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Bevezető 

 

 

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. az aktív közösségi művelődést és a kulturális javak, 

szolgáltatások közvetítését végzi. Az egyének és közösségek művelődési aktivitását felkeltő, 

segítő feltétel és tevékenységrendszer, amely lehetőséget nyújt az önművelésre, a civil 

önszerveződésre, a közösségi művelődésre, az egész életen át tartó és az élet minden 

dimenziójára kiterjedő művelődésre.  

A közművelődés feladatrendszere az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 

tevékenységének támogatása. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző 

tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek 

megteremtése. A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 

feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. A helyi 

társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, a 

szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. Az egyetemes, a nemzeti, a 

nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek a befogadása, az ünnepek kultúrájának 

gondozása, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. 

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. feladatai közé tartozik Várpalota város kulturális és 

közművelődési teendőinek ellátása, a kezelésében álló épületek gazdasági-kulturális célú 

hasznosítása.  

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. fő tevékenységei: tudományos tevékenység, nevelés és 

oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, könyvtári tevékenység, 

kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, környezetvédelem.  

A Nonprofit Kft. – mint kulturális szolgáltató – kiemelt és regionális, valamint országos 

jelentőségű kulturális programokat szervez. Ellátja a városi és térségi komplex közművelődési 

feladatait, gondozza a városi tulajdonban levő gyűjteményeket, időszaki és állandó 

kiállításokat, bemutatókat hoz létre, segíti a helyi alkotóművészek munkáját, támogatja a  
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különböző közösségek tevékenységét. Feladata továbbá a honismereti gyűjtőmunka, a helyi 

alkotóművészi munka segítése, szervezése, az amatőr művészeti mozgalom támogatása. 

Az NKft. minden rétegnek és korosztálynak kínál programokat a helyi társadalmi 

sajátosságokhoz igazodó kulturális szolgáltatást nyújtva, a hagyományokra építkezve, s 

egyúttal újat is teremtve. Befogad minden alulról jövő civil kezdeményezést, így az 

esélyegyenlőség biztosításával a kulturális egyenlőtlenségek mérséklésében is szerepet vállal.  

Hosszú évek szakmai tapasztalata alapján kijelenthető, hogy intézményeinket minden 

korosztály látogatja.  

 

 

A Kft. általános adatai: 

 

A társaság cégneve: THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 

Kft. 

A társaság rövidített neve: THURY-VÁR Nonprofit Kft. 

 

 

A társaság képviseletére jogosult személy: Csővári Zsófia Réka ügyvezető igazgató 

A társaság székhelye:  8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. 

A Társaság elérhetőségi adatai:  

 

Telefon:   06/88-472-305 

Fax:    06/88-472-305 

Honlap:   www.thuryvar.hu 

E-mail cím:   info@thuryvarkft.hu 

Postacím:   8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. 

 

 

 

 

http://www.thuryvar.hu/
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A THURY-VÁR Nonprofit Kft. elkészítette a 2017. évi üzleti tervét, a 110.688 eFt működési 

kiadás, 37.070 eFt saját bevétel, valamint 73.618 eFt önkormányzati támogatás 

figyelembevételével.  

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. alapítója és közvetlen fenntartója 2013. július 1. napjától a 

Várpalotai Közüzemi Kft. A Kft. vezetésével az azóta eltelt időszak alatt hatékony és 

kiegyensúlyozott az együttműködés.  

Az üzleti terv szervezeti egységenként kidolgozva tartalmazza a várható bevételeket és 

kiadásokat. A személyi juttatásokat átlagosan 8%-os emelkedéssel terveztük. Az idei évben 

cafeteriat terveztünk 100.000 Ft/év/fő összegben. Pályázati bevételekkel nem tervezünk, az 

elnyert összeg a pályázatban meghatározott feladatra fordítható. Az üzleti terv szöveges 

elemzésében bemutatjuk a piac helyzetét, a társaság tevékenységi területeit, szervezeti 

felépítését, legfontosabb megvalósítandó feladatokat. 

