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Bevezetés 

2020. egy megpróbáltatásokkal teli év volt mindnyájunk számára. A világjárvány felborította 

addigi életünket, olyan kihívással állította szembe az emberiséget, amellyel a ma élő generációk 

zöme soha nem találkozott. 

Persze súlyos, akár mindannyiunk sorsát alakító globális gondokról nap mint nap értesülhettünk 

eddig is. Ilyen például a klímaválság, a terrorizmus, a háborúk, a migrációs krízis, a korrupció, 

a politikai-ideológiai, gazdasági csatározások itthon, az Unióban, szerte a nagyvilágban stb.  

De mindeddig megengedhettünk magunknak azt a luxust saját, álbiztonságot nyújtó, otthonos 

kis életbuborékunkban lebegve, hogy vérmérsékletünk, pártállásunk (ha van), politikai 

prioritásaink, facebook- és internetfüggőségünk arányában foglalkozzunk a fentebb felsorolt 

témákkal.  

A járvány viszont pillanatokon belül radikálisan felülírta eddig kiszámíthatóan csordogáló, 

védettnek hitt életünk bevett szabályait, divatos fordulattal, egyik napról a másikra kibillentett 

minket a komfort zónánkból. Kiszolgáltatottakká váltunk, nem volt mérlegelési lehetőségünk, 

nem voltunk döntési helyzetben. A koronavírus itt volt mellettünk, körülöttünk, bennünk. 

Veszélyeztette létezésünket, egészségünket, egzisztenciánkat, az ország, az Unió, a Föld 

társadalmainak működőképességét. Szétzilálta, megbénította személyes kapcsolatainkat, 

miközben az online világból ránk zúduló hírek és álhírek, esetszámok és halálozási mutatók 

rendkívüli mentális teherként nehezedtek ránk.  

A vakcinák elkészültéig, a megfelelő átoltottság realizálódásáig egyet vártak, várnak el 

állampolgáraiktól a kormányok, hogy lehetőleg zokszó és lázadozás nélkül tűrjenek, tartsanak 

ki, fogadják el a korlátozásokat, bezárásokat, karanténintézkedéseket.  

Az elmúlt évben munkatársaim és jómagam egyrészt emberként, barátként, társként, 

feleségként, férjként, családtagként, rokonként, szülőként, gyermekként, másrészt a település 

televíziója, újságja, művelődési és könyvtári intézménye működéséért felelősséget érző 

szakemberként a legjobb tudásunk, képességünk szerint igyekeztünk helyt állni, és megtenni 

mindazt, amire korlátjaink, félelmeink ellenére képesek voltunk. 

 

 

A házban 2020-ban működő felnőtteknek szervezett szakkörök, foglalkozások 

 

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár a koronavírus-járvány miatt 2020. március 17-étől 

zárva volt, június 15-én nyithattunk újra, majd november 11-étől ismét elrendelték a zárást.  

A járvány-helyzet miatt tavaly kidolgoztuk a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár járványügyi 

intézkedési tervét a fertőzésveszély megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről, valamint 

a fertőzésveszély esetén alkalmazott eljárásrendeket. Ezt a dokumentumot megismertettük az 

intézmény valamennyi dolgozójával, a ház látogatóival pedig szigorúan betartattuk a benne 

foglaltakat. 

A szakkörök, tanfolyamok vezetőinek, résztvevőinek, a rendezvények látogatóinak 

alkalmazkodniuk kellett a korlátozásokhoz, majd el kellett fogadniuk a zárásokat. 

Fegyelmezetten, rugalmasan működtünk együtt, tudomásul véve a megváltoztathatatlan 

szabályokat, reménykedve abban, hogy a pandémia jelentős enyhülése után újra tudjuk indítani 

ezeket, a település életében, a közösség életében kiemelten fontos rendszeres művelődési 

formákat, ismét belakhatjuk a Közösségi Házat. 

 

Angol nyelvtanfolyam 

Tanár: Ácsné Sebestyén Éva 

Március 12-éig voltak órák, ill. szeptember elejétől a novemberi zárásig. Három csoporttal 

dolgozott a tanárnő év elejétől. Az elrendelt karantén miatt a júniusi tanfolyamzárás nem 
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valósulhatott meg. Bár a nyáron végig nyitva voltunk, a tanfolyam résztvevői úgy döntöttek, 

hogy szünetet tartanak, ezért csak ősszel folytatódtak az órák. A tanfolyamok tömörített 

óraszámokkal és sajnos, a résztvevők jelentős lemorzsolódásával a novemberi zárásig 

befejeződtek. 

- kezdő csoport: /80 órás tanfolyam/ 

- középhaladó csoport: /60 órás tanfolyam/ 

- haladó csoport: /60 órás tanfolyam/ 

 

Baba-mama klub  

Vezető: Andóné Horváth Erzsébet. 

Januárban egyszer, februárban kétszer, márciusban egyszer tartottak foglalkozást, majd a zárás 

miatt ők sem jöhettek. A nyári nyitás után júniusban egyszer, júliusban kétszer, augusztusban 

egyszer gyűltek össze, az utolsó összejövetelüket szeptemberben tartották.  

 

Kangatréning 

Vezető: Gálffy Anna. 

Időpontja: keddenként 10:00 – 12:00 

Januárban-februárban megtartották a foglalkozásokat, márciusban már nem vállalták a 

kismamák a részvételt. Június 24-től viszont újra folyamatosan jöttek a zárásig, november 11-

éig. 

 

Jóga 

Vezető: Baranyai Barbara. 

Időpontja: keddenként 17:00 – 18:30 

A vezető előrehaladott terhessége miatt csak januárban és februárban voltak foglalkozások. 

Kézműves szakkör 

Időpontja: szerda 15:00 – 17:00 

Vezető: Bálint Gézáné. 

Év elejétől az első zárás időpontjáig folyamatosan működött a szakkör. A júniusi nyitáskor a 

tagok, tekintettel korukból adódó veszélyeztetettségükre, úgy döntöttek, hogy a nyár folyamán 

nem gyűlnek össze. Szeptember 15-től viszont újra el kezdtek járni, és november 4-éig minden 

héten megtartották foglalkozásukat az intézményben. 

