
 

  

 

Emlékeztető 

 

A helyi felhívás címe: 

Helyi értékekre alapuló kisközösségek és együttműködéseinek az erősítése 
A helyi felhívás kódszáma: 

VP619.2.1.42517 

 

Program címe: „Zeneterápiás konferencia a családok egészségéért – 

szemléletformálás a múlt hagyományaiban és a jövő rendszerében” 

Helyszín: Gyenesdiás, Községháza 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. 

Időpont: 2019.11.10. 10.00-18.00 

Célcsoportok: 

- 0-3 éves célcsoport 

- 3-6 éves célcsoport 

- 6-14 éves célcsoport 

- Gondozók, nevelők, pedagógusok, szakemberek 

Cél és eredmény rövid bemutatása: 

Zeneterápiás Konferencia 

A Varázshangok Egyesület 2019-ben először rendezte meg a „Zeneterápiás 

konferencia a családok egészségéért – szemléletformálás a múlt hagyományaiban 

és a jövő rendszerében” elnevezésű programját. A program minden eleme szorosan 

kötődött a helyi értékeink bemutatásához – a zenei nevelés eszközrendszerét 

használva. Szeptember, október és november hónapokban a gyenesdiási 

bölcsődében, óvodában és iskolában, a vonyarcvashegyi óvodában és iskolában, 

valamint a balatongyöröki óvodában összesen 21 rendhagyó zenei foglalkozást 

tartottunk a programsorozat részeként. Az interaktív zenés programok megvalósítása 

mellett a fent említett három településen rajzpályázatot is hirdettünk három 

korcsoportban, melynek témája: „Varázshangok, avagy a zene gyógyító ereje.” Olyan 

alkotásokat vártunk, melyek felhívják a figyelmet a zene lelki egészségvédelemben 

betöltött szerepére, valamint kifejezik a zene összekötő szerepét az egészséges és 

sérült emberek között. A konferencia  



 

  

 

Célcsoport Cél Eredmény 

0-3 éves korosztály Zenei képességfejlesztés 

a környezeti érzékelés, 

finom mozgások, 

helyváltoztatás és a 

bizalom javítására 

Testünk megismerése, 

testünkre ható ingerek 

feldolgozása, „mi-miért 

történik?” kérdésre 

válaszokat kaptak a 

gyermekek. Nőtt az 

önbizalmuk és a 

gazdagodott az 

érzelemviláguk. 

3-6 éves korosztály Látás, hallás, figyelem és 

a koncentráció zenei 

képességfejlesztése, 

ismeretterjesztés. 

Figyelem irányítása és 

fenntartása sikeres, a 

koncentrációt zenei 

gyakorlatokkal 

fejlesztettük. Zenei 

ismeretük tágult. 

6-14 éves korosztály Összetett, 

együttműködésen alapuló 

zenei tevékenység-hatás 

elérése 

Minden bevont tanulónál 

fejlődött az elfogadás és a 

szociális érzékenység 

társai és környezete iránt. 

Nőtt a probléma 

megoldási képesség. 

Gondozók, nevelők, 

pedagógusok, 

szakemberek 

A motiváltság fenntartása, 

a zene megfelelő 

használatának gyakorlati 

bemutatása, saját 

eszközkészlet kialakítása, 

átadása, szakmai 

együttműködések 

kialakítása 

Az előadók által közvetített 

szakmai-gyakorlati 

bemutatók, beszélgetések 

válaszokat és segítséget 

adtak a jelenlevő 

szakembereknek a 

jövőben végzett 

munkájukhoz.  

 



 

  

 

Egyéb cél Eredmény 

4 helyi termék előállító 

bemutatkozása 

4 helyi termék előállító jelenléte 

megvalósítani kívánt foglalkozások, 

események száma: 23 db 

megvalósult foglalkozások, 

események száma: 23 db 

Közvetlenül elérendő személyek 

száma 400 fő 

Közvetlenül elért személyek száma 

638 fő 

Közvetetten elérendő személyek 

száma 3300 fő 

Közvetetten elérendő személyek 

száma 4300 fő 

 

A rendezvény eredményének összefoglalója: 

Hasonló rendezvény ebben a régióban nem volt, ezért mindenképpen 

hiánypótló programot valósítottunk meg. Céljainknak megfelelően sikerült zenés 

foglalkozásokkal fejleszteni a bölcsődés, óvodás és iskoláskorú gyermekeket. 

