
 

  

 

4. számú melléklet: Szakmai záró beszámoló1 
 

 

A helyi felhívás címe: 

"Válaszd a hazait!" - rendezvénysorozat a helyi termékek népszerűsítéséért 
A helyi felhívás kódszáma: 

VP6-19.2.1.-42-9-21 

 

1. Kedvezményezett adatai: 

Kedvezményezett neve: 
Varázshangok az Egészségért Egyesület 

Ügyfél regisztrációs száma: 
1020819592 

Kedvezményezett képviselőjének 
neve: 

Kőhalmi Ágnes  

Kedvezményezett képviselőjének 
elérhetősége (e-mail cím, 
telefonszám): 

kohalmi.agnes@gmail.com  

0630 347 6036 

 
2. Projekt adatai: 

Projekt címe: 

„Zeneterápiás konferencia a családok egészségéért. 

Szemléletformálás a múlt hagyományaiban és a jövő 

rendszerében” 

Projekt megvalósítás kezdő 
időpontja: 

2022.09.05 

Projekt megvalósítás záró időpontja: 
2022.11.12 

Elnyert támogatási összeg: 
2 280 000 Ft 

Projekt megvalósítás helyszíne: 
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. 

 
3. Projekt megvalósítás összefoglalása: 
 
Mérföldkövek száma: 1 

                                                             
1 Útmutató: A projekt záró kifizetési kérelmével egyidőben a projekt eredményeiről szakmai záró beszámoló és 

legalább 5 fotó a HACS számára benyújtandó annak érdekében, hogy azt a HACS saját honlapján közzétehesse. 
 

mailto:kohalmi.agnes@gmail.com


 

  

 

 
Projekt célja(i): 
 
A folyamatosan változó társadalmi és kulturális körülményekhez igazodva a jövő 
nemzedékének egészséges személyiségfejlődésének megalapozása, megküzdési stratégiák és 
eszköztár átadása, a közösségek összetartó erejének támogatása és a családtagok közötti 
kötődés erősítése 
 
Projekt célcsoportja(i): 

- 3-10 éves célcsoport 

- Gondozók, nevelők, pedagógusok, szakemberek 

 

Projektben megvalósított tevékenységek összefoglalása (maximum 2000 karakter): 

         

Tervezett 
tevékenység Fő cél Megvalósítás módja 

Bevonandó 
célcsoport 

Várt eredmények 

Rajzpályázat 
Egészséges életmód 
népszerűsítése rajzpályázat 

3-10 év közötti 
gyermekek 

Elmélyült 
készségfejlesztés 

Határon túli és hazai 
szakemberek 
előadásai Ismeretterjesztés előadás+gyakorlat 

nevelők, 
pedagógusok, 
szakemberek, 
lakosság 

Az átadott ismeret 
és eszköztár 
beépítése a 
mindennapi életbe 

Hagyománytisztelő 
Játszóház Ismeret átadás Közös játék 

0-10 év, 
családok 

Ismeretek bővülése, 
készségfejlesztés 

Mentálhigiénés 
tanácsadás Segítségnyújtás Egyéni tanácsadás 

konferencián 
részt vevők, 
családok 

Mentális 
megerősödés 

Exclusive catering, 
reprezentáció 

Helyi termékek 
népszerűsítése Helyszíni kitelepülés 

konferencián 
részt vevők, 
családok 

Helyi termékek 
megismerése, 
életmód 
tanácsadás, 
partnerségek 
kialakítása 

 
Projekt eredményei: 
Célcsoport Cél Eredmény 

3-6 éves korosztály 

rajzpályázat 

Készség- és 

képességfejlesztés. 

Összetett gondolkodást 

igénylő cselekvések 

Nőtt az önbizalmuk, a 

tevékenységek által 

fejlődtek készségeik és 

képességeik, az 



 

  

 

fejlesztése, képzelet 

fejlesztése 

érzelemviláguk 

gazdagodott 

6-10 éves korosztály 

rajzpályázat 

Készség- és 

képességfejlesztés. A 

minket körülvevő szűkebb 

és tágabb környezetünk 

megismerése, kíváncsiság 

felkeltése, felelősségérzet 

kialakítása, elmélyítése. 

