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Bevezető 

 

Örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, 

ember alkotta és természet adta értékeit meg kell őriznünk. 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 nemzeti értékeink védelme hozzájárul a nemzeti 

azonosság-tudat kialakulásához és megszilárdításához. A THURY-VÁR Nonprofit Kft. a 

kultúra eszközeivel e harmónia megteremtésére törekszik Várpalota város életében.  

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. 2017. 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. 

 

A Thury-várban és a telephelyeken végzett tevékenységek  

 

A vár a turisztikai és muzeális tevékenységek fő helyszíne. A várban állandó és időszaki 

kiállítások egész évben jelen voltak. Állandó kiállításaink a vár folyosóján a vár fejlődését 

bemutató makettekből álló és a palotaszárnyban elhelyezett helytörténeti kiállítás, a gróf 

Sztáray Antal Bányászati Kiállítóhely gyűjteménye, a Bakonyi Poroszkálók Hagyományőrző 

és Sportegyesület tárlata, a török szoba, kínzókamra, Szabó Vladimír gyönyörű festményeiből 

álló kiállítás, valamint a Méretes Szabóság ruhatörténeti gyűjteménye. A vár földszintjéről 

felfelé haladva a lépcsőház falain található az „I. világháború képekben” elnevezésű kiállítás 

igen népszerű a látogatók körében. A második emeletre kanyarodva a végvári vitézeket 

mutatjuk be fotókon keresztül.  

A 2017-es évben a Thury-vár állandó kiállításai mellett a Kft. székhelyén és telephelyein 

megtekinthető volt továbbá időszaki kiállításként a Magyar Kultúra Napja keretén belül 

megrendezett Kühl Júlia kiállítása Etűdök címmel, mely kiállítás nagy sikert aratott. Kecskés 

Erika grafikus, Kavecz Andrea koncertfotóiból nyílt kiállítás a Várpalotai Napok keretén 

belül nyílt. Bíró Antal festőművész képeiből megnyílt kiállítás népszerűnek bizonyult a  
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látogatók körében. Az év kiemelkedő kiállítása a New Yorkban élő Csikós Nagy Zsuzsanna 

gyűjteményéből kölcsönzött Henri De Toulouse-Lautrec válogatás, mely egész nyáron 

megtekinthető volt a Thury-vár Márványtermében. 

Megnyitottuk a Fodor Sára Tájházat, mely bejelentkezés útján látogatható. Elkezdtük a 

Krúdy-Emlékév szervezését, mely a 2018-as év kiemelkedő programsorozata. A Krúdy 

Emlékszoba kialakítása és a programsorozat összeállítása a 2017-es évben elkezdődött, az 

egyeztetések folyamatosak voltak.  

A Nagy Gyula Galéria a felújítást követően kiállítótérként funkcionált a 2017-es évben, a 

Matzon Frigyes tárlat ismét megtekinthető a galéria karzatán. A galéria a kiállítások mellett 

lakodalmaknak, könyvbemutatóknak kisebb koncertek, baráti összejöveteleknek is helyszíne. 

Zsuffa Tünde írónő könyvbemutatója mellett a Várpalotai Napok rendezvénysorozat egyik 

állomásaként is helyszínül szolgált, az ausztriai testvérvárosunkból érkezett Die Neffen von 

Tante Eleonor nevű csapat adott nagyszerű koncertet a várpalotai lakosok nagy örömére. 

Újjászülető Zsinagógák elnevezésű koncertnek is otthont adott az épület. A „Múltidéző 

beszélgetés Nagy Gyuláról” című rendezvényünk szintén sikeresnek bizonyult. 

A Galéria bejelentkezés útján látogatható. 

 

2017. évben a kulturális rendezvények nagy része, hasonlóképpen a 2016. évhez a Thury-

várban valósult meg, ezáltal a vár hasznosítása fokozódott, a várpalotaiak számára a Thury-

vár folyamatosan nyitva áll. Több kedvezményt is biztosítunk, nemzeti ünnepeinken, nagy-

rendezvényeinken térítésmentesen látogatható a vár. Az év többi napján a várpalotai lakosok 

50%-al olcsóbban vehetik igénybe szolgáltatásunkat. A várpalotai óvodásokat, iskolásokat 

évente egyszer térítésmentesen várjuk középkori várunkba. Az oktatási intézmények nagy 

része élt ezzel a lehetőséggel. 

