
Közművelődési 

alapszolgáltatások 

Kultv. 76. § (3)

A közösségi tevékenység 

megnevezése
A közösségi tevékenység célja

A közösségi tevékenység 

rendszeressége vagy 

tervezett időpontja, 

időtartama

A közösségi 

tevékenységben 

részt vevők 

tervezett száma 

(fő)

A közösségi 

tevékenység 

helyszíne/ helyszínei

A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja

Sakkverseny                         Péti 

MTE

A helyi társadalom közösségi életéhez 

helyszín biztosítása
2022. január 23. 30

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár

önkéntes tevékenység, szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő 

egyaránt

Baráti találkozó a Rákóczi telepi 

Baráti Körrel                Várpalota-

Pétfürdői Kertbarát Kör

A helyi társadalom közösségi életéhez 

helyszín biztosítása
2022. februr 4. 40

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár

önkéntes tevékenység, szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő 

egyaránt

Farsang                                 Péti 

Nyugdíjas Klub

A helyi társadalom közösségi életéhez 

helyszín biztosíása
2022. február 19. 40

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár

önkéntes tevékenység, szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő 

egyaránt

Előadás                        Várpalota-

Pétfürdői Kertbarát Kör

A helyi társadalom közösségi életéhez 

helyszín biztosíása
2022. január 21. 30

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár

önkéntes tevékenység, szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő 

egyaránt

Sakkverseny                         Péti 

MTE

A helyi társadalom közösségi életéhez 

helyszín biztosítása
2022. március 6. 30

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár

önkéntes tevékenység, szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő 

egyaránt

Borverseny és bál                 

Várpalota-Pétfürdői Kertbarát 

Kör

A helyi társadalom közösségi életéhez 

helyszín biztosítása
2022. április 2. 70

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár

önkéntes tevékenység, szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő 

egyaránt

Előadás                        Várpalota-

Pétfürdői Kertbarát Kör

A helyi társadalom közösségi életéhez 

helyszín biztosítása
2022. árilis 11. 30

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár

önkéntes tevékenység, szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő 

egyaránt

Előadás                        Várpalota-

Pétfürdői Kertbarát Kör

A helyi társadalom közösségi életéhez 

helyszín biztosítása
2022. április 25. 30

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár

önkéntes tevékenység, szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő 

egyaránt

Májusfa-állítás                       Péti 

Nyugdíjas Klub

A helyi társadalom közösségi életéhez 

helyszín biztosítása
2022. április 30. 40

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár

önkéntes tevékenység, szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő 

egyaránt

Májusfa-kitáncolás                 

Péti Nyugdíjas Klub

A helyi társadalom közösségi életéhez 

helyszín biztosítása
2022. június 2. 40

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár

önkéntes tevékenység, szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő 

egyaránt

Előadás                       Várpalota-

Pétfürdői Kertbarát Kör

A helyi társadalom közösségi életéhez 

helyszín biztosítása
2022. november 7. 30

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár

önkéntes tevékenység, szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő 

egyaránt

Márton-napi zenés összejövetel  

Várpalota-Pétfürdői Kertbarát 

Kör

A helyi társadalom közösségi életéhez 

helyszín biztosítása
2022. november 19. 70

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár

önkéntes tevékenység, szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő 

egyaránt

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)
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Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a 

közművelődési 

tevékenységek és a 

művelődő közösségek 

számára helyszín 

biztosítása



Évzáró vacsora                      Péti 

Nyugdíja Klub

A helyi társadalom közösségi életéhez 

helyszín biztosítása
2022. december 1. 70

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár

önkéntes tevékenység, szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő 

egyaránt

Szilveszteri bál                        

Péti Nyugdíja Klub

A helyi társadalom közösségi életéhez 

helyszín biztosítása
2022. december 31. 70

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár

önkéntes tevékenység, szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő 

egyaránt

Péti Nyugdíjas Klub

Esélyegyenlőség elősegítése, 

mentálhigiénés, prevenciós programok 

megvalósítása

havonta 1 alkalom 115
Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Baba-mama klub

