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Beköszönő

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program egyik 
legizgalmasabb időszakát éljük, hiszen már túl vagyunk a tervezési, 
előkészítési fázison és a megvalósítás szakaszába léptünk. Jó pár sikeres 
rendezvényt, kezdeményezést tudhatunk magunk mögött, és a régiós 
csatlakozó településekkel is egyre szorosabb az együttműködés.
 
Folyamatosan kiírásra kerülő pályázati felhívásaink új távlatokat nyitnak 
a térségben tenni vágyók számára. Veszprémben és a régióban egyre 
inkább érezhető az izgalommal és várakozással teli hangulat, a kulturális 
pezsgés, a közösségi szerveződés és összefogás, amely reményeink 
szerint hosszú távon határozza meg térségünk kisugárzását. 
 
Célunk, hogy az Európa Kulturális Fővárosa program ráirányítsa a 
hazai és nemzetközi figyelmet a Veszprém-Bakony-Balaton régió 
lehetőségekben, élményekben és innovációban gazdag, izgalmas 
miliőjére. Meggyőződésünk, hogy adottságai révén ennek a térségnek 
is legalább olyan mértékű nemzetközi figyelem jár, mint a világszerte 
népszerű, kiemelt turisztikai és kulturális vonzerejű Toszkánának vagy 
Provence-nak.
Találkozzunk programjainkon, ismerjen meg minket és a régiót is 
közelebbről!

Markovits Alíz
Vezérigazgató
Veszprém-Balaton 2023 Zrt.
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Az idő szinte észrevétlenül szalad előre és hónapról hónapra egyre közelebb kerülünk 2023-hoz, a VEB2023 EKF 
programévéhez. Az elmúlt időszakban több projektünket is elindítottuk, olyan felvezető eseményeket szerveztünk 
meg, mint például a 2020-as, nagysikerű Filmpiknik, de elindítottuk önkéntes programunkat, és megkezdtük 
a kapcsolatfelvételt a régióból a programhoz csatlakozni kívánó településekkel is. Mindezt természetesen 
horizontális elveink (amelyek az akadálymentesség, fenntarthatóság, gyermekbarát programfejlesztések) 
figyelembevételével tettük eddig, ahogyan fogjuk majd a jövőben is. 

Az elmúlt egy év a koronavírus-járvány miatt több nehézséget is hozott, hiszen tervezett eseményeink egy részét 
nem tudtuk megvalósítani, visszavonultunk az online térbe és Facebook, illetve Instagram oldalunkon keresztül 
építettük közösségünket. Online lakossági fórumokon nyújtottunk segítséget pályázatainkkal és a programot 
érintő kérdésekkel kapcsolatban – ez volt a Kérdések és válaszok online fórum-, illetve idén a költészet napi és 
anyák napi akcióinkat szabadtéren, részben online kampány keretében szerveztük meg. 

A nyár beköszöntével viszont újra felpezsdült az élet a Balaton körül. Megnyitottak első Kultháló bázisaink, 
a lovasi Garten Kortárs Művészeti Vásár, a salföldi Bánya, valamint a szentbékkállai Pegazus is. Négy nap 
mozizásra vártuk a filmkedvelőket a Nemzeti Filmintézettel közösen szervezett Magyar Mozgókép Fesztiválon, 
de részt vettünk például a balatonfüredi Anna-bálon, a Klassz a parton rendezvénysorozaton és az érdeklődők 
találkozhattak velünk a Művészetek Völgyében is. Veszprémben nyár végén ismét a zenéé és a táncé volt a 
főszerep: az Auer Fesztivál, a Veszprémi Régizenei Napok, az Utcazene Fesztivál, a Rozé, Rizling és Jazz Napok, 
a VeszprémFest és a Tánc Fesztiválja is nagy sikernek örvendett, miközben a Papírkutya Kultúrbisztroban 
folyamatos élőzenés estekkel színesítettük a zenei programkínálatot. Fotó: Muraközy Péter

Bevezető / Folyamatban 
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Nemzetközi kapcsolatok  
x VEB2023 

Tudtad?
Az Európa Kulturális Fővárosa program egyik célkitűzése 
európaiságunk erősítése és kultúránk még jobb 
megismertetése nemzetközi színtéren is. Csapatunk 
ezért többek között azon dolgozik, hogy az EKF címet 
viselő Veszprém város és a Bakony-Balaton régió 
európai együttműködéseit serkentse, ezáltal színesítve, 
felpezsdítve kulturális kínálatát. 

Az EKF projekt sikerességéhez nemzetközi 
partnereink nagy mértékben hozzájárulnak: Veszprém 
testvérvárosaival és a korábbi vagy jövőbeni EKF-címet 
elnyert városok csapataival aktív együttműködésben 
állunk olyan területeken, mint a kommunikáció, 
a kulturális-művészeti programfejlesztés, 
közösségépítés, szakmai tapasztalatcserék, intézményi 
együttműködések vagy önkéntesség. 

Jelenleg az alábbi EKF városokkal folytatunk 
szorosabb együttműködést: 2016 Wrocław; 2019: 
Matera 2020/2021: Fiume (Rijeka), Galway;  

Veszprém

Kandidáló EKF városok

EKF városok

~250 km

~300 km~200 km

~250 km

~140 km

~330 km

~350 km

~450 km

~550 km

~950 km

Wroclaw, 2016

~1100 km

~920 km

~330 km

~730 km

~2000 km

Matera, 2019

Fiume (Rijeka), 2020/2021
Elefsina, 2023

Galway, 2021

Esch-sur-Alzette, 2022

Kaunas, 2022

Újvidék (Novi Sad), 2021

Nova Gorica, 2025 

~1350 km

~2250 km Tartu, 2024

~2050 km
Oulu, 2026

~1780 km
Savonlinna, 2026

Bad Ischl, 2024 

Bodø, 2024

Chemnitz, 2025 

 

Trencsény (Trenčín), 2026 Nyitra (Nitra), 2026

Zsolna (Žilina), 2026

~1140 km
Daugavpils, 2027

~1240 km
Cesis, 2027

Temesvár (Timișoara), 2023

Temesvár: Bánság fővárosa, egyben 
Románia 3. legnagyobb települése. 
Legszínesebb etnikumú (román, magyar, 
német, szerb, bolgár, olasz, görög) város. 

