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Bevezetés 

A tavalyi év történéseit, az intézmény létezésének lehetőségeit, kereteit meghatározta a covid-

járvány. 2021. május elejétől fogadhattunk ismét látogatókat. Ezután a különböző, 

fokozatosan enyhülő járványügyi korlátozások betartásával próbáltuk működtetni a házat, 

szervezni a programokat, rendezvényeket, szolgálni a pétfürdőieket.  

A házban 2021-ben működő felnőtteknek szervezett szakkörök, foglalkozások 

 

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár a koronavírus-járvány miatt 2021. május 4-étől 

nyithatta meg kapuit. Erről plakátokon, emailben, facebookon keresztül értesítettük 

látogatóinkat. A szakkörök, klubok vezetőivel személyesen egyeztettünk. Minden csoport maga 

döntötte el, mikor térnek vissza az intézménybe. 

 

Foltvarró klub 

Vezető: Hujber Ottóné. 

Időpontja: szerdánként, minden páros héten 16:30 – 18:00  

Július 14-től minden foglalkozást megtartottak. 

Létszám: 6 fő 

Alkalom:13 

 

Háromnegyed óra Helytörténet 

Vezeti: Budai László és Pató Mária. 

Időpontja: minden hónap 3. hetének péntekén 

Szeptember 17-én indult a beszélgetéssorozat. 

Létszám: 7 fő 

Alkalom: 3 

 

Kangatréning 

Vezető: Gálffy Anna. 

Időpontja: szerdánként 10:00 – 11:30 

Májustól júliusig megtartották a foglalkozásokat, augusztustól Anna már nem vállalta a 

foglalkozásokat szülése közelsége miatt. 

Létszám: 6 felnőtt, 6 kisgyermek 

Alkalom: 7 

 

Kézműves szakkör 

Időpontja: szerda 15:00 – 17:00 

Vezető: Bálint Gézáné. 

A nyitáskor a tagok, tekintettel korukból adódó veszélyeztetettségükre, úgy döntöttek, hogy 

májusban és a nyár folyamán nem gyűlnek össze. Szeptember 15-től viszont újra el kezdtek 

járni, és december közepéig minden héten megtartották foglalkozásukat az intézményben. 

Létszám: 9 fő 

Alkalom: 12  

 

Kondicionáló torna 

Vezető: Rácz Gabriella. 

Időpontja: kedd: 18:30 – 20:00 

Október 5-én tartották meg az első tornát és egészen november 23-ig folyamatosan edzettek, 

majd ezt követően a járványveszély erősödése miatt online foglakozásokra tértek át. 
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Létszám: 8 fő 

Alkalom: 8 

 

Muskátli Táncegyüttes 

Vezető: Borbándi Ambrusné. 

Próbák időpontja: péntek 12:30 – 14:30 

A próbákat Rózsás Tünde tartotta. 

Május 7-étől zajlottak a foglalkozások, december 17-éig próbált az együttes. 

Létszám: 12 fő 

Alkalom: 29 

 

Napfény Női Kar 

Karnagy: Kutenicsné Izer Viktória. 

Próbák időpontja: szerda 16:00 – 18:00  

Május 5-étől minden héten összegyűltek. 

Létszám: 18 fő 

Alkalom: 21 

 

Péti Férfikar 

Karnagy: Kutenicsné Izer Viktória. 

Próbák időpontja: szerda 18:00-20:00 

2021-ben két alkalommal próbáltak, majd a tagok kora, betegségei miatt úgy döntöttek, hogy 

szüneteltetik az összejöveteleket. 

Létszám: 12 fő 

Alkalom: 2 

 

Senior örömtánc 

Oktató: Iregi Márta. 

A foglalkozás időpontja: kedd 10:00 – 12:00 

Október 5-én került sor az első örömtáncra, év végéig folyamatosan jártak. 

Létszám: 25 fő 

Alkalom: 13 

 

Szalontánc 

Szépkorúak táncos foglalkozása 

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

A korosztályukból adódó veszélyeztetettség, valamint a foglalkozás szoros testkontaktust 

igénylő jellege miatt csak június 3-ától kezdődtek a foglalkozások, majd júliustól augusztusig 

nyári szünetet tartottak, novembertől pedig a tánctanár súlyos megbetegedése miatt nem volt 

több összejövetel. 

Létszám: 19 fő 

Alkalom: 10 

 

A házban 2021-ben működő gyermekeknek, fiataloknak szervezett szakkörök, 

foglalkozások 

 

Dance Action SE 

Oktató: Kalocsa Ágnes. 

Időpontjai: hétfő, szerda, péntek: 16:00 – 20:00 

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



4 
 

Létszám: 62 fő 

Alkalom: 57 

 

Dance Action SE utánpótlás 

Oktató: Pátkai Brigitta. 

Időpontjai: hétfő, szerda, péntek: 16:00 – 17:00 

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

Létszám: 7 fő 

Alkalom: 62 

 

Eszterlánc Mazsorett Együttes 

Oktató: Ferenc Panna. 

Időpontjai: kedd: 18:00 – 20:00, péntek: 15:00 – 20:00 

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

Létszám: 25 fő 

Alkalom: 37 

Péti Képkör 

Oktató: Dencs Zsanett. 

Időpontja: hétfő: 16:00 – 19:00  

November 22-én tartotta első megbeszélését a Péti Képkör. 

Létszám: 6 fő 

Alkalom: 5 

 

Rock and roll csoport 

Oktató: Horváth Vivien. 

Időpontja: kedd: 17:00 – 20:00  

Május 4-től folyamatosan zajlottak az edzések. 

Létszám: 23 fő 

Alkalom: 21  

 

Rendezvények 
2021 kiemelt nagyrendezvényei  

 

A tavalyi évben a járvány-helyzet miatt elmaradt a Pogácsafesztivál, a Tiszán innen, Dunán túl 

országos népdaléneklési verseny Veszprém megyei fordulója, ugyanígy nem került 

megrendezésre a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Veszprém megyei 

fordulója és a Nyugdíjasok Életet az éveknek Megyei Néptánc-találkozója sem.  

 

Május 19.,  

A népszavazás évfordulója 

Az 1996. május 19-én lezajlott érvényes és eredményes népszavazás 25. évfordulóján a 

Pétfürdői Közösségi Televízió archív anyagokból készített összeállítást. 