A 2017-es évben nőtt a házasságkötések, lakodalmak, táncos rendezvények, bálok száma a 

Thury-várban.  

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. mindegyik telephelyén színes programmal vártuk az 

érdeklődőket. A Thury-vár mellett a többi telephelyre is nagy hangsúlyt fektettünk. Számos 

rendezvénynek adott otthont a székhely és a telephelyek is egyaránt.  
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A teljesség igénye nélkül: Újévi Operett Gála, Toros Fesztivál, Pueri Castelli rendhagyó 

koncertje, Mozgó Mozi, Krúdy Gyula Kreatív Írókör, Baba farsang, Önkormányzati bál, 

Hagyományos Bálint Nap, Szenta János kiállítása, az Autizmus Napja, Zeneiskolai 

hangversenyek, Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja, Bányász Kórus 

Hangversenye, Versmondó verseny, Olasz Napok, Öveges Ernő kiállítása,  Ney Dávid 

Kórushangverseny, Értéktár Nap, Civil Nap, Irodalmi Majális, Tavaszi Tárlat, Reformáció 

képekben, Egészségnap, színház előadások, Bokszgála. 

 

Várpalota gazdag történelmi múlttal rendelkezik, az egykori végvár Palota legdicsőbb napjait 

idézi. A 2017-es évben is folytattuk a Thury kultusz továbbépítését, hiszen méltán büszkék 

lehetünk Thury Györgyre, a híres törökverő várkapitányra, aki 1566. június 14-én 500 fős 

maroknyi seregével sikeresen védte meg Arszlán pasa 8 ezer fős seregével szemben Palota 

várát. A Diadal Napja elnevezésű történelmi várjáték, mely a végvári vitézek és csatlakozó 

helyi hagyományőrző csoportok, valamint toborzókon önként jelentkező „várnépe” 

segítségével nagyszabású életképekkel elevenítik fel a XVI. századi várostromot. A Bakonyi 

Poroszkálók hagyományőrző egyesület vezetőjével, Csepin Péterrel közösösen 2017-ben is 

azon dolgoztunk, hogy a Péter ötlete nyomán 2014. június 21-én első alkalommal 

megrendezett várjáték elismert rendezvény legyen, és országosan is elismertté váljon. A 

történelmi várjátékra egész évben készültünk, folyamatos egyeztetést követően rajzolódott ki 

a végleges program, mely rendezvény a Hagyományos Bálint Nappal indult február 

hónapban.  

 

Az év másik kiemelkedő rendezvénye a VII. David Popper Csellóverseny volt, melynek 

Várpalota város szívében található Thury-vár adott otthont. A 2017-es évben sokkal több 

versenyző jelentkezett, mint az elmúlt években. A verseny színvonaláról az is tanúskodott, 

hogy nemcsak Magyarországról, Európából, hanem a tengerentúlról illetve a Távol-Keletről is 

érkeztek hozzánk fiatal tehetségek. 

 

A Thury-várban helyet biztosítottunk az országosan is elismert „Zenés színház az egész világ” 

tehetségkutató versenynek, ezáltal növeltük a hozzánk látogató családok számát. A 

Múzeumok éjszakája elnevezésű program a helyi civilekkel közösen valósult meg.  
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A 2016. évben felújított várudvar folyamatosan szabadtéri rendezvények helyszínéül szolgált. 