Esélyegyenlőség elősegítése, 

mentálhigiénés, prevenciós programok 

megvalósítása

kéthetente 1 alkalom 14
Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

A magyar kultúra napja 
Az  ünnepek kultúrájának gondozását 

segítő program
2022. január 22. 50

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
 szolgáltatást igénybevevő

Tavaszváró mesés könyvtári 

játszóház a legkisebbeknek 

Marék Veronika mesefiguráival

A kulturális esélyegyenlőtlenség 

csökkentését segítő esemény
2022. március 5. 30

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
 szolgáltatást igénybevevő

Nemzeti ünnep
Az  ünnepek kultúrájának gondozását 

segítő program
2022. március 15. 80

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár, 

Hősök tere

Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Olvass velünk! Könyvtári 

játékunk első negyedévének 

zárása

A kulturális esélyegyenlőtlenség 

csökkentését segítő esemény
2022. március31. 30

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Telegdi Ágnes író-olvasó 

találkozó, Barnabás mackó és 

családja macikiállítás megnyitója

A kulturális esélyegyenlőtlenség 

csökkentését segítő esemény
2022. április 1. 40

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
 szolgáltatást igénybevevő

Tréfás könyvtári játszóház. 

Macipályázat meghirdetése

A kulturális esélyegyenlőtlenség 

csökkentését segítő esemény
2022. április 2. 25

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Húsvéti játszóház
A helyi társadalom közösségi életének 

segítése
2022. április 9. 100

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
 szolgáltatást igénybevevő

Pogácsafesztivál,                                 

a Péti pogácsáskönyv bemutatója

A helyi társadalom közösségi életének 

segítése
2022. április 23. 250

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Mesés könyvtári játszóház 

Ruminivel a Szélkirálynőn                

Macipályázat erdményhirdetése 

A kulturális esélyegyenlőtlenség 

csökkentését segítő esemény
2022. április 29. 20

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Horváth István Általános Iskola 

területi kórustalálkozója

A helyi társadalom közösségi életéhez 

helyszín biztosítása
2022. május 4. 250

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő
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Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a 

közművelődési 

tevékenységek és a 

művelődő közösségek 

számára helyszín 

biztosítása

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése
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Horváth István Általános Iskola 

jubileumi kiállítása, gálaműsora        

és ünnepi megemlékezés

A helyi társadalom közösségi életéhez 

helyszín biztosítása
2022. május 5. 270

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Madarak és fák napja
A közösségi és társadalmi részvétel 

erősítése
2022. május 14. 150 Péti erdő Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Az érvényes és eredményes 

népszavazás 26. évfordulója

A helyi társadalom kapcsolatrendszere 

erősödését segítő rendezvény
2022. május 19. 270

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Gyermeknap

A helyi társadalom 

kapcsolatrendszerének, közösségi 

életének segítése, különös tekintettel a 

családokra

2022. május 21. 250

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár, 

Hősök tere

Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Pedagógusnap
Az ünnepek kultúrájának gondozását 

segítő program
2022. június 3. 70

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Könyvtári ünnepség,                           

az olvasópályázat zárása 

leglelkesebb gyermekolvasóink 

meghívásával

A kulturális esélyegyenlőtlenség 

csökkentését segítő esemény
2022. június 10. 40

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Péti Nyár
A generációk közötti kapcsolatokat, 

együttműködést segítő rendezvény
2022. június 24-25. 2000

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár, 

Szabadtéri melleti 

liget

Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Olvass velünk! Könyvtári 

játékunk második negyedévének 

zárása

A kulturális esélyegyenlőtlenség 

csökkentését segítő esemény
2022. június 30. 15

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
 szolgáltatást igénybevevő

Semmelweis,- köztisztviselői nap 

és a szociális munka napja

Megértést, befogadást elősegítő 

program
2022. július 5. 40

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Piknik Mozi /esőnap július 23./
A generációk közötti kapcsolatokat, 

