
Beszámoló a VENŐKE 2022. évi tevékenységéről 

A VENŐKE létezésének 27. , az Úr 2022. évében visszatértünk a pandémia világából, és elindultunk a kulturális 
főváros irányába. Tevékenységünket az egyesület alapszabályának megfelelően végeztük. Adataink az egyesület 
www.venoke.hu honlapján megtalálhatók az elmúlt évről szóló Visszatekintés című video összeállítással együtt. 

 
Kiemelt eseményeink:   
Dolgoztunk azon, hogy felkerüljünk az EKF térképére: 
 - megismerkedtünk az EKF új köztereivel 
- vendégül láttuk Bonyhádi Szilviát, Győri Piroskát, Héthelyi Rékát a „Királynék földjén” téma mozgatóit. 
- előadásokra jártunk 
- eljártunk a „Generációs híd” összejöveteleire, tapasztalatcserékre stb. Ez segítette, hogy bekapcsolódjunk a közös 
munkába. 
- Közös nőnapot és bemutatkozást szerveztünk a Pannon köztéren. Szép programot szerkesztettünk, amelyben a város 
nőtörténete, a VENŐKE múltja és jelenlegi tevékenysége szerepelt  
- Közösen megtekintettük a Jutas közteret és annak lehetőségeit 
- Bekapcsolódtunk a „Királynék földjén” EKF programba, amelynek célja a veszprémi női értékek felmutatása. A 
projekttel az  együttműködés elindult.  
 - „100 szóban Veszprém” élménygyűjtő sikeres program során közel 700 írás mintegy 10 % magyar és angol nyelvű 
míves könyvben kiadásra került. H Marton Júlia 3 írása bekerült a könyvbe.  
- Az EKF számos programjában részt vettünk.    

Ukrán háború és segítségnyújtás: 2022. február 24-én területszerző szándékkal orosz agresszió érte a szomszédos 
Ukrajnát. Pánikszerű menekültáradat lepte el az országot. Ez a tény sokkszerűen hatott, és megváltoztatta életünket. 
Kötelességünk volt segíteni földönfutóvá vált asszonytársainknak. Kiadtuk a „Nők a nőkért!”  felhívást. A felhívásra 
nagyon szép eredményként 160, darabonként min. 3-5000 Ft értékű pipere elsősegély csomagot állítottunk össze és 
juttattunk el menekült ukrán hölgyeknek segélyszervezeteken keresztül vagy személyesen. 
Gizella napok megünneplése: „Szép női szavak Pannontáj felett” címmel veszprémi női költők verseiből állítottunk 
össze irodalmi műsort, amit a Pannon tájról készíttetett képekkel illusztráltunk. Ez egy nagyon szép anyag, és további 
nyilvánosságot érdemel.  
Kerti buli a Kavics fogú álteknős köztéri szobráért: 
Júniusban a nagy kerti bulinkat a kavicsfogú álteknős tiszteletére rendeztük. Nagyon jól sikerült irodalmi és táncos, 
közel 50 fős összejövetel volt. Vendégeink voltak korábbi elnökünk. Arany Szilvia és hastáncosai, továbbá a Jurics 
féle country csapat. A jól sikerült összejövetel bevételével a Jeruzsálem hegyiek szoborállítási kezdeményezését 
támogattuk. (A szobrot december 14-én avatták fel.)  
Megünnepeltük a Néma nőtüntetés évfordulóját: Női Helytállás napján a zene városának kiemelkedő női képviselőit 
és énekkarjait, illetve zenekarjait helyeztük reflektorfénybe. A városháza Kossuth termében szervezett ünnepélyen 13 
női helytállás díjat és kitüntetést adtunk át kb. 50 fő jelenlétében. Részletesebben: www.venoke.hu   
Az elmúlt év egyéb kiemelt munkái és eseményei: 
Honlapunk aktualizálása  
Civil nap megünneplése 
Vezetőség választás és átadás megszervezése 
Vendégül láttuk közös énektanulásra a Gizella kórust 
Érzékenyítő összejövetelünkön vendégül láttuk a Vakok és gyengén látók képviselőit. 
Születésnap és karácsony közös ünneplése  
Levelezés nőmúzeum és csengő ügyében. Érsekség. 
A Bethlen Gábor Zrt. -nél működési költségekre pályáztunk és nyertünk. Két pályázatunkat folyamatba tettük. Városi 
és civil kapcsolatainkat ápoltuk és fejlesztettük. Egyesületünk színvonala az elmúlt évben emelkedett. 

Éves jelentésünket a közgyűlés a mai napon 2022. január 26-án elfogadta és jóváhagyta. 

Huszár Józsefné Júlia elnök 