 

Augusztus 14.,  

Családi nap 

A program azért kerülhetett megrendezésre, mert a jogalkotó 2021. június 14. napjától a 

falunapokra speciális szabályokat állapított meg. A jogszabály értelmében falunapnak az olyan 

rendezvény minősült, amelyet 5000 főnél nem nagyobb lakónépességű település 

önkormányzata szervezett, és a rendezvényt szabadtéren tartották. A falunapon a válogatott 
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lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás megengedett volt, és a 

rendezvényen a koronavírus ellen nem védett személyek is részt vehettek. A falunapon 

életkorra való tekintet nélkül egyidejűleg legfeljebb ezerötszáz fő lehetett jelen.  

A szabályok betartása érdekében és a terep átláthatósága céljából leszűkítettük a területet. Két 

beléptető pontot létesítettünk, ahol folyamatosan nyilván tartottuk a rendezvényen résztvevők 

számát.  

Program 10-18 óra között a ligetben: 

lovagoltatás, drónos akadálypálya, furfangos tudomány-interaktív kiállítás gyermekeknek, 

kalandpark, erőmérő bika, fanyűvő játszóház, kézműves foglalkozások: fafaragás, kosárfonás, 

agyagozás, arcfestés, szövés, papírfonás, lószőrékszer-készítés, bőrözés 

Program a színpadon: 

15.00: Zabszalma gyermekzenekar 

15.50: Kócos artista társulat 

16.40: Muskátli néptánc csoport 

           Crystal Fitness Se 

           Dance Action Se 

           Eszterlánc Mazsorett Együttes 

           Kid Rock and Roll 

18.30: Langaléta garabonciások 

19.15: Band of Streets 

20.00: Budapest Bar koncert 

 

Október 1., 

A függetlenség napja 

Az ünnepi program első részeként a sporttelepi út és a futókör átadására került sor. Az új 

létesítményeket Kontrát Károly, a Veszprém megyei 2. sz. országgyűlési egyéni választókerület 

országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, valamint Horváth 

Éva polgármester adta át a sportot szerető pétfürdői lakosoknak. 

Ezt követően a közösségi házban a Várpalota-Pétfürdő Kertbarát Kör Egyesület 50 éves 

jubileumi kiállításmegnyitóján vehettek részt az érdeklődők. A tárlatot és a kertbarát kör 

terménybemutatóját Miskolczi Ferenc alpolgármester nyitotta meg, közreműködött a Szent 

László Kórus. 

A program a színházteremben folytatódott Horváth Éva, Pétfürdő polgármesterének 

köszöntőjével, amit zenés-táncos produkciók követtek. Felléptek: a Panelkuckó 

Napköziotthonos Óvoda Pillangó csoportja, a Horváth István Általános Iskola 3. osztályos 

tanulói, a Muskátli Táncegyüttes, az Eszterlánc Mazsorett Együttes és a Dance Action SE.  

Az ünnepség a FutaPét Tömegsport Egyesület által szervezett fáklyás futással, majd a ligetben 

a már hagyománnyá vált örömtűz meggyújtásával zárult, itt a Napfény Női Kar énekelt. 

 

Falukarácsony 

A rendezvény elmaradt. A járvány-helyzet miatt az óvoda és az iskola nem vállalta, hogy 

gyerekcsoportokkal vagy egyéni produkciókkal szerepeljenek az ünnepségen. Az 

intézményben edző, próbáló csapatokban is nagyon sok volt a beteg. Senki nem tudta biztosan, 

hogy az adott napon képesek lesznek-e fellépni. 

 

Állami, nemzeti ünnepek, települési évfordulók, hivatások napjai 
 

Január 22.   

A magyar kultúra napja 
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A Horváth István Általános Iskola diákjainak, tanárainak, a közösségi ház munkatársainak 

részvételével online műsor készült. Az iskolások elszavalták a Himnuszt, a felnőttek pedig 

számukra kedves költeményeket mondtak el a magyar irodalom kincsestárából válogatva. 

 

Március 15.  

Nemzeti ünnep 

Az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra a Hősök terei 48-as emlékmű 

megkoszorúzásával emlékeztek a település vezetői, valamint a közösségek képviselői. 

Június 4.  

Pedagógusnap 

A közösségi házban elsőként a Pétfürdői Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Szakiskola, 

Általános Iskola és Kollégium címzetes igazgatója, Fodor Tamás üdvözölte a jelenlevőket, 

majd Gelencsér István, a Humán Bizottság tagja mondott ünnepi beszédet. Ezután a jubiláló 

pedagógusok köszöntésére került sor. A rendezvény zárásaként Oberfrank Pál, a Veszprémi 

Petőfi Színház igazgatója, Jászai-díjas színművész, érdemes művész irodalmi műsorát láthatták 

az ünnepség résztvevői. 

 

Június 6. 

A nemzeti összetartozás napja, a Trianoni békediktátum aláírásának évfordulója 

A Pétfürdő Értékeiért Alapítvány, valamint a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár közös 

szervezésében került sor a Templom téri Trianon-emlékműnél a megemlékezésre. A 2021-es 

ünnepségen Németh Viktor egyetemi hallgató mondott beszédet. A műsorban Budai Emese, 

Budai Enikő, Budai László, Dombi Réka, Éltető Erzsébet és Molnár Józsefné működött közre.  

 

Június 14.  

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

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár a Horváth István Általános Iskola 7. osztályos 

diákjainak részvételével emlékezett meg az 1944. június 14-ei péti szőnyegbombázás 

áldozatairól. A 77 évvel ezelőtt történteket Gelencsér István helytörténet-kutató idézte fel. 

Előadása után az érdeklődők megtekintették a korabeli fotókból, térképekből összeállított 

kamarakiállítást. A program a Hősök terei Bombázási emlékmű megkoszorúzásával zárult.  

 

Augusztus 20.  

Állami ünnep 

A Szent István szobor előtt az új kenyeret Megyesi Ferenc plébános áldotta meg. A műsorban 

közreműködött a Szent László Kórus, vezényelt Szöllősi Zoltán. Dombi Norbert önkormányzati 

képviselő, a Humán Bizottság elnöke mondott ünnepi beszédet, majd a Litéri Zöldág Kulturális 

Egyesület táncosai erdélyi táncokat mutattak be. Az ünnepség a Szózat közös éneklésével ért 

véget. 

 

Október 4.  