Elefsina: 25 kilométerre 
található Athéntől, 30 000 
fős tengerparti kisváros, 
erős ipari háttérrel. 

Kaunas: 2022- ben tőlük vesszük 
át az EKF stafétát. A litván Kaunas 
Tartu testvérvárosa is egyben. 

2022: Esch, Kaunas, Újvidék (Novi Sad); 2023: Temesvár 
(Timisoara), Elefsina; 2024: Tartu; Bad Ischl, Bodo; 
2025: Chemnitz, Nova Gorica, 2026: Oulu 
Kandidáló EKF városok: 2026: Trencsény (Trenčín), 
Zsolna (Žilina), Nyitra (Nitra), Savonlinna; 2027: Césis, 
Daugavpils 
 
Különösen hangsúlyos partnerségünk az észtországi 
Tartuval, amely Veszprém legrégebb óta fennálló 
testvérvárosi kapcsolata, a litván Kaunassal, illetve 
a 2023-ban szintén EKF címet viselő görögországi 
Elefsinával és romániai Temesvárral. Velük a közös 
programév miatt a programfejlesztés még inkább  
szorosra tervezett. Veszprém testvérvárosai közül 
az erdélyi Sepsiszentgyörggyel kiemelten intenzív 
az összefogás – a város szintén indult az EKF címért 
2021-re –, de a többi testvérváros számára is 
tervezünk külön megjelenést biztosítani az egyes 
projektjeinkben. 
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A koronavírus-járvány és annak hozadékai is 
megerősítettek minket abban, hogy nemzetközi 
kapcsolataink erősítésében a közép-európai térségre, 
azon belül is a Kárpát-medence országaira, illetve a V4 
országokra koncentráljunk, hiszen célunk, hogy Közép-
Európa kiemelt kulturális- és kreatív régiójává váljunk. 

2021-től nemzetközi kapcsolatrendszerünkben új 
kapcsolati tőkeként jelenik meg a magyarországi 
EUNIC (European Union National Institutes for 
Culture) klaszter és a szervezet által összefogott 
külföldi kulturális intézetek, valamint a velük szorosan 
együttműködő nagykövetségek és konzulátusok.  
A budapesti Francia Intézet támogatását 2021-től 
kiemelten élvezzük és elkezdődtek az egyeztetések a 

Budapesti Cervantes Intézettel, az Észt Intézettel, a 
Finnagorával, a Brit és Japán Nagykövetséggel és  
a Flamand Képviselettel is. 

A japán vonatkozású projektjeink előkészületeihez 
az EU-Japan Fest nyújt kiemelkedő segítséget és 
projektjeink ausztriai népszerűsítése is elindult a 
2021-es évben. 

„Fontosnak tartjuk, hogy a kapcsolódás nemzetközi 
hálózatunkkal ne csak rövid, hanem hosszú távú 
együttműködéseket is eredményezzen és ez a kapcsolati 
tőke 2023 után is megmaradhasson Veszprém és a 
régió számára.” 
Bucz Júlia, VEB2023 Nemzetközi kapcsolatok menedzser

Veszprém

Veszprém testvérvárosai

~930 km
~370 km

~400 km ~630 km

~140 km

~1050 km

~1030 km

Bottrop

Gladsaxe

Nyitra (Nitra)

~1350 km

~2200 km

~2150 km
Tirat-Carmel

Sepsiszentgyörgy (Sfântu Gheorghe)Tarnów

Passau

Ottignies-Louvain-La-Neuve 

Tartu

Rovaniemi

Tartu: A második legnagyobb észt város 
Veszprém legrégibb testvérvárosa 1970 óta. 

Sepsiszentgyörgy: A székelyföldi városban élnek 
legnagyobb arányban magyar ajkú lakosok. 1990 
óta testvérvárosa Veszprémnek. 

Bucz Júlia
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Projektek x VEB2023

Az idei év számtalan izgalmat tartogatott számunkra, hiszen több olyan eseményt, programot is elindítottunk, 
amelyekkel közelebb kerültünk horizontális céljaink megvalósításához és amelyekkel hosszú távra tervezünk. 
Gasztronómiai programcsomagunk részeként a Balatoni Szövetséggel közösen új köntösben rendeztük meg a 
Balatoni Borok Versenyét, kiválasztásra került az EKF fehér-, és vörösbora, illetve pezsgője is. Zenei programjaink 
közül a Hangvetővel közös Hangjáték zenei fejlesztési program startolt el, amelynek keretében a jövőben 
innovatív könnyűzenei foglalkozásokat, kórusokat, közösségben átélhető zenei élményeket szeretnénk létrehozni, 
de elindultak a ’zero waste’ elven alapuló zenés irodalmi estek, a Romkoncertek,  és a Nemzeti Filmintézettel 
közösen megrendeztük a Magyar Mozgókép Fesztivált is. 

