
 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

2020. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, VALAMINT A 

2021-ES CÉLKITŰZÉSEIRŐL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közművelődési intézmény küldetésnyilatkozata: 

 

„A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár több mint egy hely, több mint egy intézmény! 

A kultúra területén létrejött helyi és nemzeti értékek otthona!” 

 

 



 

 

2020-ban életünk meghatározó rendelete: 46/2020. (III. 16.) Kormányrendelet, amely a 2020. 

március 17-én 0 órától alkalmazandó járványügyi szabályokat tartalmazza. 

A rendelet értelmében tilos látogatni a színházakat, tánc- és zeneművészeti eseményeket, mozikat, 

közgyűjteményeket (könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép-, illetve 

hangarchívumok), közművelődési intézményeket (művelődési ház, művelődési központ, kulturális 

központ, többfunkciós közművelődési intézmény, népfőiskola, népi kézműves alkotóház, 

gyermek-, illetve ifjúsági ház, szabadidőközpont) és a közösségi színtereket (a települési, kerületi 

közösségi művelődés szervezése, a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása érdekében 

fenntartott, működtetett, vagy erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen 

működő, jogi személyiséggel nem rendelkező intézmény, vagy egyéb létesítmény, 

helyiségegyüttes, épület). Az ilyen intézményekben csak az ott foglalkoztatottak 

tartózkodhatnak. 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második 

üteméről: 

Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket is.                    

5.§ (5) Ezen alcím alkalmazásában az online módon közvetített kulturális esemény, vagy élő 

előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás nem minősül rendezvénynek, ha a kulturális esemény, 

vagy az élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás helyszínén kizárólag a fellépők és a 

lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükséges technikai személyzet tartózkodik. 

12. § (1) Az e rendeletben meghatározott kivétellel tilos 

a.) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül 

annak nyilvánosságától (így különösen színház, tánc- és zeneművészet, cirkusz), 

b.) a mozinak, 

c.) az edző- és fitneszteremnek, 

d.) az uszodának, 

e.) a közfürdőnek, 

f.) a jégpályának, 

g.) az állatkertnek, a vadasparknak, 

h.) a kalandparknak, a vidámparknak, 

i.) a játszóháznak és 

j.) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

törvényben meghatározott 

- ja) muzeális intézménynek, 

- jb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézménynek, 

- jc) kép- és hangarchívumnak, 

- jd) közművelődési intézménynek, 

- je) közösségi színtérnek és 

- jf) integrált kulturális intézménynek 

a látogatása és e helyszíneken - az ott foglalkoztatottak kivételével - a tartózkodás. 

 

A fenti rendeletek értelmében szeretném az előző évekhez hasonlóan összefoglalni 

intézményünk munkáját. 

 

 

 

 



 

 

1. A 2020. évi közművelődési tevékenység értékelése 

1.1. A művelődési ház, a könyvtár, a helytörténeti gyűjtemény, valamint a Sós Antal 

Közösségi Ház személyi összetétele: 

Az intézmény sikeres működését az alábbi munkatársak biztosítják:  

Intézményünknek 9 főállású dolgozója van:  

- 1 fő igazgató 

- 1 fő könyvtárvezető 

- 1 fő könyvtári asszisztens 

- 1 fő művelődésszervező 

- 1 fő technikus 

- 1 fő recepciós, takarítónő a könyvtárban 

- 1 fő gondnok a helytörténeti gyűjteményben 

- 2 fő takarító 

- 1 fő takarító – megbízási díjjal. 

 

Intézményünkben minden szakalkalmazott rendelkezik a munkakörének megfelelő képesítéssel, 

megfelelünk a 1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődési törvényben, valamint a jogszabályt módosító 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben 

(a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 

színterek követelményiről) előírtaknak.  

A szakkörök, klubok vezetését megbízási szerződés alapján látjuk el, de önkéntes (díjazás nélküli) 

segítőket is foglalkoztatunk. 

Intézményünk munkatársai maximális szakmai elhivatottsággal, felkészülten, szakszerűen látják 

el feladataikat, együttműködve dolgoznak, rugalmasan alkalmazkodva a sokszor előre nem 

kiszámítható feladatokhoz, mely jellemző volt ebben az évben is. 

Változás történt 2020 év végén a személyi állományunk összetételében, hiszen 2021 januárjától új 

könyvtárosunk lesz, mert könyvtárunk vezetője november 1-jével benyújtotta felmondását. 

1.2. Anyagi feltételek alakulása 

A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár gazdálkodását tekintve önálló költségvetési 

intézményként működik. A feladatok ellátásához szükséges forrást a települési önkormányzat 

költségvetéséből biztosítják, ennek felhasználását a képviselőtestület felügyeli.  

A saját bevételek (belépődíjas rendezvények, terembér stb.) mellett, jelentős mértékű 

önkormányzati hozzájárulás biztosította az intézmény zavartalan működését. Saját bevételként az 

intézmény bezárása miatt a tervezett összegből (6 019 e Ft-ból) 2 457 e Ft realizálódott. 

Ez az összeg terembérleti díjból, az intézmény által szervezett előadásokból, beiratkozási díjból, 

egyéb szolgáltatások, valamint a piac bevételeiből (1 946 e Ft), a helytörténeti gyűjtemény 

jegybevételeiből (5 e Ft), valamint a Sós Antal Közösségi Ház bérbeadásból 506 e Ft folyt be. 

Támogatásként a felügyeleti szervtől 45 289 e Ft kaptunk. 

A művelődési ház és könyvtár 2020. évi költségvetésének kiadási összege módosított előirányzat 

alapján 46 841 e Ft volt. Ebből az év folyamán az alábbiak alapján használtuk fel 45 747 e Ft-ot: 

- személyi juttatásokra: 27 497 e Ft + 4 625 e Ft járulékok, 

- dologi és egyéb kiadásokra:12 127 e Ft, 

- beruházásokra: 1 498 e Ft. 