Idősek napja 

A színházteremben a vendégeket Gelencsér István, a Humán Bizottság tagja köszöntötte, majd 

Emlékszel még… címmel egy operett-összeállítást hallgathattak meg Szabó Szilvia 

énekművész és Peller Károly, a Budapesti Operettszínház művészének előadásában. A 

rendezvény zárásaként a közösségi ház egy kis harapnivalóval és szomjoltóval kínálta a 

megjelenteket. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lAI4yBucN-w&fbclid=IwAR1E79-Foy0Gtk3mrXT6Fmb5qya979MFnWQRY4S_LbqQCIe6vOzqzl3okEs
https://www.youtube.com/watch?v=lAI4yBucN-w&fbclid=IwAR1E79-Foy0Gtk3mrXT6Fmb5qya979MFnWQRY4S_LbqQCIe6vOzqzl3okEs
https://www.youtube.com/watch?v=lAI4yBucN-w&fbclid=IwAR1E79-Foy0Gtk3mrXT6Fmb5qya979MFnWQRY4S_LbqQCIe6vOzqzl3okEs
https://www.youtube.com/watch?v=lAI4yBucN-w&fbclid=IwAR1E79-Foy0Gtk3mrXT6Fmb5qya979MFnWQRY4S_LbqQCIe6vOzqzl3okEs
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Október 23.  

Nemzeti ünnep 

Nagy Zsolt önkormányzati képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke mondott beszédet. Ezután a 

Horváth István Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak műsorát tekinthették meg a jelenlevők. 

Felkészítő tanáraik Megyesi Pálné és Oláh Viktória voltak. Az ünnepi megemlékezés a Hősök 

terei ’56-os emlékkő megkoszorúzásával és a Szózat eléneklésével zárult. 

 

Koncertek, zenei programok, gálák 

 
Augusztus 14.  

Családi nap 

Zabszalma gyermekzenekar koncertje 

Budapest Bár koncert 

 

Augusztus 29. 

Nyárbúcsúztató koncert a ligetben 

Caroline Street együttes koncertje 

A rossz idő miatt a Szabadtéri büfében került megrendezésre. 

 

Október 13. 

A zene világnapja alkalmából a település kórusainak közös koncertje a Napfény Női Kar 

szervezésében 

Meghívottjaik voltak a Szent László Kórus és a Horváth István Általános Iskola énekkara. 

Gitáron Koronczai István, zongorán Endl László, Szöllősi Zoltán és Balogh Panna működött 

közre, akinek szólójátékát is megcsodálhattuk. A Napfény Női Kart Kutenicsné Izer Viktória, a 

Szent László Kórust Szöllősi Zoltán, az általános iskola énekkarát Cseresznyés Zsuzsa 

vezényelte. A daléneklés mellett a műsort gazdagította Nagy Gáborné és Huják Nóra szavalata. 

Hosszú Anna, Moór Georgina, Pusztai Patrik, Steigler Vanda és Szakály Zorka pedig Kodály-

idézeteket olvastak fel. 

 

November 20. 

Mazsorett gála 

November 20-án, szombaton a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban ünnepelte 10. 

szülinapját az Eszterlánc Mazsorett Együttes. A járványhelyzetre tekintettel szűk körben, 

szülők és hozzátartozók, valamint néhány meghívott jelenlétében mutatták be az elmúlt 

időszakban tanult koreográfiákat. Az együttes Ferenc Panna vezetésével bebizonyította ezen 

az estén, hogy az eszterláncosoknak nem csak dicsőséges múltja, de bíztató jelene is van, ami 

záloga lehet a jövőbeni sikereknek. 

 

December 6.  

Kiskalász zenekar Mikulásváró koncertje 

 

Gyermekprogramok 
 

A pandémia, a bezártság, az online-oktatás, a közösségi alkalmak lecsökkenése a felnőttek 

mellett rendkívüli mértékben megterhelte lelkileg a gyerekeket is. Ezért a magunk eszközeivel 

kiemelt fegyelemmel szerveztünk számukra programokat egész évben. 

Az intézmény bezártsága alatt online-tartalmakkal, majd a nyitás után szabadtéri és zárt termi 

rendezvények sokaságával vártuk őket. Időrendben a következőkkel: 
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Online tartalmak: 

A vadvilág világnapja alkalmából rajzpályázatot írtunk ki 2021. március 3-án. 38 gyermek 51 

alkotást küldött be, amelyből április 15-én láthatták az online-tárlatot az érdeklődők a 

facebookon, valamint az intézmény kirakatában is elhelyeztük az összes képet, hogy az erre 

járók gyönyörködhessenek bennük.  

 

Nem rendezhettünk húsvéti játszóházat, de facebook-oldalunkon több videóban mutattak be 

kollégáink a gyerekeknek, felnőtteknek otthon is könnyen elkészíthető ajándékötleteket. 

1. Húsvéti ügyeskedő (videó) 

2021. március 17. 

2. Húsvéti ügyeskedő (videó) 

2021. március 19. 

3. Húsvéti ügyeskedő (videó) 

2021. március 24. 

4. Húsvéti ügyeskedő (videó) 

2021. március 26. 

5. Húsvéti ügyeskedő (videó) 

2021. március 31. 

6. Húsvéti ügyeskedő (videó) 

2021. április 2. 

 

A madarak és fák napja alkalmából, amit hagyományosan túrával, szabadtéri programokkal 

szoktunk megünnepelni, 2021. május 10-én egy felhívással fordultunk a gyerekekhez. Arra 

kértük őket, hogy ültessenek növényt, (magot, virágot, fát) vagy készítsenek odút, amelyben a 

madarak vígan fészkelhetnek és költhetnek. A munkákról beküldött fotókból online-tárlat 

készült a facebookon. 

 

Gyermeknap 

Május 29. 

Szabadtéri rendezvény, amely az intézmény előtt, valamint Pétfürdő emlékhelyein került 

lebonyolításra 

Egy üzenettel kezdődött a nem szokványos gyereknapi rendezvény, amelyre egyaránt vártunk 

családokat, kicsiket és nagyokat. Te mit üzennél? Írj egy üzenetet barátodnak, ismerősödnek!  

– szólt a település-felfedező játék első feladata a közösségi ház főbejáratánál. Ki gyalogosan, 

ki kerékpárral, ki rollerrel érkezett az 1. állomásra, ahonnan tovább folytatta útját a jelzett 

helyszínek felé.  

A 2. állomás a Malom-emlékhely felkeresése volt. A felállított vízikerék, a hajdanvolt péti 

malmoknak kíván emléket állítani. Mellette egy régi malomkő, rajta egy tábla, az utolsó 

tulajdonosra és malmára emlékeztet. Itt kíváncsiak voltunk a tulajdonos nevére. 