 

Muskátli Táncegyüttes 

Vezető: Borbándi Ambrusné. 

Próbák időpontja: kedd: 14:30 – 16:00, péntek 12:30 – 14:30 

A próbákat Rózsás Tünde tartotta. 

Március 13-áig zajlottak a foglalkozások, majd június 26-ától október 16-áig próbált az 

együttes. 

 

Szalontánc 

Szépkorúak táncos foglalkozása 

Összejövetelek időpontja: hétfő, csütörtök: 14:00 – 16:00 

A tavaszi zárásig folyamatosan jártak, utána a korosztályukból adódó veszélyeztetettség, 

valamint a foglalkozás szoros testkontaktust igénylő jellege miatt 2020-ban nem tartottak több 

összejövetelt. 
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Foltvarró klub 

Vezető: Hujber Ottóné. 

Időpontja: szerdánként 16:00 – 18:00  

Március 17-ig minden foglalkozást megtartottak, a júniusi nyitástól kezdve egész nyáron és 

ősszel is jöttek az újabb zárásig, november 11-éig.  

 

Napfény Női Kar 

Karnagy: Kutenicsné Izer Viktória. 

Próbák időpontja: szerda 15:45 - 17:45  

Március 11-éig itt az intézményben zajlottak a próbák. Április 22-től 4 alkalommal online 

próbát tartottak, 4 alkalommal pedig szabadtéren, a tó mellett volt foglalkozásuk. Június 24-

étől október 21-éig újra itt, a Közösségi Házban gyűltek össze minden héten. 

 

Péti Férfikar 

Karnagy: Kutenicsné Izer Viktória. 

Próbák időpontja: szerda 18:00 – 20:00 

A márciusi zárásig minden héten jöttek. Szeptemberben és októberben 1-1 próbát tartottak az 

intézményben. 

 

A házban 2020-ban működő gyermekeknek, fiataloknak szervezett szakkörök, 

foglalkozások 

 

Dance Action SE 

Oktató: Kollarics-Kalocsa Ágnes. 

Időpontjai: kedd, szerda, csütörtök, péntek: 15:00 – 20:00 

Az intézmény kötelező zárva tartásán kívül folyamatosan zajlottak a próbáik nyáron is. 

Eszterlánc Mazsorett Együttes 

Oktató: Murai Eszter. 

Időpontjai: csütörtök, péntek: 16:00 – 20:00 

Az intézmény kötelező zárva tartásán kívül folyamatosan zajlottak a próbáik nyáron is. 

Rock and roll csoport 

Oktató: Bondor Virág. 

Időpontja: kedd: 17:00 – 20:00  

2020 szeptemberében indult a csoport, november 11-éig folyamatosan zajlottak az edzések. 

 

 

Rendezvények 

 

Az önkormányzat, a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár, a település többi intézménye, civil 

szervezetei által tervezett programok, események zöme 2020. március 17-étől a járványügyi 

korlátozások miatt elmaradt, vagy csak szigorúan meghatározott körülmények között – 

létszámkorlát, távolságtartás, maszkviselés – került lebonyolításra. A beszámolóban csak a 

legjelentősebb, legnagyobb hagyományú rendezvényekkel kapcsolatos tavalyi történéseket 

foglalom össze. 
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2020 kiemelt nagyrendezvényei  

 

Február 22.  

XII. Télűző Péti Pogácsafesztivál 

Ebben az évben is jótékonysági pogácsasütésre lehetett jelentkezni. 2020-ban 45-en sütöttek 

pogácsát. A műsorban fellépett a „Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda Micimackó csoportja, 

a Horváth István Általános Iskola diákjai: Balogh Panna, Csapó Emma és Kedves Dorina 

népdalcsokrot énekeltek, Ódor Kamilla is népdalokat adott elő, Sebestyén Emma Alma és 

Strenner Barnabás pedig verset mondott. Szerepelt még az Eszterlánc Mazsorett Együttes, a 

Dance Action SE, a Muskátli Táncegyüttes, a Péti Férfikar, valamint a Vadrózsa Citerazenekar. 

A Közösségi Ház a hagyományoknak  megfelelően  áruba  bocsátotta  a pogácsákat. A befolyt  

82 500 Ft-ot a Horváth István Általános Iskola Napsugár Alapítványának ajánlottuk fel. Ám a 

vásárral korántsem volt vége a rendezvénynek. Az emeleti nagyteremben a felnőtteket Droppil 

Tibor szórakoztatta harmonikaszólójával, a földszinti előcsarnokban pedig a gyerekeket 

lufibohóc és arcfestés várta. Hogy ne maradjon senki szomjan, arról a Várpalota-Pétfürdői 

Kertbarát Kör hölgytagjai gondoskodtak, akik teával, forralt borral és ásványvízzel kínálták a 

vendégeket.  

 

Március 10. 

"Tiszán innen, Dunán túl" országos népdaléneklési minősítő verseny Veszprém megyei 

fordulója 

2020-ban 19 iskolából 56 felső tagozatos és középiskolás tanuló vett részt a megmérettetésen. 

A három tagú zsűri elnöke Vakler Anna népdalénekes, népzenetanár, A magyar népi énekiskola 

társszerzője volt. Az ítészek között helyet foglalt Berki Lilla népdalénekes, a Székesfehérvári 

Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI népiének tanára, valamint Németh 

István népzenegyűjtő, szerkesztő, az MTA Zenetudományi Intézet Népzene Archívumának 

nyugalmazott vezetője. 

A diákok három korcsoportban és a korcsoportokon belül három kategóriában indulhattak, 

vagyis szólóének, kisegyüttes és énekegyüttes formációkban mutatkozhattak be. 

A zsűri 4 bronz, 12 ezüst, 7 arany és 17 kiemelt arany minősítéssel értékelte a produkciókat. A 

kiemelt arany díjazásban részesülők továbbjutottak az országos megmérettetésre.  

 

Április 25. 

XXIX. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Veszprém megyei fordulója 

A járványhelyzet miatt elmaradt.  