 

Intézményünk 2020-ban - a pénzügyi osztállyal egyeztetve, a pandémiás időszakban elvártan 

gazdálkodott. 

 



 

 

1.3. Tárgyi feltételek alakulása 

2020-ban a könyvtár az előirányzatok mellé 235 e Ft-ot nyert az érdekeltségnövelő pályázaton, 

mely összeget könyvbeszerzésre és a jogszabálynak megfelelően tárgyieszközök beszerzésére 

fordítottuk.  

(A részletes beszámolót és munkatervet a könyvtár munkájáról - amely a megyei könyvtár 

felé elvárt - a beszámolómhoz csatoltam.) 

A művelődési házban az év folyamán, kihasználva a kényszerű és kötelező bezárási időszakokat, 

nagy változások történtek: 

- az elmúlt évtizedek alatt az átláthatatlanná vált színpad alatti pincehelyiséget kipakoltuk, 

kimeszeltük, polcrendszert építettünk bele, 

- a nagyteremben lévő ablakokon és ajtókon lévő hatalmas függönyöket leszedtük, kimostuk, 

- a színpad hátsó részében évek során felhalmozott, vagy itt felejtett díszlettartozékokat 

kiválogattuk, 

- a városi, illetve saját rendezvényekhez tartozó dekorációs anyagainkat ünnepkörökhöz 

kapcsolódóan rendszereztük, 

- aktívan részt vettünk a Jánossomorjai Alapfokú Művészeti Iskola és a Jánossomorja TV 

költöztetésében, 

- a felszabadult pincerészeket felújítottuk, 

- az ingyenes maszkok kiadásához kapcsolódó feladatokat (anyagbeszerzés, varrás, lakossági 

igények kielégítése) elláttuk, 

- elkészültek zárás alatt az intézmény új SZMSZ-e és mellékletei (házirend, munkaköri leírások, 

adatvédelmi szabályzat). Munkavégzésünket meghatározó KJT helyett a Mt. paragrafusai 

vonatkoznak ránk 2020. november 1-től. Az ehhez kapcsolódó változtatásokat is elvégeztük, 

- elkészült a járványügyi helyzet miatt megváltozott takarítási rendet tartalmazó belső 

szabályzatunk is. 

2020-as évben a kisebb karbantartások mellett beszereztük azokat a kisértékű eszközöket, szakmai 

anyagokat, melyek a napi munkavégzéshez, illetve a megvalósítható kevés rendezvények 

lebonyolításához szükségesek voltak. 

A Sós Antal Közösségi Házban a színpad elbontásra került, amelynek felújítása 2021-ben várható. 

 

2. A művelődési ház 2020. évi szakmai tevékenységének részletes bemutatása 

 

A 2-3-4. sz. mellékletekben részletesen megtekinthető a művelődési házban, a művelődési ház által 

megszervezett rendezvények táblázata, valamint a havi programajánló, illetve a heti terembeosztás. 

Szakmai továbbképzések: 

2020-ban a beiskolázási tervnek megfelelően 2 kolléga szakmai munkáját segítette az általuk 

elvégzett tanfolyam. Az intézmény művelődésszervezője 60 órás „Kommunikáció és protokoll 

gyakorlata a közösségi művelődésben” témájú online tanfolyamon vett részt. A könyvtárban 

dolgozó kolléga segédkönyvtárosi OKJ-s képzését fejezte be. Az ötéves képzési tervünkben (2018-

2022) meghatározott szakmai továbbképzések időarányosan megvalósultak. 

 

2.1. Művelődő közösségek, civil szervezetek; klubok, öntevékeny művészeti csoportok, 

szakkörök 

2.1.1. A művelődési ház saját szakkörei, klubjai 

A két saját szakkör - a gyermek kézműves szakkör és a gyermek drámapedagógia szakkör 

Szemfüles csoportja közül a járványügyi helyzet miatt csak a kézműves szakkör működött.  

A gyermek kézműves szakkör – jelesebb ünnepekhez kapcsolódó – havi foglalkozásait ebben az 

évben is Kőhegyiné Jókuti Edit nyugdíjas pedagógus tartotta. A szakkört látogató gyerekeket a 

kényszerű otthonlét alatt sem hagytuk magukra. Szerencsénk volt, hogy az aktív időszakban az 



 

 

apukák, anyukák szívesen vettek részt az alkotómunkában. Így kreativitásukat még jobban 

megmutathatták, hisz a szakkörvezető gondosan kiborítékolta, házhoz szállította az adott havi 

anyagot, elkészítési útmutatóval együtt. Facebookon tartottuk a kapcsolatot, a kis apróságok szülei 

minden munkafolyamatról és a kész művekről töltöttek fel képeket. 

 

2.1.2. A művelődési házban működő egyéb szervezetek, csoportok (1. sz. melléklet) 

Megalakulása (1991) óta a művelődési ház épületében működött az Jánossomorjai Alapfokú 

Művészeti Iskola (JAMI), melynek zenei tagozata 2020. szeptember 1-jével átköltözött a Körzeti 

Általános Iskola Felső Tagozatának épületébe, integrálódott a Jánossomorjai Körzeti Általános 

Iskola szervezetébe. A táncórák (kedd, csütörtök délután) mellett a különféle iskolai koncertek, 

versenyek, táborok megtartásához továbbra is a művelődési ház nagytermét vették igénybe.  

Intézményünkben van a székhelye a Jánossomorjai Társaskör Egyesületnek. Itt működik a 

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány által fenntartott Jánossomorja Televízió stúdiója is, 

mely végre méltó körülmények között végezheti munkáját, hisz az elköltözött JAMI helyiségeit 

vehették birtokba.  A MOSON-SZÉL Egyesület Boloct Színtársulata életében is meghatározó 

bázis a művelődési ház nagyszínpada, valamint a tetőtérben ideiglenes használatra átadott 

megüresedett helyiség (volt ifiklub). Sajnos az ő működésüket is alapvetően megváltoztatta az 

intézmény bezárása. 

