
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 18:00-19:00
18 közvetett térítéses

Hip-hop tánc kurzus

közösségi térben a kiskorú 

koroszály tánc-, kordinációs-, 

és testfejlesztése az oktató által 

meghatározott koreográfival, 

zenére

1. félév kedd, csütörtök  17:00-

18:00                                            

2. félév heti 2x2 óra                                       

kedd, csütörtök 16:00-17:00, 

17:00-18:00

8 közvetett térítéses

(ÚJ) Alakformáló torna 

közösségi térben  felnőtt 

korosztálynak  dinamikus 

aerobic köredzések rekreációs 

jelleggel

heti 1x1 óra                                       

kedd 19:15-20:15
8 közvetett térítéses

(ÚJ) Anya kapocs beszélgető kör

0-3 éves gyermekükkel otthon 

levő anyukáknak a 

gyermekneveléssel, női 

szerepekkel kapcsolatos 

tematikájú előadások,  

workshopok közösségéptő 

jelleggel

kéthetente pénteken 9.00-11.00 

esetenként online
12 közvetett ingyenes

(ÚJ) Társastánc Klub

közösségi térben a felnőtt 

koroszály számára társastánc 

klub pároknak az oktató által 

meghatározott koreográfiákkal, 

zenére

heti 1 x 75 perc.                     

szerda 19.00-20.15
16 közvetett térítéses

Hastánc klub

A nőiesség kifejezését és 

megélését segítő orientális tánc 

,mely közösségi térben 

hozzájárul az egyén önbizalom 

erősödéséhez is.

heti 1 x 1 óra                            

kedd 18.00-19.00
7 közvetett térítéses

(ÚJ) Tao csikung

közössgéi térben művelhető 

keleti mozgásforma és 

meditációs egészségmegörző 

módszer tao csikung oktató 

vezetésével

heti 1x1 óra.                         

szerda 19.00-20.00
6 közvetett térítéses

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

Őrmezei Közösségi Ház - Szolgáltatási terv 2022.

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



(ÚJ) Ifjúsági koncertsorozat

az iskolás korosztály  

komolyzenei  és könnyűzenei 

stílusok, zenekari formációk 

megismertetése, zenei 

ízlésének tágítása a koncertek 

segítségével tanítási időben

évente  4 alkalommal 1x1 óra                             

szerda vagy péntek délelőtt
80 közvetett térítéses

Nosztalgia táncest

közösség építő-, és fejlesztő, 

illetve nosztalgikus zenéket 

felvonultató 

rendezvényBakacsi Béla 

táncdalénekes által előadott 

táncdalok révén az idősebb 

korosztály számára

2.félévtől havi 1x3 óra                                   

szombat 19:00-22:00
110 közvetett térítéses

KGB-Kisváros  rockzenei klub

Közösségépítő jelleggel indult 

Őrmezőn élő rockzenész Kiss 

Zoltán Zéro zenei klubja 

vetítésekkel, sztorikkal 

vendégekkel

havonta 1x 3 óra  éves szinten  

8 alkalom
80 közvetett térítéses

Ringató foglalkozás

0 és 3-4 év közötti gyermekek 

óvodát megelőző zenei képzése 

kodályi elvek alapján, élő 

énekszóval, hangszeres 

játékkal

heti 1x 45 perc                             

hétfő 10:00
6 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 igény 

esetén napi 2 előadással

8 havi, 1 x 1 vagy 2x1 óra                            

csütörtök 9:30-10.30 és 11.00-

12.00

100-170 közvetett térítéses

Családi hétvégi matinék

közösség fejelsztő program 

bábelőadásokkal gyerekzenei 

koncertekkel és kísérő 

programként 

kézműveskedéssel kisgyerekes 

családok számára

5 havi, 1x1,5 -2 óra                                 

szombat 10:00-11:30 vagy 

16.00-17.30

50 közvetett térítéses

b)  a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése



Őrmezei piknik majális

közösségteremtő-, és fejlesztő  

rendezvény főként 

családoknak, a gyermek 

korosztály számára, 

bábelőadásokkal, koncerttel, 

kézműveskedésekkel, 

szórakoztató és ügyességi 

programelemekkel (Családi 

Tízpróba)

