Nem elszenvedni a körülményeket, hanem változtatni rajtuk!
Ezzel a jelmondattal alakult a Pro Civitate díjjal kitüntetett

Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület
az
1995-ben alakult

VENŐKE

A veszprémi nők asztala kerek, mert eltérő életkorú, meggyőződésű, érdeklődésű nőket egyenrangúan
köt össze a közösségért, városunkért végzett örömöt hozó tevékenység.

Az egyesület 1995. április 25-én alakult, önálló jogi személyiséggel rendelkező, pártoktól,
közigazgatási szervezetektől független, a tagok által jóváhagyott alapszabályzat szerint működő civil
nőszervezet. Együttműködünk Veszprém város önkormányzatával, civil szervezeteivel, kulturális
intézményeivel, betegsegítő és nyugdíjas szervezetekkel, a Zonta International veszprémi tagozatával.
Tagjai vagyunk a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetségnek, ezen keresztül az Európai Női
Lobbynak. Kapcsolatot tartunk számos magyar és több külföldi nőszervezettel.
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Az egyesület főbb célkitűzései és tevékenységi köre:
Női érdekek védelme, küzdelem a nőket érintő erőszak és diszkrimináció ellen
Hagyományos női értékek megőrzése, felmutatása és fejlesztése
Országos és nemzetközi kapcsolatok kiépítése a magyar nők érdekében
Tanulmányutak, tapasztalatcserék szervezése
Európai színvonalú közélet és civil kultúra megteremtése
A nők aktuális informatikai képzése
Előadások, összejövetelek, kiállítások szervezése
Kiadványok, könyvek készítése
Könyveink:

Nőszemközt az ezredfordulóval

Mi visszük át…

Ifjúságunk sötét gyögyszemei

Hiányzol, Éva!

Erős nők a sziklán

Királylányok, múzsák, hitvesek

VAN neked VOLT?

Kétnapos országos konferenciánk sikere ismertté tette egyesületünket, és egybekovácsolta a város
asszonyait és civil szervezeteit. A Holland Királyság és a város számos intézménye által támogatott
esemény kulturális és nőtörténeti szempontból is színvonalas volt.

Karitatív tevékenységeink közül karácsony és húsvét idején sikeres esemény volt a jótékonysági
célú „charity” vásár, amelynek bevételével a Nagycsaládosok Egyesületét segítettük.

Nőtörténeti kutatásaik során felelevenítettük a veszprémi nők 1956. december 6- i néma tüntetésének
emlékét, és emlékkövet állítottunk az esemény tiszteletére. A Haláp-hegyről lehozott, Lugosi Mária
szobrászművész által formába öntött bazaltkövet minden évfordulón „megvirágozzuk”, és tisztelgünk
hős asszony elődeink emléke előtt.

2008 óta december 6-át a Női Helytállás Napjának tekintjük, és elismerésben részesítjük azokat a
nőket, akik családjukért, közösségükért kiemelkedő tevékenységet végeztek. 2008-2015 között
kitüntetett asszonyaink tevékenységét az „Erős nők a sziklán” című könyvünkben örökítettük meg. Az
ezt követő években a 2015-ben a közművelődés, 2016-ban az igazságszolgáltatás és rendfenntartás,
2017-ben a sérült gyermekekkel és felnőttekkel foglalkozó intézmények pedagógusai, 2018-ban a
városunk nemzetiségi lakosságának jeles képviselői, 2019-ben a Pannon Egyetem tudós asszonyai
nyerték el az elismerést.

.

Pár évvel ezelőtt világmozgalom volt, hogy Valentin napján a nők tánccal, dallal fejezzék ki
tiltakozásukat a nőket és családokat érintő erőszak ellen. A VENŐKE több éven át csatlakozott ehhez a
megmozduláshoz. A Balaton Plázában, majd a Hang Villában látványos táncprodukció, és az erőszak
elleni kiáltványunk egyesített bennünket a világ asszonyainak tiltakozásával.

Szellem és értékrend a VENŐKE tevékenységében. A városi civil napok színes forgatagában, Gizella
napokon, irodalmi összejöveteleken, választások előkészítésénél sikeresen képviseltük a veszprémi
nőket, és gyarapítottuk értékeinket. „Találkozás érdekes, értékes asszonyainkkal” sorozatunk
kiérdemelte az érdeklődést. Nőkkel kerek a világ.

A nyárköszöntő soha nem maradhatott el. A kertben vidám irodalmi, zenés táncos összejövetel mutatta
meg tagjaink és vendégeink sokoldalú fantasztikus személyiségét. Ezek az események az öröm és az
összetartozás napjai voltak. Felejthetetlenek.

Várja a VENŐKE

lelkünk túlélését, a járvány eltűnését, a közösség megújulását, új koncepciót, új vezetőségét.
A női értékeket megőrizve, fejlesztve, városunkkal együtt ragyogva Európa kulturális fővárosában,
köszöntjük és várjuk közénk a „Királynék Földjén” értékeinket felvállaló lányokat, asszonyokat.
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