A 3. állomás Az egykori fürdő melletti emlékhelyhez vezetett. A fürdőszálló helyét 

márványtábla jelöli a volt strand előtti kis ligetben. Vajon kié lehetett? Aki a borostyánok között 

keresgélt, erre is rábukkanhatott. 

A táblától kicsit fentebb áll a 0 kilométerkő. A kő 4 oldalán más-más évszám, felírat olvasható, 

ami Pétfürdő történetéhez kapcsolódik. Ezeket kellett összegyűjteni és leírni a menetlevél 4. 

állomáshelyéhez.  

A kilométerkőtől kis sétával megérkezhettek az 5. állomásként jelölt pétfürdői csónakázó tóhoz 

és hídhoz, amely a budapesti Szabadság híd mintájára készült el. A szerelmespárok lakatokat 

helyeztek el a híd elemeire. Mennyit is? Ezt számolgatták gyerekek és felnőttek, mert a híd 

minden zugát alaposan végig kellett kutatni a megoldáshoz! 
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Egy üzenettel kezdődött, és egy emlékjellel fejeződött be a kaland a Közösségi Ház és Könyvtár 

főbejáratánál. Ismét előkerültek a színesek, ceruzák, tollak és ezek nyomán szebbnél szebb 

rajzok készültek a főbejárat kis ablak-kazettáiba, megörökítve a gyermeknapi élményeket. 

 

A nyári szünet alatt is szerettünk volna érdekes és hasznos elfoglaltságot kínálni a péti 

gyerekeknek. Ez volt a Kikapcsolódó program-sorozat, amelyre szerda délutánonként került 

sor. 

 

1. alkalom 

Június 30. 

Első alkalommal Mesés könyvtári játszóházzal vártuk a gyerekeket az intézmény előtti kis 

ligetben. Perdült az óriástársas dobókockája, minden fejtörő, totó, kirakó teljesítve lett, végül 

kis gazdáikkal sok-sok tarka-barka marionett kutyus térhetett haza.  

 

2. alkalom 

Július 7. 

Sárkányok pedig vannak!  

Ducsai Barnabás minden érdeklődőt bevezetett az egykor sokat játszott, mára feledésbe merült 

régi szép játék, a sárkányépítés fortélyaiba. A „sárkányparkolóban” gyűltek az elkészített 

remekművek, miközben a közösségi ház előtti parkban a Fanyűvők játszóházban kipróbálhatták 

a gyerekek ügyességüket, logikai képességeiket. Akik a nagy melegben mégis inkább pihenni 

szerettek volna, őket a Mesekuckó és a sárkányos labirintus játék várta.  

 

3. alkalom 

Július 14. 

Játsszunk pantomimet! 

„Csepp, csepp, csepereg, villan, csattan, megered; záporfüggöny, zuhatag - fut a felhő, süt a 

nap.” – így kezdődött július 14-én délután a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 

Kikapcsolódó programjának 3. része, ahol Dvorák Gábor és Patka Heléna pantomim-

művészek Játsszunk pantomimet! című előadását nézhették meg az érdeklődők. 

 

4. alkalom 

Július 21. 

A Mesés könyvtári játszóház keretében lovagokban nem volt hiány, folyamatosan fogadtuk a 

lovagtoborzón a bátrakat. Az első próbán átverekedve magukat, miután megválaszolták 

könyvtárunk szörnyes mesekönyveinek segítségével a tudáspróba kérdéseit, máris indulhattak 

a szörnykiszabadításra. Végül kódot fejtve eljutottak a titkos rejtekhelyre, kinyithatták az 

óriáslakatot, ahol a kiszabadított szörnyikék minden lovagunkat finomságokkal jutalmazták. A 

Fanyűvő játszóház is mint mindig, kimeríthetetlen játékarzenált vonultatott fel, senki sem 

unatkozhatott. 

 

5. alkalom 

Július 28. 

A Hangerdő társulat bűvész-bohóc-hoppmestere, állatimitátora és muzsikusa egy izgalmas, 

interaktív, zenés előadással szórakoztatta a közönséget, ahol meglelték Pétfürdő legkisebb 

varázslóit, akik segítségével mindenféle állatot hívtak elő a varázskönyvből. Volt ott móka, 

nevetés, éneklés, békaugrás, bűbáj, mágia, és még egy fára mászó, káposztát kergető kecskét is 

sikerült megidézni. 
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6. alkalom 

Augusztus 4. 

A BÁBaKALÁCS Bábszínház előadására rögtön cirkuszi nézőtérré is változott a park. A 

porondon a Jambóza Bábcirkusz, a világ legkisebb cirkusza (egy bőröndben is elfér!) 

mutatkozott be, és teljesen elvarázsolta a közönséget. A világ összes tájáról idesereglett 

művészek fantasztikus produkcióit láthatták a nézők. Bűvölet és szemfényvesztés, mindez 

rövid, humoros és lírai jelenetekbe sűrítve, amelynek szereplői fából faragott marionettfigurák 

voltak. A cirkuszi produkciók sorát élő bohócjelenet zárta. A legkisebbek is jól szórakoztak 

rajta, de a felnőttek arcára is mosolyt varázsolt az előadás. 

 

7. alkalom 

Augusztus 11. 

Település-felfedező játékra hívtunk minden érdeklődőt a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 

utolsó Kikapcsolódó programján az épület előtti parkba. Pétfürdő történetéhez kötődő 

változatos feladatok várták a gyerekeket, felnőtteket. Az érkezésnél kapott térképpel és 

menetlevéllel végig járva a megjelölt helyszíneket kirakózhattak, rejtvényt fejthettek, 

„sportolhattak”, a végén pedig a résztvevők elkészíthették saját pétfürdői képeslapjukat. A 

megjelölt pontokon a közösségi ház munkatársai és az iskolai közösségi szolgálat keretében 

nálunk segítő diákok várták a kíváncsi játékosokat! 

  

Augusztus 14.  

Családi nap 

Ez a nap is elsősorban a gyerekeknek és családoknak szólt. A részletes programot már az 

előzőekben ismertettem. 

 

Rendhagyó órák 

2021. szeptember 24. és október 8. között a Horváth István Általános Iskola 6 osztálya látogatott 

el a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárba. A kisdiákok Plank Csaba: Leskelődéseim című 

fotókiállítását tekintették meg. A program keretében a fotós saját élményeit, tapasztalatait is 

megosztotta a gyermekekkel, akik játékos formában ismerkedtek meg a képeken szereplő 

állatok életével, legfőbb tulajdonságaival, a nagyálllat-fotózás titkaival. 