EKF bora és Balatoni Borok Versenye 
A presztízs értékű Balatoni Borok Versenyét idén 
tizennyolcadik alkalommal rendeztük meg június 
második hétvégéjén, méghozzá megújult formában: 
az esemény ebben az évben friss arculattal, új 
zsűritagokkal kiegészülve és új zsűrielnökkel indult 
útjára a VEB2023 EKF programnak köszönhetően.
A bíráló bizottság elnöke dr. Mészáros Gabriella, a 
Borkollégium alapítója, WSET diplomás borszakértő 
volt, a bizottságokban pedig a borászokon kívül 
borászati szakírók, borakadémikusok és egy társadalmi 
zsűri is részt vett olyan bíráló tagokkal, mint Freund 
Tamás agykutató professzor, a Magyar Tudományos 

Akadémia Elnöke, Miklósa Erika operaénekes vagy 
Katti Zoób divattervező. A Veszprém-Balaton 2023 
Európa Kulturális Fővárosa fehér bora kategóriát 2021-
ben a somlói Tornai Pincészet Aranyhegy juhfark bora 
képviseli a 2019-es évjáratból, az EKF vörösbora 2021-
ben a balatonkeresztúri Rubin Borászat Peripheria 
merlot 2017-es bora lett. A pezsgő kategóriában pedig 
a Garamvári Szőlőbirtok Lellei Furmint Brut 2017-es 
methode traditionelle nyerte el az EKF pezsgője címet.  
A Veszprém Város Bora 2021 címet a badacsonyi Villa 
Pátzay Borbirtok 2018-as Prémium Chardonnay bora 
nyerte.  

„A Balatoni Borok Versenyének nagy múltja van, idén szerveztük meg 18. alkalommal. Bízunk benne, hogy a 
jövőben ez a rangos esemény akár egy minifesztivállá is kinőheti magát.”  
Mészáros Zoltán, Programfejlesztési főtanácsadó VEB2023

Mészáros Zoltán
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Kultháló 

A Kultháló program célja olyan mikroregionális 
művészeti és kreatív-ipari alkotóközösségek 
támogatása, akik képesek tevékenységükkel 
megszólítani, aktivizálni és integrálni a helyi civil 
társadalom legszélesebb rétegeit, összekötni a 
kulturális értékteremtés lokális és európai horizontjait.  
Az alulról építkező, önszerveződő alkotóközösségek 
egy sajátos, csak az adott helyre jellemző balatoni 
identitás eddig ismeretlen dimenzióit nyitják meg 
és teszik átélhetővé. A művészet megtapasztalása a 
Kultháló bázisokon a részvétel, az együtt gondolkodás 
és a kooperáció társadalmi gyakorlatainak 
meghonosítására törekszik. Az összművészeti 
jellegű eseménysorozatok, workshopok és fórumok 
kapcsolódásokat, átjárókat és összefüggéseket 

kínálnak fel egymástól látszólag távoli szereplők, helyi 
és nagyvárosi közegek, hagyományok és műfajok, a 
nemzeti és az európai önmeghatározás koncentrikus 
körei között, mindezt szélesre tárt kapuk mellett.
A Kultháló VEB2023 első bázisa a kortárs 
művészetet népszerűsítő lovasi Garten Balaton, de 
a kezdeményezéshez csatlakozott a 2021 nyarán 
debütáló salföldi Bánya is, amely egy művészeti 
foglalkozásoknak, koncerteknek, színházi és irodalmi 
eseményeknek helyet adó közösségi tér a természet 
szívében, egy régi homokbánya területén. Kultháló 
bázisként nyitotta meg idén a kapuját a szentbékkállai 
Pegazus is, mely 2015 óta a hazai kulturális élet egyik 
legpezsgőbb találkozási pontja a Balaton-felvidéken. 
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Hangjáték 

Könnyűzenei képzések, kórusok újraindítása, 
kisgyermekes foglalkozások – ezekkel indult el 
2021 júniusában a Hangjáték, a Veszprém-Balaton 
2023 Európa Kulturális Fővárosa program zenei 
fejlesztési programja. A Hangjáték missziója a 
veszprémi és környékbeli zenei kultúra fejlesztése; 
célja, hogy a Veszprémben élők közül a lehető 
legtöbben találkozzanak a hangszeren történő zenélés 
lehetőségével. A Hangjáték első lépéseként széleskörű 
konzultáció kezdődött helyi szakemberekkel, mely 
jelenleg is tart. 2021 őszétől olyan programokat 
és foglalkozásokat indítunk, amik a már működő 
zeneoktatási lehetőségeket kívánják kiegészíteni. A 
program keretében támogatjuk a zenei közösségek 
működését, egyik elsődleges célunk pedig, hogy 
bővítsük a zeneoktatás eszköztárát. Ennek érdekében 
hozzájárulunk a kisgyermekek zenei fejlesztéséhez, 

de szeretnénk létesíteni egy könnyűzenei képzési 
központot is, hogy minden korcsoport lehetőséget 
kapjon a zenetanulásra. Mindezeken kívül pedig a 
programmal célunk felszínre hozni a régió zenészeinek 
és zenetanárainak tevékenységeit is. A Hangjáték első 
eseménye idén nyáron valósult meg a Művészetek 
Völgyében, Kapolcson, ahol énekes és dobos 
workshopokra vártuk az érdeklődőket. 

Tudtad? 
Lakosságarányosan Veszprémben tartják a legtöbb élőzenei 
koncertet, ennek egyik elismeréseképp kapta a város 2019-
ben az UNESCO-tól A zene városa címet. Ezzel az UNESCO 
Kreatív Városok Hálózatának tagjává váltunk, amelyhez 
Magyarországon eddig csak Budapest csatlakozott. Ez 
az elismerés és nemzetközi hálózathoz való tartozás 
nagyon fontos számunkra, hiszen ez is segíti nemzetközi 
törekvéseinket. 
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A Cholnoky család rendkívül fontos szerepet játszott 
a polgárosodó Veszprém és a Balaton-felvidék 
kultúrtörténetében, ezért kiemelten fontos számunkra, 
hogy a lehető legszélesebb műfaji skálán mutassuk 
be a család tagjainak magasszintű művészeti és 
tudományos tevékenységét.
A Cholnoky család ismert tagjainak munkássága 
szorosan kapcsolódik Veszprém városához és 
környékéhez. A 2021. július 23-án, Cholnoky Jenő 
születésének 151. évfordulóján induló projekt minél 
sokszínűbben szeretné bemutatni a Cholnoky-
örökséget, hogy a helyiek és a városba érkező 
vendégek egyaránt megtudhassák, miért is viseli 
Veszprémben a Cholnoky nevet egy iskola, egy 
kórház, egy lakónegyed, valamint számos más régiós 
emlékhely is.

