
Közművelődési alapszolgáltatások 

Kultv. 76. § (3)
tevékenység megnevezése célja

rendszeressége vagy tervezett 

időpontja, időtartama

résztvevők 

tervezett száma 

(fő/alkalom)

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

Ritmikus sportgimnasztika

közösségi térben a kiskorú 

koroszály tánc-, kordinációs-, 

és testfejlesztése az oktató által 

meghatározott koreográfival, 

zenére

heti 2x1 óra                                       

kedd, csütörtök 16:00-17:00
10 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

25 közvetett térítéses

Systema kurzus

közösségi térben, az oktató által 

meghatározott mozdulatok 

elsajátítása a teljes körű 

rekreáció és defenzív 

önvédelem érdekében

heti 2x2 óra                                       

kedd, szerda 19:00-21:00
8 közvetett térítéses

Szenior zumba kurzus
az idős korosztály számára 

kifejlesztett mozgássorozat 

heti 1x1 óra                                              

szerda 10:00-11:00
25 közvetett térítéses

Callanetics kurzus

nők számára kifejlesztett, a test 

izmait, ízülezeit 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 klubja 
idős korosztály közösségi 

életének támogatása

havi 1x2 óra                          

szerda 14:00-16:00
25

lakossági önszerveződő 

csoport
ingyenes

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
8 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

Baba-mama Klub

Fiatal szülők önfejlesztő 

közösségi programja, az őket 

érintő kérdések, problémák 

közös megbeszélésével a 

középpontban

heti 1x 1,5 óra                                  

csütörtök 9:30-11:00
20 közvetett térítésmentes

Babamasszázs

3-24 hónapos gyermekek 

részére egészségügyi 

kondicionálás szülői 

közreműködéssel

páratlan hét hétfő1x 60 perc 

10:00-11:00
5 közvetett térítésmentes

Őrmezei Közösségi Ház - Szolgáltatási terv 2020.