Az osztályok időpontjai: 

2. a       szept. 21.        

2. b       szept. 24. 

3. b       szept. 24.        

3. a       szept. 24.        

7. a  október 8.    

7. b  október 8.       

 

A Várpalota-Pétfürdő Kertbarát Kör kiállításához kapcsolódó foglalkozások 

Október 4-én, hétfőn délelőtt a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárba látogattak a Horváth 

István Általános Iskola 2. osztályos tanulói. Ez alkalommal a Várpalota-Pétfürdő Kertbarát Kör 

Egyesület terménybemutatóját tekintették meg. 

Október 5-én, kedden a Horváth István Általános Iskola több osztálya is eljött a Pétfürdői 

Közösségi Ház és Könyvtárba, ahol a Várpalota-Pétfürdő Kertbarát Kör Egyesület 

terménybemutatóját tekintették meg Molnár Ferenc kalauzolásával. 
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Az őszi szünetben kézműves foglalkozásokkal vártuk a gyerekeket 

Október 25. 

A gyerekek a papírfonás technikájával ismerkedhettek meg. 

Október 27. 

Az őszi szüneti kézműves foglalkozások sorozata ekkor az élményfestéssel folytatódott.  

Október 28. 

Az őszi szüneti kézműves foglalkozások sorozatának ezen a napján textiltököt készítettek a 

gyerekek. 

Október 29. 

A sorozat mandalafestéssel zárult. 

 

Karácsonyi játszóház 

December 4. 

A bátrabbak kiválthatták belépőjüket egy karácsonyi énekkel vagy verssel. A foglalkozások a 

könyvtárban, az aulában és emeleti termekben zajlottak. Lehetőség nyílott Buzásné Lázár 

Annamária segítségével fehér papírvesszőből hóembert tekerni, Tombor Istvánné asztalánál 

ragasztással, varrással, karácsonyi manó készült, Pátkai Brigitta fonálból és ruhacsipeszből 

varázsolt rénszarvasokat a gyerekekkel. A mézeskalácsos asztalnál mindenkinek háromféle 

mézes, színes cukrok, gyöngyök és íróka állt rendelkezésre, hogy megmutathassa kreativitását. 

Rózsás Tündénél gyöngyöt fűztek a kis alkotók, így szebbnél szebb karácsonyi díszek születtek. 

A könyvtárban Bálint Ágnes: Mazsola és a hóember című meséjét vetítették diafilmről, de volt 

lehetőség karácsonyi totózni és keresztrejtvényt megoldani. Ünnepi keresgélős játék és 

rénszarvas-számolás színesítette még a könyvtári programokat. A földszinti előcsarnokban 

pedig zenés varázslatban érezhette magát minden felnőtt és kisgyermek, aki részt vett 

Kutenicsné Ízer Viktória hangszerrel kísért játékos foglalkozásán. A délutánba nyúló program 

mozifilmvetítéssel zárult. 

 

Mikulásváró koncert 

December 6. 

Ho-ho-ho-hó, itt a Télapó! 

Mikulásváró koncerttel ajándékozta meg a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár december 6-

án a gyermekeket. Az önfeledt hangulatról a Kiskalász zenekar gondoskodott, akik a jól ismert 

slágereik mellett az ünnephez kötődő dalokat is előadtak. A kicsik legnagyobb meglepetésére 

a Télapó is megjelent a színpadon egyik manójával, miután a közönség furulyaszó kíséretében 

elénekelte a Hull a pelyhes fehér hó… című dalt. A koncert közös tánccal zárult, amiből bizony 

még a Mikulás sem maradhatott ki. 

 

Gyermekprogramok, amelyeket nem a közösségi ház szervezett, de közreműködtünk 

lebonyolításukban 

 

Focitábor 

Augusztus 7. 

Játékos sport-fejtörőt szerveztünk a focitábor résztvevőinek a PMTE sporttelepén. 

 

Halloween  

Okóber 31. 

A településen első alkalommal került sor a játék megrendezésére, melyhez a közösségi ház is 

csatlakozott, és egyik helyszínét adta az új programnak. 
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Gyermekprogramok, táborok, amelyekhez a helyszínt biztosítottuk 

 

Kid Rock and Roll tábor 

június 16 - 20. 

 

Musical stúdió tábora   

július 23. - augusztus 12.  

 

Pegazus Színház előadása ovisoknak  

december 3. 

 

Programok felnőtteknek 
Szépkorúak szabadegyeteme 

 

Október 7. 

Lencsés Rita előadása 

A Szépkorúak Szabadegyeteme őszi szezonjának első programjaként Lencsés Rita 

fitoterapeuta, gyógynövényszakértő tartott előadást Bevezetés a gyógynövények világába 

címmel. A résztvevők a délután folyamán megismerkedhettek olyan alapfogalmakkal, hogy mi 

számít gyógynövénynek, mik a gyógynövénygyűjtés legfőbb szabályai, melyek az adott növény 

legfőbb felhasználási területei. A hasznos információk elsajátítása mellett lehetőség nyílt 

megtekinteni és megkóstolni Lencsés Rita saját készítésű termékeit is. 

 

November 4. 

Lipéczné Karsai Henriett előadása 

Lipéczné Karsai Henriett, a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum néprajzkutatója tartott előadást 

Népi kultúra és hagyományok a Bakony keleti lábánál címmel. A múzeum néprajzi 

gyűjteményének alapjait Laczkó Dezső múzeumigazgató tárgyvásárlásai, a tudomány iránt 

elkötelezett polgárok adományai, majd az 1930-as évektől tudatos, tematikus tárgygyűjtésekkel 

néprajzkutatók gyarapították, rendszerezték. A műtárgyak Veszprém megye településeinek 

paraszti gazdálkodását és kultúráját reprezentálják. Különösen gazdag a textil-, a gyermekjáték, 

a céhtörténeti, az ipartörténeti, a pásztorművészeti és a szakrális anyaga. Ebből a kulturális 

örökség részének tekintett, főként Várpalota és környékének műtárgyaiból kaphattak az 

érdeklődők gazdag válogatást az előadás során. 

 

Pszichológiai előadás 

Október 12. 

Torkos Dóra: Hogyan legyek jó szülő? 

Szentes-Torkos Dóra gyermekpszichológus, családterapeuta tartott előadást Hogyan legyek jó 

szülő? címmel. A délután folyamán a résztvevők interaktív módon ismerkedhettek meg a 

különböző szülői típusokkal és azok jellemzőivel. 
 

