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HALLGATÓI MUNKÁK A 2020-2021-ES TANÉV 
SORÁN

Power Point előadásainkból készült válogatásunk a KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉS MŰVELŐDÉSSZOCIOLÓGIA

óra anyagaiból állítódott össze. A Milton Friedman Egyetem, közösségszervező szakos I. éves hallgatói

kiemelkedő aktivitással készítették el a jelen előadás anyagokat, azzal a nem titkolt céllal, hogy

bemutassák az idei évben milyen ismeretekkel gazdagodtak az egyes órák után és olvasmányokat

követően.

Bízunk benne, hogy egy örömmel lapozható, hasznos kiadványt sikerült összeállítani.

Hasznos időtöltést kívánunk Minden érdeklődőnek!

Budapest, 2021. június 21.

Laki Ildikó a kurzusok oktatója és a hallgatók, akik a munkákat készítették



AZ ELŐADÁS ANYAGOK KÉSZÍTŐI:

• Baranyi Bella

• Csukás Dominika

• Frisch Dóra

• Hayden Eszter

• Metz Rebeka Diana 

• Tóth Cintia



Készítette: 

Csukás Dominika, Metz Rebeka Diana 



▪ Helyszín: Hűvösvölgyi Nagyrét

▪ Célunk: menhelyek segítése, híresztelése; minél több ember odacsábítása

▪ Szlogen: „Együtt az ebekért!”

▪ Közösség bevonása: 

▪ Gyermekprogramok

▪ Felnőttprogramok 

▪ Állatsimogatás, sétáltatás 

▪ Hirdetések 

▪ Menhelyek bemutatkozása, műsorral

▪ Időpontok: 2021. 07. 09.- 11. (péntek- vasárnap)



▪ Legtöbb budapesti és környéki menhely 
meghívása

▪ Köszöntő, állatmenhelyek bemutatkozása, 
programok ismertetése

▪ Szükségletek: humán és anyagi: 

▪ Étkezési lehetőségek: street food truck

▪ Vannak helyszínen mellékhelységek, 
de hozatunk plusz lehetőséget

▪ Elsősegélysátor

▪ Korosztályoknak megfelelő programok



Értékek: Hatások: 

▪ Érzéseket táplál benned

▪ Bizalom kialakulása

▪ Együttműködés 

▪ Kötődés

▪ Társadalom felé való 

megnyílás

POZITÍV: 

✓ Lelki állapot javulás

✓ Újdonsült szerettet talál

✓ Közösséghez való 

tartozás

NEGATÍV: 

X Rájössz, hogy egyedül 

vagy

X Ráébredsz, hogy nem 

kedveled az állatokat

X Nem ismert állatszőr 

allergia előjön



▪ Technikai eszközigény: 

▪ Színpad (8m X 6m) fedés (9m X 7m), hangosítás (Adamson hangrendszer)

▪ Kb.: 350.000,- Ft.

▪ Mozi rendszer (vászon):

▪ Vetítési felület (6m X 3m): 55.000,- Ft.

▪ Projektor: 20.000,- Ft. 

▪ Laptop: 5.000,- Ft. 

▪ Hangtechnika (kisfilmhez):

▪ 2 stereo: 20.000 Ft,- + napi bérlési díj 100.000,- Ft.

▪ 2 technikus: 50.000,- Ft. + 30.000,- Ft. 

▪ Összesen: 350.000,- + 280.000,- = 630.000,- Ft. 



▪ Street food truck bérlése: 

▪ 5 kajás, 3 italos kisbusz: 96.000,- Ft. (12.000,- / db)

▪ Klasszikus mobil WC: 

▪ 10 darab: 8900,- Ft. (890,- / db)

▪ Sörpadok: 

▪ 6-8 fő: 1.400 ,- Ft. / db 

▪ 75 darab: 105.000,- Ft. 

▪ Vászon sátrak:

▪ 12.600,- / nap (6m X 3m) 

▪ 3 db: 37.800,- Ft. 

▪ Összesen: 247.700,- Ft.

▪ TELJES KIADÁS: 877.000,- Ft. 



Köszönjük a figyelmet! ☺





PROGRAM

• TÉMA: BADACSONY ÉS A BADACSONYI BORVIDÉK

• HELYSZÍN:  BADACSONYTOMAJ,  EGRY JÓZSEF 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS ANNAK 

PARKOLÓJA

• 2 NAPOS PROGRAM 

• BELÉPÉS INGYENES

• A PROGRAM GYEREKEK ÉS FELNŐTTEK SZÁMÁRA IS 

LÁTOGATHATÓ



FELNŐTTEK SZÁMÁRA 

• 20 KÜLÖNBÖZŐ PINCÉSZET ÉS BORHÁZ LESZ 

JELEN, KÜLÖNÁLLÓ STANDOKKAL

• STANDOKNÁL KÉPEK 

• SZAKEMBEREK, TULAJOK MUTATJÁK BE A 

BOROKAT ÉS MESÉLNEK RÓLA

• A STANDOKNÁL LEHET KÉRDEZNI, LEHETŐSÉG 

BESZÉLNI A SZAKEMBEREKKEL



• BORKOSTOLÁSI LEHETŐSÉG

• BORVÁSÁRLÁS

• KISEBB ZENEKAROK FELLÉPÉSE



GYEREKEK SZÁMÁRA
• KREATÍV ISMERETFEJLESZTŐ PROGRAMOK

• A BORKÉSZÍTÉS NÉHÁNY LÉPÉSÉNEK 

KIPRÓBÁLÁSA EGY KÜLÖN STANDNÁL

• SZÜRETELÉS (SZŐLŐ ÖSSZEGYŰJTÉSE) 