Megismertettük őket helyi, népi játékokkal és népdalokon keresztül elevenítettük fel 

hagyományainkat. A nagyobb gyermekeknél a jövő zenei stílusaiba is betekintettünk, 

fejlesztettük közösségi kapcsolataikat.  Helyi termékeket előállító gazdáknak 

bemutatkozási lehetőséget adtunk, így személyesen tudtak kapcsolatot kialakítani a 

rendezvényre látogatókkal. Együttműködő partnereinkkel is szorosabbá fűztük 

kapcsolatainkat, s közös beszélgetésekre, kapcsolatépítésre adtunk lehetőséget, így 

kisközösségeink egymás közötti kommunikációját is magasabb szintre emeltük. A 

konferencia szakmai segítséget nyújtott a segítő szakmákban és a társszakmákban 

dolgozóknak. Az előadók magas szakmai színvonalat képviselve mutatták be 

szakterületük jellemzőit, kihívásait és megoldási lehetőségeket vonultattak fel a 

szemünk előtt. Olyan előadásokon, zenei élményeken és workshopokon vehettek 

részt a látogatók, melyek eddig csak külföldön vagy Budapesten voltak elérhetőek. A 

délutáni előadáson tolmács is segítette a megértést. Bevontuk Gyenesdiás, 



 

  

 

Vonyarcvashegy és Balatongyörök lakosságát a konferencia megrendezésével, 

hiszen a kisgyermekkel érkezőket játszóház és mentálhigiénés tanácsadás is várta. 

A rajzpályázatra érkező rajzokból színvonalas kiállítást is tudtunk szervezni.  

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy hiánypótló konferenciát sikerült megvalósítani 

Gyenesdiáson. A zeneterápiás szakmai tartalmak mellett olyan szemléletmódot 

adtak át meghívott vendégeink, mely mélyebb, emberi aspektusból világította meg 

minden segítő szakma lényegét. Egy-egy elhangzott mondat látható és hallható 

„AHA”-élménnyel párosult a közönség soraiban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Fényképdokumentáció a megvalósult eseményekről, 23 db esemény 638 fő 

2019.09.16. 1. program Rajzpályázat és rendezvény megnyitó 48 fő 

 

2019.09.19. 2. program Gyenesdiás, Bölcsőde 1. csoportfoglalkozás 7 fő 

 



 

  

 

2019.09.19. 3. program Gyenesdiás, Bölcsőde 2. csoportfoglalkozás 13 fő 

 

2019.10.01. 4. program Gyenesdiás, A Zene Világnapja foglalkozás 108 fő 

 

 



 

  

 

2019.10.10. 5. program Gyenesdiás Óvoda Napsugár Csoport 10 fő 

 

2019.10.10. 6. program Gyenesdiás Óvoda Pillangó Csoport 13 fő 

 



 

  

 

2019.10.11. 7. program Gyenesdiás Óvoda Kerekerdő Csoport 12 fő 

 

2019.10.11. 8. program Gyenesdiás Óvoda Zöldike Csoport 14 fő 

 

 



 

  

 

2019.10.17. 9. program Vonyarcvashegy Óvoda 1. csoport 25 fő 

 

2019.10.17. 10. program Vonyarcvashegy Óvoda 2. csoport 20 fő 

 



 

  

 

2019.10.17. 11. program Vonyarcvashegy Óvoda 3. csoport 13 fő 

 

2019.10.18. 12. program Balatongyörök Óvoda csoport 17 fő 

 



 

  

 

2019.10.18. 13. program Gyenesdiás Iskola 5.b osztály 26 fő 

 

2019.10.21. 14. program Gyenesdiás Iskola 5.a osztály 17 fő 

 

 

 

 

 



 

  

 

2019.10.22. 15. program Gyenesdiás Iskola 6.a osztály 19 fő 

 

2019.10.22. 16. program Gyenesdiás Iskola 7.c osztály 19 fő 

 

 

 

 

 



 

  

 

2019.10.22. 17. program Gyenesdiás Iskola 8.b osztály 10 fő 

 

2019.10.23. 18. program Gyenesdiás Iskola 7.b osztály 19 fő 

 

 

 

 

 



 

  

 

2019.10.23. 19. program Gyenesdiás Iskola 6.b osztály 18 fő 

 

 

2019.10.23. 20. program Gyenesdiás Iskola 6.c osztály 19 fő 

 

 

 

 



 

  

 

2019.10.25. 21. program Gyenesdiás Iskola 7.a osztály 18 fő 

 

2019.11.04. 22. program Vonyarcvashegy 3. osztály 13 fő 

 

 

 

 

 



 

  

 

2019.11.10. 23. program Gyenesdiás Zeneterápiás Konferencia, egész nap 160 

fő 
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A beszámolót készítette: Kőhalmi Ágnes egyesületi elnök 

 

Gyenesdiás, 2019.11.25. 


