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2022 

A pályázat 

támogatója: 

Nemzeti Kulturális Alap – Közművelődési Kollégium 

A megvalósítás ideje: 2022.09.28. 

A pályázat címe: A vizuális nevelés szerepe a közművelődésben és az oktatásban 

A pályázat célja: A vizuális nevelés jelenlétének és szerepének bemutatása 

jógyakorlatokon keresztül a közművelődésben és az oktatásban 

A támogatás összege: 590.000-, Ft 

A pályázat 

eredménye: 

A Váci Mihály Kulturális Központ harmadik éve vállalja fel, hogy 

a közművelődési munkát támogató szakmai konferenciát szervez. 

Az események olyan területeket érintenek, melyek fontos részei a 

gyakorlati szakmai munkának. A vizuális nevelés is ebbe a sorba 

illeszkedik. Célközönségünk ebben az évben a megyében dolgozó 

közművelődési szakemberek, a városban a vizuális kultúrát tanító 

pedagógusok, illetve a közösségszervezés szakos egyetemi 

hallgatók voltak. Csoportosan érkeztek hallgatók a Leonardó Média 

Akadémiáról, az Evangelikus Kossuth Lajos Gimnázium média 

szakirányáról és a Nyíregyházi Egyetem közösségszervező 

szakirányáról. 

Felkért előadóink a téma kiváló szakemberei voltak, akik hét féle 

irányból közelítettük meg a vizuális nevelés lehetőségeit, 21. 

századi trendjeit. A fotózás, a filmkészítés, a közösségi média, a 

múzeumpedagógia, az art mozik világa jelent meg az eseményen. 

Az előadók igen tartalmasan használták ki az időkereteket. 

Rengeteg információ hangzott el a közönség számára. A 

konferencia néhol túllépett az ismeretterjesztés szintjén és a 

tudományosság irányába hatott. Aki részt vett rajta, rengeteg 

ötlettel, kreatív megoldásokkal és szakmai kapcsolatokkal lett 

gazdagabb. 

 

A pályázat 

támogatója: 

Nemzeti Kulturális Alap – Közművelődési Kollégium 

A megvalósítás ideje: 2022.06.17. 

A pályázat címe: Nyíregyházi Art terrace megvalósítása 

A pályázat célja: A könnyűzenei, a színházi és irodalmi élet szereplőinek egymáshoz 

közelebb hozása 

A támogatás összege: 600.000-, Ft 

A pályázat 

eredménye: 

A program során két koncertet valósítottuk meg. Június 24-én a 

Jazzy287 és a Slam poetry, 07. 01-n pedig az Emmet Ray 

Experience várta az érdeklődőket. 



 

A pályázat 

támogatója: 

Nemzeti Kulturális Alap – Közművelődési Kollégium 

A megvalósítás ideje: 2021.09.29. 

A pályázat címe: Ismeretterjesztő tevékenység a közművelődésben, különös 

tekintettel a „Jógyakorlatokra” 

A pályázat célja: A közművelődés területén folyó ismeretterjesztő tevékenység 

bemutatása a szervezeteknél fellelhető jógyakorlatokon keresztül. 

A támogatás összege: 400.000-, Ft 

A pályázat 

eredménye: 

A konferencián 80 fő jelent meg megyénk közművelődési 

szakemberei, a Nyíregyházi Egyetem közösségszervezés szakos 

hallgatói és a Nemzeti Művelődési Intézet hallgatói közül. 

A konferencia témai a következők voltak: 

• A „Hangszert a kézbe” és az „Öröm a zene” - országos 

programok bemutatása. Előadó volt Andrásik Remo – a 

HANOSZ főtitkára (Budapest) 

•  Ismeretterjesztő előadások a Váci Mihály Kulturális 

Központban. Előadó volt: dr. Sipos László irodalmár 

(Nyíregyháza) 

• A sárospataki Művelődés Háza ismeretterjesztő 

tevékenysége Előadó volt: Csatlósné Komáromi Katalin– a 

Művelődés Háza igazgatója 

• A „Házhoz megy a zenede” - országos program bemutatás. 

Előadottt Bordás József - a Magyar Jazz Szövetség 

alelnöke (Budapest) 

• A Testünk a csoda interaktív kiállítás bemutatása. Előadó 

volt Gyenesné Kozsup Rita-kiállítás tulajdonos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020 - 2021 

A pályázat 

támogatója: 

Nemzeti Kulturális Alap – Közművelődési Kollégium 

A megvalósítás ideje: 2021.06.01. – 2021.06.16. 

A pályázat címe: Közművelődési szakemberek kompetenciafejlesztése tréningekkel 

A pályázat célja: A Váci Mihály Kulturális Központ közművelődési 

szakembereinek fejlesztése tréningekkel. 

