
Tavaszi Tekergő–Veszprémi Turisztikai Szezonnyitó és 
Vásár

Vidám vásári forgatag, termelői piac, játékos szórakozás
kicsiknek és nagyoknak, pincérfutó verseny, kalandos
városnézés, kedvezményes múzeumlátogatás és
megannyi program várja a veszprémieket ezúttal is a
Tavaszi Tekergő szezonnyitó családi rendezvényen, több
helyszínen április 13-án szombaton!
A város minden fontos közösségi terét, szinte a belváros
egészét megtölti majd az a sok-sok esemény, melyet idén
a Tavaszi Tekergő kínál. A rendezvény a Veszprémi
Turisztikai Nonprofit Kft. szervezésében a Veszprémi
Turisztikai Egyesület és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
együttműködésével jön létre.
A programszervezők nem titkolt szándéka, hogy rávegyék
a város lakóit, tekintsenek friss szemmel az utcákra,
épületekre, melyek mellett nap mint nap elrohannak. Az
egész napos tavaszünnepen sietség nélkül, csak úgy
könnyedén, pihenésképpen vagy szórakozásból
sétálhatnak végig, azaz „tekereghetnek” az ismert
helyeken, ahová a programok szólítják őket. Új,
kedvesebb, mosolygósabb arcukat mutatják az ismerősök
és az ismeretlenek, hiszen távolabbi vidékekről is várhatók
érdeklődők, látogatók, akiket ugyancsak vonz a város
hangulata, a kulturális programokon keresztül lehetőségük
nyílik a várossal való megismerkedésre.



A szabadtéren és a kiállítóhelyeken zajló események reggel
10 órától 17 óráig folyamatosan várják az érdeklődőket. Az
Óváros téren a hangulatot már 9 órától a termelői piac
határozza meg, ahol helyi és környékbeli termelők árusítják
egyedi termékeiket, kézműves tárgyaikat, élelmiszereiket. A
húsvéti ünnepekre való készülődésben különösen vonzóak
lehetnek a vásári portékák.
Újdonság, hogy az Óváros téren felállított kivetítőn, élőben
követhetők a külső helyszíneken zajló események. A térről
indul az egész nap közlekedő veszprémi kisvonat. Az
érdeklődők 10.30-tól szurkolhatnak a város ifjú pincéreinek
futóversenyén. A hagyományos eseményt idén is a VSZC
Jendrassik-Venesz Szakg. és Szki. szervezi. A versenyt
követően már kezdődik is a következő ingyenes program:
séta indul a Veszprémi Várba. 14:30-kor kreatív sétára
invitálják az érdeklődőket. A városnéző programon korhatár
nélkül bárki ingyenesen részt vehet, azonban
regisztrációhoz kötött. A séta közben játékos, fejlesztő
feladatokat oldanak meg.
Kisgyerekekkel is érdemes 10 órára a Polgármesteri Hivatal
előtti térre érkezni, a Kabóca Bábszínház itt mutatja be a
Mamlasz király krónikája című előadását, aki lemaradna,
délután 16 órai kezdettel is megnézheti. A Kabóca
Játéktéren a veszprémi bábszínház művészei különböző
játékos meglepetés-programokkal szórakoztatják a
gyerekeket.



A nagyobbakat a Misztiqum Szabadulószoba csábítja,
lesz szabadtéri "7 pecsétes titok" és egyéb izgalmas játékok.
Itt állítja fel az Idegenvezetők Veszprém interaktív standját,
ahol kicsik és nagyok városismereti játékos feladatokkal
mérhetik le, mennyire ismerik a várost, ahol élnek. Hajdu
Franciska vezetésével workshop-ot tartanak: a téma
Veszprém 2023 Európa Kulturális Fővárosa a gimnazisták
szemével. Ehhez a témához kapcsolódik a volt zeneiskolában
megtekinthető 12 Fal kiállítás, melynek helyszínén helyi és
környékbeli képzőművészek, alkotók „Mert együtt jobban
festünk” címmel biztosítanak különleges programot.

A Bakony-Balaton térségi standon játékos fotózkodásra
bíztatják a gyermekeket Sün Bercivel Veszprém
nevezetességei előtt. Aki a megadott helyeket végig járja,
ajándékcsomagot nyerhet!

Ezúttal ingyenesen lehet belépni a Hősök Kapuja
Látogatóközpontba, a Tűztorony, az Érseki Palota, a Gizella-
és a Szent György-kápolna pedig 50 százalékos
kedvezménnyel látogatható. A Szaléziánum Érsekségi
Látogatóközpont 11 és 15 órakor, a Szent Mihály Bazilika
Főszékesegyház 11.30 és 15.30-kor ingyenes tárlatvezetést
nyújt. A Szaléziánum előtt ingyenes gyertyamártó
foglakozásokon is részt vehetnek az érdeklődők.



Idén is izgalmas alkotási lehetőségek várják a
látogatókat a Művészetek Háza Veszprémben.
Kiállítóhelyeik egész nap ingyenesen látogathatók. A
„kalandtúra a szabad alkotás jegyében” című
programban alkotópontok lesznek. Az elkészült
alkotások hazavihetők. Az állomások teljesítése után
kapott pecsétek összegyűjtéséért ajándék jár.
Veszprémi titkokat is felfedezhetnek, betekinthetnek a
Víziközmű Múzeumba vagy a Petőfi Színház kulisszái
mögé (ez utóbbi regisztrációhoz kötött) és
megtudhatják, hova vezet a Művészetek Háza titkos
lépcsője.

Nagyon izgalmasnak ígérkezik a Benedek–hegy
gyomrában lévő II. világháborús óvóhely kiállítás is,
melyet a HATESZ egyesület szervez, valamint a
távcsövezés immár kívülről a Benedek-hegyen.

Rossz idő esetén bizonyos programok elmaradnak.
Kérjük, a részletes információért látogassanak el a
veszpréminfo.hu honlapra.

*A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják.
** A programok részben ingyenesen vehetők igénybe.