Az új időpont 2021. április 24. 

 

Május 8. 

Nyugdíjasok Életet az éveknek Megyei Néptánc-találkozó 

A járványhelyzet miatt elmaradt.  

A tervezett új időpont 2021 júliusa. 

 

Május 19.  

Az érvényes és eredményes népszavazás 24. évfordulója 

A járványhelyzet miatt elmaradt.  

Horváth Éva polgármesterrel történt stúdió-beszélgetésben emlékeztünk meg a jeles 

eseményről, amely a UPC kábelrendszerén és a Pétfürdői Közösségi Televízió youtube-

csatornáján is látható volt. 
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Péti Nyár, június 26– 27.  

A járványhelyzet miatti létszámkorlátozások miatt elmaradt. 

A Pétfürdői Közösségi Televízióban több összeállításban idéztük fel a régebbi Péti Nyarak 

szép, látványos pillanatait. 

 

Október 1.  

A függetlenség napja 

A járványhelyzet miatt a péti ligetben került sor nemcsak az örömtűz meggyújtására, hanem a 

teljes program lebonyolítására. Itt adta át Horváth Éva polgármester a település legrangosabb 

kitüntetését, a Pétfürdőért díjat Dr. Kovácsné Dr. Haller Annamáriának. Ezután a polgármester 

összefoglalta és méltatta az eltelt 23 év eredményeit. Az ünnepi műsorban fellépett az 

Eszterlánc mazsorett együttes, a Dance Action SE, a Szent László Kórus, a Napfény Női Kar, 

valamint a Péti Férfikar, verset mondott Nagy Gáborné.  

A program az örömtűz meggyújtásával zárult, amelyet a Település Leválását Előkészítő 

Bizottság jelenlevő tagjai a FutaPét Egyesület által szervezett fáklyás futás résztvevőivel együtt 

lobbantottak lángra. Az október elsejei ünnepség kísérő rendezvényei, amelyek a Pétfürdői 

Közösségi Ház és Könyvtár nyitvatartási idejében voltak megtekinthetők: Győrffy Zsuzsa 

festőművész "Ősz húrja zsong..." című tárlata, Horváth László fafaragó alkotásainak 

bemutatója és a Várpalota-Pétfürdői Kertbarát Kör tökkiállítása. 

 

December 18.  

Falukarácsony 

A járványhelyzet miatt elmaradt.  

Bár nem találkozhattunk, nem lehettünk együtt, hiszen a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 

zárva volt, de november 29-étől, advent első vasárnapjától kezdve karácsonyig minden nap egy-

egy verset, dalt, mesét, ajándékkészítési ötletet töltöttünk fel az intézmény facebook oldalára. 

Akik részt vettek a műsorfolyam elkészítésében:  

Cseresznyés Zsuzsanna, a Horváth István Általános Iskola pedagógusa, 

Fodor Tamás, a Kolping iskola címzetes igazgatója, 

Kucseráné Kovács Szilvia, a Horváth István Általános Iskola intézményvezető-helyettese, 

Kutenicsné Izer Viktória, a Napfény Női Kar és a Péti Férfikar karnagya, 

Rózsás Tünde, a Muskátli táncegyüttes szakmai vezetője, 

Sebestyénné Horváth Enikő, a Kolping iskola pedagógusa, 

Szalai Beatrix kézműves, 

Szpisjákné Baráth Rita és Szpisják András, a FutaPét civil szervezet vezetői, 

Keskeny Csongor, Krebsz Martin, Lendvai Kíra, Lendvai Piroska, Mór Gergely, Nagy Martin, 

Ódor Kamilla, Sós Henrietta diákok, valamint a péti általános iskola 5. a és 5. b osztályosai. 

Az intézményünkből Pátkai Brigitta, Pátkainé Gál Klára, Borzási Nikoletta, Borbélyné 

Schenek Szilva és Angeli Katalin működött közre. 

 

Állami, nemzeti ünnepek, települési évfordulók, hivatások napjai 

 

Január 22.   

A magyar kultúra napja 

Beszédet mondott: Gelencsér István, a Humán Bizottság tagja. 

A Pétfürdő Kultúrájáért kitüntetést Horváth Sándor, a Péti Férfikar tagja kapta meg. 

Műsor: A Napfény Női Kar és a Péti Férfikar énekelt, majd az ünnepség végén  

Battyányi-Nagy Annamária és Lohonyai Zoltán Még nem elég című zenés-verses összeállítását 

nézhették meg az érdeklődők. 
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Kísérő rendezvény: A Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület kiállítása kézműves 

bemutatókkal egybekötve. 

 

Március 15.  

Nemzeti ünnep 

Online megemlékezés zajlott. 

A Pétfürdői Közösségi Televízió a színházteremben rögzítette Miskolczi Ferenc alpolgármester 

ünnepi beszédét, valamint az óvodai és iskolai műsorok főpróbáit. Az 1948-49-es emlékmű 

megkoszorúzására zárt körben került sor.  

 

Május 1. 

Online majális pétfürdői és környékbeli zenészek, énekesek részvételével (youtube) 

 

Május 29.  

Pedagógusnap 

A járványhelyzet miatt elmaradt.  

 

Június 4. 

A nemzeti összetartozás napja, a Trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója 

Helyszín: a Trianoni emlékmű (Templom tér) 

Ünnepi beszédet mondott: Dombi Norbert önkormányzati képviselő, a Humán Bizottság 

elnöke.  

Közreműködött: Budai Enikő, Budai Emese, Budai László és Éltető Erzsébet. 

 

Június 14.  

Megemlékezés az 1944. június és július 14-i péti szőnyegbombázásról 

Online megemlékezés zajlott.  

A Várpalotai Városi Televízió Egy bombázás anatómiája című filmjét vetítette le a Pétfürdői 

Közösségi Televízió. A Hősök terei emlékmű zárt körben került megkoszorúzásra. 

 

Június 30.  

Semmelweis-nap 

A járványhelyzet miatt elmaradt.  

 

Augusztus 20.  