Ebben az évben is otthont adtunk a helyi Balassi Bálint Nyugdíjas Klubnak, akik szerdánként a 

színházteremben találkoztak. A „Katica” baba-mama klub és a Társaskör Egyesület Felnőtt 

Kézműves Műhelyének tagjai kéthetente jönnek össze. A Jánossomorjai Sportegyesület 

asztalitenisz csapatai (2) heti 5 (!) alkalommal a nagyteremben (előadóterem) tartanak edzést, 

illetve itt rendezik a bajnoki fordulókat is. Ezen csoportok sem jöhettek össze a megszokott módon 

ebben az évben. A két bezárás közötti időszakban örömmel tértek vissza hozzánk.  Rendszeresen 

tartottuk a kapcsolatot, megbeszéltük az intézmény által meghatározott szabályok betartásának 

módjait. A művelődési házban tartja heti rendszerességgel próbáit a Canto Excolo kamarakórus, 

a RizikóFaktor zenekar. A helyi német nemzetiségi fúvószenekar mellett a Jánossomorjai 

Ifjúsági Kamarazenekar hetente egyszer, pénteken este próbál a színházteremben. 

A sakk szakkörösök csak nagyobb versenyeiken és a táboroztatás során veszik igénybe a 

művelődési házat. 

A helyi dartsosok heti 2 alkalommal a tetőtéri előadóban hódolhattak hobbijuknak. Sajnos az ő 

sikeresen szervezett területi bajnokságaik mellett az edzési lehetőségeik is elmaradtak. 

Bérleti díj megfizetése ellenében, heti rendszerességgel bérelt helyiséget 2020-ban – a nyitvatartási 

időszakban – nálunk több tánc- és mozgásstúdió is. 

 

2.2. Egyéb kulturális programok, rendezvények 

2.2.1. Kiállítások 

Kiállítási tevékenységet az intézmény adottságai alapján csak korlátozott számban és helyszínen 

tud megvalósítani, mert a galériának használt termünk az épületben működő művészeti iskolához 

való átjárást biztosítja, így ez nem zárható helyiség. Ennek ellenére továbbra is lehetőséget 

kívánunk biztosítani időszaki kiállításoknak, helyi képzőművészeknek, helytörténeti, 

népművészeti anyagok bemutatásának. Galériánkban a szeptemberi hónapban „Anya, lánya, 

unokája” címmel helyi alkotók kézműves munkáit tekinthették meg az érdeklődők. Városnapi 

programsorozat részeként az előadótermünkben „50 év fotókon - Jánossomorja 50” címmel nyílt 

kiállítás. Kiállításaink helyett igyekeztünk minden ünnepkörhöz kapcsolódóan a művelődési házat 

feldíszíteni. Hatalmas ablakainkba ízléses őszi és karácsonyi papírdíszeket tettünk, melyeket a 

város lakossága séta közben megcsodálhatott. Intézményünk által szervezett további kiállításokról 

a helytörténeti gyűjteménynél, valamint a könyvtár beszámolójában olvashatnak.  

2.2.2. Gyermekszínház és Filharmónia bérletsorozat  



 

 

Szintén a járványügyi bezárások miatt nem volt lehetőségünk hosszabb távon, fix időpontra lekötni 

előadásokat. A Filharmónia bérletes előadássorozatának három koncertje közül csak a februári 

előadást tudtuk megtartani. A márciusi és az őszi időpontok sajnos nem realizálódtak. 

2.2.3. Szabadtéri nagyrendezvények 

Intézményünk hagyományosan már évek óta szervezője a városi szintű, önkormányzati 

finanszírozású, szabadtéri nagyrendezvényeknek. 2020-ban a pandémia miatt elmaradtak ezek a 

programok, (2. sz. melléklet) így a Városnapok bizonyos programjai, a Majális, a Városi 

gyermeknap is. A hagyományos, műsoros idősek napját sem tudtuk megrendezni, de részt vettünk 

az önkormányzat által összeállított ajándék csomagolásában. Az október 23-ai megemlékezést a 

Menekülők kopjafájánál megtartottuk. A városi Mikulás feldíszített lovas fogattal járta körbe a 

város utcáit, megörvendeztetve a gyerekeket. Karácsonyi forgatagok, valamint a Fényvárás a 

templomtéren elmaradtak, viszont a 2019-ben bevezetett Adventi Ablaknyitogató – mely során 24 

házban, intézményben gyúltak ki a fények minden este 16 órakor – megtartottuk. A házak lakói 

sajnos ez évben nem várhatták meleg italokkal, finom karácsonyi süteményekkel a 

„kíváncsiskodókat”.  

2.2.4. Egyéb rendezvények 

Január 22-én a Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvánnyal közösen rendeztük meg a 

hagyományos magyar kultúra napi ünnepséget, szeptemberben a Jánossomorjai Füzetek 

bemutatóját. A magyar költészet napján, valamint a Nőnap alkalmából a RizikóFaktor zenekar 

ismételten nagy sikerű koncertet adott. A Retró táborunk a nyári szünetben újra maradandó élményt 

szerzett 25 fő alsó és felső tagozatos diák részére. Itt kell megemlítenem, hogy intézményünk 

lehetőséget ad az érettségire készülő diákoknak az előírt 50 órás közösségi munka teljesítésére. 

2020-ban 6 fiatal dolgozott nálunk az igazolásért. A táborban eltöltött egy hét minden diák számára 

életre szóló élményt adott. 

Ebben az évben is a művelődési házban köszöntötték a város újszülöttjeit. 