 

 

I. A piac elemzése 

 

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. korosztálytól függetlenül kínál programokat a helyi lakosság 

mellett a környező és a távolabbi településen élők számára, természetesen igazodva a helyi 

sajátosságokhoz, a hagyományokra építve, s egyúttal újat is teremtve. Befogadjuk az alulról 

érkező civil kezdeményezést, így a THURY-VÁR Nonprofit Kft. az esélyegyenlőség 

biztosításával a kulturális egyenlőtlenségek mérséklésében is szerepet vállal. A település és a 

térség turisztikai vonzerejének növelése érdekében ugyanakkor vonzó, egyedi látnivalók és 

rendezvények népszerűsítését céloztuk meg, kiemelve a Diadal Napja elnevezésű 

rendezvényünket, mely program a vár névadójáról Thury György kapitány vitézségéről kapta 

a nevét. A rendezvény alatt megelevenedik a végvári vitézi élet és a legendás 1566-os 

várostrom, amikor Arszlán budai pasa mintegy 8000 emberrel vonult fel, hogy bevegye a 

várat.  
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A kevesebb, mint 500 védő és kapitányuk, Thury György vitézségének köszönhetően a vár 

nem esett el, erről a dicső győzelemről emlékezünk meg a rendezvénysorozattal. 

Szorosan együttműködünk a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Desztinációs 

Menedzsmenttel, az általuk kínált pályázati lehetőségeket támogatjuk, részt veszünk benne. A 

THURY-VÁR Nonprofit Kft. tagja a szervezetnek, mivel Várpalota képviseli a desztináció 

keleti részét. A térség turizmusának marketingjéhez járul hozzá a Veszprém Megyei Várak 

Egyesülete, amely hét Veszprém megyei középkori vár és várrom működtetésének 

érdekképviseleti szerve, melynek a Thury-vár is része. Folyamatos és szoros az 

együttműködés a várak „kapitányaival”, támogatjuk egymást, közös kiadványt készítünk. 

A várpalotai közönségre jellemző, hogy az ismert nevű művészek alkotásaira, produkcióira 

kíváncsi, szereti a különlegességet, s a kulturális kuriózumot. Ezt a szempontot szem előtt 

tartva állítjuk össze éves munka- és rendezvénytervünket. 

Bebizonyosodott, hogy a helyi alkotók megnyitói inkább számítanak társadalmi eseménynek, 

találkozóhelynek, s jó alkalomnak a kapcsolatok ápolására. Ezt a miliőt próbáljuk ez évben is 

kiterjeszteni valamennyi általunk szervezett eseményre is. A várra és környékére tervezett 

nagyívű, látványos, turisztikai vonzerőt jelentő rendezvényektől pedig az idegenforgalom 

további növekedését reméljük.  

Várpalota jelenleg hét európai várossal áll testvérvárosi kapcsolatban, az együttműködések 

nagy része kulturális, ifjúsági és sport területeken indult el és zajlik folyamatosan. A 

testvérvárosokkal közvetve van kapcsolatunk a hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős 

referensén keresztül. A testvérvárosi kapcsolatoknak köszönhetően a Thury-várban sikerült 

berendeznünk egy török szobát, mely bepillantást ad a török testvérvárosunk életébe, 

fotókkal, eredeti török tárgyakkal életre keltve azt. Immár második alkalommal rendezzük 

meg az Olasz Napokat, mely rendezvénnyel bemutatjuk az olasz gasztronómiát, szokásokat, a 

testvérvárosok életét, nevezetességeit.  
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Termékpropaganda 

 

Meghívók, prospektusok, plakátok, kiadványok megjelentetésével, terjesztésével, online 

marketing felhasználásával népszerűsítjük rendezvényeinket. 

Számokkal bizonyítható eredményt jelent egy hatásos plakát, molinó elhelyezése a megfelelő 

helyen egy-egy rendezvényt megelőzően, de nagyobb a jelentősége az internetes felületeken 

való hirdetésnek, nyomon követhető az elérések száma. Rendezvényeink a NKft. honlapján, a 

város honlapján megtalálhatók, s ezen honlapok naprakész információval szolgálnak. 

  

 

A THURY-VÁR Nonprofit Kft.-nél 24 fő dolgozik teljes, illetve részmunkaidőben: 

- vezetők: ügyvezető igazgató, könyvtárvezető 

- szakalkalmazottak 

- technikai, ügyviteli személyzet 

 

 

Az idei év egyik legfontosabb feladata a Thury-vár vagyonkezelésének meghosszabbítása. Az 

elmúlt év végén elindítottuk a folyamatot, jelenleg a Vagyonkezelő Zrt. által kért adatok 

összegyűjtését végezzük. 