ILLETVE A KÜLÖNFÉLE SZŐLŐTÍPUSOK 

KÓSTOLÁSA

• BOR HELYETT GYEREKEKNEK SZŐLŐLÉ 

BIZTOSÍTÁSA

• SZŐLŐTAPOSÁS



A HAGYOMÁNYOK ISMERTETÉSE

• A KÜLÖNÁLLÓ STANDNÁL INTERAKTÍV ELŐADÁS A 

BORKÉSZÍTÉS HAGYOMÁNYAIRÓL, A RÉGI 

SZOKÁSOKRÓL

• ESZKÖZÖK BEMUTATÁSA 

• HAGYOMÁNYOS ÖLTÖZÉKEK HASZNÁLATA,  PLUSZ 

FELPRÓBÁLÁSI LEHETŐSÉG



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!



A Simontornyai Vár és Vármúzeum 

ESETTANULMÁNY 

Készítette: 

Csukás Dominika és Metz Rebeka Diana 



Bevezető: 

• Az esettanulmány összefoglalása: a program / jó gyakorlat célja, tartalma 

• közösségi színtér, ahol a vár épületében és falai között minden évben számtalan közművelődési 

esemény zajlik 

• Rockkoncertek

• Múzeumpedagógiai oktatás, +várlátogatás (1-1,5 órás program)

• Képzőművészeti kiállítások

2021. 06. 23.
19. 

oldal



Az eset/projekt/tevékenység 

bemutatása:

• a múzeumi tárlatvezetés és a múzeumi órákon kívül, ma már rengetek főleg közművelődési program is 

várja az érdeklődőket 

• Élményközpontúság áll a központban, így az időseb generáció mellett a fiatalabbaknak is 

programlehetőség nyílik

Céljaik: 

• Egy vár beágyazódása a város életébe.

• A Vár és Vármúzeum, mint közösségi színtér 

• Egy nem szokványos közösségi tér működése egy kisvárosban 

2021. 06. 23.
20.olda

l



Tevékenységek:

• Nem egyszeri kiállítások vannak, hanem időközönként változó, illetve nemzetközi kortárs kiállítások is 

vannak.

• Ezzel érik el, hogy a helyiek többször is ellátogassanak a Vármúzeumba.

• Művelődési házként is funkcionál, mert vannak színház próbák, énekpróbák és stb. …

2021. 06. 23.
21. 

oldal



2021. 06. 23.
22. 

oldal

Legjelentősebb rendezvény: Simontornyai Vár-nap

• Harci bemutatók 

• Felvonulások 

• Gimnazisták éves előadása 

Napközi jellegű Vártáborok:

• Kézműves foglalkozások

• Aktív szülői munkaközösség, és a fent említettek



Látogatottsági eredményeik:

• Múzeumlátogatók: 11.617 

• Rendezvények látogatói: 3.140 

• Összes látogató: 14.757 

• számszerű eredmények (létszámok, alkalomszámok, kiadványszámok… stb.) leíró, táblázatos vagy

grafikonos formában

• A vár látogatottsága a rendezvényeken sok esetben számszerűsíthető és növekedést mutat, de

természetesen, vannak olyan rendezvények, amelyekre nem látogat el 20 főnél több. Ebben az esetben

is elmondható, hogy a sikeresség mércéje nem a számszerűség.

2021. 06. 23.
23. 

oldal



Összefoglaló: 

• Az eset/projekt/tevékenység tanulsága

• Egy szimbolikus/történelmi épület/ vár, ha kellő élettel telítődik meg, akkor szerves részévé válhat az
adott településnek. HA jól együttműködnek a közművelődési intézmények, akkor az egész várost
behálózzák a programok és rendezvények, amelyek az itt élők életminőségének javításához járulhatnak
hozzá.

• Az eset/projekt/tevékenység egyéb hozadéka: Létrejöttek más szervezetek, öntevékeny csoportok (pl.
hagyományőrzők), akik fellépnek a Várnapokon, de más településekre is elmennek fellépni.

• Továbbélés, fenntartás: Vágy, hogy a rendezvények egy része belépőjegyes lehessen. Ezt ma még nem
merik megkockáztatni. Amennyiben a célközönség megszereti a programokat, várható, hogy áldoz is
azért, hogy ezeken részt vehessen.

2021. 06. 23.
24. 

oldal



Vélemények és problémák

• Problémák amiket felfedeztünk:

• Humánerőforrás hiánya

• Forráshiány

• Több a kínálat, mint a helyiek igénye

• Véleményeink:

• Szerintünk érdemes lenne, nem csak a helyieket és a környező települések lakóit megszólítani, 

hanem minél szélesebb körökhöz el kéne juttatni a programokat. (osztálykirándulások ált./ gim.)

• Nem kéne előtérbe helyezniük a művelődé hazákat, hanem sokkal inkább a saját programjaikra 

kéne figyelni, és azokat figyelembe venni.