Intézményünk dolgozói szervezték az 50 évesek köszöntését; helyet adott, a német nemzetiségi 

önkormányzat farsangi és adventi műsorának, továbbá a környékbeli nyugdíjasklubok baráti 

találkozóinak is. 

A MozgóMozit sajnos csak egyszer tudtuk fogadni 2020-ban.  

A MOSON-Szél Egyesület évenkénti, nagyszínházi bemutatói is elmaradtak.  

A Dumaszínház keretében a járvány miatti korlátozások miatt többszöri nekifutással ebben az 

évben Kovács András Pétert és Kiss Ádám műsorát láthatta a közönség. Online tartottuk meg a 

JTV segítségével Sipos Ernő mindkét ismeretterjesztő előadását.  

 

2.2.5. Más szervezetek programjai 

2020-ban a komoly szakmai felelősség mellett nagyon ügyelnünk kellett az előírt higiéniai 

előírásokra is. Összehangoltan kellett dolgoznunk, hogy minden csoportfoglalkozás előtt 

megfelelően fertőtlenítsük az adott termet. Ez nagyon komoly összefogásra, csapatmunkára és 

egyéni felelős helytállásra ösztönzött bennünket. A városban működő civil szervezetek, 

intézmények maximálisan segítették a munkánkat, óriási összetartó erővel dolgoztunk együtt. 

Nagy szomorúságunkra számtalan műsor, rendezvény maradt el 2020-ban, többek között a Tititá 

Néptáncegyüttes néptáncgálája, a helyi fúvószenekar újévi fellépése, az áprilisi Schmidt Márton 

emlékkoncert és a Társaskör Egyesület hagyományos kétnapos októberi Tökfesztiválja.  

Csökkenő tendenciát mutat a vásárok céljára bérbe adott alkalmak száma. Szép példája a 

fejlődésnek, hogy az udvarunkon működő termelői piaci árusítóhely, amely heti rendszerességgel, 

pénteki napokon biztosít lehetőséget a kistermelőknek termékeik árusítására. Emellett – ugyancsak 

díjazás ellenében – hétvégenként KRESZ-tanfolyamokat tartottak a művelődési ház tetőtéri előadó 

termében. Mindezek mellett helyet biztosítottunk egyesületi közgyűléseknek, különféle lakossági-



 

 

, politikai- és agrárfórumoknak, ügyféltalálkozóknak. Évek óta időszakosan a művelődési házban 

tartják összejöveteleiket a helyi galambászok, horgászok, vadászok és méhészek is. 

 

3. Helytörténeti gyűjtemény 

Intézményünk kiemelkedő feladatként tekint a Jánossomorjai Helytörténeti Gyűjtemény 

működtetésére is. A gyűjteményben személyi változás történt. Munkatársunk nyugdíjba vonult, 

ezért helyére egy fiatal, pályakezdő kolléga került, aki remélhetőleg ugyanúgy szívügyének tekinti 

majd a rábízott kiállítási anyag kezelését, bemutatását. 

2020-ban az állandó kiállítás mellett két sikeres időszaki kiállítást is sikerült szerveznünk. Ebben 

az évben is célként tűztük ki a településünkön vagy ismeretségi körünkben élő hobbigyűjtők 

bemutatását. Szilbek Béla győri relikviagyűjtő kiállítási anyagából „Földön-égen háború” címmel 

állított össze színvonalas kiállítást. Áprilisban, a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan a 

Templomtéren újra tojásfát állítottunk a településen élő gyerekek nagy örömére. A délutáni és esti 

séták alkalmával – a járványügyi szabályok betartása mellett – sok-sok otthonról hozott tojás került 

a fára. Elmaradt a Múzeumok éjszakája elnevezésű programunk is.  A hobbi világát, a szenvedélyt 

szerettük volna újra megjeleníteni a városnapi programokhoz kapcsolódóan. Így került sor Telek 

Bence, 20 éves helyi egyetemista „Verseny a tűzkakassal” című különleges összeállításának 

bemutatására. 

A karácsonyi ünnephez kapcsolódó kiállításunk, mely méltó hangulatot adott volna az adventi 

ünnepváráshoz, szintén elmaradt a járványhelyzet miatt. E pótlására a parkra néző ablakban 

helyeztünk el csodálatos karácsonyi dekorációt. 

Különleges programsorozat kapcsolódott a helytörténeti gyűjteményünkhöz az elmúlt év 

szeptember végén. A Filharmónia szervezésében került el hozzánk a „Térzene” szabadtéri, 10 

alkalmas koncertsorozat, melynek mi lettünk a lebonyolítói. 

Az állandó kiállításunk, valamint az időszaki kiállítások megtekintése ingyenes a városi 

ünnepségeken és az iskolai csoportos látogatásoknál, így a bevételünk ebben az évben sem volt 

számottevő (5 e Ft). 

Az igényes, érdekes témákat felölelő kiállításainkat 2020-ban összesen 320 fő látogatta meg. 

 

Látogatói statisztikai tájékoztató a 2020-es évről: 

 

Január: 0 fő 

Február: 0 fő 

Március: 153 fő 

Április: 0 fő 

Május: 0 fő 

Június: 0 fő 

Július: 43 fő 

Augusztus: 18 fő 

Szeptember: 56 fő 

Október: 50 fő 
November: 0 fő 
December: 0 fő 

Összesen: 320 fő 

 

4. Sós Antal Közösségi Ház 

 

Állandó programok: 

 

Hétfő: Aerobik 20 fő 



 

 

Kedd: Néptánc 30 fő 

Szerda: Aerobik 20 fő 

Csütörtök: Trambulin fitnesz 10 fő 

Péntek: Szenior tánc 10 fő 

 Pingpong 10 fő 

Résztvevők létszáma a heti, rendszeres foglalkozásokon: 100 fő 

 

Eseti foglalások: 

