
Visszatekintés 2022-re 

Mielőtt bármit szólnék, hajtsuk meg a fejünket H. Peterdy Ilona tiszteletére. Szívünkben velünk marad. Honlapunk 
megőrzi emlékét.  

A VENŐKE létezésének 27. , az Úr 2022. évében visszatértünk a pandémia világából, és elindultunk a kulturális 
főváros irányába.  Mivel még ilyen nem volt nálunk, kicsit eltúlzottak voltak a terveink. Azt gondoltuk, hogy mi is 
csináljuk, ez helyett az EKF (Európa Kulturális Fővárosa) inkább megtörténik velünk.  Persze így is fantasztikusan 
nagyszerű dolog, de be kell látni, hogy nem mi vagyunk a csillagok Európa egén, hanem ülünk a Benedek hegyen, és 
bámuljuk hazánk és a külországok mesterségesen ide varázsolt csillagjait.  

Mit tettünk EKF ügyben? 
Dolgoztunk azon, hogy felkerüljünk az EKF térképére 
 

 megismerkedtünk a közterekkel  

 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 képben legyünk  
 Közös nőnapot és bemutatkozást szerveztünk a Pannon köztéren. Szép programot csináltunk.   Rajtunk és a 

szervezőkön kívül a kutya se jött el 
 Voltunk a Jutas köztéren is. Megnéztük. Szép.  
 Próbálkozunk a Királynék Földjén programba bekapcsolódni. Azóta is keresik a veszprémi nőt. 

             Jelentem mi vagyunk azok. 
 A „100 szóban Veszprém” sikeres élmény gyűjtő program során közel 700 írásból mintegy 10 % magyar és 

angol nyelvű míves könyvben kiadásra került. 3 írásom bekerült a könyvbe.  
    
Ukrán háború és segítségnyújtás 
2022. február 24-én területszerző szándékkal az orosz agresszió érte a szomszédos Ukrajnát. Pánikszerű 
menekültáradat lepte el az országot. Ez a tény joggal sokk szerűen hatott, és megváltoztatta életünket. Kötelességünk 
volt valami módon 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 a menekült ukrán hölgyeknek. 

Gizella napok megünneplése   
„Szép női szavak Pannontáj felett” címmel veszprémi női költők verseiből állítottunk össze nagyon szép irodalmi 
műsort, amit a Pannon tájról készített képekkel illusztráltunk.  
Ez egy nagyon szép anyag, és további nyilvánosságot érdemel.  
A Kavics fogú álteknős  (dec. 14-én avatták a szobrát) tiszteletére kerti buli   Júniusban a nagy kerti bulinkat a 
kavicsfogú álteknős tiszteletére rendeztük. Nagyon jól sikerült irodalmi és táncos összejövetel volt. Vendégeink voltak 
korábbi elnökünk. Arany Szilvia és hastáncosai, továbbá a Jurics-féle country csapat. A jól sikerült összejövetel 
bevételével a Jeruzsálemhegyiek kezdeményezését támogattuk.  

Civil nap megünneplése  
Vezetőség választás  
Vendégül láttuk a Gizella kórust 
Vakok és gyengén látók vendégfogadása  
Születésnap és karácsony otthon 
Levelek nőmúzeum ügyében  
Levelek csengő ügyében  
Pályáztunk és nyertünk. Két pályázatunkat folyamatba tettük.  

 

Emlékeztetőnek nézzük meg a fentiek illusztrálására a következő film összeállítást. 



 

 