2021. 06. 23.
25. 

oldal



Köszönjük a figyelmet! 



A PÁPAI GRÓF ESTERHÁZY 
KÁROLY MÚZEUM ÉS KÉKFESTŐ 
MÚZEUM 

Készítette: Hayden Eszter, Frisch Dóra



HÁTTÉR
• 1960-ban alapították

• Témakörei: történelem, néprajz, 
régészet, numizmatika, 
képzőművészet

• Három, muzeológus, egy néprajzos, 
egy régész, egy történész, egy 
restaurátor, két múzeumpedagógus 
és egy gazdasági szakember látja el 
a múzeum feladatait. 

• A személyzet kiegészül 
közfoglalkoztatottakkal és 
önkéntesekkel. 

• Emellett működtetik a Kékfestő 
Múzeumot, teljes anyagával és 
személyzetével. Viszonylag kis 
múzeumról van szó.



CÉLJAIK

• Nagyon-nagyon erős a szülőföldhöz 
való kötődés, ragaszkodás.

• Szükségletként: az emberek 
kíváncsiak a saját szülőföldre. 

• A szükségletből megfogalmazott 
cél, hogy megismerjék és 
gondozzák, tegyenek az ügyért. 

TEVÉKENYSÉGEIK

• Célcsoport szerint meghatározott 
tevékenységeket valósítanak meg 
többnyire 

• Például „Tanárok éjszakája”, vagy a 
„Régi ház körül” programsorozat, 
amelyre kifejezetten olyan 
asszonyokat, anyukákat, 
nagymamákat, unokákat vártak, 
akik a házimunkával foglalkoznak

• Fontos a célcsoportok 
meghatározása és a tevékenységek 
közötti összhang



PROGRAMSZERVEZÉS

• A tevékenységek megvalósítását az 
együttműködők, támogatók segítik

• Kapcsolatrendszer: Média

• Megtalálni a megfelelő 
csatornákat, ahol az információ 
eljuttatható a célcsoporthoz

• Online hirdetés→ Például  
pályázathirdetés 

• A siker alapvető feltétele a jó 
kommunikáció!

• A szervezés a célcsoport igényeinek 
felmérésével kezdődik, majd a 
visszajelzés után: programok 
lebonyolítása

• A kitűzött cél elérése sok mindentől 
függ→ Pl.: Szabadtéri 
rendezvénynél: időjárási 
körülmények



A CÉLCSOPORT 
VÉLEMÉNYE, 
VISSZAJELZÉSEK

• A múzeum elismertsége alapvetően 
pozitív → 4.9-es értékelés

• Nagy népszerűséggel bír

• A tevékenységeket igyekeznek a 
vélemények alapján formálni

• Kiállításai, rendezvényei magasan 
látogatottak. 

• Rendszeresen keresik meg 
közösségek előadások tartására, 
helyszínnek rendezvények 
lebonyolítására.

FENNTARTHATÓSÁG

• A fenntarthatóság érdekében 
fontos a folyamatos építkezés.

• A Múzeumi dolgozók rendszeresen 
járnak konferenciákra, képzésekre.

• Fontos a partnerkapcsolatok, 
személyes, informális kapcsolatok 
minél szélesebb körű kialakítása.

• A külső pénzügyi partnerek, 
szponzorok is segítik a múzeum 
rendezvényeinek megvalósítását.



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!



SOPRONI HANGSZERKIÁLLÍTÁS
KÉSZÍTETTE: HAYDEN ESZTER, FRISCH DÓRA



PROGRAM

 Téma:  Hangszerkiállítás Sopronban

 Helyszín: Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ és a 
Soproni Tűztorony

 Idő:  Hétfőtől szombatig nyitva, reggel 9-től este 9-ig 

 A kiállítás 2 hónapos 

 Kiállítás ára: 3000 Ft

 Mini koncertek: 2500 Ft

 Előadások: 2000 Ft



 Régi, középkoritól a mai hangszerekig meg lehet 

nézni mindegyiket

 Körbe képek és leírások, érdekességek

 Fotók a legnagyobb magyar és külföldi 

zenészekről, történetek, érdekességek róluk

 Tárlatvezetés is elérhető 

 Kisebb csoportokban megtekinthető (10-15 fő) 

 Hangszerek kipróbálása a Tűztoronyban

 Hétfőn, szerdán és pénteken magyar előadók 

lennének meghívva és velük lenne beszélgetés a 

zenéről, karrierjükről

 Kedden, csütörtökön és szombaton este 7-től 

akusztikus vagy kisebb koncertek 

 CD-k, bakelit lemezek, pólók, táskák vásárlása 

 Zenei világgal kapcsolatos könyvek vásárlása



PROGRAM IDEJE ALATT 

 Hétvégente utcabálok a Fő téren 

 Hétvégente kirakodóvásárok a Fő téren

 Kiállítás kezdetekor és végén fáklyás felvonulás 

 Kezdet: Károly-kilátótól a Fő térig 

 Vége: Fő tértől a Károly-kilátóig



HATÁSA

Pozitív 

 Nagyobb zenei tudás

 Megismerkednek a hangszerekkel 

 Megismerkednek a zenei stílusokkal 

 Megszeretteti a zenét 

 Új hobbi kialakítása 

 Mindenkit bevon



GYEREKEK SZÍNHÁZA 
KÉSZÍTETTE: FRISCH DÓRA, HAYDEN ESZTER



PROGRAM

 Téma: Gyerekek színháza

 Helyszín: Budapest és környéke 

 Idő: 3 hónap

 A 3 hónapos program ingyenes, színházak 
segítségével (április, május, június)

 Minden gyermeknek lehetősége lesz arra, hogy 
színházba menjen

 Résztvevő színházak: Madách Színház, Nemzeti 
Színház,  Pesti Színház, Budapesti Bábszínház, Erkel 
Színház

 Budapesti és környékein lévő iskolások vehetnek 
részt a programban. 