Szervezeti egységeink műszaki-technikai állapota kielégítő. A Kft. a jogszabályokban előírt 

dokumentumok, szabályzatok, üzleti- és munkatervben meghatározott feladatok, előírások 

alapján működik. 
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II. Tevékenységi területek, szervezeti felépítés 

 

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. intézményegységei:  

- Thury-vár 

- Krúdy Gyula Városi Könyvtár 

- Jó Szerencsét Művelődési Központ  

- Nagy Gyula Galéria  

- Várpalotai Ifjúsági Ház  

- Fodor Sára Tájház 

- Inotai Közösségi Ház 

- Felsővárosi Kvártély, Kézműves és Bemutatóház  

- Készenléti Közösségi Ház 

- Balatonfűzfői üdülő, Büki Vendégház 

 

 A szervezeti egységekben folyó szakmai munkát külön-külön terveztük meg, figyelembe 

véve a különböző helyszínek nyújtotta lehetőségeket. 

 

 

Thury-vár 

 

- műemlékvédelem, kulturális örökség megóvása 

- idegenforgalmi hasznosítás 

- fesztiválok, nagyrendezvények 

- konferenciák 

- esküvő, lakodalom 

- önkéntes szolgálat, 

- gyakorlati helyszín 

- a Thury-vár terei – várkápolna, márványterem, Thury György terem, 

rendezvényterem, lovagterem – városi rendezvények szervezése 
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- az épület helyiségei, technikai eszközei, szolgáltatásai egész évben különböző 

rendezvényekre bérelhetők, igényelhetők 

- PR és marketingtevékenység 

- képző- és iparművészeti gyűjtemények gondozása 

- pályázatok 

- helytörténet, múzeumi foglalkozások 

- kiadványtervezés 

- kiadvány értékesítés 

- filmvetítés 

 

A Thury-várban az elmúlt évek alatt sikerült a látogatószámot növelnünk, térítésmentes 

programok mellett fizetős programokat is beépítettünk, de a látogatószám véleményem szerint 

ugyanezen programok megvalósításával nem növelhető, emiatt új lehetőségek kidolgozását 

céloztuk meg. Új programcsomagokat állítottunk össze, teljesen új megjelenéssel, gondolok 

itt a kiadványok megjelenésére, tartalmára. Kisgyermekeknek, családoknak, fiataloknak, 

osztálykirándulóknak állítottunk össze programcsomagokat, beépítve a múlt évben elkészült 

ThuryTrip elnevezésű applikációt. A tavasz folyamán elindítunk egy kampányt az új 

kiadványokkal és a promóciós kisfilmmel, a kampánnyal többek között a Balaton északi 

partját célozzuk meg.  

Az online marketingre nagy energiát fordítunk, célzottan a megszólítani kívánt célcsoportra.  

A helyi lakosokat a helyi újságokkal elérjük, de ahhoz, hogy bevételt tudjunk növelni, ki kell 

tekintenünk a megyehatáron kívülre is.  

Ahhoz, hogy bevételt tudjunk növelni, új szolgáltatásokat kell nyújtani a látogatók számára. 

Pályázati forrásból a vár építéstörténetéhez kapcsolódó állandó kiállítással bővítjük a 

földszinti várfolyosón a tárlatot, az Újlakyak egész alakos márvány sírkőmásolatát, 

páncélöltözeteket és történelmi zászlókat mutatnánk be.   

A rendezvények előkészítése mellett az év első felében promóciós kisfilmeket készíttetünk a 

várról – kiemelten a Diadal Napja rendezvényről –, előkészítjük a Lovagterem új állandó 

kiállítását, koordináljuk a középkori konyha megvalósítását, mely kiállítás a XXXII. 

Várpalotai Napokon nyílik meg.  
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A 2017-es év további feladata a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális 

intézmények szakmai támogatására kiírt ún. Kubinyi pályázat előkészítése. Újlakon, a 

ferences templomban található Újlaki Miklós és Újlaki Lőrinc sírköve, amelyről Nagy Károly 

restaurátorművésszel (Mór) szeretnénk hiteles másolatot készíttetni a nyár folyamán a Thury-

vár állandó építéstörténeti kiállításába, mivel az Újlakiak építtették Palota várát a XV. 

században, illetve Lőrinchez köthető Palota mezővárossá történő kiépítése.  

