
helyek, elfoglaltságok gyerekeknekintézményeks�r�södésdomborzat
a gyerekek Veszprémben el vannak látva olyan intézményekkel, ami m�vel�désüket szolgálja. nem
kifejezetten gyerekeknek szólnak, de az � befogadásukra is alkalmasak. ezért a gyerekliget nem ismétli
meg ezeket a funkciókat, inkább egy központot ad, és olyan teret és lehet�ségeket biztosít, ami még
hiányzik

színházterem,
öltöz�k,
próbatermek

tánccsoportok,
színjátszókörök,
rendezvényterem

gyermekek háza

városi m�vel�dési központ
stadion

hemo - hely�rségi m�vel�dési klub
kabóca bábszínház

közút

fels�oktatási intézmény

általános iskola
középiskola/gimnázium

óvoda
bölcs�de

közút

Megyeháza

Séd patak
Veszprém város zöldterület, fásított köztér

zöldterület, közpark
Séd patak

oktatásm�vészeti intézményekzöldfelületek gyermekek háza

óváros tér

Jutasi úti lakótelep

Újtelep

Megyei Kórház
Csermák Antal Zeneiskola

Alsóvárosi Temet�

Pannon Egyetem

Eötvös Károly Megyei Könytár

Pet�fi Sánsor Színház

szakrális épület
m�vészet, múzeum
kulturális és m�vel�dési épület
igazgatási épület

Városi M�vel�dési Központ

Latinovits Zoltán Játékszín

volt mozi leend� Hangvilla

Szent Miklósszeg

Városháza

VÁR Szentháromság tér

egyéb helyek - gyermekeknek:

gyerekkönyvtár - olvasni
zeneiskola - zenélni
m�vel�dési központ - nagyel�adásokra
egyetemi stadion - sportolásra

bölcs�de
óvoda
általános iskola
gimnázium

gyalogos útvonalak
autós megközelítés

fels�oktatási intézmény
kifele s�r�söd� beépítés bels�
fellazult városközpont zöldterület

úthálózat városrészek

Jutaspuszta

Csererd�

Iparváros

Cholnokyváros

Füredi domb
Egry József úti lakótelep

Bakonyalja

Pajta kert

Temet�hegy
Dózsaváros

Veszprémvölgy

Endr�di Sándor lakótelep

Jeruzsálemhegy

Nádortelep
Hóvirág lakótelep

Egyetemváros
Takácskert

GYERMEKEK HÁZA, VESZPRÉM
a helyszína helyszína helyszína helyszín
64 ezer f� lakosú VeszprémVeszprémVeszprémVeszprém
5 bölcs�de, 11 óvoda, 12 általános iskola, 8 gimnázium és szakközépiskola és 2 fels�oktatási intézmény m�ködik
m�vel�dési és f�ként városi programok, fesztiválok el�adóhelyeként használt épület a VMK - városi m�vel�dési központ és a HEMO - hely�rségi m�vel�dési klub
sportolni járhatnak a gyerekek a Veszprémi Egyetemi Stadion foci- és sportpályáira; színházi el�adásokat láthatnak a Kabóca Bábszínházban; további kulturális létesítmény a Veszprémi Pet�fi Színház, Latinovits Zoltán Játékszín, Pannon Várszínház, Eötvös Károly Megyei Könyvtár
egy nemrég készült mérés szerint 15.693 gyerek él a térségben
kifejezetten gyerekeknek szóló épület nincs, hiányzik egy központi gyülekez� hely, iskola utáni szabadid�re, szakkörök és tanfolyamok megtartására szolgáló, gyerekek közm�vel�dési igényeit ellátó intézmény
a régi gyermekek házaa régi gyermekek házaa régi gyermekek házaa régi gyermekek háza
a gyerekek kedvenc helye.....volt
ide jártunk táncolni, kézm�ves táborba, vetélked�kre
az intézmény 1996-tól alapítványi iskola vezetésével m�ködött, annak keretein belül látta el a gyermek-közm�vel�dési feladatokat
tíz évvel kés�bb a város megvonta az alapítványi iskolától a támogatást - 750 tiltakozó aláírás ellenére
a gyermekek háza bezárt, telkét eladták
mára az épületet is lebontották, még nem tudni, mi lesz a helyén
"a mai gyerekek is megérdemelnének olyan központot, mint régebben volt, amikor még... gyerek-élet volt benne!"
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óváros, vár

Jeruzsálemhegy

Füredi domb

Egyetemváros

Cholnokyváros