 Bábszínházi kiállítás 

 Bábok készítése

 Bábszínház előadások 

 Színházi és bábszínházi körbevezetés: színfalak 

mögött, jelmezek, díszletek

 Színházi előadások megtekintése 

 Előadás után a színészek beszélgetnek a 

gyerekekkel a darabról (kinek mi tetszett, mi volt 

a kedvenc része…) 

 Színészek előadást tartanak,  beszélnek a 

munkájukról, irodalomról 

 „Rendhagyó irodalom órák”: színészek 

tartanának órát, kedvenc versüket vagy kedvenc 

művüket mutatnák be (olyat, amit iskolában 

nem tanítanak) 

 Színjátszó kör: rövidebb jelenetek betanítása, 

amit majd színpadon előadhatnak a gyerekek



HATÁSA

Pozitív 

 Mivel ingyenes a hátrányos helyzetű gyerekek is 

eljutnak a színházba

 Művelődnek

 Izgalmasabb irodalom órák 

 Később nyitottabbak lesznek az új dolgokra



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!



NÉPI JÁTÉKOK BIRODALMA
Hagyományőrző nap gyerekeknek

Készítette: Baranyi Bella és Tóth Cintia



Kép-hang módszer

• Témakör

• Típusa

• Cél

• Célcsoport
• általunk kigondolt feladat



Bábszínház
• története

• népi bábjátszás

• vásári bábjáték

• Paprikajancsi

• Állami Bábszínház

https://www.youtube.com/watch?v=FdACYk8czDg

https://www.youtube.com/watch?v=FdACYk8czDg


Magyar népmese vetítés
• A népmesék és a társadalom

• A népmese fontossága

• Erkölcsi fogalmakat

• Csodája



Érték tér

Célja: megyei értékek bemutatása

• Póni lovaglás

• Fa körhinta

• Érték kamion



Érték tér

• Értékpiramis

• Óriás érték képkirakó

• Érték térkép

• Hungarikum-kifestő



Néptánc 
bemutató/oktatás 
a gyerekeknek

• Karikázó tánc

• Botos tánc

• Üveges tánc

• Pásztortáncok



NÉPI FEGYVEREK 
BEMUTATÓJA ÉS 
HARCMŰVÉSZETI 
OKTATÁS

• Íjjászkodás

• Csaták során használt eszközök

• Kardozás

• Harcművészet 
oktatás/bemutató



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!





- indulás

- tárlatvezetés

- érkezés- ebéd

- torna

- vacsora 

- esti játék (BINGO)

01
- reggeli

- kertészkedés 

- ebéd

- szieszta

- szabad foglalkozás

- vacsora a tábortűznél 

02
- reggeli 

- meditálás, teázás, 
tábor megbeszélése 

- ebéd

- indulás haza ☺

03





ÖSSZESEN: 15.500,- Ft./ fő









Értékek: Hatások: 

▪ Érzéseket táplál benned
▪ Bizalom kialakulása
▪ Együttműködés 
▪ Társadalom felé való 

megnyílás
▪ Törődés 

POZITÍV: 
✓ Lelki állapot javulás
✓ Újdonsült barátokra találás
✓ Közösséghez való tartozás
✓ Növények iránt érzet szeretet

NEGATÍV: 
X Rájössz, hogy egyedül 

vagy
X Allergiás a növényekre
X Szervezet megterhelése





BOGRÁCSOZÁS 
MAGYAR ÍZEKKEL 
Készítette: 

Csukás Dominika és Metz Rebeka Diana



18. GYAKORLAT: KÖZÖSSÉGEK 
NAPJA SZERVEZÉS

• A gyakorlati feladat célja:

• Minden település életében van évente legalább egy közösségi ünnep, falunap,
fesztivál.

• Az összetett szervezőmunka akkor tekinthető igazán sikeresnek, ha a
programelemek a lakosok és szervezeteik igényeire épülve azok cselekvő
részvételével és együttműködésükkel valósulnak meg.

• A gyakorlatnak 3 fázisa van, amit a későbbiekben bemutatunk az ötletünk
alapján.



1. FÁZIS: ELŐKÉSZÍTÉS, TERVEZÉS:

• Helyszín: Etyek (nagyon sok szabad pusztával rendelkezik) 

• Célunk: minél több család bevonása/ részvétele, gyermek- felnőtt programok; 

• Szlogen: „Szereted a bográcsot, a magyar ízeket? Téged és családod várunk!”