A projekt során több együttműködés is megvalósul 
többek között a Laczkó Dezső Múzeummal, a 
Művészetek Házával, a Veszprém Megyei Honismereti 
Egyesülettel, és az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral. 
Több, a Cholnoky-családhoz köthető tematikájú könyv 
és kiadvány lát majd napvilágot, vándorkiállításokkal, 
street art projektekkel és színházi előadásokkal 
idézzük meg a család történetét.

Tudtad? 
Cholnoky Jenő író, földrajztudós nem csak Veszprémhez, 
hanem Balatonfüredhez is kötődött, tábla is őrzi az emlékét 
a Gyógy téren, a Szívkórház szomszédságában. 

Cholnoky-projekt
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Formákon túl

Bizonyos tárgyak képesek egész életvilágok 
megidézésére, így van ez a balatoni nyaralókerítések 
és kapuk esetében is. Játékos formáikkal, remekül 
eltalált színeikkel a felhőtlen nyarakat juttatják 
eszünkbe, ám ennél többről is mesélnek. Ha 
mögéjük nézünk, felvillan a 60-as, 70-es évek 
társadalmi miliője, amiben megszülettek. Az ekkor 
létrejövő nyaralótelepek hangulatához a telkeket 
elválasztó kerítések éppúgy hozzátartoznak, mint 
a lapostetős nyaralóépületek, vagy éppen a falnak 
támasztott kempingbiciklik.  A kerítések és kapuk 
légies vonalaikkal épp csak jelképesek; nem az 
elzárkózás, bezárkózás, hanem az összetett társadalmi 
kapcsolatok szimbólumai. Ezek a kerítések azért 
is fontosak, mert nem akarnak semmit eltakarni, 
sőt: „mögéjük” igenis be lehet látni! Ráadásul 
nem csak fizikai, hanem átvitt értelemben is sokat 
láttatnak megrendelőik és elkészítőik világából. 
Mesélnek nekünk a nyaralók és helyiek szövevényes 
kapcsolatrendszeréről, egyúttal kézzelfoghatóvá 
teszik a köztük kialakult együttműködés csatornáit. 
Rávilágítanak többek közt a korszak megélhetési 
stratégiáinak egyik népszerű formájára, a gyári 
munkások és iparosok saját zsebre történő 
munkavégzésére, a fusizásra, aminek révén számos 

nyaralókerítés is elkészülhetett. A Formákon túl Varga 
Marietta és Schmal Fülöp fotógráfusok sorozatával 
indult, de a helyi lakosok, nyaraló tulajdonosok is 
csatlakozhattak a gyűjtéshez. A közeljövőben kiállítás 
is születik majd a kerítésekről készült fotókból.

Hamza Gergely – Kommunikációs menedzser, 
Formákon túl
„A Formákon túl projektben egy olyan szegletét tárjuk 
fel a balatoni üdülőkultúrának, amivel eddig még senki 
sem foglalkozott mélyebben. Ezek a kerítések mind 
egy pici univerzum részei, olyan történeteket mesélnek 
a készítőkről és a megrendelőkről, amiket most még 
rögzíthetünk az útókornak, pár év múlva viszont 
talán már késő lenne. Ráadásul a projekt kapcsán 
olyan fogalmakat és partnereket is megmutatunk 
az érdeklődőknek, akikkel és amikkel komoly 
terveink vannak 2023-ig. Már az indulás után nem 
sokkal számtalan rajongója volt a színes, balatoni 
kerítéseknek, sokan új hobbiként tekintenek a kerítések 
felkutatására. Egy képszerkesztőként dolgozó követőnk 
például egy napon keresztül mászkált Zamárdiban 
a nyaralása alatt és több mint 40 profi kerítésfotót 
ajándékozott nekünk. Még kutató terepmunkát is 
végzett, ami tényleg túlmutat mindenen.”

Hamza Gergely
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Magyar Mozgókép Fesztivál

2021. június 23. és 26. között zajlott a Magyar Mozgókép 
Fesztivál a VEB2023 EKF és a Nemzeti Filmintézet 
szervezésében. Három városban, több beltéri és 
szabadtéri helyszínen vártuk a mozizás iránt érdeklődőket 
és a magyar filmszakma képviselőit. A fesztivál, amelynek 
programja a „Négy nap mozi” jelmondatra épült, nemcsak 
magyar premierfilmek és klasszikusok vetítésével várta 
a látogatókat, hanem koncertekkel, gasztronómiai 
eseményekkel, kiállításmegnyitókkal, könyvbemutatókkal 
és gyerekprogramokkal is. 

A Magyar Mozgókép Szemle Can Togay János, a 
VEB2023 EKF Művészeti és kreatív tanácsadójának 
kezdeményezésére költözött le megújult formában 
Magyar Mozgókép Fesztivál  néven a Veszprém-
Balatonalmádi-Balatonfüred háromszögbe. Az 
alapgondolat, hogy a térséget számottevő nemzetközi 
érdeklődést is kiváltó, magyar mozgóképes 
fesztiválhelyszínné változtassuk, ne csak a felvezető 
években és 2023-ban, hanem azon túl is.  A fesztiválról 

és a VEB2023 EKF törekvéseiről az idén indult 2023 
Podcast első részében hallhatunk a veszprembalaton2023.
hu/oldal/2023-podcast címen és a 2023 Podcast Spotify 
oldalán. 

Németh Rajmund - Kulturális projektmenedzser, 
Magyar Mozgókép Fesztivál
„A Magyar Mozgókép Fesztivál egyértelműen egy 
sikerprojekt, hiszen alig öt hónap alatt egy olyan 
koprodukciós fesztivált hoztunk létre a Nemzeti 
Filmintézettel közösen, ami a szakma és a közönség 
számára is könnyen befogadható és élvezetes volt. 
Éppen ezért jövőre is lesz Magyar Mozgókép Fesztivál, 
terveink szerint még több exkluzív helyszínnel, még több 
szabadtéri vetítéssel és még több kísérőprogrammal. 
Szeretnénk egy pezsgő, párbeszédeken alapuló, 
közösségeket összekovácsoló rendezvényt szervezni, 
amire a helyiek és persze a filmes szakma szereplői is 
büszkék lehetnek.” 

