
Közművelődési alapszolgáltatások 

Kultv. 76. § (3)
tevékenység megnevezése célja

rendszeressége vagy tervezett 

időpontja, időtartama

résztvevők 

tervezett száma 

(fő)

megtervezésében, 

megvalósításában és 

értékelésében a helyi 

lakosság részvételi 

módja

ingyenes/térítéses

Akrobatikus rock and roll tanfolyam

közösségi térben a kiskorú 

koroszály tánc-, kordinációs-, 

és testfejlesztése az oktató által 

meghatározott koreográfival, 

zenére

heti 2x1 óra                                

hétfő, szerda 18:15-19:15
18 közvetett térítéses

Hip-hop tánc kurzus

közösségi térben a kiskorú 

koroszály tánc-, kordinációs-, 

és testfejlesztése az oktató által 

meghatározott koreográfival, 

zenére

heti 2x2 óra                                       

kedd, csütörtök 16:00-17:00, 

17:00-18:00

20 közvetett térítéses

Systema kurzus

közösségi térben, az oktató 

által meghatározott mozdulatok 

elsajátítása a teljes körű 

önvédelem érdekében

heti 2x2 óra                                       

kedd, szerda 19:15-21:15
8 közvetett térítéses

Baba mama klub, 

0-3 éves gyermekükkel otthon 

levő anyukák találkozási 

lehetség,  tapasztalatcserére, a 

gyermekeknek közös játékra, 

közösségéptő jelleggel

heti 1 x 2 óra                    

csütörtök 9.30-11.30
7 közvetett ingyenes

Callanetics kurzus
nők számára kifejlesztett, a 

testet átmozgató intim torna 

heti 4x1 óra                                

kedd 9:00-10:00, kedd 19:00-

20:00, csütörtök 9:00-10:00, 

péntek 15:30-16:30

8 közvetett térítéses

Önkéntes nyugdíjasok klubj és kártyaklub
idős korosztály közösségi 

életének támogatása

havi 2x2 óra                          

szerda 14:00-16:00
12

lakossági önszerveződő 

csoport
ingyenes

Zene füleinkenk  koncertsorozat

az iskolás korosztály  

klasszikus, komolyzenei 

ismereteinek, zenei ízlésének 

tágítása a koncertek 

segítségével tanítási időben

4 havi, 1x1 óra                           80 közvetett térítéses

Nosztalgia táncest

közösség építő-, és fejlesztő, 

illetve nosztalgikus hangulatot 

teremtő rendezvény a Bakacsi 

Béla által előadott táncdalok 

révén az idősebb korosztály 

számára

havi 1x3 óra                                   

szombat 19:00-22:00
110 közvetett térítéses

Őrmezei Közösségi Ház - Szolgáltatási terv 2021.