A támogatás összege: 500.000-,  

A pályázat 

eredménye: 

A támogatásnak köszönhetően, és az előzetes munkavállalói 

felmérések alapján 16 fő közművelődési munkatárs vehettek részt 

kompetenciafejlesztésen, melyek témái a következők voltak: 

• kommunikációfejlesztés 

• csapatépítés 

• konfliktuskezelés, 

• érzelmi intelligencia fejlesztése 

 

2019 

A pályázat 

támogatója: 

Nemzeti Kulturális Alap – Szépirodalmi Kollégium 

A megvalósítás ideje: 2019.11.12. 

A pályázat címe: „Isten Balján” irodalmi találkozó 

A pályázat célja: Ady Endre munkásságának bemutatása, halálának 100. 

évfordulója alkalmából 

A támogatás összege: 300.000-, Ft 

A pályázat 

eredménye: 

2019 Ady Endre halálának századik évfordulója. Ez az év az 

irodalom és a kultúra területén a költő munkássága előtti tisztelgés 

jegyében telik.  Nyíregyházán is több esemény zajlott le, igen nagy 

érdeklődés kíséretében. Intézményünk is szeretett volna emlékezni 

és ünnepelni egy rendezvény által, mely elsősorban a fiatal 

korosztályt célozta meg. Ehhez kaptuk az Önök segítségét, mely 

lehetőséget adott tervünk megvalósításához. Több mint 400 diák, 

pedagógus és egyéb érdeklődő vett részt, Csuja Imre színművész 

tartalmas és igen színvonalas előadásán. A diákok számára 

különösen hasznos volt a több mint 70 perces versmaraton az 

érettségi tekintetében is. Szinte megható odafigyeléssel követték 

Ady legmeghatározóbb műveit. Voltak, akik együtt suttogták a 

művésszel a versszakokat. A rendezvény elérte a célját, hiszen a 

résztvevők teljesen megtöltötték a 400 fős színháztermünket. A 

műsor során megidéztük a költő szellemiségét, a közönség valódi 

értékközvetítésben vett részt, miközben a diákok irodalmi ismeretei 

is gyarapodtak. 



Az esemény osztatlan sikert aratott, melyet a különböző média 

felületek is felkaroltak. 

 

A pályázat 

támogatója: 

Nemzeti Kulturális Alap – Közművelődési Kollégium 

A megvalósítás ideje: 2019. 09. 24. 

A pályázat címe: „Fesztiválon innen és túl” – kulturális alapú gazdaságfejlesztéshez 

kapcsolódó „jógyakorlatok” bemutatása 

A pályázat célja:  

A támogatás összege: 300.000-, Ft 

A pályázat 

eredménye: 

A rendezvényük fél 10-től várta a konferenciára, workshopra 

érkezőket, akik az utolsó pillanatig kihasználták a jelentkezés 

lehetőségét. A „mozgósítás” remekül sikerült, hiszen a tervezett 40 

fős létszámot jóval túlléptük, a rendezvényen 99 fő vett részt. Külön 

örömünkre szolgált, hogy a diákság is szép számmal képviseltette 

magát. Többen érkeztek a Nyíregyházi Egyetem 

(Közösségszervező szak hallgatói), két Nyíregyházi 

szakközépiskola diákjai (Idegenforgalmi szak) közül is.  

 

A konferencia előadói között a szakma olyan neves képviselőit 

köszönthettük, mint: 

• Jantyik Zsolt – a Debreceni Művelődési Központ 

igazgatója  

• Márta István – a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke  

• Kirják Róbert a Móricz Zsigmond Színház ügyvezető 

igazgatója 

• Bódor Edit – a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú 

Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 

 

A rendezvényt műhelymunka zárta, ahol a résztvevők Varga 

Andrea vezetésével a munka során felmerülő, a kulturális alapú 

gazdaságfejlesztéshez, mint kulturális alapszolgáltatáshoz 

kapcsolódó nehézségeket próbálták feltárni, majd olyan megoldási 

javaslatokat megfogalmazni, amelyek alkalmasak lehetnek a 

probléma kezelésére. 

 

Felemelő érzés volt azt megtapasztalni, hogy mennyire fontosnak 

tartották a résztvevők a konferencia, workshop témáját. Mind ezt jól 

bizonyítja, hogy a rendezvényt követően kis csoportokba 

rendeződve tovább folyt a beszélgetés.  

Sokan fogalmazták meg konklúzióként, hogy a konferenciát 

összességében mind szakmailag, mind technikai lebonyolításában 

sikeresnek értékelték, továbbá, hogy megrendezését jövőre is 

fontosnak tartanák. 

 

 