Állami ünnep 

Helyszín: Szent István park 

Beszédet mondott: Németh Viktor egyetemi hallgató 

Közreműködött: a Szent László Kórus, valamint a Berhida Táncegyüttes. 

 

Október 7.  

Idősek napja 

A járványhelyzet miatt elmaradt.  

 

Október 23.  

Nemzeti ünnep 

A járványhelyzet miatt az ünnepség szabad téren, a Hősök terén zajlott le. Bálint Blanka és 

Steigler Vanda, a Horváth István Általános Iskola diákjai szavaltak, majd a résztvevők 

maszkban, megfelelő távolságot tartva megkoszorúzták az 56-os emlékkövet. 
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Szabadtéri zenés programok 

 

Május 29. 

Maradj otthon, majd mi megyünk! 

A Veszprémi Petőfi Színház művészeinek szabadtéri koncertje a Szent István téren 

 

július 18. 

Örömzene a ligetben 

A Savaria rézfúvós együttes koncertje 

 

augusztus 12. 

Hullócsillagok éjszakája a ligetben 

Program: Perseidák zenekar koncertje 

                Távcsöves csillagles a Magyar Csillagászati Egyesület tagjainak vezetésével 

 

augusztus 29. 

Nyárbúcsúztató koncert a ligetben 

Program: Dance Action SE műsora 

                Malac együttes koncertje  

 

Gyermekprogramok 

 

Február 5.  

Pegazus bábszínház - ovis bérlet 

 

Május 5. 

Bosnyák Viktória írónő és Dudás Győző illusztrátor találkozója az iskolásokkal 

 

augusztus 7. 

játékos sport-fejtörő a focitábor résztvevőinek a PMTE sporttelepén 

 

szeptember 10.  

Utazó digitális élményközpont bemutatója – interaktív nap az alsó tagozatosoknak 

 

Kiállítások 

 

Január 22.  

A Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület kiállítása kézműves bemutatókkal egybekötve 

 

Február 18.  

A Horváth István Általános Iskola által a tankerület diákjai számára kiírt Tutanhamon kincsei 

című rajzpályázatra beérkezett alkotások tárlata 

 

Május 25.  

Online-tárlat a madarak és fák napja alkalmából (youtube) 

Felhívásunkra felnőttek és gyerekek, ovisok, iskolások készítettek rajzokat, festményeket, 

fotókat erdő-mező állat- és növényvilágáról. Ezekből az alkotásokból állítottuk össze az 

online-tárlatot. 
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Szeptember 4. 

Ég és Föld között  

Balogh Klára és Balogh László (+) festmény- és grafikai kiállítása 

Helyszín: emeleti nagyterem 

 

Október 1.  

Győrffy Zsuzsa festőművész "Ősz húrja zsong..." című tárlata 

Helyszín: emeleti nagyterem 

Horváth László fafaragó alkotásainak bemutatója és a Várpalota-Pétfürdői Kertbarát Kör 

tökkiállítása 

Helyszín: földszinti előcsarnok 

 

Október 28. 

Papír-képek című kiállítás 

Buzásné Lázár Annamária, 

Buzás Bence, 

Buzás Dániel papírfonásainak, fotóinak közös tárlata 

Helyszín: emeleti nagyterem 

 

Online megjelenések 

 

A kényszerű zárva tartás első időszaka a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban a 

dokumentumok, iratok, szabályzatok áttekintésével, átdolgozásával telt el. Majd a helytörténeti 

gyűjtemény digitalizált tartalmainak csoportosítása, a még nem archivált fotók, kiadványok 

felmérése, rendszerezése zajlott. Ez alatt az idő alatt intenzíven folytatódott a Pétfürdői 

Közösségi Televízió korábbi műsorainak digitalizálása is.  

Amikor egyértelművé vált, hogy hosszabb ideig tartó bezárással kell számolnunk, a 

látogatóinkkal, olvasóinkkal, a pétiekkel történő kapcsolattartás érdekében az ország többi 

közművelődési, könyvtári intézményéhez hasonlóan nekiláttunk online-tartalmakat kitalálni, 

összeállítani.  

Ezek elkészítésében együtt dolgoztak a közművelődési, a könyvtáros és a televíziós kollégák. 

Az ajánlókban, kvízekben, videós tartalmakban gyerekeknek, felnőtteknek, fiatalabbaknak és 

idősebbeknek igyekeztünk informatív, szórakoztató, a bezártságot oldó kellemes perceket 

szerezni. 

 

Videófeltöltések: 

május 10.          A madarak fák napja alkalmából fülesbagoly- 

                         készítés (kézműves videó)  

május 24.         Jao kaméleon - papírszínház 

május 25.         Madarak fák napja online-tárlat  

május 27.         Csináld magad! papírpillangó-készítés (kézműves videó)  

június 19.         Egy bombázás emlékezete (helytörténeti összeállítás) 

július 3.            Csináljunk együtt házi gőzöst! (kézműves videó)  

július 24.          Pétfürdő anno és most (helytörténeti összeállítás) 

augusztus 17.   Pét templomai (helytörténeti összeállítás) 

szeptember 15. A péti fürdő emlékezete (helytörténeti összeállítás) 

 

Ajánlók: 

április 22. A Föld napja alkalmából videó gyerekek számára   

május 15. Állatlesek (2 madár és egy állatkerti link) 
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május 17. Így nem játszunk mi, Körúti Színház (link) 

június 13. A makrancos hölgy, Pannon Várszínház   

június 14. Csivir-csavar, Pannon Várszínház   

június 19. Könyvajánló: Péterfy-Novák Éva: Egyasszony 

június 26. Könyvajánló: Szentesi Éva: Pedig olyan szépen éltek 

 

Kvízek: 

