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Bevezető 

A közösséggé válás alapvető feltétele az értékek, hagyományok, szokások, normák, az egyén és a 

közösségi értékek összhangjának, harmóniájának megteremtése, a nemzettudat, identitástudat, 

lokálpatriotizmus ezen értékek mentén történő megerősítése. A THURY-VÁR Nonprofit Kft.
1
 a 

kultúra eszközeivel e harmónia megteremtésére törekszik Várpalota város életében.  

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. 2013. évben az Alapító Okiratban meghatározott módon 

közművelődési, közgyűjteményi, ifjúsági közművelődési, turisztikai feladatokat látott el.  

A kulturális programok megvalósításának túlnyomó részét a THURY-VÁR Nonprofit Kft. végezte 

együttműködve az oktatási-nevelési intézményekkel, valamint a civil szervezetekkel és az 

egyházakkal karöltve.   

Év közben több lényeges, működést befolyásoló változás történt: 2013-ban a céget apportálták a 

Várpalotai Közüzemi Kft.-be, illetve 2013. szeptember 1-jétől ügyvezető igazgató váltás történt.  

 

A Thury-várban végzett tevékenységek 

A vár a turisztikai és muzeális tevékenységek fő helyszíne. A várban négy kiállítás látható jelenleg. 

Állandó kiállításaink: a palotaszárnyban elhelyezett Helytörténeti Kiállítás, a Sztáray Antal Bányászati 

Kiállítóhely gyűjteménye, valamint a Bakonyi Poroszkálók Hagyományőrző és Sportegyesület 

kiállítása, és az év folyamán Szabó Vladimir történelmi pannói kerültek bemutatásra. Megtekinthető 

volt továbbá időszaki kiállításként Hámori Sándor magángyűjtő által összeállított Viselettörténeti 

kiállítás, a Méretes Szabóság katonaruha-kiállítása és vasalógyűjteménye, Yart fajáték kiállítás, 

valamint az év szenzációja: a Salvador Dalí tárlat. Tovább folytatódott a házasságkötések, lakodalmak, 

bálok szervezése. 2013 szeptemberétől a kulturális rendezvények zöme a várba került, ezáltal a vár 

hasznosítása fokozódott, a várpalotaiak számára a Thury-vár nyitottabbá vált. 

 

Az Önkormányzat 2013-ban  benyújtotta „A palota vár – a várpalotai Thury-vár öt évszázad 

tükrében” című állandó kiállítás I. ütemének megvalósítására készült pályázatát, amely 3.000.000,-Ft 

támogatásban részesült. A pályázat a Thury-vár kulturális és turisztikai célú hasznosítását erősíti. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 A cégünk neve 2014. február 1. napjától Szindbád Nonprofit Kft.-ről THURY-VÁR Nonprofit Kft.-re változott.  
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A vár látogatottsága 

2013-ban 15.507 fő volt a látogató, amelyből az alábbi diagramból látszik a teljes árú, kedvezményes 

árú illetve ingyenes jegyet váltó látogatók aránya. (Tájékoztatásul: 2012-ben 15.419 fő, ebből 8178 fő 

fizető, 7241 fő ingyenes.)  

 

 

8304; 54%
2720; 17%

4483; 29%

2013. év

ingyenes

teljes árú

kedvezményes

 
Kapcsolatok más szervezetekkel  

A Bakony és Balaton Turisztikai Desztinációs menedzsment (TDM) munkájának aktív részesei 

voltunk 2013-ban is. Részt vettünk a budapesti Utazás kiállításon, Vajdahunyad várában a „Miénk a 

vár!” elnevezésű fesztiválon népszerűsítettük a várost és a Thury-várat.  

Továbbra is tagszervezetként veszünk részt a Veszprém Megyei Várak Egyesülete, Magyarországi 

Történelmi Várak Egyesülete munkájában, amely elsősorban állandó fórumot, érdekképviseletet és a 

programjaink összehangolását, közös pályázási lehetőségeket jelent a gyakorlatban.   