Németh Rajmund  Can Togay János
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Utcakép Program 
Az Utcakép Programunk segítségével olyan vállalkozások megtelepülését támogatjuk, amelyek hozzájárulnak 
Veszprém óvárosának élettel való megtöltéséhez. A belvárosban évek óta üresen álló üzlethelyiségeket olyan 
hiánypótló funkciókkal szeretnénk ellátni, melyek tovább szélesítik a város kulturális és szolgáltatói palettáját és 
amelyektől a szürke hétköznapok is színesebbé válnak. Galériákat, kávézókat, szatócsboltot és könyvesboltokat 
álmodunk ide, amiket szívesen látogatnak a helyiek és a turisták  is. 
A program első lépéseként 2020-ban nyitotta meg kapuit a Papírkutya Kultúrbisztro, majd 2021 májusában a 
Füge Fagyiudvar és Kávézó. 2021 őszén nyílt a helyi iparművészek és dizájnerek termékeit is kínáló KUNSZT 
dizájnbolt és kávézó, valamint a Wine & Vinyl borbár is.

„Tősgyökeres veszprémiként nagy örömmel tölt el, hogy az Utcakép Program segítségével olyan hiánypótló 
szolgáltatásokat támogatunk, amelyek létrejöttével újra élettel telhetnek meg a belvárosi épületek. Ennek 
köszönhetően az itt élők és az ide látogatók is egy sokkal színesebb, izgalmasabb, élhetőbb várost tudhatnak a 
magukénak.”
Muraközy Péter, Operatív vezető VEB2023

Muraközy Péter
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Romkoncertek

Veszprém és a Balaton-felvidék egyedülállóan gazdag 
középkori örökséggel rendelkezik, hiszen a régió 
településeit járva lépten-nyomon kolostor-, templom-, 
kápolna- és várromokra bukkanunk. Ezeket a romokat 
tölti meg élettel és művészettel, irodalommal és 
zenével a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális 
Fővárosa Romkoncert sorozata. 
Az irodalmi és zenei fókusszal rendelkező események 
a nagy tömegeket vonzó fesztiválokkal szemben, a 
személyesebb, intimebb kapcsolódás lehetőségeit 
szeretnék megteremteni az előadók a közönség 
és a nem mindennapi környezet között, éppen 
ezért az előadások kis létszámú, maximum 100-
150 fős látógatószám mellett valósulnak meg, 
környezetvédelmi szempontokat is szem előtt tartva. 
Minden előadás a zero waste, azaz hulladékmentes 
szemléletében valósul meg. 
A Romkoncertek sorozat 2021 augusztusában 
indult és pont olyan volt, mint amire a sorozat 
szárba szökkenésekor gondoltunk: festői helyszín a 
veszprémi Margit-romok környezetében, bensőséges 

hangulat, fülbemászó akusztikus akkordok és ami a 
legfontosabb: nyitott közönség!

Tudtad? 
A Romkoncertek sorozat családias, kis létszámban 
megvalósuló eseménysorozat, ahol a fellépőktől egy 
karnyújtásnyira ülhetsz, az adott esemény után pedig akár 
beszélgethetsz is velük.

Varga Richárd – Kulturális projektmenedzser, 
Romkoncertek
„A Romkoncertek szépsége, hogy minden eseményre 
limitált férőhelyünk van és olyan veszprémi, illetve 
Balaton-felvidéki romoknál tartjuk az előadásokat, 
ahol nincs nagy színpad, így nagy távolságok sem az 
előadóktól. Itt egy karnyújtásnyira lehetünk tőlük, 
családias hangulatban élvezhetjük a zene és az 
irodalom találkozását és ha kérdéseink lennének, 
azokat akár fel is tehetjük nekik egy-egy program után. 
Itt nincs backstage, a zenészekkel, irodalmárokkal, 
meghívott fellépőkkel úgy tölthetünk el egy estét, 
mintha azt barátokkal tennénk.”

Varga Richárd
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Régió x VEB2023

A régió szereplőivel való minél hatékonyabb együttműködés érdekében hoztuk létre régiós csatalkozási 
programunkat, amelyhez már több mint 100 település csatlakozott. 

Idén elindítottuk a VEB2023 Régiós Roadshow-t is, ahol előadásokkal és szakmai beszélgetésekkel segítettük a 
már csatlakozott vagy a programhoz a jövőben csatlakozni vágyó településeket. Az eseménysorozat 2021-ben 3 
hónap alatt 7 helyszínre látogatott el, ezalatt pedig 125 partner résztvevővel találkozhattunk. 

A roadshow különösen nagy siker számunkra, hiszen ennek hatására 17 új csatlakozó települést is köszönthetünk 
programunkban. 

(További információ a régiós csatlakozásról régiós csatlakozási kiadványunkban és a veszprembalaton2023.hu 
oldalon.) 
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Közösség x VEB2023

A VEB2023 EKF program alapvető gondolata, hogy céljainkat csak a közösség erejével tudjuk elérni. Minden 
projekt és esemény kapcsán törekszünk arra, hogy intézményekkel, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal 
közösen gondolkodjunk, emellett pedig fontos, hogy a VEB2023 iránt érdeklődőket is egy közösségé formáljuk, 
hogy együtt alakíthassuk az előttünk álló éveket.

Önkéntesség, Ragyogók
Az önkéntesség kiemelt szerepet játszik az összes 
sikeres EKF programban, hiszen ez az az eszköz, ami a 
közösség aktivizálásával bevonja és új tapasztalatokhoz,  
közösségi élményhez segíti az adott terület lakóit. 