április 3.,7.,9.,11.,14.,16.,18.,21.,23.,25.,28.,30.,  

május 5.,7.,12., 20. Könyvtári játékpercek 

április     21. Virtuális vitrin 

május       6.  A magyar sport napja 

május     14.  Krimikaland 

május     19.  Pétfürdőn járt mesehősök 

május     19.  Péti totó (helytörténeti totó) 

május     29.  Magyar hősök emlékünnepe, hősök az irodalomban 

június       4.  Nemzeti összetartozás napja – szétszakadt térkép-puzzle 

június       9.  Harry Potter hétpróba 

június     17.  Képregények kvíze 

június     19.  Pétfürdői Trianoni emlékhely – puzzle 

június     22.  Virtuális vitrin 

július      13.  Romantikus fejtörő 

július      30.  Híres irodalmi barátságok 

augusztus 7.  Állatkertek világnapja 

 

Adventi sorozat: 

november 30. Borbélyné Schenek Szilvia – diafilm 

december   1.  Rózsás Tünde – ének 

december   2.  Kucsera Károlyné Kovács Szilvia – vers 

december   3.  Pátkainé Gál Klára – kézműves videó (horgolás) 

december   4.  Kutenicsné Izer Viktória – Hegedű 

december   5.  Pátkai Brigitta – tánc 

december   6.  Szpisjákné Baráth Rita és Szpisják András – Mikulás 

december   7.  Fodor Tamás – vers 

december   8.  Rózsás Tünde – ének 

december   9.  Borbélyné Schenek Szilvia – papírszínház 

december 10.  Kutenicsné Izer Viktória – ének 

december 11.  Angeli Katalin – vers 

december 12.  Szalai Beatrix – kézműves videó (karácsonyfadísz-festés) 

december 13.  Pátkai Brigitta – tánc 

december 14.  Rózsás Tünde – ének 

december 15.  Fodor Tamás – vers 

december 16.  Kutenicsné Izer Viktória – hegedű 

december 17.  Borzási Nikoletta – vers 

december 18.  Pátkai Brigitta – kézműves videó (papírfenyőfa-hajtogatás) 

december 19.  Ódor Kamilla és Sós Henrietta – ének 

 

december 20.  Sebestyénné Kovács Enikő, Lendvai Kíra és Lendvai Piroska (Kolping isk.) 

– ének 

december 21.   A Horváth István Általános Iskola 5.a és 5.b osztályos tanulói – ének 

december 22.  Keskeny Csongor, Krebsz Kevin, Mór Gergő és Nagy Martin – ének 
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december 23.  A Horváth István Általános Iskola 5.a és 5.b osztályos tanulói – ének 

december 24.  Ódor Kamilla és Sós Henrietta – ének 

 

december 28.  Moccanj ki! 

Online felhívás szabadtéri helytörténeti sétára 

 

Az intézmény zárva tartása alatt elvégzett karbantartások, felújítások: 

 

A technikai munkatársakkal is számba vettük, milyen karbantartási, felújítási munkák 

végezhetők el a kényszerű zárva tartás alatt. 

Ami 2020. december 31-ig a karbantartónk által megvalósításra került: 

- az összes színháztermi szék tartócsavarainak megerősítése, ahol szükséges volt, cseréje, 

- az alagsori helyiségek teljes kipakolása, kitakarítása, új, átgondoltabb raktározási rend 

kialakítása, 

- az első iroda, a hozzá vezető folyosó kifestése, 

- az emeleti 5-ös helyiség kifestése, 

- a tisztasági helyiségek kifestése, 

- a főbejárat előtti rész kifestése, 

- a konyha és a hozzátartozó zuhanyozó, raktárhelyiség kifestése, 

- a télikertben található raktárajtó csiszolása, átfestése, 

- az alagsori wc-ajtók átfestése, 

- az emeleti ajtók átfestése, 

- a földszinti wc-k ajtajainak átfestése, 

- a földszinti előcsarnok fémoszlopainak, korlátainak átfestése, 

- a lépcsőház korlátainak átfestése, 

- az emeleti nagyterem faburkolatának átfestése. 

A takarítók közreműködtek a munkaterületek előkészítésében, ha szükséges volt, 

kipakolásában, a visszapakolásban, a területek alapos feltakarításában. A színházterem összes 

ülését, valamint az intézmény valamennyi kárpitozott felületét több alkalommal 

végigtakarították kárpittisztító géppel, a szigorú belső rend szerinti felületfertőtlenítést, különös 

tekintettel a tisztasági helyiségekre, ajtókra, kilincsekre, korlátokra, asztallapokra, közösen 

használt eszközökre stb. folyamatosan végezték.  

 

Pétfürdői Közösségi Televízió 

 

2020-ban a pandémia miatt a televízió egyetlen adása sem maradt el. A szigorú járványügyi 

előírások miatt az interjúkat, riportokat igyekeztünk szabad téren vagy online, otthoni 

webkamerák segítségével elkészíteni. Ha zárt helyre szorultunk, akkor sem az elég kis légterű 

stúdiót használtuk, hanem a Közösségi Ház olyan tereit, ahol a megfelelő távolságtartás 

megoldható volt (könyvtár, emeleti, földszinti előcsarnok, színházterem).  

A járvány alatt a településvezető, az intézményvezetők, valamint kompetens szakemberek 

segítségével adtunk, adunk tájékoztatást a pétfürdőieknek. 2020-ban megszólaltattuk az egyik 

házi orvost, a gyógyszertárvezetőt, többször nyilatkozott a Gondozási Központ vezetője, a 

bölcsőde, az óvoda vezetője, a védőnői szolgálat munkatársa, a polgárőrség illetékese. Horváth 

Éva polgármester is rendszeresen leült kameránk előtt összefoglalni a történéseket. A péti 

lakosok több generációjának képviselői vallottak arról kameránk előtt, miként élik meg a 

bezártságot, hogyan tudják kezelni a veszélyhelyzet miatti stresszt. Felkerestünk többek között 

jó néhány a péti kereskedőt, vállalkozót is, akik megosztották gondjaikat, tapasztalataikat a tv-

nézőkkel. 
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2020-ban 157 adásnap volt, 209 ismétléssel. Televíziónk összesen 220 szerkesztett anyagot 

készített, munkatársai 5 élő közvetítésen dolgoztak. 