Workshopok felnőtteknek 

Október 3. – élményfestés 

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár idén ősszel workshopokkal várja az alkotni vágyókat.  

Az első alkalommal, délelőtt dr. Veres Anita vezetésével élményfestésen vehettek részt az 

érdeklődők. 
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Október 9., 10. – papírfonás 

Újságpapírból kosár? 

Igen, lehetséges, még ha furcsán is hangzik először. Ezzel a technikával ismerkedhettek meg a 

Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban az érdeklődők. A műhelymunkát Buzásné Lázár 

Anna Mária tartotta, aki a résztvevőket beavatta néhány szakmai titokba. A közel 4 órás munka 

eredményeként elkészültek a kosarak, amelyek formára ugyan hasonlóak voltak, de 

mintájukban, színükben a készítők saját egyéniségét tükrözték. 

 

November 20., 21. – mandalafestés 

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban 16 alkotni vágyó felnőtt ismerkedhetett meg a 

mandalafestés rejtelmeivel. Szalai Beatrix segítségével mindenki egyedi, talán egy kicsit belső 

világát, pillanatnyi hangulatát is szimbolizáló műveket készített. 

 

Kiállítások 

Augusztus 27. 

Plank Csaba: Leskelődéseim című fotókiállítása 

A képek a természet, az erdő-mező növényeit, állatait mutatták be egy új nézőpontból. 

A tárlatot Kucseráné Kovács Szilvia nyitotta meg, közreműködött a Caroline Street Acoustic 

zenekar. 

 

December 3. 

Oláh Lajos: Életem képei című festménykiállítása 

Oláh Lajos olajfestményei, pasztellképei kovácsoltvas munkái és kisplasztikái mellett felesége 

textilmunkáival, iparművészeti alkotásaival egészült ki a tárlat. Angeli Katalin nyitotta meg a 

kiállítást, közreműködött Gurcsóné Medve Erika, Tóth Bence. 

 

December 13. - 2022. január 6. 

Kézműves csoport kiállítása 

Az ünnepi hangulatot emelte a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár karácsonyi kiállítása, 

melynek készítésében idén is a ház összes munkatársa, valamint szakkörei is részt vettek. Külön 

köszönettel tartozunk Bálint Gézánénak, Borsi Magdolnának, Csapó Virágnak, Mátyusné 

Tasnádi Mariannának, Nagyné Marczona Ilus, Németh Lászlóné, Pátkainé Gál Klárának, 

Sándor Józsefnének, Varga Károlynénak és Wimmer Lászlónénak. 

 

Mozi kicsiknek és nagyoknak 

 

Az előző évekhez hasonlóan a napközis és a focitábor gyerekeinek vetítettünk filmet. 

július  2. (napközis tábor) 

július  9. (napközis tábor) 

július 16. (napközis tábor) 

augusztus  3. (focitábor) 

december 4. (karácsonyi játszóház záró eseménye) 

Július 23. Piknik Mozi a ligetben 

A Mamma Mia! című film vetítése 

 

Az előző hetekben lezajlott szavazás eredményeként került bemutatásra a Mamma Mia! című 

angol - amerikai romantikus vígjáték Pétfürdőn. 18 órától vártuk a vendégeket, a vetítést 

napnyugta után kezdtük. Reménykedtünk abban, hogy lesznek érdeklődők. Bíztunk abban, 

hogy szép számú közönség jön majd el. A járványügyi szabályozás nyújtotta lehetőségek közül 

mi a szabadtéri mozivetítést az egyéb kategóriába soroltuk, és ebben az esetben lehetőségünk 
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nyílt arra, hogy 500 főig bárki részt vegyen a programon védettségi igazolvány felmutatása 

nélkül.  

 

Az intézmény által szervezett programokon túl lezajlott események, összejövetelek, 

amelyekhez a közösségi ház a helyszínt biztosította vagy társszervezőként részt vett a 

lebonyolításban 

 

április 

30. Májusfa-állítás, Péti Nyugdíjas Klub 

 

május  

15. X. Pétfürdői Gyalogos és Kerékpáros Teljesítménytúra, Fezosport Egyesület 

 

június 

16-20. Kid Rock and Roll tábor  

24. Képviselő-testületi ülés   

 

július 

 2. mozi, napközis tábor  

 8. véradás 

 9. mozi, napközis tábor 

16. mozi, napközis tábor 

23. - augusztus 10. Musical stúdió tábora 

28. Településvédő és Szépítő Egyesület közgyűlése 

 

augusztus  

  2. Képviselő-testületi ülés   

28. Napfény Női Kar tábora 

 

szeptember 

10. Várpalota-Pétfürdő Kertbarát Kör összejövetele 

15. Péti Nyugdíjas Klub által szervezett tekeverseny zárása  

18. Szüreti felvonulás és bál, Péti Nyugdíjas Klub  

 

október  

  7. Képviselő-testületi ülés 

11. Belső Kontroll Rendszer oktatás  

16-17. CESI szakszervezeti összejövetel 

22. Iskolai ünnepség 

28. Várpalota-Pétfürdő Kertbarát Kör előadása 

31. Péti Halloveen egyik állomása 

 

november 

 8. Várpalota-Pétfürdő Kertbarát Kör előadása 

11. Látásvizsgálat 

13. Várpalota-Pétfürdő Kertbarát Kör - libator  

14. Sakkverseny - PMTE 

16. Közlekedési koncepció tárgyalása 

18. Hunstmann közmeghallgatás 

18. Nitrogénművek Zrt. képzése  
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19. Nitrogénművek Zrt. képzése  

24. Nitrogénművek Zrt. képzése  

25. Nitrogénművek Zrt. képzése 

25. Képviselő-testületi ülés   

26. Nitrogénművek Zrt. képzése 

30. Közmeghallgatás 

 

december 

 2. Péti Nyugdíjas Klub évzáró 

 2. Véradás 

16. Képviselő-testületi ülés   

16. Polgárőrség tisztújító közgyűlése  

31. Szilveszteri bál, Péti Nyugdíjas Klub 

 

Pétfürdői Közösségi Televízió 

 

2021-ben nem maradt el a televízió egyetlen adása sem a pandémia miatt. A járvány még az év 

első felében is korlátozásokat hozott. Ez idő alatt a településvezető, az intézményvezetők, 

valamint kompetens szakemberek segítségével adtunk tájékoztatást a pétfürdőieknek.  

Tovább folytattuk a péti körképünket, ami tájékoztatta a nézőket a helyi sport- és civil 

egyesületek helyzetéről. Megszólaltattunk több péti kereskedőt, vállalkozót is, akik 

megosztották gondjaikat, tapasztalataikat a tv-nézőkkel. 