Minden bevont tanulónak 

fejlődtek a készségei és 

képességei a folyamat 

közben. Továbbá nőtt a 

felelősségérzetük és 

kíváncsiságuk, 

környezetük iránt.   

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 

3 helyi termék előállító 

bemutatkozása 

3 helyi termék előállító jelenléte, 

termékeik bemutatása, népszerűsítés 

Hazai és külföldi előadók 

megjelenése, ismeretátadás 

Az átadott ismeretek gyakorlatban is 

átadásra kerültek 

Hagyománytisztelő játszóház A játszóházban résztvevőknek 

bővültek ismereteik 

Mentálhigiénés tanácsadás Mentális segítség a rászorulóknak, 

megerősödés a kihívásokkal 

szemben 



 

  

 

A rendezvény eredményének összefoglalója: 

Hasonló rendezvény ebben a régióban nincs, ezért mindenképpen hiánypótló 

programot valósítottunk meg. Céljainknak megfelelően sikerült egy olyan komplex 

programot megvalósítanunk, mely eredményesen ötvözte a művészeti ágak közül a 

zene és a képzőművészet széles spektrumait, melyek bizonyították hatásosságukat 

a társadalmi és kulturális kihívásokkal szembeni megküzdésre, szűkebb és tágabb 

környezetünk valós igényű megismerésére. Az előadók, a megjelent helyi 

gazdálkodók és a közreműködők színvonalas és eredményes munkájának 

köszönhetően újabb lépést tettünk mikro-és makro közösségeink szorosabb 

együttműködéseinek elősegítésére, támogatására.  

Projekt eredményeként teljesített indikátorok adatai: 
 
1. Rajzpályázat tejes lebonyolítása tétel részletes adatai: 
3-10 éves gyermekek bevonása, zsűrizés, díjazás, kiállítás szervezés, speaker, 
eredményhirdetés 

 



 

  

 

 



 

  

 

 
 

 



 

  

 

 
 

 
 

 



 

  

 

2. Konferencia Műsorvezető 

 
 

3. Mentálhigiénés tanácsadás 

 
 
 
 

 



 

  

 

4. Határon túli előadó 1. Dudás Nóra Hollandia-Amsterdam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

5. Magyarországi előadó 1. Nyiri-Nagy József 

 
 

5. Magyarországi előadó 2. Szántó-Dóra Viola 

 
 
 
 
 



 

  

 

5. Magyarországi előadó 3. Koncsag Adrienn 

 
 

5. Magyarországi előadó 4. Frank Péter 

 



 

  

 

5. Magyarországi előadó 5. Dr. Szabó József 
 

 
6. Hangosítás, technikai szolgáltatás: Nagyteremben és az előtérben két külön hangosítás 
valósult meg mikrofonnal, hangfallal, projektorral, vetítővászonnal, az élő 
bejelentkezésekhez wifi, telefon, kameraállvány használatával.  

  



 

  

 

 

 
 

7. Gyermek Játszóház az előtérben 

  



 

  

 

 
 

8. Reprezentáció az előadóknak és a vendégeknek egyaránt 

 



 

  

 

 
 

 
 
 
 
 



 

  

 

9. Helyszínrendezés, bérlés 
A Gyenesdiási Községháza nagyterme, egybenyitható teljes előtere és kisterme is a 

rendezvény rendelkezésére állt, szőnyeggel fedett színpad, székek, asztalok, 
mosdóhasználat, előtte-utána takarítás. 

 

 



 

  

 

10. Marketingszolgáltatás, szórólapok, plakátok, a kommunikációs tevékenységnél 
részletezve, a HACS számára minden elkészült plakátból, szórólapból egy példányt ezzel a 

záró dokumentációval együtt átadtunk. 