Tudtad? 
Három horizontális elvünk – fenntarthatóság, 
látogatóbarátság, családbarátság - gyakorlatba ültetését már 
megkezdtük: idén elindult a Re-pohár projektünk, amelynek 
célja, hogy a műanyaghasználatot és a hulladéktermelést 
visszaszorítsuk. A családbarátság jegyében létrehoztuk 
baba-mama helyiségünket az Utcazene Fesztiválon, a 
Magyar Mozgókép Fesztiválon pedig nemcsak a szelektív 
hulladékgyűjtést támogattuk, de a vetített filmeket siket és 
nagyothalló vendégeink számára is élvezhetővé tettük.  

Valahol mindannyian önkéntesek vagyunk, hiszen 
alkalomadtán szívesen segítünk a szomszédunknak, 
vállalunk feladatot a gyerekeink iskolájában, 

óvodájában, szedünk szemetet a lakóhelyünkhöz közeli 
erdőben, vagy ültetünk fát az utcánkban.  
Szeretnénk, ha ez a pozitív társadalmi jelenség széles 
körben elterjedne és hozzásegítené városunkat és 
régiónkat a VEB2023 EKF program sikeréhez. 
Önkénteseink, a Ragyogók már több eseményünkön 
is segítették a VEB2023 csapat munkáját és a 
programokon résztvevők tájékozódását, eligazodását 
– ilyen volt többek között a Filmpiknik, a Magyar 
Mozgókép Fesztivál, az Utcazene Fesztivál, és 
számtalan kisebb programunk, mint például a 
tudásmegosztást célzó VEB2023 EGYÜTT OKOSABB 
eseménysorozatunk. 

Tudtad? 
A Ragyogók csapata nagyon változatos mind érdeklődést, 
mind pedig a korcsoportot illetően. Legfiatalabb 
önkéntesünk gimnazista, míg legidősebb Ragyogónk már 
elmúlt nyolcvan éves!   
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A Veszprém-Balaton 2023 programjaiban sok olyan 
önkéntessel dolgozunk együtt, akik jó élménynek, 
remek lehetőségnek tartják, ha éleslátásukkal, 
szókimondó és őszinte hozzáállásukkal, kreatív 
ötletekkel járulhatnak hozzá a rendezvények sikeréhez. 
Az ország minden pontjáról érkező ÉlményBiztosaink 
az általunk kiválasztott eseményeken vesznek 
részt, de ugyanúgy regisztrálnak és ugyanazokhoz 
a szolgáltatásokhoz férnek hozzá, mint bárki más. 
Semmi nem különbözteti meg őket azoktól az 
érdeklődőktől, akik szórakozni, élményeket gyűjteni, 
kikapcsolódni mennek. Mégis más szemmel, 
kritikusabban vesznek részt a rendezvényeken, hogy 
hazaérve kitöltsék az EKF által összeállított kérdőívet, 
majd az események zárását követően részt vegyenek 
egy értékelő beszélgetésen, hogy felszínre kerüljenek 
olyan gondolatok, kérdések is, amelyek a személyes 
visszacsatolással tisztázhatók, s ezáltal a következő 

VEB2023 VELED

ÉlményBiztosok

A VEB2023 VELED elnevezésű interaktív 
programsorozat célja, hogy közösen gondolkodjunk 
megvalósuló programjainkról és infrastrukturális 
beruházásainkról. A VEB2023 VELED mindenki 
előtt nyitva áll, kollégáinkkal és együttműködő 
partnereinkkel való személyes találkozásokat kínál 
mindazoknak, akik érdeklődnek a VEB2023 EKF 
program iránt és szeretnék aktívan formálni is azt. 
A személyes találkozások alkalmával olyan 

esemény még magasabb szinten szervezhető meg. Így 
a programokat egyre többen érezhetik magukénak, 
hisz aktív részesei a megvalósulásnak, és nagyon is 
számít a véleményük. A jelentkezők persze eltérő 
motivációkkal érkeznek. Sokan egyszerűen csak 
részeseivé szeretnének válni az EKF programok 
megvalósításának, kíváncsiak, mi zajlik a kulisszák 
mögött. Mások tapasztalataikkal, kritikai érzékükkel, 
sokszínű látásmódjukkal szeretnének hozzátenni 
valamit a nagy egészhez. 

Tudtad? 
Veszprém pályázott az Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 címre 
is, és sikeresen tovább is jutott a második fordulóba. A 
város által benyújtott pályázat az ifjúság aktívabb közéleti 
részvételét és más generációkkal való összekötését, 
valamint a hátrányos helyzetű fiatalok bevonását tűzte ki 
célul. Mindezek megvalósulása nemcsak az itt élők számára 
hordoznak előnyöket, de az ide látogató, nemzetközi 
fiatalság számára is izgalmas úticéllá teszi a várost. 

közösséget hívunk életre, amelynek tagjai közös 
értékrend alapján tevékeny részeseivé válnak 
a programoknak, a szervezésnek és egyúttal a 
városi, a regionális és a nemzetközi szereplők 
megszólításával segítik a VEB2023 EKF program 
által közvetíteni kívánt üzenetek népszerűsítését. A 
rendezvénysorozat különlegessége az is, hogy tudás- 
és információmegosztáson, illetve kapcsolatépítésen 
alapszik.
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Egyik legnagyobb infrastrukturális beruházásunk 
a Jutasi úti lakótelep fejlesztése, amely közösségi 
tervezés keretében valósul meg. 2021 májusában 
indítottuk el a tervezési folyamatot – első lépésként 
a lakótelepen élőket kérdeztük a tervezett 
beavatkozásokról, kérdőívezés eszközével és amelynek 
eredményeit júliusban tekintettük át és tettük 
publikussá az érdeklődők számára. 
A kérdőív a négy kijelölt beavatkozási terület - a 
Táborállás park, a Kálvin János park, a Diósy Márton utca 
és a Bóbita óvoda közötti park, valamint a Deák Ferenc 
Általános Iskola előtti park – értékeit, problémáit, illetve 
az ezekhez kapcsolódó vágyakat és félelmeket kutatta.