Tematika szerinti statisztikai adataink a teljesség igénye nélkül: 25 alkalommal tudósítottunk 

helyi sporteseményről, 12 alkalommal mutattuk be a péti sportegyesületek, csapatok, csoportok 

életét, 6-szor készítettünk interjút helyi sportolókkal, szakemberekkel. 21 alkalommal adtunk 

összefoglalót Péten lezajlott zenés programokról, koncertekről. 10 alkalommal készült vallási 

témájú anyag. 7 résszel bővült a Szülővé válás sorozat. Kiállításokról, ünnepélyekről, 

díjátadókról, iskolai rendezvényekről 48 összeállítás készült. 

2021-ben 157 adásnap volt, 208 ismétléssel. Televíziónk összesen 218 szerkesztett anyagot 

készített, munkatársaink 6 élő közvetítésen dolgoztak. 

 

Testületi ülések 

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

A közvetítések 2021-ben a következőképpen alakultak. 

 

Június 24.,            a testületi ülés élő közvetítése, június 28-án délelőtt ismétlés. 

Szeptember 2.,     a testületi ülés élő közvetítése, szeptember 6-án délelőtt ismétlés. 

Szeptember 30.,   a testületi ülés élő közvetítése, október 4-én délelőtt ismétlés. 

Október 28.,         a testületi ülés élő közvetítése, november 1-jén délelőtt ismétlés. 

November 25.,     a testületi ülés élő közvetítése, november 29-én délelőtt ismétlés. 

December 16.,     a testületi ülés élő közvetítése, december 20-án délelőtt ismétlés. 

 

Testületi összefoglalók, polgármesteri tájékoztatók 

Március 17.        Polgármesteri tájékoztató 

Szeptember 20.  A 2021. szeptember 2-ai testületi ülést Horváth Éva polgármester foglalta  

                           össze. 

Október 22.        A 2021. szeptember 30-ai testületi ülésről Béni Norbert önkormányzati  

    képviselő adott tájékoztatást. 

 

November 22.    A 2021. október 28-ai testületi ülés témáit Nagy Zsolt önkormányzati  
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   képviselő tekintette át. 

December 6.      Pétfürdő Nagyközség környezeti állapotáról tartottak Közmeghallgatást  

December 15.    A 2021. november 25-ei testületi ülésen történteket Miskolczi Ferenc  

                          alpolgármester foglalta össze. 

 

Adásrendünk 2021-ben 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 

 

 

A stúdió általános technikai felszereltsége 2021-ben: 

2 db Edius X vágógép 

1 db Photo News 4 programmal felszerelt képújságos számítógép 

1 db Blackmagicdesign képkeverő 

1 db Darim Virtual Studio 
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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 

2 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.  

 

Személyi feltételek 

 

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

1 főnek heti 30 órás munkaideje. 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.  

A közművelődési szakmai területen 2021-ben egy szabad álláshelyünk volt, amely május 3-án 

került betöltésre. A másik álláshely betöltött Molnár-Vajda Mónika által, aki március 3-ától 

szülési szabadságra ment. Helyettesítésére határozott időre vettünk fel kollégát szeptember 20-

ától. 

A könyvtári szakterületen mindkét álláshely betöltött. 

A televíziónál a televíziós műszaki munkatárs álláshelye, valamint az egyik szerkesztői 

álláshely betöltött volt 2021-ben. A másik televíziós szerkesztő, Pardiné Szabó Orsolya 2020 

decembere óta otthon van második gyermekével. Helyére többszöri hirdetés ellenére sem 

sikerült munkatársat találni. 

Egyik takarító munkatársunk 2021 őszén elhalálozott. Álláshelye decemberben került 

betöltésre. 

 

Jelentősebb beszerzések 2021-ben:     
Nyomtató vásárlása         1 099 947 Ft        

Fúrókészlet                         86 249 Ft                              

Mikrofonszett                          489 712 Ft           

GV. Edius szoftver                                                      259 639 Ft   

1 db SYNOLOGY NAS 4 Fiókos DS418  

Realtek RTD1296 4x1,4GHz, 2GB DDR4,  

2x1GbE 2xUSB3.2                                                                 190 246 Ft 

4 db WESTERN DIGITAL 3.5"  

HDD SATA-III 4TB 7200rpm 256MB Cache, RED Pro     234 088 Ft                            

3 db Western Digital 3,5"  

2000GB belső SATAIII 5400RPM 256MB                                 

Blue  advanced format WD20EZAZ winchester                         64 922 Ft                                                       

3 db Panasonic KX-TG2511HGM kihangosítható, 

hívóazonosítós metálszürke dect-telefon                                     30 556 Ft 
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Eset bizt. szoftver megújítás                                                 90 678 Ft    

Forgószék (5 db)           151 365 Ft    

Kameraállvány                                  325 946 Ft    

Kameraállvány táskával          267 932 Ft     

Operációs rendszer (könyvtár)         329 959 Ft               

Mikrofon, szélvédő                           57 404 Ft            

Összesen:                                                                            3 678 643 Ft  

 

Jelentősebb karbantartások 2021-ben:              

Iratmegsemmisítő javítása        58 801 Ft 

Fűtéskorszerűsítés utáni megsérült kábelek helyreáll.                       62 750 Ft 

Fénycsőcsere, armatúra javítás                                                           75 200 Ft          

Fűtéskorszerűsítés utáni kőműves munkák                                    1 160 018 Ft  

Vészkijáratjelző lámpák javítása                        147 750 Ft  

Fűtéskorszerűsítés utáni lambériázás,álmennyezet kész.   637 327 Ft   

Felvonó hidraulikai olajcseréje                                                           534 000 Ft     

Összesen:                                                                                  2 675 846 Ft  

                                                   

            

A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár szolgáltatásainak díjai 2021. március 1-jétől 2022. 

február 28-áig /A 603/2020. (XII.18.) Kormány-rendelet értelmében 2021. december 31-éig 

nem emelhettük a szolgáltatási díjainkat. / 

 

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 
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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 2021-ben 

terembérlet (vásár)                                         10 000 Ft 

terembérlet (egyéb)                                   548 000 Ft 

hirdetés:                                                            1 000 Ft 

könyvtári beiratkozás:                                     61 500 Ft 

késedelmi, könyvtárközi díjak:                       11 191 Ft                              

fénymásolás, nyomtatás:                                 37 230 Ft 

faxolás, szkennelés:                                          7 100 Ft 

angol tanfolyam:                                             65 800 Ft 

telefon befizetés                                                5 424 Ft 

Összesen:                                             747 245 Ft 

 

