt vonzott. A 
helyi iskolák mellett hagyományosan együttműködünk az Irisz Nőegyesülettel, a TIT-tel, a 
Városszépítő és Védő Egyesülettel. Együttműködünk továbbá a helyi Ukrán Kisebbségi 
Önkormányzattal, az Emberke Egyesülettel, a Várpalotai 56-os Klubbal, rendeztünk közösen 
a várpalotai Helyőrségi Klubbal, és eseti együttműködéseink vannak más civil 
szerveződésekkel is. Szoros szakmai kapcsolatban állunk az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtárral, a környező települések könyvtáraival, könyvtári szolgáltató helyeivel. 



A lakosság jobb kiszolgálása érdekében a szakmai továbbképzésre is hangsúlyt fektettünk a 
múlt évben. Volekné Temesi Zsuzsanna eTanácsadó tanúsítványt szerzett, György Judit A 
fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a gyerekkönyvtári munkában címmel 60 
órás továbbképzésben vett részt, Szabó Jánosné és Bregócs Viktória az EBSCO 
továbbképzésen vett részt Budapesten, Budai László könyvtári szakértői és könyvtári 
szakfelügyelői képzésben részesült.

III. Törekszünk arra, hogy a Krúdy Gyula Városi Könyvtár gyűjteménye korszerű, (jelenlegi 
és potenciális) használói számára teljes mértékben vonzó (kölcsönzésre/használatra csábító) 
legyen.

A könyvbeszerzések esetében maximálisan figyelembe vesszük a használóink szokásait, 
illetve a kitűzött célunk érdekében újszerű mutatószámokkal vizsgáljuk, hogy miképpen 
hasznosulnak a befektetett adóforintok. Mutatószámaink alapján látszik, hogy évről-évre 
javuló tendenciát mutat a gyűjteményünk hasznosulása. 2009-ben – a számszerűsíthetőség 
érdekében némi leegyszerűsítéssel – a gyűjtemény hasznosulása 9 Ft volt (3.365.540 Ft 
értéknyi könyvbeszerzésre jutott a 30.287.511 Ft-nyi kölcsönzött dokumentum). A 
mutatószámok évenkénti összehasonlítása alapján lehet optimalizálni a gyűjteményünket. Ez 
az egyedileg bevezetett mutatószámrendszer mára kontrolling-szemlélet jegyében kerül 
kialakításra. 2009-ben 7 törlési jegyzéket állítottunk össze: 2298 db dokumentum került 
selejtezésre 178 206,– Ft értékben. 
Elkezdtük a szocialista gyűjtemény kialakítását, leválogatásra kerültek az állomány egy 
részéből azok a könyvek, amelyek az előbb említett különgyűjtemény részei lettek. Ez a 
gyűjteményrész elavult tartalma miatt már nem vagy alig rendelkezik használati értékkel, 
kizárólag könyvgyűjteménnyé szervezve jelent értéket.

IV. Elsősorban Várpalotához – másodlagosan a Várpalotai Kistérség területéhez – kötődő 
patriotikumokat számba vesszük, lehetőleg teljes körűen összegyűjtjük, és a jövő nemzedékei 
számára megőrizzük.

2009-ben továbbbővítettük a helyismereti állományunkat várpalotai vonatkozású 
kéziratokkal, könyvekkel, CD-kel, fotókkal. A gyűjtemény rendezése 2009-ben elsősorban a 
meghívók, plakátok egyéb kisnyomtatványok tematikus rendezését jelentette. A 
gyűjteménybe kerültek rendszerezetten Szabadi Béla helytörténeti kutató várpalotai 
vonatkozású pályamunkái.
Folytatódott a fotók feldolgozása. Mintegy 700 fotót vettünk manuális nyilvántartásba. Ennek 
egy része elektronikusan is nyilvántartásba került, elkezdődött a várpalotai képeslapok 
Textlibben történő feldolgozása. A 2009-es évben folytatódott a Napló, a Palotai Hírnök, a 
Hangadó cikkeinek összegyűjtése, lefűzése, valamint textlibes rendszerbe való feltárása. A 
kurrens várpalotai folyóiratok számait elektronikus formában összegyűjtöttük és a 
helyismereti portálra felkerültek. Összegyűjtöttük a várpalotai témájú szakdolgozatok 
lelőhelyeit, ezek felkerültek a honlapunkra. A kistérségi évfordulónaptárhoz összegyűjtöttük 
az iskolák, civil szervezetek, egyesületek rendezvényeit. 
Segítettünk más szervezetek, iskolák városi helytörténeti vetélkedőihez anyagok 
összeállításával. Az általános iskolások számára helytörténeti foglalkozásokat tartottunk. 
Továbbá az év folyamán helyismereti tájékoztatatást, bibliográfiák összeállítását, kutatóknak 
anyaggyűjtéseket végeztünk.
2010. júniusig összeállítottuk Várpalota évfordulóinak naptárát, hogy fel lehessen készülni 
rájuk, illetve hogy be lehessen tervezni városi szinten a következő év kiemelkedő, 



megünnepelendő évfordulóit.
A még meglévő bányászhagyományok felkutatásában vállaltunk szerepet a várostól nyert 
pályázati pénzből a Könyvtárpártoló Alapítvánnyal és a Bányászhagyományok Ápolásáért 
Egyesülettel együttműködve, melynek eredményeképpen Konta László fotókiállítása és 
Molnár Gyula visszaemlékezései kerültek a könyvtárba. 