 

2020. 01. 18.: Családi rendezvény, esküvő 50 fő 

2020. 01. 25.: Sakk-party 50 fő 

2020. 02. 23.: Farsangi családi délután 60 fő 

2020. 03. 07.: Tűzoltó közgyűlés 30 fő 

2020. 06. 20.: Családi rendezvény, születésnap 35 fő 

2020. 07. 05.: Családi rendezvény, születésnap 40 fő 

2020. 07. 16.: Családi rendezvény, esküvő 40 fő 

2020. 08. 03-07.: Zumba tábor gyerekeknek 25 fő 

2020. 08. 07-08.: Pusztasomorjai Vigasságok 600 fő 

2020. 09. 05.: Családi rendezvény, esküvő 75 fő 

2020. 09. 12.: Családi rendezvény, születésnap 35 fő 

Résztvevők létszáma az eseti rendezvényeken: 1040 fő 

 

2021-ben a látogatók összlétszáma:           4140 fő. 

 

A költségvetésben megjelent 506 e Ft terembérleti díj jelzi, hogy a kötelező bezárások melletti 

időszakban is folyamatos munka folyt az intézményben. 

Célunk volt az elkezdett felújítási munkák (régi színpad elbontása, küzdőtér megnövelése, 

födémerősítés, külső homlokzat felújítása, megnyert LEADER pályázat) befejezése az 

önkormányzattal összehangoltan, melyet csak részben tudtunk megvalósítani a pandémia miatt. 

A Sós Antal Közösségi Ház (SAKH) a Balassi Bálint Művelődési Ház (BBMK) intézményeként, 

de önálló program-, és munkastruktúrával működik. A szervezési feladatokat az Örökség Kulturális 

Egyesület (ÖKE) tagjai végzik társadalmi munkában. Az Önkormányzat a közösségi házban futó 

programok után befolyó bérleti díjakból 20 %-ot az egyesület részére biztosít, mely összeget az 

egyesület visszaforgatja a saját rendezésű kulturális rendezvényeibe. A közösségi házban folyó 

munkáért a BBMK és az ÖKE között létrejött megállapodás szerint az ÖKE elnöke (jelenleg 

Molnár Tamás) a felelős. 

 

A SAKH családias jellege, és jól használható terei mára ismertté tették a városban. A pandémia 

előtti évben szinte az összes hétvégét családok foglalták le esküvők és születésnapok lebonyolítása 

céljából.  2020-ban, a lehetőségek szerint ez a tendencia folytatódott. 

 

Az ÖKE programjai mára regionális szinten is ismertté váltak, úgymint „Farsangi családi délután”, 

„Húsvéti családi délután (2020-ban elmaradt), „Pusztasomorjai Vigasságok”, „Népmese napja” 

(2020-ban elmaradt), mely rendezvényeket már nem csak helyi lakosok látogatják. 

 

A 2020-ban, harmadik alkalommal megrendezett „Pusztasomorjai Vigasságok” a település 

számára nagyon fontos, 15-30 éves korosztályt célozta meg. A népszerű zenekarok mellett 

„árukapcsolás”-ként megjelent a modern költészet és a népzene is. A rendezvényre az egész 

országból jöttek látogatók, akik megismervén városunkat, kedvező élményekkel térhettek haza. 

 

A közösségi házba, a járványmentes időszakban szinte az egész nyarat kitöltve, táborok költöznek, 

melyekből 2020-ban sajnos csak a Zumba tábor valósulhatott meg. 



 

 

 

A SAKH lehetőséget teremt arra is, hogy a helyi lakosok rendszeres, aktív mozgással 

kapcsolódjanak ki. Jelenleg az épületben esténként aerobik, trambulin fitnesz, pingpong edzések, 

szenior tánc és néptánc próba folyik, mely foglalkozásokon hetente mintegy százan vesznek részt. 

A pincében helyi amatőr rock zenekarok próbálnak heti rendszerességgel. 

 

A SAKH a szervezett programokat a BBMK által nyomtatott plakátokon, a JTV-n és a közösségi 

médiákban (https://www.facebook.com/sosantalkozossegihaz) hirdeti. 
 

5. 2021-es célkitűzések: 

A Balassi Bálint Művelődési Ház jelenleg zárva tart és a lehetséges nyitásról még nincs időpont. 

Rendkívül nehéz ebben a helyzetben tervezni. Megpróbáltuk a 2019 és a 2020-as évet figyelembe 

venni az idei év „álmainak” összeállításánál. 

 

Fontosnak tartom ebben az időszakban is munkatársaim továbbképzésének biztosítását, szakmai 

napokon való részvételét, amely egyben szakmai kitekintés, feltöltődés új információkkal, új 

képességekkel. 

  

A 2021-es első félévben elvégzendő feladatok: 

- közművelődési, könyvtári beszámoló elkészítése, 

- közművelődési, könyvtári munkaterv készítése,  

- közművelődési, közgyűjteményi statisztikai adatszolgáltatás nyújtása a http://kultstat.oszk.hu 

felületen, 

- az intézmény összes tagintézményében az éves leltározás elvégzése,  

- az új könyvtáros kolléga betanítása a szakmai feladatok elvégzésére,  

- a könyvtár padlásán elhelyezett dokumentumok rendszerezése, 

- az elmaradt együttműködési megállapodásainkat az intézmény helyiségeit használó 

csoportokkal megújítjuk, kiemelve a házirend betartásának fontosságát, 

- az önkormányzat által ránk ruházott feladatok elvégzése. 

 

A pandémiás helyzetben a hagyományos plakát, szórólap háttérbe szorult, a JTV mellett az 

intézmény honlapján, de leginkább a Facebook oldalainkon, illetve az önkormányzat honlapján, 

valamint Jánossomorja App-on való megjelenéssel valósítja meg az intézmény tevékenységének 

hirdetését. A Facebook oldalunkon folyamatosan emelkedik a kedvelőink száma, amely jelenleg 

2500-2600 fő. 