Áprilisban a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot készítjük elő – kiállítási installációk 

(paravánok, tárló). Az önkormányzat a társaságunk által szakmailag előkészített könyvtári, 

közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, valamint a muzeális intézmények szakmai 

támogatására igényelhető központi forrásokra nyújtott be igényt a Magyar Államkincstáron 

keresztül, amely támogatások biztosítása pluszforrást jelent Társaságunk számára a 

tevékenységi körünkből adódó feladataink színvonalas ellátására. 

Kiemelt, nagyszabású képzőművészeti kiállításokat szervezünk – New Yorkból Csikós Nagy 

Zsuzsa műgyűjtő kollekciójából Toulouse Lautrec – Út a modernizmus felé című kiállítása, 

mely júniusban nyílik.  

Az év második felében feladatunk a Városi Képző- és Iparművészeti Gyűjtemény gondozása, 

kihelyezett művek dokumentumainak rendezése (Polgármesteri Hivatalban lévő művek 

nyilvántartásának rendezése, átadás-átvételi dokumentumainak elkészítése, aktualizálása), 

anyagválogatás, új állandó kiállítás előkészítése, képek restaurálása, tisztítása, keretezés. 

Fontos számunkra a felújított várudvar további kihasználása, a várudvarban különböző 

korosztályt érintő programok megvalósítása. Havi rendszerességgel szabadtéri programokat 

szervezünk a várudvarban, figyelembe vesszük a nagyrendezvények időpontját. Az új 

díszburkolattal rendelkező várudvart közösségi térként nyitottuk meg a helyi lakosok és a 

hozzánk látogató vendégek előtt, az elmúlt évekhez képest továbblépünk, hiszen népi 

fajátékok elhelyezésével tesszük vonzóbbá az udvart a látogatók számára. 

Minden pályázati lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy programjainkat minél 

színvonalasabban valósíthassuk meg, így az Nemzeti Kulturális Alaphoz a XXXII. Várpalotai 

Napok elnevezésű program megvalósításához, A Diadal Napja programhoz, kiállítás 

megvalósításához pályázatokat nyújtunk be április 1-igl. A Thury-vár ajándékboltjában 

bővítjük az ajándéktárgyak palettáját. 
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A 2018. évi kiállítási terv kidolgozás alatt áll. A 2017. évi programterv mentén valósítjuk meg 

kulturális programjainkat.  

Terveink szerint január és augusztus közötti időszakban Nagy Gyula művészeti album 

tervezését végezzük (szerkesztés, szövegírás, korrektúra, lektorálás). 

A Gál Gyula Sportcsarnok aulájában a Várpalotai Bányász Sportkör relikviáiból állandó 

kiállítás megrendezéséhez nyújtunk segítséget, mely emléktárgyak zöme a várban található 

gyűjtemény része. 

A közművelődési, valamint a turisztikai koncepciókból adódó feladatokat időarányosan 

valósítjuk meg, különös figyelemmel a város turisztikai vonzerejének további növelése 

érdekében szervezett nagyszabású rendezvények lebonyolítására. Rendezvénysorozatokat 

szervezünk hagyományos és új elemekkel a művészetek minden ágából elismert előadók 

meghívásával, fiatal tehetségek felkarolásával, a várpalotai alkotók bemutatkozási 

lehetőségeinek növelésével.   

További pályázati lehetőségeket keresünk a Jó Szerencsét Művelődési Központ felújítására 

(ifjúsági, civil közösségi tér kialakítása)  

 

Krúdy Gyula Városi Könyvtár 

 

- város illetve térség könyvtári és információs szolgáltatásainak megszervezése 

koordinálása a lakosság, valamint az idelátogató turisták, vendégek minőségi ellátása 