V. A kistérségbe látogató turisták számára otthonos tájékozódási és információs ponttá 
kívánunk fejlődni.

Turisztikai „különgyűjteményt” fejlesztettünk ki, ahol a kistérség turisztikai kiadványait 
gyűjtjük egybe a könyvtárba betérő vendégek számára, itt helyezkedik el továbbá a 
testvérvárosi kapcsolataink bemutatása érdekében létrehozott különpolc is. 

VI. Várpalota város ill. a kistérségi települések könyvtári állományaihoz és feladataihoz 
egységes szemlélettel (holisztikusan) viszonyulunk.

Évente egyszer a kistérség könyvtárai, könyvtárosai számára megbeszélést tartunk, ahol közös 
tevékenységeinket megbeszéljük, illetve külső meghívott előadó segítségével fejlesztjük a 
szakmai tudásunkat. Ehhez a stratégiai célkitűzéshez kapcsolódik, hogy a Kistérségi 
Kulturális Kerekasztal alapítótagjaként részt veszünk kistérségi rendezvényekben. Kistérségi 
értékleltárat állítottunk össze a partnerek segítségével (Várpalota, Berhida, Pétfürdő, Tés, 
Jásd, Ősi). Szintén a kistérségi együttműködés jegyében kitelepültünk árukészletünkkel a 
Jásdi Napok rendezvényre 2009. szeptember 19-én.
A Szindbád Nonprofit Kft. többi részlegének segítséget nyújtottunk rendezvényeken való 
részvétellel, különböző összeállítások készítésével (történelmi családok konferenciája, 
Retromajális, Vadászati Kultúra Napja, stb. játszóház, árusítás, stb., illetve kiállításokhoz 
összeállítások: Reményik-életrajz, Légrády-kiállításban való közreműködés, szkennelések, 
stb.), pályázatfigyelés. 

VII. Kiemelten foglalkozunk a gyermekkorú könyvtárhasználókkal, a gyermekek 
olvasásfejlesztésének elősegítésével. 

A dokumentum-beszerzések során kiemelten kezeljük a gyermekkorúakat. Tavalyhoz képest 
enyhe emelkedés mutatkozott a beiratkozott 14 éven aluliak számában és 
könyvtárhasználatában. Rendezvényeink tervezésekor is kiemelten figyelünk a gyerekekre: a 
hagyománnyá vált Olvasólámpa pályázat mellett 2009. április 2-án a Gyermekirodalom 
Nemzetközi Világnapja alkalmából rendezett Égbőlpottyant mesék rajzpályázat és a hozzá 
kapcsolódó Döbrentey Ildikó mesedélelőtt is sikeres rendezvényünk volt. 2009-ben a 
gyermekkönyvtárban 12 könyvtárbemutató foglalkozás, 9 tematikus foglalkozás, 4 
helyismereti foglalkozás (Varga Zsoltné), 4 egyéb rendezvény (vetélkedő, eredményhirdetés, 
író-olvasótalálkozó, mesedélelőtt), 3 szaktanári könyvtári óra zajlódott. Ezek folyamán a 
következő intézményekkel, szervezetekkel működtünk együtt: Kölyökvár Óvoda 1 csoport, 
Nepomuki Szent János Katolikus Általános Iskola 11 osztály, Várkerti Általános és 
Szakiskola 7 osztály, Magán Általános Iskola 1 osztály, Inotai Tagiskola 2 osztály, Rákóczi 
Telepi Tagiskola 3 csoport, Napközis tábor (Bán Aladár Ált. Isk. szervezésében)  2 csoport, 
Emberke Egyesület 1 csoport. A rendezvényeken résztvevők száma: 713 fő.
Folyamatos a kapcsolattartás a megye gyerekkönyvtárosaival, közös rendezvényekbe való 
bekapcsolódás („Középkori utazás Veszprém vármegyében” című történelmi vetélkedő, A 
Magyar Népmese Napja mesedélelőtt, Fekete István emlékére meghirdetett kétfordulós 



vetélkedő). A helyi iskolák rendezvényein rendszeresen vesznek részt a könyvtár munkatársai 
zsűritagként.

Szolgáltatás

Jó Szerencsét Művelődési Ház:

 Tető és esővíz csatornajavítás (teljes felületet érintő).
 D-i és K-i homlokzat vakolatjavítás 60 m2.
 K-i oldalon lépcső és támfalépítés, tereprendezés.
 Az épület ablakainak (45 db ablak és 3 db erkélyajtó) javítása, zár rekonstrukcióval, 

mert rosszul záródtak és az esővíz befolyt.
 Színházterem falazatának újra festése, teljes kárpittisztítás, virágok cseréjével

 széksorok felújítása
 színpad lépcsők átalakítása
 öltözői vizesblokk rekonstrukciója
 érintésvédelmi mérések és jegyzőkönyvek elkészítése
 előtér és a hozzá tartozó vizesblokkok felújítása, függönycserékkel együtt.