 

Közművelődési tevékenységek 

A közművelődési tevékenységeinket az alábbi intézményegységekben végeztük: 

Thury-vár – székhelyintézmény, 

Jó Szerencsét Művelődési Központ, 

Krúdy Gyula Városi Könyvtár, 

Várpalotai Ifjúsági Ház, 

Nagy Gyula Galéria, 

Fodor Sára Tájház, 

Felsővárosi Kvártély-, Kézműves, Bemutatóház, 

Inotai Közösségi Ház, 

Készenléti lakótelep Közösségi Ház. 
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A rendezvényeink az 1997. évi CXL. tv. alapján kötelező ünnepek, a már hagyományosnak tekinthető 

nagyrendezvények és a város által támogatott egyéb programok. A 2013-ban kiemelten kezelt városi 

programok az alábbiak:  

Magyar Kultúra Napja, 

Március 15. Nemzeti ünnep, 

Ney Dávid Kórushangverseny, 

Városi Gyermeknap, 

Vadászati Kultúra Napja, 

Nevelők Napja, 

Palotta Fesztivál, 

Augusztus 20. Állami ünnep, 

Várpalotai Napok, 

Idősek Világnapja, 

Október 23. Nemzeti ünnep, 

  Palotai Advent. 

A 2013. év nyarán több sikeres várudvari rendezvénynek adtunk helyet (pl. „Táncoljunk a 

boldogságtól” című operett gála, Ukrán táncgála).  

A Jó Szerencsét Művelődési Központban 2013 szeptemberétől színházi előadássorozatot indítottunk el 

a Turay Ida Színházzal, amely rendkívül sikeresnek bizonyult, és rég nem látott nézőszámokat 

produkált. 

Különböző típusú programjainkhoz kapcsolódóan nagy hangsúlyt fektettünk a kézműves 

foglalkozásokra.  

A népszokásokhoz kapcsolódóan a tájházban és a kvártélyházban különböző foglalkozásokat 

tartottunk. A Reneszánsz Palota című TÁMOP-pályázat keretében népszerű történelmi tábort 

tartottunk Palotai Pereputty elnevezéssel, és szintén nagy sikernek örvendett a Tánctábor és a már több 

éve működő nyári Szöszmötölő táboraink.  

Szent Mihály napján az „Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!” című rendezvényt pályázati pénzből 

valósítottuk meg, ezzel csatlakozva egy országos programsorozathoz.  

Új helyszínen, a Thury-várban rendeztük meg a Magyar Népmese Napját, amely által színvonalasabbá 

vált a program. 

Ezzel egy időben az immár hagyományos Szüreti Felvonulást is megrendeztük, amely mára szerves 

része lett Inota életének. Az Inotai Közösségi Ház a 2013-as évben fő célul tűzte ki a Faluház életének 

és népszerűségének fellendítését, aminek részeként elindítottuk a fiatalok bevonását a helyi közösségi 

életbe, a Faluház vérkeringésébe. 
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A Márton-napi rendezvény szintén új helyen került megrendezésre: a Thury-várba került rendezvény 

nagy látogatottságnak örvendett. 

A Palotai Advent programsorozat az előző évektől eltérően a Thury-várba került át, mely így sokkal 

bensőségesebbé vált az illatok, fények és egyéb hangulatelemek hatására. 

 

Könyvtári tevékenységünk 2013-ban 

A munkánkat a www.krudylib.hu honlapunkon is közzétett Kiemelt stratégiai céljainknak megfelelően 

végeztük a 2013-as év során. 

2013. év során a regisztrált használóink száma: 2.267 fő (2012-ben 2.180 fő volt). Személyes 

(helybeni használat): 33.225 (2012-ben 33.397 alkalom). Kölcsönzött dokumentumok száma: 47.642 

(2012-ben 48.000 db). Dokumentumállományunk 2013. december 31-én: 76.250 db (2012-ben 76.948 

db). A jelentékeny csökkenés oka, hogy az inkurrens, nem keresett könyvállományt módszeresen 

kivontuk a gyűjteményünkből. 