Közösségi tervezés – Jutasi úti lakótelep
A Jutasi úti lakótelepen olyan közösségi tereket 
kívánunk létrehozni, ahol az ott élők és az 
odalátogatók találkozhatnak egymással, hasznosan 
tölthetik el szabadidejüket, ahol lehetőségük nyílik 
a sportolásra, és ahol teret kaphatnak a szabadtéri 
rendezvények is. 

Tudtad?
Veszprémben megközelítőleg hatvanezer ember él, ennek 
egyharmada a Jutasi úti lakótelepen. A lakótelep alapkövét 
pontosan ötven évvel ezelőtt, 1971-ben rakták le, azóta 
pedig közel huszonhétezer lakást adtak át.

Folyamatban 202132



Pályázatok x VEB2023 

A VEB2023 pályázati felhívásainak 2020/2021-es 
előkészítő időszakában közel 200 pályázat érkezett be 
az EKF régióból. Nagy örömünkre az elmúlt időszakban 
már számos újító kezdeményezést és fejlesztést 
tudtunk támogatni, amelyek mind a VEB2023 EKF 
program gazdagítását, színesítését, és a kulturális 
szereplők felkészítését szolgálták. 

A korábban elindult Pajta Program és Kultháló 
Program, illetve az Utcakép Program pályázati 
felhívásaink továbbra is nyitva állnak, ősz közepétől  
egyszerűsített formában ismét elindul a kulturális-
művészeti programok támogatása, valamint  megnyílik 
a komplex programok és a nagyobb léptékű művészeti 
tevékenységeket támogató pályázati lehetőségünk 

is. A kisebb civil kezdeményezéseknek és lakossági 
ötleteknek a „Micro-grant”, azaz kisléptékű pályázati 
csomag ad majd keretet.
Idén ősszel a sikeres projekttervezés és pályázatírás 
támogatása érdekében egy képzési sorozatot is útjára 
indítunk Együtt Okosabb címen, amellyel a pályázókat 
kívánjuk segíteni. 

Nagy öröm számunkra, hogy a csatlakozott 
településeken megvalósuló idei projektek 
középpontjában a kulturális és művészeti események 
álltak, ennek köszönhetően pedig több olyan program 
is megvalósulhatott, amelyek közelebb hozták az itt 
élőkhöz és ide látogatókhoz a hazai klasszikus és 
kortárs művészetet, a zenét vagy épp a színházat. 
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A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program akkor lehet teljes siker, ha a lakosságon, helyi 
közösségeken, kulturális intézményeken, egyesületeken túl a régió gazdasági szereplőit is megszólítja.
Tavasszal felállt a vállalati kapcsolatokért felelős osztály, mely a közösségi bevonás és a kommunikációs 
osztályokkal együttműködve megszólítja és bevonja a régió vállalkozásait. Nyár elejére megszületett az a terv 
melynek keretében szeretnénk minél több vállalkozással kapcsolatba kerülni és olyan együttműködéseket kötni, 
amely őket is a VEB2023 EKF haszonélvezőivé teszi.

VEB2023 Üzleti Klub
A program alapja a VEB2023 EKF Üzleti Klub, amely közreműködőként összeköti a szereplőket, tájékoztat, és 
támogatja a közös projektek kialakítását. Kapcsolatépítési lehetőséget biztosít, összehozza kulturális, politikai és 
gazdasági élet szereplőit, valamint a helyi közösségi szervezetek képviselőit. 
Az első lépés a folyamatban, hogy megismertessük magát a programot, majd közösen találjuk meg azokat 
a kapcsolódási pontokat, melyek az egyes vállalkozások számára valódi értéket képviselnek. Sok ilyen pont 
létezik, hiszen a Veszprém – Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program horizontális elvei, a környezeti 
fenntarthatóság, a család- és látogatóbarát tevékenység, mint a program fontos alappillérei, egy XXI. századi, 
nyitott gondolkodású vállalat értekei között is szerepelnek. 

A régió vállalkozásai számára számos pozitív hatása lehet a programsorozatnak, hiszen a kapcsolódó fejlesztések, 
az útjára induló kulturális programok és az országosan kiemelkedő kreatívipari térség létrehozása, mint 
gazdaságélénkítő cél, mind-mind a hosszabb távú regionális fejlődést szolgálják. Az itt működő vállalkozások 
saját bőrükön érezhetik a program gazdaságélénkítő hatását, hiszen a munkavállalók számára is vonzó 
karrierállomás lehet egy pezsgő kulturális élettel és közösségi terekkel bíró régió.

Ahogy Porga Gyula Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere a regionális vállalkozások megszólítását célzó 
TOP50 rendezvényünkön, a VEB2023 EKF Üzleti Klub első állomásán hangsúlyozta:
„A régiós cégek megszólításának, bevonásának igazi tétje nem az, hogy mi fog történni 2023-ban Veszprémben és a 
Bakony-Balaton régióban, hanem az, hogy 2023 után mi marad meg az EKF vívmányaiból és mi az, ami tovább fejlődik.”

Szponzoráció x VEB2023
Porga Gyula
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A most induló Terítéken programsorozat eseményein a közös reggelizés, kóstolás és beszélgetés 
mellett lehetőség van megismerni helyi termelőket, kisvállalkozásokat és olyan helyi, támogatásra váró 
kezdeményezéseket, amikhez célirányosan a meghívott cégek is csatlakozhatnak. 

Tudtad? 
A Terítéken programsorozat alkalmaival a régióban tevékenykedő kistermelőkhöz (pl. borászokhoz, sajtkészítőkhöz, stb.) 
megyünk vendégségbe, ahol leendő és meglévő szponzoraink megismerkedhetnek vendéglátójuk tevékenységeivel is.