- az épület helyiségei, technikai eszközei, szolgáltatásai egész évben különböző 

rendezvényekre bérelhetők, igényelhetők 

- információszolgálat, archiválás 

- helyismereti kutatómunka 

- könyvkiadói tevékenység 

- író- olvasó találkozók megszervezése 

- városi rendezvények szervezése 

- pályázatok 

- önkéntes szolgálat 

- gyakorlati helyszín 
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A könyvtár 2017-ben is ellátja az évről évre ellátott feladatait, idén is megrendezi megszokott 

rendezvényeit. Ezzel együtt fontos változások elé néz(het)ünk a 2017. évben. Idén elkezdjük a 

szakmai minőségirányítási rendszer bevezetését az intézményben. A bevezetéshez 

továbbképzésre (egy fő könyvtáros minőségirányítási tanfolyamot fog elvégezni), és külső 

szakértő(k) bevonására lesz szükség, valamint az év második felében minden dolgozónak meg 

kell ismerkednie a minőségirányítási rendszer felépítésének és működésének alapjaival, a 

minőségirányítási dokumentáció rá vonatkozó részeivel, úgy, hogy azokat a gyakorlatban is 

tudja alkalmazni.  Külső feltételektől (pályázati forrástól) függ, hogy megvalósul-e könyvtár 

költözésének régóta napirenden lévő ügye. Az elbírálás alatt álló TOP CLLD-pályázat 

sikeressége esetén elkezdődik annak a konkrét megtervezése, hogy a Nagy Gyula Galéria 

(zsinagóga) és a mögé felépítendő épület miként szolgálja legjobban, legkorszerűbben a XXI. 

század kihívásainak megfelelő könyvtári célokat. Szintén pályázati forrástól (EFOP-4.1.8-16) 

függ, hogy az előző uniós pályázati ciklus TÁMOP és TIOP pályázataiból megújult, de azóta 

elavuló számítógépes infrastruktúránkat ismét sikerül-e a legújabb technológiákra 

lecserélnünk, és újabb 5 évre biztosítanunk a könyvtár nélkülözhetetlen informatikai hátterét. 

A pályázat megírása folyamatban. Idén is folytatjuk könyvkiadói tevékenységünket. A múlt 

évben GULAG-emlékév volt, melynek van egy fontos várpalotai dokumentuma: Völgyi 

József Magyar Holokauszt című könyve. Könyvtárunk – a család és a polgármester asszony 

egyetértésével – a 2009-ben magánkiadásban megjelent könyvet a város hathatós 

támogatásával szeretné javított formában, a lehető legméltóbb módon újra kiadni.  A 2018-as 

év Krúdy Gyula születésének 140., halálának 85. évfordulója lesz, ezért könyvtárunk 

nagyszabású rendezvénysorozattal kíván megemlékezni a Várpalotához ezer szállal kötődő 

íróra. Szeretnénk, hogy a 2018-as év Krúdy-emlékév legyen. A 2017-es év folyamán 

megteremtjük annak feltételeit, hogy a Fodor Sára Tájházat – egy éves, átmeneti időszakra – 

Krúdy-emlékházzá alakítsuk. (Megjegyzés: Krúdy apjának szülőháza majdnem a tájházzal 

szemben volt, nagyjából a református templom melletti ház helyén). Ennek érdekében 

felvesszük, illetve újra élővé tesszük kapcsolatainkat Nyíregyházával, Szécsénnyel, Óbudával, 

Balatonfüreddel, Siófokkal és a felvidéki Szécsénykovácsival, valamint a Krúdy Gyula 

életművét kutató tudósokkal és a Krúdyt tisztelő szervezetekkel, baráti körökkel.  
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Idén – rendhagyó programként – Könczöl Imre legendás, 50 évvel ezelőtti irodalmi 

majálisának hangulatát igyekszünk megteremteni a Thury-vár melletti ligetben, mellyel a 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. és az Országos 

Széchényi Könyvtár konzorciuma által koordinált, Közösségek hete elnevezésű országos 

programhoz csatlakozunk.  

2012-ben Hrabowszky György lelkészre emlékeztünk meg az evangélikus gyülekezettel 

közösen a város és polgármester asszony hathatós segítségével, részvételével; idén ehhez 

hasonlóan a „Reformáció 500” rendezvénysorozat keretében emléknappal és emléktábla 

avatásával Naszályi János lelkészre kívánunk megemlékezni a helyi református gyülekezettel 

együttműködve. 