együttműködést segítő rendezvény
2022. július 16. 700

Szabadtéri melletti 

liget
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Koncert a templomban
A kulturális esélyegyenlőtlenség 

csökkentését segítő esemény
2022. július 30. 70

Szent László 

templom
szolgáltatást igénybevevő

Piknik Mozi /esőnap aug.13./
A generációk közötti kapcsolatokat, 

együttműködést segítő rendezvény
2022. augusztus 6. 700

Szabadtéri melletti 

liget
szolgáltatást igénybevevő

Nemzeti és állami ünnep
Az  ünnepek kultúrájának gondozását 

segítő program
2022. augusztus 20. 80 Szent István tér szolgáltatást igénybevevő

Koncert a ligetben
A kulturális esélyegyenlőtlenség 

csökkentését segítő esemény
2022. augusztus 27. 100

Szabadtéri melletti 

liget
szolgáltatást igénybevevő

Haár Gina kavicskiállításának 

megnyitója

Kreativítást, öntevékenységet, 

alkalmazkodóképességet fejlesztő 

program

2022. szeptember 2. 50
Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése
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Őszköszöntő mesés könyvtári 

játszóház Bartos Erika 

mesehőseivel. Mesevetélkedő 

meghirdetése

A kulturális esélyegyenlőtlenség 

csökkentését segítő esemény
2022. szeptember 3. 40

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Függetlenség napja
A helyi társadalom kapcsolatrendszere 

erősödését segítő rendezvény
2022. október 1. 270

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár, 

Szabadtéri melleti 

liget

Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Olvass velünk! Könyvtári 

játékunk harmadik negyedévének 

zárása

A kulturális esélyegyenlőtlenség 

csökkentését segítő esemény
2022. október 3. 15

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Országos Könyvtári Napok
A kulturális esélyegyenlőtlenség 

csökkentését segítő esemény
2022. október 3-9. 100

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Idősek napja
A generációk közötti kapcsolatokat, 

együttműködést segítő rendezvény
2022. október 3. 180

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Nemzeti ünnep
Az  ünnepek kultúrájának gondozását 

segítő program
2022. október 23. 80

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár, 

Hősök tere

szolgáltatást igénybevevő

Péti Halloween
A helyi társadalom kapcsolatrendszere 

erősödését segítő rendezvény
2022. október 31. 300

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Nagy Dia Nap.                        

Diavetítés, játék a mesékkel, 

mesehősökkel

A kulturális esélyegyenlőtlenség 

csökkentését segítő esemény
2022. november 5. 50

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Pétiek kincsei kiállítás Közösségfejlesztő program 2022. november 9. 100
Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
 szolgáltatást igénybevevő

Első adventi gyertyagyújtás
Az ünnepek kultúrájának gondozását 

segítő program 
2022. november 25. 50

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Második adventi gyertyagyújtás
Az ünnepek kultúrájának gondozását 

segítő program
2022. december 2. 50

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Itt a Mikulás! Közösségfejlesztő program 2022. december 6. 150
Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
 szolgáltatást igénybevevő

Harmadik adventi gyertyagyújtás
Az ünnepek kultúrájának gondozását 

segítő program
2022. december 9. 50

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Olvass velünk! Könyvtári 

játékunk negyedik negyedévének 

zárása

A kulturális esélyegyenlőtlenség 

csökkentését segítő esemény
2022. december 9. 20

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
 szolgáltatást igénybevevő

Karácsonyi játszóház

Családbarát generációk közötti 

kapcsolatokat, együttműködést segítő 

program

2022. december 10. 100
Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése
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Az én Pétfürdőm fotókiállítás Közösségfejlesztő program 2022. december 13. 100
Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
 szolgáltatást igénybevevő