A Családi nap költségei 

Budapest Bár koncert                  2 095 500 Ft 

Langaléta Garabonciások               290 000 Ft 

Band of Streets                               450 000 Ft 

Artista varieté műsor                      260 000 Ft 

Gyermekkoncert                             260 000 Ft 

Kézműves foglalkozások                420 000 Ft 

Emelőbika játék                              226 000 Ft 

Lovagoltatás                                   240 000 Ft 

Drónpálya                                       330 000 Ft 

Kalandpálya                                    216 000 Ft 

Interaktív kiállítás                           220 000 Ft 

Sátrak állítása,pakolás,bontás         110 000 Ft   

színpad,hangosítás,világítás         1 335 913 Ft  

wc-k, kordon bérlése                       401 320 Ft  

szállítás                                              39 262 Ft  

konténer bérlés,elszállíttatása            90 805 Ft 

őrző-védő szolgálat, beléptetés,  

színpadi produkciók biztosítása       731 520 Ft 

villanyszerelés, ki- és bekötés, 

ügyelet                                              228 600 Ft 

a rendezvény balesetbiztosítása         48 000 Ft 

orvosi ügyelet                                   150 000 Ft 

catering,fagyijegy                             133 278 Ft 

Artisjus                                               46 511 Ft 

Fotózás                                               35 000 Ft 

Összesen:                                      8 357 709 Ft          

      

A PikNik Mozi költségei 

filmbérlés, technika telepítése, 

működtetése, bontása                   1 068 426 Ft 

villanyszerelés, ügyelet                   101 600 Ft 
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mobil wc-k                                      182 880 Ft 

árambekötés                                      26 730 Ft 

Összesen:                                     1 379 636 Ft 

 

Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi rendezvényeinek költsége 
 

Dátum Rendezvény 
Fellépők - 
előadók-
kiállítók 

Műsor díja                    
Ft                    

Játszóház               
Ft 

Reprezent
áció 

költség                
Ft 

Vegyes                
(virág, 

ajándék, 
papíráru, 
szakmai 

anyag) Ft 

Rendezvény 
összköltsége             

Ft 

01.22. 
Magyar kultúra 
napja 

            

03.15. Nemzeti ünnep         6 280 Ft 6 280 Ft 

05.09. 
Madarak és fák 
napja 

        58 370 Ft 58 370 Ft 

05.29. Gyermeknap         76 610 Ft 76 610 Ft 

06.04. Pedagógusnap 
Oberfrank 
Pál 

150 000 Ft     30 170 Ft 180 170 Ft 

06.06. 
Bombázási 
megemlékezés 

        6 740 Ft 6 740 Ft 

06.30. Kikapcsolódó 1.         19 964 Ft 19 964 Ft 

07.03. 
Könyvtári 
játszóház 

        9 645 Ft 9 645 Ft 

07.07. Kikapcsolódó 2.     50 000 Ft     50 000 Ft 

07.14. Kikapcsolódó 3. 
Drovák 
Gábor 

150 000 Ft       150 000 Ft 

07.21. Kikapcsolódó 4.     90 000 Ft   8 395 Ft 98 395 Ft 

07.23. 
Piknik mozi a 
ligetben 

külön 
részletezve 

          

07.28. Kikapcsolódó 5. 
Cult- Fusion 
Egyesület 

75 000 Ft       75 000 Ft 

08.04. Kikapcsolódó 6. 
Bábakalács 
Bt. 

135 000 Ft       135 000 Ft 

08.11. Kikapcsolódó 7.         7 360 Ft 7 360 Ft 

08.14. Családi nap 
külön 
részletezve 

          

08.20. Nemzeti ünnep 
Litéri 
táncosok 

70 000 Ft       70 000 Ft 

08.27. Fotókiállítás Plank Csaba       16 370 Ft 16 370 Ft 

08.28. 
Nyárbúcsúztató 
koncert 

Nyakas 
Krisztián 

200 000 Ft       200 000 Ft 

09.04. 
Mesés könyvtári 
játszóház 

    31 220 Ft   27 430 Ft 58 650 Ft 

09.11. 
Workshop: 
Élményfestés 

    161 805 Ft     161 805 Ft 

10.01. 
Függetlenség 
napja 

      18 567 Ft 80 240 Ft 90 807 Ft 
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10.04. Idősek napja 
Musical-re 
hangolva 
Egyesület 

200 000 Ft   34 161 Ft   234 161 Ft 

10.05. 
Író - olvasó 
találkozó 

Kertész 
Erzsi 

60 000 Ft       60 000 Ft 

10.07. 
Szépkorúak 
szabadegyeteme 

Lencsés Rita 20 000 Ft       20 000 Ft 

10.09. 
Workshop: 
Papírfonás 

    90 000 Ft     90 000 Ft 

10.10. 
Workshop: 
Papírfonás 

    20 000 Ft     20 000 Ft 

10.10. 
Országos 
könyvtári napok 

    32 000 Ft   153 714 Ft 185 714 Ft 

10.12. 
Beszéljünk róla 
előadás 

Torkos Dóra 25 000 Ft       25 000 Ft 

10.27. 
Workshop: 
Élményfestés 

Velita Art. 
Kft. 

  155 940 Ft     155 940 Ft 

10.29. 
Workshop: 
Mandalafestés 

    83 994 Ft     83 994 Ft 

10.31. Halloween       10 839 Ft   10 839 Ft 

11.20. 
Workshop: 
Mandalakészítés 

    128 240 Ft     128 240 Ft 

11.20. Mazsorett Gála       11 437 Ft 4 790 Ft 16 227 Ft 

12.03. Festménykiállítás Oláh Lajos       33 568 Ft 33 568 Ft 

12.04. 
Karácsonyi 
játszóház 

    72 000 Ft   12 000 Ft 84 000 Ft 

12.06. 
Mikulás 
ünnepség 

Kiskalász 
zenekar 

350 000 Ft     12 811 Ft 362 811 Ft 

 

 

 

A 2021-es év összefoglalójának végére érve kérem a tisztelt Polgármester Asszonyt, a 

Képviselő-testületet, hogy fogadja el a beszámolót a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 

2021-es tevékenységéről. 

 

Pétfürdő, 2022. február 16. 

                             

                                                                 

                                                                      Angeli Katalin sk. 

                                                                            igazgató           
 