A Várpalotai Napok rendezvénysorozata maradt egyhetes programsorozat. A Várpalotai 

Napok programsorozat szabadtéri részének megnyitóját a várudvarban tartottuk, mely 

helyszín méltónak bizonyult. Sajnálatos módon baleset történt a szabadtéri rendezvény 

másnapján, szombaton. A Banzaj elnevezésű extrém hinta összetört, mely baleset a 

rendezvényt megszakította. Azonnal intézkedést követően sikerült elkerülni a még nagyobb 

katasztrófát, a rendezvényen pánik hangulat nem alakult ki. A városvezetéssel egyeztetve a 

rendezvényt félbeszakítottuk. A hatóság az ellenőrzés során a Kft.-nél mindent rendben talált. 

 

Különböző típusú programjainkhoz kapcsolódóan nagy hangsúlyt fektettünk a kézműves 

foglalkozásokra.  

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

meg az országos programsorozathoz kapcsolódva. A rendezvény helyszínéül Inota városrészt 

választottuk, hiszen így rendezvényünket autentikus közegben valósíthattuk meg, 

összekapcsolva az immár hagyományos szüreti felvonulással, amely mára szerves része lett 

Inota életének. 

Az Inotai Közösségi Ház a 2017. évben tovább folytatta a Faluház életének és 

népszerűségének fellendítését, aminek részeként elindítottuk a fiatalok bevonását a helyi 

közösségi életbe, a Faluház vérkeringésébe. A helyi civil szervezetek folyamatosan igénybe 

veszik az épületet, számos rendezvényt bonyolítanak le a Faluház falain belül. A Faluház 

nyílászárót önkormányzati támogatással sikerült kicserélni, a fűtésrendszer korszerűsítése 

megtörtént, de a kazánnal folyamatosan problémák vannak. Célszerű átgondolni a gázfűtésre 

való visszaállást. A fűtőanyag minősége miatt a költség nagyon magas, a kazán csak egy 

bizonyos fajta pellettel működik, aminek a költsége nagyon magas és nem költséghatékony. 

 

Az Idősek Napja rendezvényünk két helyszínen (Várpalota, Inota városrész) nagy sikert 

aratott. 

 

A Palotai Advent programsorozatot kibővítettük, a helyszínül választott Thury-vár udvara 

hétről hétre megtelt, a programot színesítettük helyi, illetve sztárfellépőkkel. Inotán is 

színvonalas adventi programsorozatot valósítottunk meg, a szervezést teljes egészében 

átvettük, így mind a négy hétvégén színes programot kínáltunk az érdeklődőknek. A 
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programsorozat sokkal bensőségesebbé vált az illatok, fények és egyéb hangulatelemek 

hatására. A 2017-es évben nagyobb hangsúlyt fektettünk a marketingre, mely eredményesnek 

bizonyult. Hétről hétre egyre nagyobb számban vettek részt az emberek a rendezvényeken. 

Az adventi programsorozat lezártával a programsorozatot az Újévi Gálaműsorunkkal 

folytattuk, mely rendezvényt már 2017 novemberében elkezdtük reklámozni.  

A Várpalotai Ifjúsági Házban folytatódott a baba-mama klub, melyet nagy örömmel vettek a 

kismamák. Kreatív foglalkozásokkal emlékeztünk meg a jeles napokról, kiegészítve a várban 

zajló rendezvényeket. Az ifjúsági házban a gyermekeknek szóló rendezvények 

térítésmentesen voltak igénybe vehetőek. A termek kihasználtsága nőtt, tánccsoportok egyre 

nagyobb számban bérelték az intézményt. A születésnapi zsúrok száma rendkívül megnőtt, 

melyből bevételt produkáltunk. A helyi zenekarok folyamatosan bérlik az ifjúsági ház termeit. 

 

A kiemelt nagyrendezvények a tervek szerint zajlódtak, a Majális elnevezésű rendezvényt 

más helyszínen, a Gál Gyula Városi Sportcsarnoknál rendeztük meg, az elkerülő út építése 

miatt.  

 

Az önkormányzat támogatásával 2016-ban benyújtottuk az Kubinyi pályázat IV. ütemét, mely 

támogatásban részesült, ennek köszönhetően a középkori konyha berendezéseit vásárolhattuk 

meg, mely kiállítás a 2018-as évben nyílik meg. A 2017-ben benyújtott Kubinyi pályázat 

sikeresnek bizonyult, mely forrás összegéből a várfolyosót vértek, zászlók színesítik majd. 