 

Adásrendünk 2020-ban a következő volt: 

Hétfő: 

18 óráig képújság 

18 órától adás 

utána 20 óráig képújság 

20 órától adás (ismétlés) 

utána képújság 

Kedd: 

10 óráig képújság 

10 órától a hétfői adás ismétlése, utána 18 óráig képújság 

18 órától a hétfői adás ismétlése, utána 20 óráig képújság 

20 órától a hétfői adás ismétlése, utána képújság 

Szerda: 

18 óráig képújság 

18 órától adás 

utána 20 óráig képújság 

20 órától adás (ismétlés) 

utána képújság 

Csütörtök: 

10 óráig képújság 

10 órától a szerdai adás ismétlése, utána 18 óráig képújság 

18 órától a szerdai adás ismétlése, utána 20 óráig képújság 

20 órától a szerdai adás ismétlése, utána képújság 

Péntek: 

18 óráig képújság 

18 órától adás 

utána 20 óráig képújság 

20 órától adás (ismétlés) 

utána képújság 

Szombat: 

10 óráig képújság 

10 órától a pénteki adás ismétlése, utána 18 óráig képújság 

18 órától a pénteki adás ismétlése, utána 20 óráig képújság 

20 órától a pénteki adás ismétlése, utána képújság 

Vasárnap: 

10 óráig képújság 

10 órától a hétfői, szerdai, pénteki adás ismétlése, utána 18 óráig képújság 

18 órától a hétfői, szerdai, pénteki adás ismétlése, utána képújság 

 

Testületi ülések 

A járvány miatt a képviselő-testület üléseinek megtartására sem nyílt mindig lehetőség.  

A közvetítések, felvételek 2020-ban a következőképpen alakultak. 

 

Január 23.,            a testületi ülés élő közvetítése, január 27-én délelőtt ismétlés. 

Február 13.,          a testületi ülés élő közvetítése, február 17-én délelőtt ismétlés. 

Február 27.,          a testületi ülés élő közvetítése, március 2-én délelőtt ismétlés. 

Március 15.,         a rendkívüli testületi ülés felvételről került adásba. 
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Március 26.,         a testületi ülés felvételről került adásba.  

Június 25.,            a testületi ülés élő közvetítése, június 29-én délelőtt ismétlés. 

Július 30.,             a testületi ülés felvételről került adásba. 

Augusztus 27.,     a testületi ülés élő közvetítése, augusztus 31-én délelőtt ismétlés. 

Szeptember 24.,   a testületi ülés felvételről került adásba. 

Október 29.,         a testületi ülés felvételről került adásba. 

 

Testületi összefoglalók, polgármesteri tájékoztatók 

Január 1.          Polgármesteri évértékelő  

Január 6.          A 2019. december 12-ei testületi ülésről Nagy Zsolt képviselő tájékoztatott 

Január 31.        A 2020. január 23-ai testületi ülésről Dombi Norbert képviselő tájékoztatott 

Március 20.      Polgármesteri beszámoló a rendkívüli helyzetről 

Március 25.      A 2020. február 27-ei testületi ülésről Horváth Éva polgármester beszélt 

Március 30.      Polgármesteri tájékoztatás a vírushelyzetről 

Április 6.          Polgármesteri tájékoztatás a vírushelyzetről 

Május 6.           Polgármesteri tájékoztatás a vírushelyzetről 

Július 6.           A 2020. június 25-ei testületi ülésről Horváth Éva polgármester beszélt 

November 25.  Polgármesteri tájékoztatás a vírushelyzetről és az elmúlt időszak történéseiről 

december 9.     Polgármesteri tájékoztatás a vírushelyzetről és a testület munkájáról 

december 21.   Polgármesteri tájékoztatás a vírushelyzetről és a testület munkájáról 

 

A stúdió általános technikai felszereltsége 2020-ban: 

2 db Edius 8.5 vágógép 

1 db Photo News 4 programmal felszerelt képújságos számítógép 

1 db Blackmagicdesign képkeverő 

1 db Darim Virtual Studio 

1 db Soundcraft hangkeverő 

3 db JVC GY-HM600E kamera 

1 db JVC GY-HM150 kamera 

1 db Blackmagicdesign VideoHub 

1 db hálózatos számítógép a nyersanyag tárolására 

1 db NAS az adások biztonságos tárolására 

1 db Darim adáslebonyolító (SD-kijátszás) 

1 db Focus hardveres adásrögzítő 

1 db hálózatos számítógép a nyersanyag tárolására 

1 db NAS az adások biztonságos tárolására 

1 db Darim adáslebonyolító (SD-kijátszás) 

1 db Focus hardveres adásrögzítő 

 

Pétfürdői Krónika 

 

Az újság felelős szerkesztője Angeli Katalin. A lapot Monok Petra tördelte, a nyomdai 

munkálatokat a VSP nyomda végezte. Az újságot a SZÓRTE KFT. terjesztette. A járvánnyal 

kapcsolatos hiteles tájékoztatáshoz az újság számára segítséget nyújtott Szabóné Cziffra 

Melinda jegyző, Papp Alexandra, a Gondozási Központ vezetője, Andóné Horváth Erzsébet 

védőnő, Erdélyiné dr. Hődör Éva gyógyszertárvezető, Gelencsér István, Lujber Tibor, a 

polgárőrség illetékesei. 
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Személyi feltételek 

 

Az intézmény statisztikai létszáma: 11,75 fő. Ebből 9 fő heti 40 órás, 4 fő heti 20 órás, 1 fő heti 

30 órás munkaidőben dolgozik. A szakalkalmazotti létszám az igazgatóval együtt: 7 fő.  

A keretszámok lehetővé teszik, hogy ideális esetben a közművelődési szakterületen 2, a 

könyvtári szakterületen 2 és a televíziós műsorkészítésben is 2 szakképzett kolléga 

tevékenykedjen heti 40 órás munkaidőkeretben dolgozva. Az ügyviteli feladatokat egy kolléga 

látja el heti 30 órás munkaidőkeretben. A többi dolgozó technikai, műszaki feladatkörökben 

végzi munkáját.  

2020-ban jelentős személyi változások zajlottak az intézményben. A szakalkalmazottak közül 

ketten megváltak az intézménytől. Három rutinos, képzett kolléga munkájára pedig különböző 

okok miatt csak kisebb-nagyobb megszakításokkal számíthattunk.   