évente 1x6 óra                            200 közvetett ingyenes

Szenior 60+ zumba kurzus

az idős korosztály számára 

kifejlesztett táncos 

mozgássorozat ,mely a 

nyugdíjba vonult hölgyeknek 

aktív életvitelt  tud biztosítani

heti 1x1 óra                                              

kedd-péntek 10.00-11.00 
20 közvetett térítéses

ONLINE Ismerős Extra beszélgetős 

sorozat

a helyi kötődést erősítő 

program, a beszélgettős sorozat 

az ŐKH Fb oldalán követhető 

hónapról hónpara  Őrmezőhöz 

köthető ismert  vagy 

bemutatandó érdekes 

személyiségekkel

havi 1 x 30 perc 300- 1200 közvetett ingyenes

Ismerős? -beszélgetős sorozat

közösségteremtő rendezvény 

,ahol a sorozat házigazdája a 

meghívott vendéggel talkshow 

jellegű programként a nézőket 

beavatja  egy intim közegű 

beszélgetés során a 

művészvilágból és közéletből 

ismert személyiség 

mindennapjaiba

havi 1 x 1 óra                       

elsősorban pénteki napokon 

19.00-20.00

30-40 közvetett térítéses

Evangéliumi Barátsg Egyház gyülekezeti 

összejövetelek
vallási jellegű közösség építés

 1 x 2 óra                              

vasárnap 10.00-12.00
20 közvetett ingyenes

Református Egyházközösség gyermek     

biblia órak 
vallási jellegű közösség építés

heti 1x1 óra                                                 

vasárnap 10:00-11:00
10 közvetett ingyenes

(ÚJ) kiKAPCSOLÓdó tábor 

kisiskolásoknak

Közösségépítő  jelleggel a 

nyári szünetben  egy hetes 

napközis jellegű tábor  

változatos játékos- 

ismeretterjesztő 

élményközpontú programokkal 

évi 1 x 1 hét július elején

Közösségi Könyvespolc működtetése a 

Társalgó Galéria ás Kávézóban

A 2021-ben kialakított 

közösségi könyvespolc  

népszerűsítése lakossági könyv 

csere-bere lehetőség és helyben 

olvasás lehetősége

egész évben,  nyitvatartási 

időben nyújtott szolgáltatás
közvetett ingyenes

b)  a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése



Költészet Napi Versmaraton
jeles eseményhez kötött 

irodalmi, kulturális 

közösségteremtő rendezvény

évi 1x 200 közvetett ingyenes

Szenior örömtánc

közösségi térben, idősebb 

korosztály számára 

összeállított  táncos tanfolyam 

csoportos koreográfiákkal 

rekrkreációs céllal

heti 1x1,5 óra                                       

vasárnap 15:00-16:30
26 közvetett térítéses

(ÚJ) Angol gyerek nyelvtanfolyam

Játékos zenés  nyelvtanulási 

lehetőség óvodás és kiskskolás 

korosztálynak

heti 2 x 45 perc               

hétköznap délután
8 közvetett térítéses

(ÚJ) Gyermekagykontroll tanfolyamok 

Tanulást segítő és önbizalom 

erősítő technikák elsajáítása , 

Silva féle módszer gyermekek 

számára kidolgozott  formája

félévente  3 hétvége             

szombat-vasárnap 9.00-16.00
10 közvetett térítéses

Újbudai Botladozó táncház 

hagyományőrző közösségépítés 

néptánccal, tánctanytással,  

zenekarral

havi 1x3 óra                                   

péntek 19:00-22:00
20 közvetett térítéses

SZÍN-Pódium előadások

kulturális, művészeti 

közösségépítő zenés, irodalmi 

estek

5 havi, 1x1,5 óra 60 közvetett térítéses

Őrmező Ünnepe fesztivál

közösségteremtő-, és fejlesztő 

fesztivál minden korosztály 

számára, különböző 

előadásokkal, koncertekkel, 

gyerekprogramokkal

évente 1x12 óra                              600 közvetett ingyenes

Bolgár és Görög Nemzetiségi 

Önkormányzattal közös rendezvények

Több éves jó kapcsolatnak 

köszönhetően a nemzetiségi 

önkormányzatokkal 

összművészeti rendzevények 

megvalósítása  Szent György 

napja és Szent Miklós napja 

alkalmából kiállításokkal, 

táncházzal, gasztronómiai 

kóstolóval

évi 2 x 100 közvetett ingyenes/térítéses

Vadrózsák Néptánccegyüttes
hagyományőrző közösség 

építés néptánccal

heti 1 x 2 óra 19:00-21:00 és 1 

x 3 óra 18.00-21.00  hétfő és 

csütörtök

26 közvetett térítéses

 Adventi ajándékkoncert (komolyzenei)