b)  a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

a) művelődő közösségek létrejöttének 

elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a 

művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása



KGB-Kisváros  rockzenei klub

Közösségépítő jelleggel indul 

Őrmezőn élő rockzenész Kiss 

Zoltán Zéro zenekarának élő 

zenei klubja- koncertek 

vetítésekkel, sztorikkal

kéthavonta 1x 2 óra 80 közvetett térítéses

Ringató foglalkozás

0 és 3-4 év közötti gyermekek 

óvodát megelőző zenei képzése 

kodályi elvek alapján, élő 

énekszóval, hangszeres 

játékkal

heti 1x0,5 óra                                

hétfő 9:00
5 közvetett térítéses

Kerekítő foglalkozás

0-3 év közötti gyermekek zenei 

nevelése és mozgásfejlesztése 

dalokkal, móndókákkal, 

bábokkal, a népköltészet 

elemeivel közösségi térben 

heti 1x 1,5 óra                                  

szerda 10:00-11:30
10 közvetett térítéses

Óvodás színházi előadások

az óvodás korosztály színházi 

nevelése báb- és élőszereplős 

előadásokkal megfelelő igny 

esetén napi 2 előadással

8 havi, 2x1 óra                            

csütörtök 9:30-10.30 és 11.00-

12.00

200 közvetett térítéses

Családi hétvégi matinék

közösség fejelsztő program 

bábelőadásokkal a családok 

számára

8 havi, 1x1 óra                                 

szombat 10:00-11:30 vagy 

16.00-17.30

50 közvetett térítéses

Őrmezei piknik majális

közösségteremtő-, és fejlesztő  

rendezvény minden korosztály 

számára, különböző 

előadásokkal, 

programelemekkel

évente 1x6 óra                            300 közvetett ingyenes

Szenior 60+ zumba kurzus
az idős korosztály számára 

kifejlesztett táncos 

mozgássorozat 

heti 1x1 óra                                              

kedd 10:00-11:00 , csütörtök 

10.00-11.00 és 11.00-12.00

15 közvetett térítéses

Ismerős ? -beszélgetős sorozat

közösségteremtő rendezvény 

,ahol a sorozat házigazdája a 

meghívott vendéggel talkshow 

jellegű programként a nézőket 

beavatja  egy intim közegű 

beszélgetés során a 

mávészvilágból és közéletből 

ismert személyiség 

mindennapjaiba

havi 1 x 1 óra                       

vasárnap 18.00-19.00
60 közvetett térítéses

b)  a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése



Református Egyházközösség vallási jellegű közösség építés
heti 1x1 óra                                                 

vasárnap 10:00-11:00
55 közvetett ingyenes

Költészet Napi Versmaraton

jeles eseményhez kötött 

irodalmi, kulturális 

közösségteremtő rendezvény

évi 1x 60 közvetett ingyenes

Anyakapocs 

közösségi térben, az 

gyermekükkel otthon levő 

anyukák  ismereteinek 

szélesítése,  relaxációs 

technikák, nevelési tanácsok a 

munkavilágába vissztérést 

elősegítő kurzsok,előadások 

heti 1x 45 perc                                         

illetve havi 1x 1,5 óra
5 közvetett térítéses

Szenior örömtánc
közösségi térben, idősebb 

korosztály számára 

összeállított 

heti 1x1 óra                                       

vasárnap 15:00-16:30
5 közvetett térítéses

Angol és német nyelvtanfolyam

Több korsoztálynak  más 

napszakban és más tematikával 

és tanítási mődszerrel induló 

tanfolyamok, kis csoportban az 

interkatív beszédközpontú 

kurzusokon a nyelvi készségek 

fejlesztése a cél

heti 2 x 1,5 óra 8 közvetett térítéses

SZÍN-Pódium előadások

kulturális, művészeti közösségi 

teremtés zenés, irodalmi 

estekkel, 

4 havi, 1x1,5 óra  60 közvetett térítéses

Újbudai Botladozó táncház 
hagyományőrző közösség 

építés néptánccal

havi 1x2 óra                                   

péntek 19:00-21:00
15 közvetett térítéses

Közvetítő filmklub

közösségteremtő-, és fejlesztő 

program minden korosztály 

számára,  társadalmi 

élethelyzeteket bemuató filmek 

vetítése,levezető beszélgetéssel-

meghívott vendég társaságában

évente 5x 2,5 óra 100 közvetett térítéses

c)  az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 

biztosítása

d)  a hagyományos közösségi kulturális értékek 

átörökítése feltételeinek biztosítása

b)  a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése



Őrmező Ünnepe fesztivál

közösségteremtő-, és fejlesztő 

fesztivál minden korosztály 

számára, különböző 

előadásokkal, koncertekkel, 

gyerekprogramokkal

évente 1x12 óra                              800 közvetett ingyenes

Vadrózsák Néptánccegyüttes
hagyományőrző közösség 

építés néptánccal
heti 2x2 óra 19:00-21:00 25 közvetett térítéses

 Újévi komolyzenei koncert

a közösség klasszikus, 

komolyzenei ismereteinek, 

látókörének tágítása a 

koncertek segítségével

évente 2x1 óra 120 közvetett térítéses

Adventi,Nőnapi ajándékműsorok

közösségi program az idős 

korosztály részére pl nőnap, 

advent az idősek világnapja 

alkalmából

évente 2x1 óra 220 közvetett ingyenes

Jeles Ünnepek rendezvényei  /Magyar 

Kultúra Napja , Magyar Festészet Napja/

január 22-én és október 18-hoz 

közel eső hévégéjén kiemelt 

országos jelentőségű ünnep, 

országos kulturlis esemény

évente 2 x 1 óra 80 közvetett ingyenes

Kiállítások

kulturális, művészeti közösségi 

teremtés az adott hónapban 

kiválasztásra került művészek, 

alkotók munkái alapján

10 havi, 1x2 óra                                

péntek 18:00-20:00
500 közvetett ingyenes

Bélavári Balettiskola

közösségi térben a kiskorú 

koroszály tánc-, kordinációs-, 

és testfejlesztése az oktató által 

meghatározott koreográfival, 

zenére

heti 2x3 óra                                                

hétfő, szerda 15.45-16.30, 

16:30-17:15, 17:15-18:15

20 közvetett térítéses

Tarka Színpad előadásai

Amatőr szenior színházi 

társulat előadásai a társulati 

tagok  előadőmávészi- 

önkifezés lehetőségét adja és 

terápia jellegá a társadalomban 

hasznosan tevékenykedő 

nyugdíjas korszotálynak.Köllő 

Miklós-pantomimművész-

rendező vezetsével

havi 1 x 3 óra előadás szombat 

19.00-22.00, és havi 1 x 8 óra 

főpróba péntek 10.00-18.00

100 közvetett térítéses

Szenior Ki-Mit-Tud Verseny

az idősebb korosztály számára 

teremt lehetőséget, hogy 

megmutathassák kvalitásaikat, 

kétévente több művészti ágban 

nevezhetnek

kétévente több művészti ágban 

elődöntők, döntő
300 közvetett ingyenes

d)  a hagyományos közösségi kulturális értékek 

átörökítése feltételeinek biztosítása

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 

tevékenység feltételeinek biztosítása



Gyermekrajzverseny
jeles eseményhez kötött 

vizuális kulturális 

közösségteremtő rendezvény

évente 1x 45 közvetett ingyenes

Kreatív kurzsok

Hétvégi programként 

alkotókészséget fejleszőt  

worksopok, (paverpol, 

selyemfestés, újrahasznostható 

anyogokból táryga , ruházat 

készítés) 

kéthavonta 1x 1.5 óra 10 közvetett térítéses

Cirmos8 Festőiskola
Festés technikák elsajátítása 

festőművész tanár segítségével, 

heti 1 x 2 óra                       

szerda 17.30-19.30
6 közvetett térítéses

Horgolási alapok

Anyukáknak , középkorőaknak 

adódik lehetsége együtt tanulni 

a horgolás alajait és egy-egy 

egyszerűbb  táskát, sapkát 

elkészíteni

heti 1x 45 perc                                         

szerdánként 18.30-19.15
8 közvetett térítéses

Társalgó Galéria működtetése
közösségépítés művészi térben 

kávéval

egész évben, folyamatos 

üzemeltezés
? közvetett térítéses

f)  a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek 

biztosítása
Drámapedagógiai foglalkozás

a drámajáték eszközével 

fejlesztő foglalkozás 

iskolaelőkészítő jelleggel 

gyermekek számára, 

heti 1x1 óra                                      

szerda 17:00-18:00
5 közvetett térítéses

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 

tevékenység feltételeinek biztosítása