A 20 éve magas színvonalon tevékenykedő rendezvényszervező kolléga, Maurer Anita 

munkaviszonya március 31-ével megszűnt.  

A másik rendezvényszervező munkatárs, aki a 2. gyermeke születése után 2 évet volt otthon, 

igaz, hogy 2019. december 1-jétől aktív állományba került, de csak 6 órában vállalta a munkát. 

2020-ban többször betegállományban volt a gyermekeivel, és hosszú időt töltött home office-

ban is, mert a gyermekintézmények zárása miatt nem volt kire bíznia a lányait. Molnár-Vajda 

Mónika azóta már harmadik gyermekével várandós, 2020. szeptember 7-e óta folyamatos 

táppénzen van. 

A televízióban az egyik szerkesztő kolléga szintén gyermeke születése miatt volt otthon. 2019. 

december 22-étől aktív állományú lett ő is. 2020-ban kisgyermeke és saját megbetegedései 

miatt jelentős időt töltött betegállományban, majd hosszú időn át home office-ban 

tevékenykedett. Tavaly Pardiné Szabó Orsolya is ismét áldott állapotba került, október 1-jétől 

folyamatosan táppénzen volt, majd december 7-e óta szülési szabadságát tölti.  

A televíziós műszaki kolléga, Nagy Miklós gerincsérv betegsége, majd műtéte miatt 2 hónapig 

munkaképtelen volt.  

A segédkönyvtáros kolléga, Ambrus Melinda szeptember 14-ével munkahelyet váltott. Helyére 

2020. december 1-jétől vettünk fel új munkatársat. 

 

Home office 

 

A home office-ban dolgozó kollégákkal messengeren tartottuk a kapcsolatot.  

A délelőtti megbeszélésen egyeztettük a napi feladatot, délután pedig mindenki beszámolt az 

elvégzett munkáról. A rendezvényszervező és a könyvtáros kollégák az online-tartalmak 

előkészítését végezték otthon. A televíziós munkatársak telefonos és webkamerás interjúkat 

készítettek a home office ideje alatt. Az ügyviteli kolléga számítógépe hazavitelével látta el 

munkafeladatait otthonában.  

 

A kollégák home office-ban töltött ideje 2020-ban: 

Ambrus Melinda segédkönyvtáros 12 munkanap,  

Borbélyné Schenek Szilvia könyvtárvezető 10 munkanap, 

Borzási Nikoletta televíziós szerkesztő 7 munkanap, 

Molnárné Bőr Éva ügyviteli munkatárs 6 munkanap, 

Molnár-Vajda Mónika közművelődési munkatárs 22 munkanap, 

Nagy Miklós televíziós munkatárs nem volt home office-ban, de március 9-étől április 3-áig, 

majd szeptember 15-étől október 13-áig táppénzen volt. 

Pardiné Szabó Orsolya televíziós szerkesztő 42 napot volt home office-ban. 

Pátkai Brigitta Kíra dokumentációs ügyintéző folyamatosan az intézményben dolgozott. 
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A takarító kollégák, Némethné Lohonyai Ildikó, Pungorné Vaskó Viktória, Rumplerné Jenei 

Veronika és a karbantartó munkatárs, Mozolán Balázs, folyamatosan az intézményben 

dolgoztak. 

 

Jogviszony átalakulás 

 

2020. más szempontból is komoly fordulópontot jelentett a Pétfürdői Közösségi Ház és 

Könyvtár munkatársainak életében. A kulturális intézményekben foglalkoztatottak 

közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 1. § (2) bekezdésének értelmében a kulturális 

intézményben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1. napjával a 

Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakult át. 

A jogszabály alapján a munkáltató kötelessége volt, hogy 2020. augusztus 1-jéig minden 

munkatársat tájékoztasson írásban közalkalmazotti jogviszonya átalakulásáról, annak 

ütemezéséről, határidőiről és határnapjairól, a dolgozó átalakulással kapcsolatos jogairól és 

kötelezettségeiről, továbbá a létrejövő munkaviszony jogi, gazdasági és szociális 

következményeiről. 

Ezután a munkáltatónak augusztus 15-éig írásban ajánlatot kellett tennie a dolgozó további 

foglalkoztatását biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire. Az ajánlattétel elfogadásáról vagy 

elutasításáról az érintetteknek szeptember 14-éig szintén írásban kellett nyilatkozniuk. 

Aki elfogadta a munkáltató ajánlatát, azzal a munkaszerződést legkésőbb 2020. október 31-éig 

meg kellett kötni.  

Az intézményünkben egy takarító kolléga nem fogadta el az ajánlatot, ezért jogviszonya 2020. 

október 31-én megszűnt. A többi munkatárs tudomásul vette és elfogadta, hogy közalkalmazotti 

jogviszonya 2020. november 1-jei hatállyal munkaviszonnyá alakult át. 

Itt szeretném megköszönni Szabóné Cziffra Melinda jegyző szakmai segítségét. Horváth Éva 

polgármesternek és a képviselő-testületnek pedig azt köszönöm meg valamennyi kollégám 

nevében, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy az önkormányzat által nyújtott pótlékok is 

beépülhessenek az alapbérünkbe. 