Újlaki sírkőmásolatokat készíttetünk. A Nemzeti Kulturális Alapprogram Örökségvédelem 

Kollégiuma támogatásával paravánokat vásároltunk.    

Az érdekeltségnövelő pályázaton elnyert összeget a vár eszközállományának, berendezési 

tárgyainak gyarapítására használtuk fel. 

 

 

Kapcsolatok más szervezetekkel  

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

voltunk 2017. évben is. Továbbra is tagszervezetként veszünk részt a Veszprém Megyei 

Várak Egyesülete, Magyarországi Történelmi Várak Egyesülete munkájában, amely 

elsősorban állandó fórumot, érdekképviseletet és a programjaink összehangolását jelentette.  

 

 



THURY-VÁR Nonprofit Kft. 2017. Szakmai beszámoló  

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. kapcsolata a helyi civil szervezetekkel 2017. évben is jónak 

mondható.  

 

 

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- és Bemutatóház,  

Inotai Közösségi Ház.  

 

Rendezvényeink az 1997. évi CXL. tv. alapján a kötelező ünnepek, a közművelődési 

megállapodás alapján már hagyományosnak tekinthető nagyrendezvények és a város által 

támogatott egyéb programok.  

 

A 2017. évben kiemelten kezelt városi programok az alábbiak:  

Magyar Kultúra Napja,  

Hagyományos Bálint Nap, 

Március 15. Nemzeti ünnep,  

Értéktár Nap,  

Olasz Napok, 

Ney Dávid Kórushangverseny,  

Majális 

Vadász - Gyermeknap,  

Nevelők Napja, 

A Diadal Napja - történelmi várjáték, 

Henri De Toulouse-Lautrec kiállítása, 

Múzeumok éjszakája,  
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Semmelweis Nap, 

Augusztus 20. Állami ünnep,  

Várpalotai Napok, 

 „Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!” – Szent Mihály napi rendezvény, 

Idősek Világnapja,  

Október 23. Nemzeti ünnep, 

VII. David Popper Csellóverseny 

Szociális Munka Napja, 

Palotai Advent.  

 

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. székhelyeként működő Thury-vár vagyonkezelésének 

meghosszabbítása folyamatban van, a szerződés előkészítése a 2017-es év szerves részét 

képezte. 

 

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár cégünk székhelye után a legnagyobb telephely, mely 

tevékenységénél fogva kiemelten kezelendő. 

Munkánkat a www.krudylib.hu honlapunkon is közzétett Kiemelt stratégiai céljainknak 

megfelelően végeztük a 2017-es év során. 

 

Főbb adataink (2017. december 31.) 

Regisztrált használóink száma: 2196 fő (2016-ban 2.373 fő). Személyes (helybeni használat): 

28.600 alkalom (2016-ban 29.260 alkalom). Kölcsönzött dokumentumok száma: 32.597 db 

(2016-ban 38.371 db). Dokumentumállományunk 2017. december 31-én: 78.391 db (2016-

ban 76 589 db).  

 

Könyvtárlátogatóink korosztály szerinti összetétele %-os arányban az elmúlt tíz évben:  

 

http://www.krudylib.hu/
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Könyvtárlátogatóink korosztály szerinti összetétele az elmúlt tíz évben (fő/év): 

 

 

 

Gazdálkodás  

 

A könyvtár 2017-ben 26.408.000 Ft-ból gazdálkodott. Jelentős bevételi forrássá vált évek óta 

a nyomtatás, fénymásolás, melyből 2017. év folyamán 901 848 Ft bevétel folyt be (2016-ban 

826.051 Ft).  

Tagdíjakból 318.100 Ft (2016-ban 357.500 Ft), a késedelmi díjakból 260.080 Ft (2016-ban 

341.940 Ft) folyt be. Internetezésből 142.510 Ft (2016-ban 267.710 Ft) bevételünk volt.  (Az 

alábbi diagramokon a bevételeink összetétele látszik, melyek csak a pénztárgépbe beírt  

összegek kimutatása, így – túlnyomórészt 

terembérletet jelentő, átutalással rendezett 

összegek itt nem szerepelnek.)  
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Gyűjteményszervezés 

A 2017-es év során a számlákkal igazolható dokumentum-beszerzés: 2.610.000 Ft (2016-ban 

1.969.000 Ft).  

A Márai VII. program átcsúszott a 2018-as év elejére, így ezt a támogatást jövőre fogjuk tudni 

figyelembe venni.  