 

 

Jó Szerencsét Művelődési Központ 

 

- bányászhagyományok ápolása, kiemelten a bányász nyugdíjas klubnak állandó 

irodahelyiség biztosítása, „Jó Szerencsét” köszöntés szervezésében az NKft. aktív 

szerepvállalása 

- színházi előadások, gálák 

- civil szervezetek, művészeti csoportok befogadása 

-  az emeleti előcsarnok és kiemelten a dr. Szíj Rezső Kamaraterem folyamatosan helyet 

biztosít civil csoportok összejöveteleinek, előadásoknak 

- az épület helyiségei, technikai eszközei, szolgáltatásai egész évben különböző 

rendezvényekre bérelhetők, igényelhetők 

 

Az épületben számos civil szervezet, művészeti együttes, ismeretterjesztő- és hobbikör, klub, 

tanfolyam működik. A mozgásstúdióban néptánccsoport működik, a Cserregő 

Néptáncegyüttes apraja-nagyja próbál a termekben. Az épületben színházterem található, ahol 

különböző színházi előadások, hangversenyek, gálák, ünnepségek, nyári időszakban 

filmvetítések zajlanak. Az idei évtől megpróbálkozunk a bérletes színházi előadással, illetve a  
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tavasszal önálló színházi előadásnak is helyet biztosítunk. Folytatjuk az újévi gála elnevezésű 

programunkat, mely nagy sikernek örvend. Törekszünk arra, hogy nem vásárolunk meg 

előadásokat, hiszen a kockázata nagyon magas annak, hogy nem tudjuk értékesíteni a 

jegyeket és esetlegesen veszteséges lesz az előadás. Az előadások többségére 

„jegymegosztásos” szerződést kötünk az adott színházi társulatokkal. 

 

 

Nagy Gyula Galéria 

 

-  időszakos kiállítások megvalósításának helyszíne 

-  helytörténeti kiadványok értékesítése 

-  zsinagóga építéstörténeti kiállítás létrehozása 

-  különböző rendezvények (zenei, prózai, bemutatók, előadások, stb.) helyszíne 

-  pályázatok 

- hasznosítás bérbeadás útján 

 

Az egykori zsinagóga 1839-ben épült, műemlék, 1986 óta az önkormányzat által alapított 

galériaként működik. A Magyar Művészeti Akadémia által támogatott pályázatnak 

köszönhetően 2017 tavaszán megújul az épület és eredeti funkciójának megfelelően vasárnap 

és hétfő kivételével naponta fogadja a látogatókat. A Városi Képző- és Iparművészeti 

Gyűjtemény, Matzon Frigyes szobrászművész és Bíró Antal festőművész (Franciaország) 

hagyatéka  ismét elérhető lesz az épületben. 
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Várpalotai Ifjúsági Ház  

 

- egyik pillére az a védernyő szerep, amely biztosítja, hogy a városban élő gyermekek, 

fiatalok kötetlen formában, de hasznosan, megfelelő felügyelet mellett töltsék el 

szabadidejüket 

- ifjúsági közművelődés 

- önkéntes szolgálat 

- alacsony küszöbű szolgáltatás biztosítása 

- civil szervezetek, sportegyesületek befogadása 

- gyakorlati helyszín 

 

Biliárd, csocsó, ping-pong, kézműves műhely, zenekari próbaterem, táncterem mind-mind 

megtalálható az ifjúsági házban. A fiatalos termeink barátságos helyszínt biztosítanak 

mindenki számára, kicsiktől nagyokig. Az ifjúsági ház lehetőséget nyújt arra, hogy a már 

meglévő, illetve a jövőben alakuló csoportok, szervezetek összejöveteleket, különböző 

programokat valósítsanak meg, továbbá valamennyi termünk bérbe vehető. Az ifjúsági 

házban hétvégenként vállaljuk sok-sok játékkal egybekötött zsúrok szervezését. A kicsik részt 

vehetnek ügyességi játékokban, mókás vetélkedőkön, kipróbálhatják társasjátékainkat.  