a közösség klasszikus, 

komolyzenei ismereteinek, 

látókörének tágítása a 

koncertek segítségével

évente 1x1 óra 40 közvetett ingyenes

Idősek napi,Nőnapi ajándékműsorok

közösségi program az idős 

korosztály részére pl nőnap, 

advent az idősek világnapja 

alkalmából

évente 2x1 óra 200 közvetett ingyenes

c) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 

biztosítása

d)  a hagyományos közösségi kulturális értékek 

átörökítése feltételeinek biztosítása

b)  a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése



(ÚJ) Anya ismereti teszt
Apukáknak és gyerekeknek 

közös  kihívás (figyelmességi 

akció) Anyák napja laklmából 

évente 1 x 30-40 közvetett ingyenes

Interaktív utazó kiállítások családoknak

Hobby vagy állatos témájú 

vagy ismeretterjesztő utazó 

kiállítások befogadása vagy 

szervezése

évente 3 x 100 közvetett térítéses

(ÚJ) Rendhagyó irodalomóra

Az általános iskolás felsős 

diákoknak szóló a tananyaghoz 

kapcsolódó rendhagyó  

irodalomóraák szervezése 

színházi közegű vagy beavató 

jelleggel

évente 2 x 80 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

évene 2 x 100 közvetett ingyenes/térítéses

Kiállítások

kulturális, művészeti 

közösségteremtés az adott 

hónapban kiválasztásra került 

művészek, alkotók, 

alkotóközösségek 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

ovis és iskolás haladó heti 2x2 

óra                                            

hétfő, szerda 16.00-18.00.        

ovis kezdő heti 2x 1 óra kedd, 

csütörtök 16.30-17.30 

25 közvetett térítéses

(ÚJ)Retro zenés táncklub

Amatőr táncdal énekesek 

műsora majd táncest élő 

zenekarral 

havi 1 x 3 óra szombat 15.00-

19.00, 
90 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

Gyermekrajzverseny

jeles eseményhez kötött 

vizuális kulturális 

közösségteremtő páláyzat ( 

"RajzVERSem" és a "Kedvenc 

mesefigurám")

évente 2x 70 közvetett ingyenes

Kreatív kurzusok

Hétvégi programként 

alkotókészséget fejleszőt  

worksopok, (nemezelés 

selyemfestés, újrahasznostható 

anyogokból tárgy , ruházat 

készítés) 

negyedévente 1x 1.5 óra 10 közvetett térítéses

d)  a hagyományos közösségi kulturális értékek 

átörökítése feltételeinek biztosítása

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 

tevékenység feltételeinek biztosítása



( ÚJ) Farsangi foglalkoztató füzet 

óvodásoknak

 februárban az óvodás 

korosztály számára 

foglalkoztató füzet 

összeállítása és a legaktívabb 

csoport jutalmazása

évente 1x 200 közvetett ingyenes

(ÚJ) Fotó/szófelhő pályázat 

felnőtteknek

Az őrmezei kötődést erősítő 

vizuális pályázat felnőtteknek
évente 1x 20 közvetett térítéses

Társalgó Galéria Kávézó működtetése
közösségi művészi térben 

amatőr művészek találkozási 

lehetősége kávé mellett

egész évben,  nyitvatartási 

időben, elsősorban a 

programok ideje alatt 

üzemeltezés

havi 100 közvetett térítéses

Drámapedagógiai foglalkozás

A drámajáték eszközeivel  

élményfeldolgozó csoportos 

foglalkozás és kifejező 

készségek fejlesztése

2. félévtől heti 1 x 1 óra 5 közvetett térítéses

(ÚJ) Affázia -csoportos éneklő órák

Affáziás betegeknek terápiás 

jelleggel csoportos éneklő órák  

az Affázia Egyesület 

szakemberinek vezetésével

Februártól heti 1 x 1 óra                          

hétfő 14.30 - 15.30
15 közvetett térítéses

Alapozó terápia - mozgásfejelesztő 

torna

óvodai előkészítő céllal 

mozgásfejelsztésen alapuló 

csoportos és egyéni 

foglalkozások 

fejlesztőpedagógus vezetésével 

csoportos heti 2 x1,5 óra                                      

kedd-csütörtök 15:30-17:00, 

egyéni heti 2 x 1 óra kedd-csüt 

14.30-15.30

6 közvetett térítéses

f)  a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek 

biztosítása

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 

tevékenység feltételeinek biztosítása