 

A megosztásokkal nagyon sok emberhez jut el az információ, segítik munkánkat, ha a különböző 

csoportok, személyek saját oldalaikon is közzéteszik a programjainkat, hirdetéseinket. 

Honlapunkon az egyéni látogatók száma: 0-100 fő/nap. Saját honlapról tárgyévi információ-

letöltések száma 7600. 

 

2021-es célkitűzéseink között szerepel, hogy az időszaki kiállításaink a jövőben is helyi témákat 

dolgozzon és mutasson be, hisz az elmúlt év tapasztalata alapján csak így tudunk látogatói 

létszámot emelni. 

Igyekszünk a szabadtérre kivinni rendezvényeinket, kihasználni továbbra is a művelődési ház és a 

helytörténeti gyűjtemény ablakainak hatalmas felületét. 

Kollektívánk továbbra is törekszik arra, hogy (nyitás után) a hozzánk bármilyen okból betérő 

látogató jól érezze magát, elégedetten távozzon tőlünk. Cél, hogy a programok mellett ápoljuk 

környezetünket: legyen szép, gondozott udvara, virágos ablakai a művelődési háznak. Folytatjuk 

az ebben az évben elkezdett, minden ünnepkörhöz kapcsolódó intenzívebb dekoráció felhelyezését 

https://www.facebook.com/sosantalkozossegihaz
http://kultstat.oszk.hu/


 

 

az intézményben, hisz a táncórákra érkező gyerekek mellett a sétáló és a munkába induló felnőttek 

is nagy örömmel fogadták a látványt. 

A művelődési ház építése során nem gondoltak a tervezők megfelelő nagyságú és mennyiségű 

tároló helyiség kialakítására, ezért továbbra is szeretnénk egy mindenki számára megfelelő 

udvarrendezési tervet, majd annak megvalósítását. 

Nagyobb felújítást, beszerzést nem tervezünk 2021-re, viszont célunk a SAKH-ban 2020-ban 

elkezdett felújítási munka – régi színpad elbontása, küzdőtér megnövelése, födémmegerősítés, 

külső homlokzat felújítása (megnyert LEADER pályázat) – befejezése. 

 

6. 2021-es Munkaterv (5. sz. melléklet) 

Az elmúlt évek tapasztalata alapján kijelenthető, hogy a munkaterv egy tervezet, amely 

folyamatosan és rugalmasan változik a lakosság igényei szerint, valamint állandóan adódnak olyan 

lehetőségek, új ötletek, külső megkeresések, amelyekkel gazdagíthatjuk a programjainkat. 

 

A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár intézményeinek munkatervét az elmúlt évekhez 

hasonlóan táblázatban rögzítettük. Mi, akik város közművelődésért, kultúrájáért dolgozunk, a 

2021-es évben alkalmazkodunk a kialakult helyzethez, és a régi sikeres programjaink megtartását 

tervezzük más formában.  

Továbbra is kiemelt feladatunknak tekintjük a helyi közösségi (civil) kezdeményezések 

támogatását, szakmai segítését, az új kezdeményezések felkarolását. 

 

Jánossomorja, 2021. február 21. 

 

Lacknerné Fördős Klára s.k. 

      intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. sz. melléklet: A Balassi Bálint Művelődési Házban + SAKH-ban tevékenykedő, működő 

csoportok, klubok listája 

 

A Balassi Bálint Művelődési Házban tevékenykedő/működő csoportok, klubok listája 

Név Vezető 

Művelődési ház 

Alapfokú Művészeti Iskola  

Moson-Szél Egyesület  

Baba-mama Klub  

Canto Excolo kamarakórus  

Balassi Bálint Nyugdíjas Egyesület  

Pingpong I. csapat  

Pingpong II. csapat  

JFE  

Sakkszakkör  

Barbi Zumba  

Baba Zumba  

AVIVA/Pilates  

Társaskör  

Kézműves Műhely  

Gyermek kézműves foglalkozások  

RizikóFaktor Együttes  

Vadászok  

Galambászok  

Horgászok  

Kresz I.  

Kresz II.  

Kresz III.  

Kardiodance  

JTV  

Nehézgépkezelői oktatás/vizsga  

Vöröskereszt, v. elsősegély oktatás  

Óvónők  

Darts Klub  

HipHop oktatás  

Városi Könyvtár 

Nyugdíjas pedagógusok  

Ketch Up angol nyelvi foglalkozás  



 

 

Szemfüles Műhely  

Sós Antal Közösségi Ház 

Senior tánc  

Trambulin fittness  

Aerobic oktatás  

Örökség Kulturális Egyesület  

Pingpong I. csapat  

 

2. sz. melléklet: 2020-as év főbb rendezvényei, programjai (kék: megtartott, piros: elmaradt) 

 

2020-as év rendezvényei 

Hó Dátum BBMH rendezvények 
Külsős rendezvények a 

BBMH-ban 

Városi rendezvények 

BBMH szervezésében 

J
A

N
U

Á
R

 

06. hétfő Gyermek kézműves 

foglalkozás 

    

09. csütörtök Ifj. Dravetzky István 

fotókiállítása (helyszín: 

Városi Könyvtár) 

  

11. szombat  Vigyázz, kész, süss! – 

jótékonysági rendezvény 

 

16. csütörtök Hessling Hegyi Erika  

könyvbemutatója 

(helyszín: Városi 

Könyvtár) 

  

18. szombat   Társaskör farsangi bál és 

böllérnap 

  

22. szerda Magyar kultúra napja     

25. szombat 
 

Acustic 69 koncert 
 

25. szombat  Sakkverseny (helyszín: Sós 

Antal Közösségi Ház) 

 