Ajándékként 1.362.490 Ft értékű könyvet vételeztünk be könyvtárunk állományába (2016-ban 

1.041.438 Ft).  

 

Helyismereti tevékenység  

Stratégiai célkitűzésünknek megfelelően folytatjuk a várpalotai dokumentumok 

(másodlagosan a kistérségi dokumentumok) teljességre törekvő gyűjtését, illetve annak 

digitális térben történő közreadását.  

2017-ben 75 db új helytörténeti dokumentumot vettünk állományba (2016-os évben 80 db).  

Folytatódott a könyvtárba érkező Várpalotai Hírek és Napló cikkek kurrens feldolgozása a 

Textlib rendszerben. 

A 2017-es év folyamán kiadtuk az Adalékok az 1956-os forradalom és szabadságharc 

várpalotai eseményeihez történetéhez II. címmel Galambos István könyvének 

forrásgyűjteményét. 
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A 2018-as évre is elkészítettük a szokásos módon évfordulónaptárunkat, mely időszakokra 

bontva tartalmazza a város történelméhez, jeles személyiségéhez, intézményéhez kapcsolódva 

a legfontosabb városi évfordulókat. 

 

A Könczöl Imre könyvtárigazgató által fél évszázada életre hívott rendezvény nyomdokain 

2017-ben is megrendeztük az Irodalmi majálist a Thury-vár tövében, melynek során 

bemutattuk az „Apáink” által feljegyzett történetek című új könyvünket.  

 

Értéktár mozgalom 

Az Értéktár bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vesz a könyvtár vezetője. 

Honlapunkon a VárpalotaiWiki oldalon folytattuk az értékek feltárását, bemutatását a 

nagyközönségnek (http://krudylib.hu/wiki/varpalotai-ertekekjegyzeke).  

 

A gyermekkönyvtár kiemelt adatai 

Könyvtárbemutató foglalkozást 4 (2016: 10) alkalommal tartottunk 59 fő (2016: 198 fő) 

számára, író-olvasó találkozót 1 (2016-ban 2) alkalommal szerveztünk a fiatalok számára 25 

fő részvételével. Könyves játszóházat 7 (2016-ban 1) alkalommal 110 fő részvételével 

szerveztünk. Nagy érdeklődés mellett szerveztük meg hagyományos Olvasólámpa című 

olvasópályázatunkat.   

 

Egyéb fontos rendezvényeink 

A 2015 óta létező Krúdy Gyula Kreatív Írókör havonta tartja nyilvános klubfoglalkozásait, 

melyek továbbra is térítésmentesen látogathatóak az irodalom iránt érdeklődők számára. 

Az Arany János emlékév keretében két rendezvényt szerveztünk: a Költészet napját, illetve 

Próder István vegyészmérnök előadását „Hatvani. Arany János és a vegyészet” címmel. 

Az Őszi Könyvtári Napok során vendégünk volt – mások mellett – Tóth Krisztina József 

Attila-díjas költő, író, és a népszerű műsorvezető, Endrei Judit. 

Tizennyolcadik alkalommal rendeztük meg a nagy sikerű gasztronómiai eseményt, a Szindbád 

vacsorát.  

A városi rendezvények közül a könyvtár feladata volt a Kommunizmus áldozatai emléknap, a 

Trianoni megemlékezés (Nemzeti összetartozás napja), az október 6-ai megemlékezés (Aradi 

vértanúk emléknapja) megszervezése. 

http://krudylib.hu/wiki/varpalotai-ertekekjegyzeke