 

Az ünnepeltet feldíszített teremmel és apró meglepetéssel várjuk. Baba-mama klubunk 

nagyon népszerű, termeink kihasználtsága maximális. Szorosan együttműködünk az épületben 

található általános iskolával, közöses szervezett rendezvényeink száma évről évre növekszik. 
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Fodor Sára Tájház 

 

 

- az állandó kiállításon kívül a palotai és a térség kézműves alkotói időszaki tárlatokon 

mutatkozhatnak be, melynek a Tájház ad otthont 

- helytörténeti kiadványok értékesítése 

 

 

A 19. század elején terméskőből épült parasztbarokk lakóház, 1986 óta az önkormányzat által 

alapított helytörténeti gyűjteményként működik. Kialakításában nagy szerepe volt Pacsuné 

Fodor Sára helytörténésznek, aki a tájház megnyitásától haláláig az intézményben dolgozott.  

A helytörténész nevét a tájház 2006-ban vette fel. A gyűjteményt a lakosság adományozta 

régi tárgyi emlékekből. Az állandó kiállítás ízelítőt ad a település és környéke iparos 

múltjából: meszesek, földművelők, fazekasok, csapók, bognárok, tutyikészítők 

mindennapjaiból. 2016-ban szakfelügyeleti vizsgálatot követően a gyűjteményi anyag 

néprajzkutató muzeológus vezetésével felleltározásra került, az új állandó kiállítás rendezés 

alatt áll, az idei év tavaszán nyitjuk meg. 

A Tájház nagyszobájában a Krúdy Gyula emlékszoba kialakításának előkészítése folyamatban 

van az író születésének 140. évfordulója alkalmából  

 

 

Inotai Közösségi Ház 

 

- lakókörzeti hagyományok felkutatása, ápolása 

- civil kezdeményezések felkarolása, befogadása 

- könyvkölcsönzés 

- közösségi tér biztosítása lakossági és részönkormányzati kezdeményezéseknek 

- pályázatok 

- gyakorlati helyszín 

 

Az Inotai Közösségi Házban civil szervezetek alakultak és működnek rendszeresen: nyugdíjas 

klubok, női torna klub, kertbarát kör, cserekör. Az intézmény állandó kiállítása az Inota és az  
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inotai családok az 1800-as évek végén és az 1900-as évek elején című fotóanyag, emellett 

negyedévente megújuló kiállításokkal is várjuk az érdeklődőket. Két különálló, különböző 

méretű terme családi rendezvényekhez, osztálytalálkozókra, egyéb programokra bérelhető. 

A közösségi ház fizikailag és átvitt értelemben is a városrész központját jelenti. Jelenleg az 

egyetlen olyan intézmény - épület - ahol társasági, társadalmi és kulturális életet élhetnek az 

itteni lakosok. Az inotai iskolával és óvodával szorosan együttműködünk, közös programokat 

valósítunk meg. Inota városrészben folytatjuk az állandó programok szervezését, 

lebonyolítását, éves szinten kettő nagyrendezvényt valósítunk meg, a Toros Fesztivált, melyet 

hagyományteremtő szándékkal, civil kezdeményezésre indítottunk 2017. év elején, illetve a 

Szent Mihály napi forgatag elnevezésű rendezvényünk, mely szüreti felvonulással zárul. Az 

adventi programsorozatunkat az idei évben is megvalósítjuk, civil szervezetek és az inotai 

iskola, óvoda aktív bevonásával. 

 

 

Felsővárosi Kvártély, Kézműves és Bemutatóház 

 

- bérbeadás 

- hagyományápolás, kézműves foglalkozások civil szervezetekkel közösen 

- az épület első részének tartós bérbeadása 

 

 

Készenléti lakótelep Közösségi Ház 

- az épület nem megfelelő állapota miatt a 2017. évben nem kívánunk megvalósítani 

közösségi programokat, civil szerveztek kezdeményezéseknek (pl. ruhaosztás) helyet 

biztosítunk 

 

Balatonfűzfői Üdülő, Büki Vendégház 

- hasznosítás bérbeadás útján  
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A 2017. évi üzleti tervben feltüntetett tervadatok a tervkészítés időpontjában rendelkezésre 

álló információk alapján kerültek meghatározásra. (1. sz. melléklet) 

 

Hiszem, hogy a Várpalotai Közüzemi Kft. és az önkormányzat támogatásával az üzleti 

tervben foglalt elképzeléseink maradéktalanul megvalósulnak. 

 

Várpalota, 2017. március 10. 

  

 Csővári Zsófia Réka 

 THURY-VÁR Nonprofit Kft. 

 ügyvezető igazgató 