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



Óvodás színházi előadások

az óvodás korosztály színházi 

nevelése bábelőadásokkal, 

koncertekkel

8 havi, 1x1 óra                            

csütörtök 10:00-11:00
170 közvetett térítéses

Családi hétvégi matinék

közösség fejlesztő program 

bábelőadásokkal, 

gyermekszínházzal a családok 

számára

8 havi, 1x1 óra                                 

szombat 10:00-11:00
60 közvetett térítéses

Katolikus szentmise vallási jellegű közösségépítés
heti 1x1 óra                                                             

vasárnap 8:00-9:00
80 közvetett ingyenes

Református Istentisztelet vallási jellegű közösségépítés
heti 1x1 óra                                                 

vasárnap 10:00-11:00
60 közvetett ingyenes

Mi/t/ drámázunk

közösségi térben, óvodás korú 

(4-7 éves) gyermek számára 

mesével, bábbal, zenével, közös 

alkotással segítő foglalkozás, 

mely játékos formában fejleszti 

a gyermekek kreativitását, 

önmaguk megismerését

heti 1x 45 perc                                         

csütörtök 17:00-17:45
8 közvetett térítéses

Női tánckör
Közös tánc a lélek öröméért, és 

a nőiesség kiteljesedéséért

heti 1x60 perc csütörtök 11:00-

12:00
8 közvetett térítéses

Relaxáció

A test és lélek egyensúlyának 

fenntartásáért, a belső 

harmóiáért, az idegrendszer és 

a fizikai ellenálló képesség 

javításáért

heti 1x60 perc kedd 9:30-10:30 8 közvetett térítéses

Felnőtt hastánc tanfolyam

közösségi térben a felnőttek 

számára összeállított vitalizáló - 

a hétköznapokban is 

hasznosítható - modulatok 

elsajátítása

heti 1x1 óra                                       

kedd 18:00-19:00
8 közvetett térítéses

Afázia Klub

beszédtechnikai képzés, 

betegség után újra beszélni 

tanulóknak 

heti 1x2 óra

kedd 10.00 - 12.00
6 közvetett térítéses

Botladozók táncház
hagyományőrző közösségépítés 

néptánccal

heti 1x1 óra                                   

péntek 16:00-17:00
8 közvetett térítéses

Fülel a família koncertsorozat

a közösség klasszikus, 

komolyzenei ismereteinek, 

látókörének tágítása a 

koncertek segítségével

4 havi, 1x1 óra                           50 közvetett térítéses

Nosztalgia táncház

közösség építő-, és fejlesztő, 

illetve nosztalgikus hangulatot 

teremtő rendezvény az idősebb 

korosztály számára

havi 1x3 óra                                   

szombat 19:00-22:00
110 közvetett térítéses

Retró Disco 

közösség építő-, és fejlesztő, 

illetve nosztalgikus hangulatot 

teremtő rendezvény a közép 

korosztály számára

havi 1x4 óra

péntek 20.00-24.00
50 közvetett térítéses

Őrmezei piknik majális

közösségteremtő-, és fejlesztő  

rendezvény minden korosztály 

számára, különböző 

előadásokkal, 

programelemekkel

évente 1x6 óra                            300 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



Pódiumszínházi előadások

kulturális, művészeti közösség-

teremtés zenés, irodalmi 

eseményekkel 

4 havi, 1x1,5óra  60 közvetett térítéses

Költészet Napi Versmaraton

jeles eseményhez kötött 

irodalmi, kulturális 

közösségteremtő lakossági 

rendezvény

évi 1x 70 közvetett ingyenes

Családi napok jeles ünnepeken

közösségteremtő-, és fejlesztő 

program minden korosztály 

számára, hagyományőrző 

kézműves foglalkozássokkal, 

gyerekprogramokkal, 

táncházzal

évente 2x 50 közvetett térítéses

Őrmező Ünnepe fesztivál

közösségteremtő-, és fejlesztő 

fesztivál minden korosztály 

számára, különböző 

előadásokkal, koncertekkel, 

gyerekprogramokkal

évente 1x12 óra                              800 közvetett ingyenes

Vadrózsák Néptánccsoport 

tánctanfolyam

hagyományőrző közösségépítés 

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

Újévi komolyzenei koncert

a közösség klasszikus, 

komolyzenei ismereteinek, 

látókörének tágítása koncertek 

segítségével

évente 1x2 óra 60 közvetett térítéses

Adventi, Nőnapi ajándékműsorok

közösségi program az idős 

korosztály részére pl. nőnap, 

advent, az idősek világnapja 

alkalmából

évente 2x1 óra 110 közvetett ingyenes

Cseh Tamás est a Magyar Kultúra Napja 

alkalmából

Ünnepek kultúrájának 

gondozása
január 70 közvetett térítéses

Kiállítások

kulturális, művészeti 

közösségteremtés egyénileg és 

csoportosan bemutatkozó 

művészek, alkotók munkái 

alapján

havonta 1x                                

péntek 18:00-20:00
40 közvetett ingyenes

Bélavári Balettiskola

közösségi térben a kiskorú 

koroszály tánc-, kordinációs-, 

és testfejlesztése az oktató által 

meghatározott koreográfival, 

zenére

heti 2x2 óra                                                

hétfő, szerda 16:00-17:00, 

17:00-18:00

20 közvetett térítéses

Társastánc Klub

közösségi térben latin és egyéb 

társastáncok koreográfiáinak 

elsajátítása

heti 1x1 óra                                

szerda 14:00-15:00
10 közvetett térítéses

Szenior Ki-Mit-Tud Verseny

az idős korosztály számára 

szervezett művészeti 

seregszemle a 

tehetséggondozás és közösségi 

érzés jegyében

2 évente 1x 300 közvetett ingyenes

d)  a hagyományos közösségi kulturális 

értékek átörökítése feltételeinek biztosítása

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 

tevékenység feltételeinek biztosítása