 

Beszerzések 2020-ban 

 

digitális lázmérő                                       21 410 Ft 

kültéri reflektorok                                     21 966 Ft 

2 db vezeték nélküli csengő 

(külső bejáratokhoz)                                 22 920 Ft 

platós kézikocsi                                         24 290 Ft 

prospektustartó (előcsarnok)                     25 777 Ft 

ütvefúró (karbantartó)                               26 990 Ft 

szenzoros kézfertőtlenítő oszlop               57 025 Ft 

vonalkód olvasó (könyvtár)                      69 090 Ft 

szünetmentes tápegységek (tv)                 70 482 Ft 

külső meghajtó (tv)                                   73 930 Ft 

ESET bizt. szotver frissítése (tv)               90 678 Ft 

5 db winchester cseréje a laptopokban    130 830 Ft 

1 db laptop szoftverekkel (tv)                  350 001 Ft 

anyag, szerszám festéshez, mázoláshoz  117 905 Ft 

Összesen:                                       1 103 294 Ft                                                       
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Jelentősebb karbantartások 2020-ban 

 

földszinti wc hidegvíz-vezeték javítása       31 750 Ft      

vészkijárati jelző lámpák cseréje, 

bojler elektromos berendezésének cseréje        165 590 Ft          

Összesen:                                                          197 340 Ft 

 

 

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár szolgáltatásainak díjai 2020. március 1-jétől 2021. 

február 28-áig 

 

Könyvtári beiratkozási díjak 12 hónapra: 

- 16 éven alulinak és 70 éven felülinek             ingyenes  

- keresettel rendelkezőnek       1000 Ft 

- 16 éven felüli diáknak        500 Ft 

- nyugdíjasnak, munkanélkülinek, egyéb eltartottnak     500 Ft 

- dokumentum helyben használata                ingyenes 

- újságkölcsönzés beiratkozott olvasónk részére          ingyenes       

- könyvtárközi kölcsönzés: a dokumentumok postaköltségéhez történő hozzájárulás 800 Ft 

Internethasználat: 

Térítésmentes 

 

Fénymásolás, nyomtatás: 

fekete-fehér: 

- A4 egyoldalas: 20 Ft 

- A4 kétoldalas:  30 Ft 

- A3 egyoldalas: 40 Ft 

- A3 kétoldalas:  60 Ft 

  színes: 

- A4: 150 Ft 

- A3: 300 Ft 

 

 (A pétfürdői civil szervezeteknek a fénymásolást, nyomtatást 50%-os kedvezménnyel biztosítjuk.) 

Szkennelés:  100 Ft/oldal 

Fax-küldés:  500 Ft/alkalom 

Televízió: 

másolás DVD-re: 500 Ft/db 

TV-hirdetés:  

- magánszemélyeknek:                                                             1 000 Ft/hét 

- vállalkozóknak, intézményeknek, cégeknek és pártoknak:   3 000 Ft/hét 

1 hónapos megrendelés esetén 25%-os, 6 hónapos megrendelés esetén 50%-os kedvezményt 

biztosítunk.    

Terembérlés:  

- üzleti tevékenységet folytatók részére:         6 000 Ft/óra 

- üzleti tevékenységet nem folytatók részére: 3 000 Ft/óra 

 

Az intézmény bevételei 2020-ban 

 

terembérlet (vásár)                                       249 500 Ft 

terembérlet (egyéb)                                   182 000 Ft 
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hirdetés:                                                            2 000 Ft 

könyvtári beiratkozás:                                    51 400 Ft 

késedelmi, könyvtárközi díjak:                      28 670 Ft                              

fénymásolás, nyomtatás:                                56 635 Ft 

faxolás, szkennelés:                                          1 960 Ft 

angol tanfolyam:                                           306 200 Ft 

telefon befizetés                                                   700 Ft 

Összesen:                                            879 065 Ft 

 

 

 

 
 

   

Végezetül a tavalyi év történéseinek áttekintése után szeretném megköszönni kollégáim 

nevében is Horváth Éva polgármesternek, a Képviselő-testületnek és szakbizottságának, a 

Humán Bizottságnak, hogy a kényszerű korlátozások, bezárások ellenére is fenntartották 

intézményünk működőképességét, és hogy munkatársaimmal együtt megőrizhettük állásunkat. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el beszámolómat a Pétfürdői Közösségi Ház és 

Könyvtár 2020-as tevékenységéről. 

 

 

 

 

Pétfürdő, 2021. február 22. 

                             

                                                                 

                                                                      Angeli Katalin 

                                                                            igazgató           

Dátum Rendezvény Fellépők - előadók
Műsor díja                    

Ft                   

Játszóház               

Ft

Reprezentáció 

költség                

Ft

Vegyes                

(virág, ajándék, 

papíráru, 

szállítás) Ft

Rendezvény 

összköltsége             

Ft

01.22. Magyar kultúra napja Battyányi-Nagy Ágnes- Lohonyai Zoltán 55 000 Ft 100 000 Ft 300 Ft 3 500 Ft 158 800 Ft

02.22 XII.Pogácsafesztivál Droppil Tibor 20 000 Ft 40 000 Ft 61 980 Ft 32 550 Ft 154 530 Ft

03.10. ,,Tiszán innen, Dunán túl" Zsűri 45 000 Ft 25 147 Ft 5 600 Ft 75 747 Ft

03.15. Nemzeti ünnep 8 150 Ft 8 150 Ft

06.04. Trianon 100 éve 1 760 Ft 1 760 Ft

06.12. Bombázási megemkékezés 1 450 Ft 1 450 Ft

07.18. Örömzene a ligetben Savaria Rézfúvós Együttes 130 000 Ft 130 000 Ft

08.12. Hullócsillagok éjszakája Persediák zenekar 100 000 Ft

Kocsis Antal 50 000 Ft 150 000 Ft

08.20. Nemzeti ünnep Berhida néptánccsoport 50 000 Ft 50 000 Ft

08.22. Nyárzáró koncert Malac zenekar koncertje 150 000 Ft 150 000 Ft

09.04. Balogh család kiállítása 15 965 Ft 6 330 Ft 22 295 Ft

10.01. Függetlenség napja Hangosítás 50 000 Ft 5 510 Ft 55 510 Ft

Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 2020 . évi rendezvényeinek költsége

Dátum Rendezvény Fellépők - előadók
Műsor díja                    

Ft                   

Játszóház               

Ft

Reprezentáció 

költség                

Ft

Vegyes                

(virág, ajándék, 

papíráru, 

szállítás) Ft

Rendezvény 

összköltsége             

Ft

10.09 Író-olvasó találkozó Bosnyák Viktória írónő 100 000 Ft 555 Ft 100 555 Ft

10.11. Könyves vasárnap 6 750 Ft 6 750 Ft

10.28. Buzás család kiállítása 11 930 Ft 11 930 Ft

Összesen: 1 077 477 Ft

Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi rendezvényeinek költsége
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