Bonyhádi Szilvia – Projektmenedzser, Terítéken szponzorációs eseménysorozat
„A Terítéken eseménysorozat lényege, hogy olyan pici, szerethető, de közösségek és szervezetek számára nagyon 
is fontos dolgokat helyezzünk a lehetséges támogatók látóterébe, amik általában kimaradnak a támogatási 
körökből. Lehet ez egy aszalógép egy óvoda számára, ahol egészséges nassolnivalót készíthetnek a gyerekeknek 
helyi termelők zöldségeit és gyümölcseit felhasználva vagy egy helyi intézmény zöldfelületi megújítása. Szeretnénk 
felhívni a figyelmet az összefogás fontosságára és arra, hogy igaz a mondás, miszerint sok kicsi sokra megy.” 

VEB2023 Terítéken

Bonyhádi Szilvia 
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2022-ben a VEB2023 EKF programja az alábbi programcsomagok elindulásával és továbbfejlesztésével 
színesedik: 

Kitekintés / 2022  

Zenei fesztiválok, koncertek, zenei oktatás 
A nagybetűs ZENÉT - annak hallgatását, előállítását, művelését, értékesítését, oktatását és 
kiszolgálását – mint egyfajta rendszert egyetlen cél elérésének érdekében kívánjuk „hasznosítani”: 
2030-ra Veszprém legyen az a település, ahol a legtöbben játszanak valamilyen hangszeren! 

Filmes programok
A magyar film presztízse építésének jelentőségét, a filmes- és általában a mozgóképes szakma és a 
közönségkapcsolatok erősítésének fontosságát felmérve, valamint Veszprém televíziós fesztiváljának 
hagyományához kapcsolódva a Veszprém - Balaton 2023 EKF program rendezőiként azt a célt tűztük ki 
magunk elé, hogy a kulturális rendezvénysorozat adta lehetőségeket kihasználva megteremtjük a magyar 
filmfesztivál új otthonát a Veszprém-Balatonfüred-Balatonalmádi háromszögben.

Gasztronómia és bor  
Gasztronómiai célkitűzésünk, hogy az EKF-régióban kimagasló minőségű helyi alapanyagok, helyi termelők 
és természetesen a régió borkultúrája, markánsabban a hazai és a nemzetközi közönség látókörébe 
kerüljenek. Ezt segítjük elő többek között egy minőségi, prémium bor & gourmet rendezvény elindításával, 
a régióban működő vendéglátóhelyeket célzó szakmai képzésekkel, nemzetközi hírű séfek meghívásával és 
a helyi gasztronómia szereplőivel közös együttműködésekkel. 

Irodalmi programok 
Célunk a régiós kortárs írók megismertetése újszerű módokon, elfeledett, mégis nagyszerű szerzők 
megkedveltetése és műveik felélesztése, szorosabb együttműködésekelősegítése a régió irodalmi 
szereplőivel és nemzetközi irodalmárokkal, valamint olyan irodalmi reflexiók létrehozása, amelyek a 
Balatonra, Veszprémre, a régióra reflektálnak.

Közösségfejlesztés és közösségépítés 
A helyiek bevonása a programok megvalósításába, népszerűsítésébe a záloga annak, hogy 2023 után is 
működőképes rendezvények, használható modellek maradjanak az itt élők számára. Ennek érdekében 
együttműködünk a helyi civil szervezetekkel, képzéseket és fórumokat tartunk, bevonjuk őket a 
programfejlesztésbe, valamint számos közösségformáló programot is indítunk.

Analóg és digitális képzőművészeti, audio-vizuális művészeti programok 
Hazai és nemzetközi művészek, képzőművészeit események, akciók, kiállítások, hagyományos és 
különleges helyszínek, változatos művészeti ágak és hordozók alakítják az EKF képzőművészeti 
programjait. Az EKF képzőművészeti eseményeink fókuszában többek között a helyi művészeti 
örökség bemutatása, a régióhoz kapcsolódó művészek, képzőművészettel foglalkozó intézmények, 
szerveződések pozícionálása, láthatóságának növelése, és a képzőművészeti edukáció áll.

Kultúrtáj programcsomag 
A Kultúrtáj programok során együttműködésre hívjuk a Balaton és a balatoni táj iránt elkötelezett kutatókat, 
kreatív szakembereket és művészeket, hogy közös munkájuk által adjanak hangot a természetnek. Az 
ökológiai programcsomagunk egyik projektje, a Balatorium kísérletező eseményei például segítenek minél 
többek számára megértetni e táj jövője szempontjából legfontosabb összefüggéseket.
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Színház- és táncművészet 
Modern és klasszikus előadások, workshopok, nemzetközi koprodukciók hazai premierjei színesítik ezt a 
programcsomagot, melyben a tánc és színházművészet szinte minden ága megtalálható. Az izgalmas előadások 
mellett a színházi nevelés/színházra nevelés és az érzékenyítés is fontos elemét képezik a programoknak.

Urbanisztikai és dizájn projektek
Ezen projektek hivatottak leginkább megvalósítani azt az alapvető horizontális célt, miszerint Veszprémet 
tegyük egy élhetőbb, a lélekszámán messze túlmutató piciny világvárossá. A Játékos Város programcsomagunk 
keretében a város köztereinek újraértelmezésével olyan sétaútvonalat kívánunk létrehozni, ahol az egyes 
terekbe megálmodott játszóelemek segíthetnek kilépni a rutinszerű mindennapokból, minden erre nyitott 
felnőtt és gyermek számára egyaránt. 

Horizontális célkitűzéseink (látogatóbarát rendezvények, 
környezetileg fenntartható programok, gyerekbarát megoldások)
Projektjeink során kiemelt figyelmet fordítunk a társadalmi- és környezeti fenntarthatóságra. Kis 
lépésekben, tanító jelleggel dolgozunk a látogatóbarát szemlélet és családbarát programszervezés 
megteremtéséért és az eseményeink környezeti terheinek minimalizálásáért, hogy egy fenntarthatóbb 
és elfogadóbb kreatív régióvá váljunk 2023-ra. Szeretnénk, hogy ezen elvek a velünk együtt dolgozók 
mindennapjaiban 2023 után is jelen legyenek. 
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