 

 
 



 

  

 

11. Szervezési díj: koordináció, lebonyolítás-megvalósult 
További vállalt tevékenységek: 
„Helyi értékek és egy népfőiskola lehetősége Gyenesdiáson” című kiadvány 
népszerűsítése a Konferencián 

 
 
Az alábbi helyi amatőr alkotók bemutatása egy-egy alkotással, kiállítással:  

Márkus Melinda 

 
 
 



 

  

 

Hársfalvi György 

 
Bognár Edit 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Németh Ida 

 
 

Három helyi termék előállító bemutatása, bemutatkozáson, kóstoltatáson keresztül: 
1. Wagenhoferné Pohl Magdolna  

 
 
 
 
 



 

  

 

2. Korosajt Sajtműhely  

 
 



 

  

 

3. Budai Lászlóné „Rézi Néni” 

 
 

Projekt tábla 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Konferencia Plakát 

 
 



 

  

 

Létrehozott munkahelyek száma (FTE módszer alapján számolva): 
 

 
Projekthez kapcsolódó kommunikációs tevékenység összefoglalása (minimum 1000 
karakter): 
 
Gyenesdiás: a projektet saját, kitelepült játszóházunkban 2022.07.15-16-17-én a Gyenesdiási 
Borfesztiválon és 2022.09.03-án a Gyenesdiási Szüreti Mulattságon népszerűsítettük 
mindazon látogatók körében, akik eljöttek a rendezvényekre.  
 
Balatongyörök: a projektet saját, kitelepült játszóházunkban 2022.07.21-22-23-24-én, 
2022.08.12-13-14-én, és 2022.08.27-én a Balatongyöröki Borkorzó, illetve a Balatongyöröki 
Szüret rendezvényeken népszerűsítettük mindazon látogatók körében, akik eljöttek a 
rendezvényekre.  
Vonyarcvashegy: a projektet saját, kitelepült játszóházunkban 2022.07.29-30-31-én a 
Vonyarcvashegyi Boros Forgatagon, 2022.08.05-06-án a Vonyarcvashegyi 40 Halász 
emléknapon és Strandszinház rendezvényen, valamint 2022.09.30-án a Vonyarcvashegyi 
Halloween rendezvényen népszerűsítettük mindazon látogatók körében, akik eljöttek a 
rendezvényekre.  
Meghívókat küldtünk ki a sajtó számára és az intézményvezetők számára. Személyesen 
tájékoztattuk a programról Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök intézményvezetőit. 
 
Projekthez kapcsolódó megjelent sajtóanyagok címe, helye, ideje, on-line anyagok esetén 
elérhetősége: 
 
Minden linkelt anyag ellenőrzésen ment keresztül, megnyitható, megtekinthető.  
 

Elektronikus és egyéb média megjelenések, elérhetőségek 

Nyilatkozat 

Iratazonosító: 3343715402  

Alulírott Kőhalmi Ágnes, mint a Varázshangok az Egészségért Egyesület (8315 Gyenesdiás, Madách u. 
24.) elnöke nyilatkozom, hogy a projekttervünk kommunikációs tervében vállaltak szerint a 
programot, rendezvényt helyi írott és elektronikus médiában népszerűsítettük. A befényképezett 
dokumentumok, újságok eredeti példányaival rendelkezünk. Az elektronikus médiában megjelent a 
program, esemény, valamint a szöveges részben pontokba szedett (1-27) elérhetőségek linkjei 
megnyithatók.  

Linkek: 

1. Keszthelyi Televízió anyaga a you tube-on:  

https://www.youtube.com/watch?v=LxKiw1b68hc 

2. Keszthelyi Televízió anyaga a televízió oldalán: 

https://www.youtube.com/watch?v=LxKiw1b68hc


 

  

 
https://tvkeszthely.hu/hirek/9776-meg-a-traumatizalt-embereknek-is-segit-a-zeneterapia 

3. Hirdetés Zala Megyei Hírlap: 2022.11.07. 13. oldal középen, RENDEZVÉNY alatt 

 

https://tvkeszthely.hu/hirek/9776-meg-a-traumatizalt-embereknek-is-segit-a-zeneterapia


 

  

 
4. hirbalaton.hu országos média oldalán: https://www.hirbalaton.hu/meg-a-traumatizalt-

embereknek-is-segit-a-zeneterapia-tvkeszthely-hu/ 

5. Gyenesdiási Híradó októberi száma írott és nyomtatott is: 

https://www.gyenesdias.hu/images/hirado/gyenesdiashirado_202210.pdf  15. oldal  

6. Gyenesdiási Híradó novemberi száma írott és nyomtatott is: 

https://www.gyenesdias.hu/images/gyenesdiashirado_202211.pdf , 12-13.oldal 

7. likeBalaton: 

 https://likebalaton.hu/telepules/gyenesdias/programok/3-zeneterapias-konferencia-gyenesdias-