• Közösség bevonása:

• Helyi borászok- termelők, facebook hirdetés, gyermekprogramok (ugrálóvárak, 
koncertek, kézműves foglalkozások, arcfestés…), gasztrobloggerek és 
ételkritikusok meghívása 

• Időpontok:

• Április végéig helyszínfoglalás, és hirdetés

• Május: híresebb személyek felkeresése, helyi termelőkkel való konzultáció 

• Május 30. jelentkezési határidő (5000,- Ft/ család) 

• Június: utolsó simítások -> a program Június 25. -27.



2. FÁZIS: MEGVALÓSÍTÁS

• Forgatókönyv:

• Környéki lakosokat várjuk szeretettel, mivel ez egy szuper család VS család 
bogrács magyaros ízekkel párbaj lesz ☺

• Köszöntő, szabályok és programok ismertetése, zsűri bemutatása, aztán kezdődik 
a fesztivál! 

• Hirdetésbe leírni, hogy bográcsot mindenki maga hozza, de az alapanyagokat a 
regisztrációs díjból mi álljuk.



2. FÁZIS: MEGVALÓSÍTÁS

Szükségletek: humán, tárgyi, anyagi hozzárendelése

• Belépéskor minden család kap vizet, és a gyerekek szívószálas üdítőt, mindemellett 
adunk nekik gyümölcsöt, és rágcsát míg el nem készül a bogrács. 

• Több helyen kialakítunk mellékhelységet és kézmosási lehetőséget, pihenősátor a 
gyermekeknek (felügyelőkkel)

• Elsősegélysátor kialakítása, biztonsági szolgálat (500 fő felett kötelező!) 

• Rendelkezzünk plusz alapanyagokkal és felszerelésekkel a bográcshoz. 

• Minden korosztálynak megfelelően hívnánk előadókat/ együtteseket, hogy jó 
hangulatba lehessen bográcsozni/ iszogatni/ játszani.



2. FÁZIS: HELYSZÍNRAJZ / 
RENDEZVÉNYTÉRKÉP KÉSZÍTÉSE



3. FÁZIS: NEHÉZSÉGEK, BUKTATÓK, 
SIKEREK

NEHÉZSÉGEK BUKTATÓK SIKEREK

• PÉNZÜGYI SZÁMÍTÁSOK 

• KOROSZTÁLYOKNAK 

MEGFELELŐ PROGRAM 

KITALÁLÁSA/ 

MEGVALÓSÍTÁSA

• IDŐJÁRÁS 

KISZÁMÍTHATATLANSÁGA

• CELEBEK NEM ÉRNEK RÁ/ 

NEM FOGADJÁK EL A 

MEGHÍVÁST

• HELYSZÍN KITALÁLÁSA

• HELYI TERMELŐK 

BEVONÁSA

• CSALÁD MINDEN 

TAGJÁNAK 

MEGSZÓLÍTÁSA



Köszönjük a figyelmet! ☺



SOK JÓ GYAKORLAT KÉT HELYEN

ILLYÉS GYULA MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS 
WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM

Készítette: Baranyi Bella és Tóth Cintia



Illyés Gyula Megyei 
Könyvtár

◦ 60 ezer dokumentum befogadására 

tervezték, viszont jelenlegi állománya 

ennek több mint hatszorosa, emellett 

nem felel meg az olvasói igényeknek: 

inkább raktár, mint közösségi tér.



Célcsoportok és tevékenységek

Közösségfejlesztés könyvtárosoknak 

◦ 96 kistelepülés könyvtárosai vesznek részt évek óta az állami 
normatívából fizetett szakmai napokon (szakmai fejlődés, csapatépítés, 
személyiségfejlesztés)

◦ Kapcsolatok jönnek létre → a jó kapcsolatok segítik a jó gyakorlatok 
továbbadását.

◦ A szakmában maradást is segítheti, ha hasonló helyzetben, 
hasonló problémákkal küzdő emberekkel kapcsolatba kerülnek a 
megye könyvtárosai!



A könyvtárban működik:

Olvasókör: előre kijelölik, melyik könyvet fogják 
elolvasni, majd élményeiket, gondolataikat 
megosztják egymással.

Filmkör: filmélmények  megvitatása

Beszélgető kör: társadalmi, politikai, vallási 
kérdések



Wosinsky Mór 

Megyei Múzeum 

◦ Wosinsky Mór régész és 

bibliofil tudós pap számos 

hazai és külföldi expedíciója 

során összegyűjtött régészeti 

anyag elhelyezését már nem 

tudta megoldani. Ekkor 

határozta el, hogy megalapítja 

Tolna vármegye múzeumát.





Célcsoportok és tevékenységek

Gyerekeknek

◦ múzeumpedagógiai programok:

◦ óvodásoknak, 

◦ kisiskolásoknak,

◦ általános iskolásoknak és 

◦ középiskolásoknak

Ezen kívül különféle témákban és 

korosztályoknak indítanak nyári táborokat! 