30. csütörtök   A Jánossomorjai Alapfokú 

Művészeti Iskola 

hangszeres növendékeinek 

félévi koncertje 

  

31. péntek   A Balassi Bálint Nyugdíjas 

Klub Civil Társaság 

farsangi bálja 

  

F
E

B
R

U
Á

R
 

01. szombat   Balassi Kupa asztalitenisz 

verseny 

  

03. hétfő  Lázár Ervin program - 

Győri Ütős együttes 

 

03. hétfő Gyermek kézműves 

foglalkozás 

 
  

07. péntek   Körzeti Iskola felső 

tagozat farsangi bál 

 

08. szombat  Körzeti Iskola alsó tagozat 

farsangi bál 

  

12. szerda     Újszülöttek köszöntése 



 

 

13. csütörtök Dezamits István 

fotókiállítása (helyszín: 

Városi Könyvtár) 

   

16. vasárnap  ,,Érzések és 

sugallatok” Kerecsényi 

Éva és Mohácsi Attila 

lemezbemutató 

koncertje 

  

22. szombat   Szülői szervezeti bál   

23. vasárnap Farsangi családi 

délután - téltemetés 

(helyszín: Sós Antal 

Közösségi Ház) 

  

25. kedd  Német Nemzetiségi 

Önkormányzat batyus estje 

 

29. szombat  Darts verseny  

M
Á

R
C

IU
S

 

04. hétfő Gyermek kézműves 

foglalkozás 

    

05. csütörtök Könyvtárhasználati 

verseny 

eredményhirdetése 

(helyszín: Városi 

Könyvtár) 

 
  

06. péntek RizikóFaktor együttes 

nőnapi koncertje 

    

09. hétfő Versmondó verseny 

(helyszín: Városi 

Könyvtár) 

 
  

15. vasárnap     Megemlékezés az 

1848-as forradalom 

kezdetének évfordulója 

alkalmából 

21. szombat MozgóMozi   

-  TeSzedd! – szemétgyűjtési 

akció 

 

23. hétfő Filharmónia: 

"Zenevarázslat – 

zongorakoncert” 

Várnagy Andrea és 

Farkas Lili 

    

26. csütörtök R. Kelényi Angelika 

író-olvasó találkozó 

(helyszín: Városi 

Könyvtár) 

  

27. péntek    Jubiláló véradók 

köszöntése 

28. szombat   Darts verseny   

Á
P

R
IL

IS
 

03. péntek Dumaszínház- Kovács 

András Péter 

  
 

04. szombat 
 

   Húsvétváró 

06. hétfő Gyermek kézműves 

foglalkozás 

    

08. szerda A költészet napja 

(helyszín: Városi 

Könyvtár) 

  



 

 

08. kedd A RizikóFaktor 

együttes költészet napi 

koncertje (helyszín: 

Városi Könyvtár) 

    

11. szombat  Húsvéti családi délután 

(helyszín: Sós Antal 

Közösségi Ház) 

    

18. szombat 
 

III. Pacalfőző fesztivál   

24. péntek Sipos Ernő előadása  ONLINE 

25. szombat   Schmidt Márton 

emlékkoncert 

  

27. hétfő Filharmónia: ,, A világ 

legjobb gitárosa” 

Swing á la Django 

  

M
Á

J
U

S
 

01. péntek     Városi Majális 

04. hétfő Gyermek kézműves 

foglalkozás 

 HÁZHOZ 

SZÁLLÍTÁS 

09. szombat   Darts verseny   

15. péntek  Aranykapu Óvoda 

ballagása  

 

17. vasárnap  Dumaszínház – 

Mogács Dániel 

  

22. péntek  Aranykapu Óvoda 

ballagása 

 

27. szerda 
 

Nyugdíjas Klub 30 éves 

jubileuma 

  

28. csütörtök  A Jánossomorjai Alapfokú 

Művészeti Iskola 

hangszeres növendékeinek 

év végi koncertje 

 

28. csütörtök ,,Az én 

Jánossomorjám” – 

kiállítás-megnyitó 

  

31. vasárnap   
 

Gyereknap 

J
Ú

N
IU

S
 

05. péntek 
 

  Pedagógusnap 

08. hétfő Gyermek kézműves 

foglalkozás 

 
 HÁZHOZ 

SZÁLLÍTÁS 

09. kedd  A Jánossomorjai Alapfokú 

Művészeti Iskola évzáró 

ünnepsége és a 

moderntánc-szakos tanulók 

év végi bemutatója 

 

11. csütörtök   Ballagó 8.-asok 

köszöntése 

23. kedd Múzeumok Éjszakája     

J
Ú

L
IU

S
 

04. szombat  Sakkverseny  

05. vasárnap Dumaszínház- Kovács 

András Péter 

  

06-10. hét-

pén. 

Könyvtári tábor 
 

  

11. szombat  Darts verseny  

13-17. hét-

pén. 

Retro tábor     



 

 

20-24. hét-

pén. 

 A Jánossomorjai Alapfokú 

Művészeti Iskola 

tánctábora 

 

20. szombat   Rétre hívogató - Kistérségi 

Nyugdíjas Találkozó 

 Áthelyezve a Gödörbe 

A
U

G
U

S
Z

T
U

S
 

03-07. hét-

pén. 

 
Sakktábor 

 

06. csütörtök  Pusztasomorjai 

Vigasságok (helyszín: Sós 

Antal Közösségi Ház) 

 

20. csütörtök   Nemzeti ünnep - Szent 

István-napi ünnepség 

és koszorúzás 

25. kedd 
  

Újszülöttek köszöntése 

-  A Jánossomorjai Alapfokú 

Művészeti iskola 

tanévnyitója 

 

S
Z

E
P

T
E

M
B

E
R

 

04-05. pén-

szo. 