262659/ 

8. Hírnavigátor: https://hirnavigator.hu/hir/4194158-3-zeneterapias-konferencia-gyenesdias 

9. Élő facebook videó :  

https://www.facebook.com/balazs.kohalmi.315/videos/1471173923381553 

10. Élő facebook videó :  

https://www.facebook.com/balazs.kohalmi.315/videos/1066827830658145 

11. Élő facebook videó :  

https://www.facebook.com/balazs.kohalmi.315/videos/613777463832103 

12. Élő facebook videó :  

https://www.facebook.com/balazs.kohalmi.315/videos/969627467338382 

13. Élő facebook videó: 

https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/1912513219090050?idorvanity=33165122186168

57 

14. Élő facebook videó: 

https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/5550200025046173?idorvanity=33165122186168

57 

15. Élő facebook videó. 

https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/450600237229271?idorvanity=331651221861685

7 

16. Élő facebook videó: 

https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/3445660915661897?idorvanity=33165122186168

57 

17. Élő facebook videó: 

https://www.hirbalaton.hu/meg-a-traumatizalt-embereknek-is-segit-a-zeneterapia-tvkeszthely-hu/
https://www.hirbalaton.hu/meg-a-traumatizalt-embereknek-is-segit-a-zeneterapia-tvkeszthely-hu/
https://www.gyenesdias.hu/images/hirado/gyenesdiashirado_202210.pdf
https://www.gyenesdias.hu/images/gyenesdiashirado_202211.pdf
https://likebalaton.hu/telepules/gyenesdias/programok/3-zeneterapias-konferencia-gyenesdias-262659/
https://likebalaton.hu/telepules/gyenesdias/programok/3-zeneterapias-konferencia-gyenesdias-262659/
https://hirnavigator.hu/hir/4194158-3-zeneterapias-konferencia-gyenesdias
https://www.facebook.com/balazs.kohalmi.315/videos/1471173923381553
https://www.facebook.com/balazs.kohalmi.315/videos/969627467338382
https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/1912513219090050?idorvanity=3316512218616857
https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/1912513219090050?idorvanity=3316512218616857
https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/5550200025046173?idorvanity=3316512218616857
https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/5550200025046173?idorvanity=3316512218616857
https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/450600237229271?idorvanity=3316512218616857
https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/450600237229271?idorvanity=3316512218616857
https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/3445660915661897?idorvanity=3316512218616857
https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/3445660915661897?idorvanity=3316512218616857


 

  

 
https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/1748464312206021?idorvanity=33165122186168

57 

18. Élő facebook videó: 

https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/656799632553326?idorvanity=331651221861685

7 

19. Élő facebook videó: 

https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/638066411349013?idorvanity=331651221861685

7 

20. Élő facebook videó:  

https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/565313798352589?idorvanity=331651221861685

7 

21. Élő facebook videó: 

https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/467765672127143?idorvanity=331651221861685

7 

22. Gyenesdiási Hiradó 2022. októberi száma:  

 

https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/1748464312206021?idorvanity=3316512218616857
https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/1748464312206021?idorvanity=3316512218616857
https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/656799632553326?idorvanity=3316512218616857
https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/656799632553326?idorvanity=3316512218616857
https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/638066411349013?idorvanity=3316512218616857
https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/638066411349013?idorvanity=3316512218616857
https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/565313798352589?idorvanity=3316512218616857
https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/565313798352589?idorvanity=3316512218616857
https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/467765672127143?idorvanity=3316512218616857
https://www.facebook.com/kohalmi.agnes/videos/467765672127143?idorvanity=3316512218616857


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
23. Gyenesdiási Hiradó 2022. novemberi száma: 

 

 



 

  

 

 

24. Gyenesdiás Községháza előtt kirakott A2 méretű plakát a megállító táblán a rendezvény előtt két 

hétig kirakva. 

 



 

  

 
25. A kötelező támogatói tábla elhelyezése a rendezvényen, mindenki által jól látható helyen 

 

26. A rendezvény helyszínén Gyenesdiás Önkormányzat bejárati ajtaján két héttel a rendezvény előtt 

elhelyezett A3 méretű plakát  

 



 

  

 
27. Balatongyörökön a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár előtt a rendezvény előtt két héttel 

elhelyezett A3 méretű plakát  
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