A Szekszárdi Múzeumbarátok 
Egyesületének alapcéljai
◦ a megye történetére, fejlődésére vonatkozó tárgyi és írásos anyagok 

gyűjtése,

◦ ismeretterjesztő előadások, kulturális programok és rendezvények 

szervezése,

◦ ismeretterjesztő városnéző túrák szervezése a megyében, belföldön és 

külföldön,

◦ mintanyújtás a szabadidő tartalmas eltöltésére,

◦ a fiatalokon kívül az idősebb korosztály honismereti, néprajzi, történelmi és 

művészeti, környezetvédelmi ismereteinek gyarapítása



Események
◦ Januárban vitatják meg az éves tervet a klubgyűlésen

◦ Évente 30-35 programot kínál az egyesület: kirándulások, múzeumlátogatás, 
színházlátogatás, zene-táncos rendezvények

◦ Évente 10-15 alkalommal szerveznek egy napos kirándulásokat

◦ Adaptációs lehetőségek:

◦ -A kulcsembereken múlhat szervezetek, települések,intézmények
kulturális élete. Kisebb magra van szükség!!

◦ Fontos a rendszeres találkozók, ahol a tagok ötletelnek és elmondják a 
véleményüket



SZEKSZÁRDI MAGASISKOLA

◦ A két intézmény 8 éve összefogott és megalapította Kezdő írok és irodalmi 

alkotás iránt érdeklődők számára a projektet, Szekszárdi Magasiskola Írói 

alkotótábor és mesterkurzus címmel

◦ Kiemelkedő esemény: január 19-én megrendezésre kerülő Mészöly nap

◦ Író alkotótábor és mesterkurzus évente egyszer kerül megrendezésre:

Mészöly Miklós és ismert írók és költők tartják

◦ A jelentkezők megadott műnemben és terjedelemben adhatják be írásukat, hosszas 

bírálás után pedig eldöntik kik vehetnek részt a táborbaN



◦ A részvevők önköltség mellett élvezhetik a szekszárdi csodálatos légkört, 

vendéglátást, színes szabadidős és szakmai programokat

◦ Adaptációs lehetőségek: 

◦ Elsősorban olyan települések amelyek rendelkeznek  irodalmi múltal, íróhoz, 

költőhöz tud kapcsolódni

◦ Országos szervezet felkarolja a kezdeményezést (pl: Mészöly  Miklós Egyesület)

◦ Szálláshelyek és vendéglátó egységek

◦ Település vezetőségének támogatása, helyi kulturális intézmények összefogása







Vidám napocska

Készítette: Tóth Cintia

Helyszín:  Szentjakabfa, Veszprém megye



A program ismertetője

• Téma

• Célcsoport

• Helyszín, időpont

• Célja

• Finanszírozás

• Buktatók



Kisgyermek programok

Önkéntesek/ Pályázat által: 

• Bohóc műsor → lufihajtogatás 

• Arcfestés

• Gyermek zenekar

• Árny-játék

• Kisvasút

• Ugrálóvár

• Táncos gyermek torna

Kézműves sarok 
(önkéntesekkel/segítőkkel):

• Szalvéta kép készítés

• Gyöngyfűzés 

• Krumpli nyomda

• Kifestők

• Szélforgó készítés

• Papírsárkány készítés

• Tészta/müzli nyaklánc →motorikus 
képesség

• Képeslap készítés

• Kavics mosás





Programok a nagyobbaknak

Pályázati pénz/ önkéntes felajánlás:

• Biciklis bemutató

• Trambulin bemutató

• Tűzzsonglőr és tűztánc előadás

• Falmászás

• Agyagozás

• Bikarodeó 

• Pontgyűjtő feladatok→



Pontgyűjtő feladatok:

• Célba dobás

• Zsákba futás

• Gólyaláb

• Ugráló iskola

• Gombfoci 

• Kötélhúzás

• Labdavezetés

• Kártyavár építés

• Kapura rúgás

• Ugrálókötél

• Hullahopp karika

• Zumba/ Aerobik



Beváltható ajándékok:

• gyümölcsök, 

• sportszelet, 

• üdítők, 

• nyalóka, 

• sütemények,

• perec 

• szendvicsek, 

• tollak, 

• kitűzők, 

• matricák, 

• kulcstartók, 



Összesítés:

• Költségvetés

• Hosszútávú megvalósulás
• A program értékközvetítése

• Technikai és eszköz igények



Köszönöm a  figyelmet!



Forrás: 