 

Helyismereti tevékenység  

Stratégiai célkitűzésünknek megfelelően folytatjuk a várpalotai dokumentumok (másodlagosan a 

kistérségi dokumentumok) teljességre törekvő gyűjtését, illetve annak digitális térben történő 

közreadását. A helyismereti dokumentumok feldolgozása során idén is folytattuk a Napló és a 

Várpalotai Hírek c. periodikák kurrens feldolgozását. Elkészítettük a 2014. évre aktuális 

évfordulónaptárt, amely a város történelméhez, jeles személyiségéhez, intézményéhez kapcsolódva az 

évfordulókat tartalmazza. A bányászattal kapcsolatos fotógyűjtési akció keretében 161 db új fotó 

került be a könyvtár gyűjteményébe. A bekerült fotókból a Szent Borbála-nap tiszteletére fotókiállítás 

nyílt a Jó Szerencsét Művelődési Központban.   

 

Gyermekkönyvtári tevékenység 

A gyermekek számára 2013-ban is folytattuk az olvasáshoz kötődő programok szervezését: 11 

alkalommal tartottunk formális gyerekrendezvényt, ezek közül könyvtárhasználati foglalkozás 6 db, 

tematikus foglalkozás 4 db, egyéb rendezvény 1 db zajlott le. A tematikus foglalkozások évszakokhoz, 

ünnepekhez, névadónkhoz kötődő könyvtári irodalmi foglalkozások. A rendezvényeken résztvevők 

száma: 181 fő. 

2013 őszétől 14. alkalommal került megrendezésre az Olvasólámpa pályázat. A pályázat résztvevői 

közt a várpalotai gyerekeken kívül volt három veszprémi és egy zalaegerszegi is, szám szerint 21 alsó 

és 3 felső tagozatos diák. 

 

 

http://www.krudylib.hu/
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Névadónk, Krúdy Gyula hagyományának őrzéséről 

A tavaly évfordulós Krúdy Gyula emlékére Krúdy-hetet szerveztünk. Ennek folyamán egy héten 

keresztül emlékeztünk meg névadónkra kiállítással, helytörténeti sétával, Kelemen Zoltán 

ismeretterjesztő előadásával, gyerekeknek Krúdy-foglalkozással és a XIV. Szindbád vacsora 

megrendezésével.  

 

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár Winkler Márton Tehetségpontja tevékenységéről  

Célunk a tehetségek személyiségfejlesztése könyvtári eszközökkel. 2013. februárban regisztráltuk a 

könyvtárat, mint tehetségpontot, és a nagy olvasókör-alapító és pedagógus elődöt, Winkler Mártont 

választottuk névadóul. A MATEHETSZ pályázatai segítségével folyamatos programot szerveztünk a 

velünk kapcsolatba kerülő fiataloknak. 

 

 

Összefoglaló a 2013. év pályázatairól 

Ténylegesen is elindult az „Új állandó turisztikai attrakciók létrehozása és a meglévő bemutatóhelyek 

fejlesztése a várpalotai Thury-várban” című, KDOP-2.1.1/B-12-2012-0049 sz. projekt megvalósítása.  

A 2013-as év során több területen nyújtottunk be pályázatot. A TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0016 

számú, „Kulturális szakemberek továbbképzése a Szindbád Nonprofit Kft.-nél a szolgáltatásfejlesztés 

érdekében” című projektben a kollégák munkájukhoz szükséges képzésekben vettek és vesznek részt. 

A TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0322 számú „Reneszánsz Palota” című pályázat számos színvonalas 

kulturális program megvalósítására adott és a jövőben is lehetőséget ad az oktatási-nevelési 

intézményekkel összefogva. 

Az Európai Önkéntes Szolgálat „Fiatalok Lendületben Progra” pályázatnak köszönhetően külföldről 

érkezett önkéntesek színesítik városunk életét, számos rendezvényen vesznek részt ezzel népszerűsítve 

kultúrájukat. 

A kulturális programjaink nagy része a 2013. év során különböző hazai pályázatokból (pl. NKA), 

illetve a helyi vállalkozók támogatásából valósulhatott meg.  

 