 A 15. sz. terem alapterületének megnövelése, mintegy 40 m2-el, falak javítása, festése.
 Az első emeleti előtér falfelületeinek javítása, festése.
 A 11., 12., 16., 19. sz. termek javítása, festése.
 Földszinti folyosó K-i oldalán kis irodaépítés és berendezés.
 A parkoló felbontásával 33 fm hosszban szennyvíz elvezető cső cseréje. 
 Világításkorszerűsítés, lámpatestek cseréjével
 Kupolavilágítás javítás, elosztótábla csere, színházterem vészvilágítás javítás, 

lámpatestek pótlásával.

Nagy Gyula Galéria:

 Vizesblokkok felújítása.
 Fal felületek festése, a meglazult mennyezeti vakolat lebontása.
 Világításkorszerűsítés, lámpatestek cseréjével.
 Elektromos elosztószekrény felújítása.

Thury-vár:

 Hidegvízvezeték cseréje 90 fm hosszban.
 Internet és telefonvonal kiépítése, korszerűsítése.
 Térfigyelő rendszer kiépítése a főbejárathoz és a földszinti folyosóra.
 Vizesblokk felújítás, ajtók javításával együtt a földszinten.
 Corvin terem átalakítása rendezvény teremmé
 falra szerelt rácsok eltávolítása
 fel felületek javítása, festése
 függönykarnisok legyártatása, felszerelése
 függönyök megvarratása, felrakása
 középkori zászlók és festmények felszerelése.

 Terasz és színpad bontás a belső udvarban, terep rendezéssel.
 A hátsó kapu melletti helyiségek kiürítése, rendbetétele.



 Elektromos kapcsolószekrények legyártása, áram vételezés szabályozása, teljesítmény 
bővítések legalizálása a rendezvények energia igényeihez igazodva.

Fodor Sára Tájház:

 Fűtéskorszerűsítés, 8 db hőfok szabályozású radiátorszelep felszerelésével.
 Kerítés és nagykapujavítás, udvarkarbantartás

Inota Faluház:

 Világításkorszerűsítés
 Villámhárító javítás, érintésvédelmi mérések elvégzése, jegyzőkönyvezéssel

Büki üdülő:

A Városi Kincstár, mintegy 20 millió forintos felújítási munkáit követően az üdülőt használni 
nem lehetett, mert:

 szinte minden helyiség építési törmelékkel szennyezett volt, a kárpitozott bútorokat is
beleértve

 a nyílászárók rosszul funkcionáltak, bezárt állapotban is 5-10 mm-es hézagok voltak
 a vizesblokkokban nem csinálták meg a csap felsőrészek cseréjét és több tíz köbméter 

víz elfolyt
 az ajtók és ablakok üvegezésére ugyan elszámoltak 1,1 millió forintot, de ilyen 

munkavégzés itt nem történt
 a függönyök kopottak és elhasználtak voltak, a tányérok és evőeszközök hiányosak
 A konyhaszekrények tönkrementek, a járólapokat és csempéket rosszul rakták fel.

Tehát a 2009-es visszavételt követően mintegy 750.000,-Ft-ot fordítottunk arra, hogy a Büki 
üdülő működőképes legyen.

Felsővárosi Kvártély:

A 2009. június 25-vel üzemeltetésre átvettük a megszűnő Városi Kincstártól a Felsővárosi 
Kvártélyt is. A mintegy 7 fő elszállásolására alkalmas parasztház nagy kiterjedésű udvarral is 
rendelkezik, így lehetőségünk nyílik faházban, vagy sátorban üdülővendégek, turisták 
elhelyezésér is. A Rózsakút út 23. szám alatt lévő házban a villany bojlert a padlás térben 
helyzeték el, így a télen rendszeresen elfagyott. A hő tágulásból származó víz lefolyását egy 
padlástérben elhelyezett fazékkal oldották meg. A túlcsorduló víz miatt rendszeresen beázott a 
kis szoba plafonja.
Tehát a Kvártély ház átvételét követően sürgősen el kellett végeznünk:

 Bojler áthelyezését a padlástérből a fazekas műhelybe.
 A volt istállóban „összetákolt” WC lebontását és helyette egy 2 fős WC és zuhanyzó, 

valamint egy mosókonyha kialakítását, fűtés korszerűsítéssel együtt.
 A volt istálló födém deszka cseréjét is elvégeztük, mert a korhadt régi 

balesetveszélyes volt.
 A korábbi hibás döntés következtében a disznó ólra szereltettek esőcsatornák, de a 

lakóház É-i oldalára nem. Korrigáltuk ezt a hibát, megelőzve vele a nagy szoba belső 
vakolatának leomlását is.

A fenti munkálatok és átalakítások 2.989.535,-Ft-ba kerültek.