• happy sun - Bing images

• hátrányos helyzetű gyerekek - Bing images

• szentjakabfa - Bing images

• KSH Statinfo v39

• halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek - Bing images

• agyagozas gyerekeknek - Bing images

• tuzzsonglor - Bing images

• falmaszas falunap - Bing images

• kid shares food with poor kid - Bing images

• cereal necklace - Bing images

• mászófal - Bing images

• bohóc műsor - Bing images

• waving kid group - Bing images

• zsákbafutás - Bing images

• gyereknap arcfestes - Bing images

• sun kid drawing - Bing images

• krumpli nyomda - Bing images

• óvodai csoport - Bing images

• kids eating lollipops - Bing images

• gyereknap arcfestes - Bing images

• tészta nyaklánc - Bing images

• ugrálóvár - Bing images

• kids eating sandwiches - Bing images

• ugrálóvár - Bing images

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=v8/BDd7/&id=A0AB2616F2DCD65300CB6C32BE725751F442856C&thid=OIP.v8_BDd7_ydNpjRXJrzNg8QHaHb&mediaurl=https://th.bing.com/th/id/Rbfcfc10ddeffc9d3698d15c9af3360f1?rik%3dbIVC9FFXcr4ybA%26riu%3dhttp%3a%2f%2fclipartmag.com%2fimages%2fhappy-sun-clipart-29.jpg%26ehk%3dqRwVA1ryCq7P%2fl2uaN%2bCUaQvzYf5i5EDdBrqiZDwLt8%3d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw&exph=600&expw=598&q=happy+sun&simid=608019347455483168&ck=06E6090F33ED6B1EE82FD429F35B6A14&selectedIndex=5&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=pVGAB%2bag&id=38E2E6138AB2E09F92EBC6F0750B24B238F4FC78&thid=OIP.pVGAB-ag7Unz09FSDcQkzwHaE7&mediaurl=https://napidoktor.hu/wp-content/uploads/napiotthon/gyerek4.jpg&cdnurl=https://th.bing.com/th/id/Ra5518007e6a0ed49f3d3d1520dc424cf?rik%3dePz0OLIkC3Xwxg%26pid%3dImgRaw&exph=566&expw=851&q=h%c3%a1tr%c3%a1nyos+helyzet%c5%b1+gyerekek&simid=608004860530081509&ck=3713ADE2630D43020A699C2C24074053&selectedIndex=10&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=bQZhd8Nt&id=F924679C6DAFEA03674CDE1D743D313EF9B7D7A9&thid=OIP.bQZhd8Nt2F9J-w1WithgQQHaJg&mediaurl=https://th.bing.com/th/id/R6d066177c36dd85f49fb0d568ad86041?rik%3dqde3%2bT4xPXQd3g%26riu%3dhttp%3a%2f%2fwww.ngw.nl%2fheraldrywiki%2fimages%2f8%2f88%2fSzentjakabfa.jpg%26ehk%3d%2fx1qC8Tw%2fzbDbql3ItZkq7dMyjQqF6qKC3ufJxafcKw%3d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw&exph=706&expw=550&q=szentjakabfa+&simid=608035552365212822&ck=DFD116F17778DD90421EC6F1C211BA8E&selectedIndex=13&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=sbxQ1/Yp&id=90FBE0770D2876882946161A3149AEDEDC2AC49C&thid=OIP.sbxQ1_Yplp3i9bQbRGEvMAHaE7&mediaurl=https://cdn.nwmgroups.hu/s/img/i/1907/201907021353-csepel-felhotlen-gyermekkor-gyerekek.jpg?w%3d800%26h%3d533%26t%3d5&cdnurl=https://th.bing.com/th/id/Rb1bc50d7f629969de2f5b41b44612f30?rik%3dnMQq3N6uSTEaFg%26pid%3dImgRaw&exph=533&expw=800&q=halmozottan+h%c3%a1tr%c3%a1nyos+helyzet%c5%b1+gyerekek&simid=608028165021963537&ck=586616CED1E4E485CD658BDE83C0C437&selectedIndex=107&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=1xcocxVR&id=B6A08127FCD0852CBF1A461ACF02A3D861ABC548&thid=OIP.1xcocxVRksmWB1BGdLJnuQHaFo&mediaurl=https://th.bing.com/th/id/Rd7172873155192c99607504674b267b9?rik%3dSMWrYdijAs8aRg%26riu%3dhttp%3a%2f%2fwww.monoszloifazekas.extra.hu%2fkepek%2fcsoportos%2fgyerekek06.jpg%26ehk%3dWrMxyv6v4dc3FfKwNp0LUr6h7%2fKyCd8MB603AfUQpNo%3d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw&exph=2128&expw=2800&q=agyagozas+gyerekeknek&simid=608026700438577461&ck=01514AC2D307035067D17D4D0B71D4E8&selectedIndex=8&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=YS1Ac1yK&id=BAEB67939B845CC1E24ABB943539C1B7BBE98CAC&thid=OIP.YS1Ac1yKAwcIdedAtziMSgHaE6&mediaurl=https://lobbanaspont.hu/wp-content/uploads/2020/03/lobbanaspont-tuzzsonglor-egyesulet-tuzzsonglorok-eger.jpg&cdnurl=https://th.bing.com/th/id/R612d40735c8a03070875e740b7388c4a?rik%3drIzpu7fBOTWUuw%26pid%3dImgRaw&exph=431&expw=650&q=tuzzsonglor+&simid=608008111818805598&ck=83422DAA7E2D7C79C55B4600E5409F16&selectedIndex=98&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XPpUXEDy&id=706A37FB77BC7BC008322A209DF634916F39DB44&thid=OIP.XPpUXEDynGXggn-KgVkIhAAAAA&mediaurl=https://media.cylex.hu/companies/7406/04/images/pic_A-kis-cowboy-_641573_large.jpg&cdnurl=https://th.bing.com/th/id/R5cfa545c40f29c65e0827f8a81590884?rik%3dRNs5b5E09p0gKg%26pid%3dImgRaw&exph=400&expw=300&q=falmaszas++falunap&simid=607987946958500193&ck=131D70AE73D181559CB717D14ADD4B83&selectedIndex=1&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=aK%2F8zJ%2Bs&id=85B3B917ED36D5C5742F6412B455895D8F5DF9FF&thid=OIP.aK_8zJ-sn6ypKmOONSNl1wHaEL&mediaurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2F54%2F1b%2Fde%2F541bdeb8cf13194bbb46d465b771d8c7.jpg&cdnurl=https%3A%2F%2Fth.bing.com%2Fth%2Fid%2FR68affccc9fac9faca92a638e352365d7%3Frik%3D%252f%252fldj12JVbQSZA%26pid%3DImgRaw&exph=338&expw=600&q=kid+shares+food+with+poor+kid&ck=4563535403BBF6FC876579C7745FC99E&selectedindex=3&form=IRPRST&ajaxhist=0&ajaxserp=0&pivotparams=insightsToken%3Dccid_m0dTl0vH*cp_790057B9FD526CB0CDE83B7C02F4C7A0*mid_37DF34A801A1080092136097CD9A25CB35A54C18*simid_608038756410726481*thid_OIP.m0dTl0vHvTluyw6K7v8EmQHaE8&vt=0&sim=11&iss=VSI&ajaxhist=0&ajaxserp=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=A3N6iVcO&id=8563C08D7F71D2A6FC1C9AD78D983E6045E41D24&thid=OIP.A3N6iVcOtRfTclA3DWZJmAHaGN&mediaurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR03737a89570eb517d37250370d664998%3frik%3dJB3kRWA%252bmI3Xmg%26riu%3dhttp%253a%252f%252f2.bp.blogspot.com%252f-w0SadFLDCfQ%252fTx9uhITFQhI%252fAAAAAAAACTs%252fBoogCdpBLkc%252fs1600%252fcereal%252b%252525283%25252529.JPG%26ehk%3dTxjWKnNvr2Z6MBObmIZ3xQorrNoK%252b08pcHiQTbZNtNY%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw&exph=1309&expw=1560&q=cereal+necklace&simid=608016968044778083&ck=64C355AFDCE2FA7025D827290DBE5411&selectedIndex=28&FORM=IRPRST&ajaxhist=0&ajaxserp=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=oKLiUlA0&id=935DAD4E7EE10536137848CBA16037766FE35EB5&thid=OIP.oKLiUlA0wcBFKtmhYjU75gAAAA&mediaurl=https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0e/bc/d5/ed/kusamanes.jpg&cdnurl=https://th.bing.com/th/id/Ra0a2e2525034c1c0452ad9a162353be6?rik%3DtV7jb3Y3YKHLSA%26pid%3DImgRaw&exph=450&expw=300&q=m%c3%a1sz%c3%b3fal&simid=608008876324700523&ck=A64DB1ECDD017D33E0B3ED47DF06C0B4&selectedindex=1&form=IRPRST&ajaxhist=0&pivotparams=insightsToken%3Dccid_CQhJVnLb*cp_75B57E528BE7EA0020B45A1FC6FDEEDD*mid_CF31575B911EDE3982C5DFD4D770C2B90CBC440E*simid_608033602451286822*thid_OIP.CQhJVnLb-XGxu-nVrMG1NwHaMt&vt=0&sim=11&iss=VSI&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=NOgKN0Q1&id=CF25D716FB3C508FB72099CC423C943D773946C8&thid=OIP.NOgKN0Q1FCFcktH8tx9QDQHaE8&mediaurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR34e80a37443514215c92d1fcb71f500d%3frik%3dyEY5dz2UPELMmQ%26riu%3dhttp%253a%252f%252fmusor-iroda.hu%252fwp-content%252fuploads%252fphoto-gallery%252fNokedli.jpg%26ehk%3d%252fajjlq0%252fSrXDvWqBQkTcuMjsbS3vPgYRxYkAt3bfUIc%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw&exph=640&expw=960&q=boh%c3%b3c+m%c5%b1sor&simid=608054059380007522&ck=20DF7FEAD75A2BEC044868807EFCA52B&selectedIndex=31&FORM=IRPRST&ajaxhist=0&ajaxserp=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=c8LE%2bDkF&id=46815DEDD1B77344423491B4E8DB3DEA9A243C6B&thid=OIP.c8LE-DkFX1Q6IwVvlA7KqwHaEK&mediaurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR73c2c4f839055f543a23056f940ecaab%3frik%3dazwkmuo92%252bi0kQ%26riu%3dhttp%253a%252f%252fwww.compassion.com%252fmultimedia%252fPeru-group-of-children-waving.jpg%26ehk%3dEh1MR4QwoPiy4P9Imsi0dpRb%252bFcUZi7F0LYxjLakTUg%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw&exph=450&expw=800&q=waving+kid+group&simid=608041913213453923&ck=662E933B9888128FBB81B76F39763A08&selectedIndex=51&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=xK%2fDIaCo&id=4FCB8BA02EBA6EBD7E9A692FC353ED9A72F0CB8F&thid=OIP.xK_DIaCoBtTg4eUosfifAgHaE5&mediaurl=https%3a%2f%2fxvmedia.hu%2f23rfdsardw3r%2fuploads%2f2014%2f06%2fzsakbafutas-1.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fRc4afc321a0a806d4e0e1e528b1f89f02%3frik%3dj8vwcprtU8MvaQ%26pid%3dImgRaw&exph=678&expw=1024&q=zs%c3%a1kbafut%c3%a1s&simid=608025192907086950&ck=103B3ADB92881B10EC14B23E23344A70&selectedIndex=0&FORM=IRPRST&ajaxhist=0&ajaxserp=0
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