Falukarácsony               

Negyedik adventi gyertyagyújtás

A helyi társadalom kapcsolatrendszere 

erősödését segítő rendezvény, Az  

ünnepek kultúrájának gondozását segítő 

program

2022. december 16. 270
Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Angol tanfolyam Iskola rendszeren kívüli tanfolyam hetente 3 alkalom 20
Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Kanga tréning
Iskola rendszeren kívüli öntevékeny 

klub
heti 1 alkalom 8

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Jóga
Iskola rendszeren kívüli öntevékeny 

klub
heti 1 alkalom 10

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Foltvarró klub
Iskola rendszeren kívüli öntevékeny, 

önképző klub
havonta 2 alkalom 7

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Kézművesek
Iskola rendszeren kívüli öntevékeny, 

önképző klub
heti 1 alkalom 10

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Örömtánc
iskola rendszeren kívüli öntevékeny 

klub
heti 1 alkalom 30

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Női kondicionáló torna
iskola rendszeren kívüli öntevékeny 

klub
heti 1 alkalom 12

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Szépkorúak Szabadegyeteme
Iskolarendszeren kívüli öntevékeny, 

önképző klub
2022. április 7. 40

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Szakmai vetélkedő, közgyűlés és 

oklevél-kiosztás

A helyi társadalom közösségi életéhez 

helyszín biztosítása
2022. április 8. 50

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Cini-cini muzsika                   

(Muzsikus Gábi és Barátai)

Kreativítást, öntevékenységet, 

alkalmazkodóképességet fejlesztő 

program

2022. április 13. 120
Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Balázsy Panna író-olvasó 

találkozó

A kulturális esélyegyenlőtlenség 

csökkentését segítő esemény
2022. május 12. 30

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Workshop felnőtteknek
iskola rendszeren kívüli öntevékeny, 

önképző klub
2022. június 11. 20

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Az egész életre kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása

A közösségi és 

társadalmi részvétel 

fejlesztése
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tanulás feltételeinek 
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Workshop felnőtteknek
iskola rendszeren kívüli öntevékeny, 

önképző klub
2022. szeptember 10. 20

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

 Workshop felnőtteknek
iskola rendszeren kívüli öntevékeny, 

önképző klub
2022. szeptember 17. 20

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Vig Balázs író-olvasó találkozó 

gyerekeknek

A kulturális esélyegyenlőtlenség 

csökkentését segítő esemény
2022. október 4. 30

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Szépkorúak Szabadegyeteme
Iskolarendszeren kívüli öntevékeny, 

önképző klub
2022. október 6. 40

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Kovács Attila/Holden Rose író-

olvasó találkozó gyerekeknek

A kulturális esélyegyenlőtlenség 

csökkentését segítő esemény
2022. október 6. 30

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Borsa Brown író-olvasó találkozó 

felnőtteknek   

A kulturális esélyegyenlőtlenség 

csökkentését segítő esemény
2022. október 7. 30

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Workshop felnőtteknek
Iskola rendszeren kívüli öntevékeny, 

önképző klub
2022. október 15. 20

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Szépkorúak Szabadegyeteme
Iskolarendszeren kívüli öntevékeny, 

önképző klub
2022. november 3. 40

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Jótékonysági Gála

Megértést, befogadást, az 

esélyegyenlőtlenség csökkentésének 

megvalósítását elősegítő program

2022. november 12. 150
Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő

Várpalota- Pétfürdői Kertbarát 

Kör

A helyi művelődési szokásokat, a helyi 

hagyományos szakismereteket 

gondozó, bemutató csoport

havonta 1 alkalom 50
Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Havi háromnegyed óra 

helytörténet (3H Klub)

A helyi közösségi kulturális értékek 

átörökítése feltételeinek biztosítása
havi 1 alkalom 10

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Muskátli Táncegyüttes
A magyarság szellemi kulturális 

örökségét gondozó csoport
heti 1 alkalom 15

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Veszprém Megyei Népművészeti 

Egyesület kiállítása

A magyarság szellemi kulturális 

örökségét erősítő rendezvény
2022. március 18. 50

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
szolgáltatást igénybevevő
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Az egész életre kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása

A hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek átörökítése 

feltételeinek biztosítása

A hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek átörökítése 

feltételeinek biztosítása
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"Tiszán innen, Dunán túl" 

országos népdaléneklési minősítő 

verseny megyei fordulója

A magyarság szellemi kulturális 

örökségét ápoló, a generációk közötti 

kapcsolatot erősítő program

2022. március 23. 85
Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Nemzeti összetartozás napja
Az  ünnepek kultúrájának gondozását 

segítő program
2022. június 5. 50

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Megemlékezés a péti 

bombázásról

A település értékeit, emlékeit gondozó 

program
2022. június 14. 80

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Szüreti felvonulás és bál
A helyi társadalom kapcsolatrendszere 

erősödését segítő rendezvény
2022. szeptember 24. 100

Pétfürdő utcái, 

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár

Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Dance Action Sportegyesület
A táncművészet területén tevékenységet 

folytató amatőr művészeti csoport
heti 5 alkalom 60

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Eszterlánc Mazsorett Együttes
A táncművészet területén tevékenységet 

folytató amatőr művészeti csoport
heti 2 alkalom 25

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Kid Rock and Roll nyári 

tánctábor

A táncművészet területén tevékenységet 

folytató amatőr művészeti csoport
heti 1 alkalom 35

Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Napfény Női Kar

A zeneművészet területén 

tevékenységet folytató amatőr 

művészeti csoport

heti 1 alkalom 20
Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Péti Képkör

A képzőművészet területén 

tevékenységet folytató amatőr 

művészeti csoport

heti 1 alkalom 8
Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Dance Action Sportegyesület 

Gála

A táncművészet területén tevékenységet 

folytató amatőr művészeti csoport 

bemutatója

2022. március 12. 200
Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Önkéntes tevékenység, Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Weöres Sándor Országos 

Gyermekszínjátszó Találkozó      

megyei fordulója

A színházművészet területén 

tevékenységet folytató amatőr csoport 

bemutatója

2022. május 7. 180
Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Anyák napi évadzáró koncert

A zeneművészet területén 

tevékenységet folytató amatőr 

művészeti csoport koncertje

2022. május 25. 100
Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Országos Musical & Operett 

Kurzus                      Nemzetközi 

művészeti tehetségkutató 

versenye

A magyarság művészeti örökségét 

ápoló, a generációk közötti kapcsolatot 

erősítő program

2022. május 28-29. 250
Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Kid Rock and Roll nyári 

tánctábor

A táncművészet területén tevékenységet 

folytató amatőr művészeti csoport 

tábora

2022. június 15-19. 35
Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Országos Musical & Operett 

Kurzus tábora 

A magyarság művészeti örökségét 

ápoló a generációk közötti kapcsolatot 

erősítő tábor

2022. július 21. - augusztus 8. 200
Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Az amatőr alkotó- és 

előadó-művészeti 

tevékenység feltételeinek 

biztosítása

A hagyományos 

közösségi kulturális 

értékek átörökítése 

feltételeinek biztosítása
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Eszterlánc Mazsorett tábor

A táncművészet területén tevékenységet 

folytató amatőr művészeti csoport 

tábora

2022. augusztus 8-11. 20
Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Napfény Női Kar kórustábor

A zeneművészet területén 

tevékenységet folytató amatőr 

művészeti csoport tábora

2022. szeptember 17. 20
Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Zenei Világnap Napfény Női Kar 2022. október 5. 20
Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Eszterlánc Mazsorett gála

A táncművészet területén tevékenységet 

folytató amatőr művészeti csoport 

bemutatója

2022. november 26. 150
Pétfürdői Közösségi 

Ház és Könyvtár
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Adventi koncert

A zeneművészet területén 

tevékenységet folytató amatőr 

művészeti csoport koncertje

2022. december 11. 100
Szent László 

templom
Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő

Az amatőr alkotó- és 

előadó-művészeti 

tevékenység feltételeinek 

biztosítása
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