
Tárnoki Köz-Ért Kft. (Heinrich Antal Ház és Könyvtár)

2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 148.

Megvalósult programok:

 2021.09.25.
- 10:00 óra - Hahota Gyermekszínház előadásában a Brémai muzsikusok mesejáték
- 12:00-14:00 - Kézműves foglalkozás Demeter Andreával (őszi díszek, karkötők készítése 
több technika használatával, betekintés a gyermekjóga világába, hangtálak kipróbálása)
- 12:00 - 19:00 - Kiálltások megnyitása és megtekintése
- Biberika János I. és II. világháborús eredeti emléktárgyak kiállítása
- Fazekas Péter fotókiállítása
- Deák Jenő festmény és fafaragások kiállítása
- Melicher György téglagyűjtemény kiállítás
- 19:00 -21:00 - 7hy Productions előadóinak hip-hop/rap előadása

Igyekeztünk a programokat úgy összeállítani, hogy minden korosztály megtalálja a számára 
legvonzóbbat. A gyermekszínházzal nyilván a legkisebbeknek kedveztünk. Szeretnénk, ha 
újra divat lenne színházba és könyvtárba járni. Arra törekszünk, hogy a gyerekek otthon 
érezzék magukat a kultúra közelében. Nagyon jól sikerült az előadás, népszerű program volt, 
kb. 40 (3 - 10 éves) gyermek vett részt az előadáson. A kézműves foglalkozás már nagyobb 
korcsoportokat is megmozgatott. Széles látogató köre volt. A legkisebbek festhettek és 
különböző anyagokat ismerhettek meg és főleg ragasztó technikát alkalmazva hoztak létre 
őszi lakásdíszeket. A nagyobbak a gyöngyfűzéssel (fa) és a gyermekjóga jótékony hatásával 
ismerkedhettek meg, hangterápiás tálakat próbálhattak ki. Az a tapasztalat, hogy a nagyobbak 
fogékonyak ezekre a terápiás foglalkozásokra. A program ideje alatt forgóban kb. 40 (4 - 14 
éves) gyermek vett részt a foglalkozáson. A kiállítás emléket állít, valami olyanra 
tekinthetünk vissza, ami már elmúlt. A világháborús kiállítás volt a legnépszerűbb eleme a 
kiállításoknak. A kiállítások egészen október középéig megtekinthetőek és azóta is több 
látogatót csalogatott be a Házba. A fotókiállítás egy amatőr fotós műveit ölelik fel. A 
téglakiállítás egy szeletét tartalmazza csupán annak a csodálatos gyűjteménynek, amivel a 
gyűjtő rendelkezik. A festőművész hihetetlen művekkel örvendeztette meg a kilátogatókat, a 
fafaragás sajnos már nem a legnépszerűbb hobbik közé tartozik, reméljük sikerül újra 
népszerűé tenni ezzel őrizve a régi mesteremberek értékeit. A kiállítások sajátossága, hogy 
mind a 4 kiállítónk helyi művész vagy gyűjtő (kb. mai napig 100 fő látogató tekintette meg a 
kiállításokat 14 - 70 éves korosztály). Az esti koncert/előadást szintén helyi fiatalok álmodták 
meg. Két nagyon tehetséges zenész ír dalokat és gyűjtötte mega köré a másik 5 előadót és 
hozták létre új formációjukat. Mindenképpen értékteremtőnek tartjuk munkájukat és 
elszántságukat, ugyanakkor nagyra becsüljük alázatosságukat, amivel a szakma iránt vannak. 
Boldogok vagyunk, hogy életük első koncertjét nálunk, ennek a programnak a keretein belül 
tartották meg (kb. 60 fő, 14 - 45 korosztály). Fontosnak tarjuk, hogy a helyi művészetet, 
művészeket támogassuk és teret adjunk, annak hogy megismerhesse őket a közönség.
- 1. fotó: Brémai muzsikusok mesejáték (fotókat készítette: dr. Koósné Haris Edina)
- 2. fotó: Kézműves foglalkozás kollázs (fotókat készítette: dr. Koósné Haris Edina)
- 3. fotó: Kiállítások kollázs (fotókat készítette: dr. Koósné Haris Edina)
- 4. fotó: Pillanatképek délelőttről (fotókat készítette: dr. Koósné Haris Edina)
- 5. fotó: Hip-hop / rap koncert (fotókat készítette: dr. Koósné Haris Edina)