   VIII. Omlás Virágai 

Malomfesztivál - 

Jánossomorjai Füzetek 

bemutatója 

05. szombat   Darts verseny   

07. hétfő Gyermek kézműves 

foglalkozás 

  

14. hétfő 60 éves a Könyvtár   

15. kedd   Jánossomorjai Füzetek 

bemutatója 

15. kedd   „50 év fotókon” – 50 

éves Jánossomorja - 

fotókiállítás 

16. szerda „Verseny a tűzkakassal 

- A szervezett tűzoltás 

megalakulásától 

napjainkig” - kiállítás 

megnyitó 

  

16. szerda   A felújított 

Hármashalom – 

Országzászló emlékmű 

ünnepélyes átadása és 

fotókiállítás megnyitó 

17. csütörtök     Helytörténeti vetélkedő 

18. péntek     Fut a város 

18. péntek 
 

A Jánossomorjai Ifjúsági 

Fúvószenekar ünnepi 

koncertje 

 

19. szombat     Jánossomorjai 

Városnapok 

27. vasárnap Dumaszínház – Kiss 

Ádám önálló estje 

  

30. szerda Magyar Népmese 

Napja (Városi 

Könyvtár) 

 
  

O
K

T
Ó

B

E
R

 

02. péntek 
  

Városi Idősek Napja 

02. péntek Térzene – Szalkay 

Dávid & The 

Jazzformers 

  



 

 

03. szombat   Hanságfutás 

05. hétfő Gyermek kézműves 

foglalkozás 

 HÁZHOZ 

SZÁLLÍTÁS 

05-10. hét-

pén. 

Országos Könyvtári 

Napok 

  

06. kedd   Nemzeti Gyásznap - Az 

aradi vértanúk napja 

09. péntek Térzene – Setup 

koncert 

  

10-11. szo-

vas. 

  XVI. Jánossomorjai 

Tökfesztivál 

  

16. péntek Sipos Ernő 

ismeretterjesztő 

előadása  

  ONLINE 

16. péntek Térzene - Zenés 

Hármas Trió - a 

Zeneakadémia 

növendékeinek műsora 

Harazdy Miklós 

zongoraművész 

kíséretében 

  

17. szombat  Darts verseny   

22. csütörtök 
  

Városi megemlékezés 

az 1956-os forradalom 

évfordulóján 

23. péntek MozgóMozi   

23. péntek Térzene - Horváth 

István és Kriszta Kinga 

- A Magyar Állami 

Operaház énekeseinek 

koncertje 

  

-   Jánossomorjai nyugdíjas 

egészségnap 

  

-   Gólyabál   

30. péntek Térzene - Chet’s Mood 

Duo - Sebestyén Patrik 

és Stummer Márton 

koncertje 

  

N
O

V
E

M
B

E
R

 

02. hétfő Gyermek kézműves 

foglalkozás 

 HÁZHOZ 

SZÁLLÍTÁS 

- Dumaszínház – „Nő a 

tét!” 

  

06. péntek  Dr. Szlávik János előadása  

06. péntek Térzene – Heavy Brass 

Guys Tuba Quartett 

koncertje 

  

07. szombat  Darts verseny   

21. szombat   Néptánc Gála   

25. szerda 
 

Jánossomorjai Rézfúvós 

Találkozó és Minősítő 

Verseny 

  

27. péntek Karrier kölcsönző 
  

28. szombat 50 évesek találkozója 

(Patkó étterem) 

  



 

 

29. vasárnap   Német Nemzetiségi Nap - 

adventi műsor 

 
D

E
C

E
M

B
E
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01-24. Adventi ablaknyitogató 
  

05. szombat 
  

Pusztasomorjai 

forgatag 

06. vasárnap Városi Mikulás   

07. hétfő Gyermek kézműves 

foglalkozás 

 HÁZHOZ 

SZÁLLÍTÁS 

-   SFS mikulás   

07. szombat     Mosonszentpéteri 

forgatag 

10. csütörtök   A Jánossomorjai Alapfokú 

Művészeti Iskola ünnepi 

karácsonyi koncertje 

  

19-23. szo-sze.     Karácsonyi fényvárás 

-   SFS karácsony   

-     Városi karácsony 

31. csütörtök 
  

Városi szilveszter és 

tűzijáték 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. sz. melléklet: Havi programajánló 

 

 



 

 

4. sz. melléklet: Heti terembeosztás 

 

 



 

 

5. sz. melléklet: 2021-es évi munkaterv/rendezvények (kék: megtartott, piros: elmaradt, 

fekete: tervezett) 

 

2021-es évi rendezvények 

Hó Dátum 
BBMH 

rendezvények 

Külsős rendezvények 

a BBMH-ban 

Városi 

rendezvények 

BBMH 

szervezésében 

J
A

N
U

Á
R

 - 
 

XIV. Újévi koncert 
 

-  Társaskör farsangi bál 

és böllérnap 

 

22. péntek Magyar kultúra napja 

- online 

  

F
E

B
R

U
Á

R
 

01. hétfő Gyermek kézműves 

foglalkozás 

 HÁZHOZ 

SZÁLLÍTÁS 

- 
 

A Balassi Bálint 

Nyugdíjas Egyesület 

farsangi bálja 

 

16. kedd  A Német Nemzetiségi 

Önkormányzat batyus 

estje 

 

- 
 

Körzeti Iskola felső 

tagozat farsangi bál 

 

-  Balassi Kupa 

asztalitenisz verseny 

 

- 
 

Körzeti Iskola alsó 

tagozat farsangi bál 

 

- 
 

Szülői szervezeti bál 
 

M
Á

R
C

IU
S

 

01. hétfő Gyermek kézműves 

foglalkozás 

 
HÁZHOZ 

SZÁLLÍTÁS 

10. szerda 
 

A Balassi Bálint 

Nyugdíjas Egyesület 

évnyitója és nőnapi 

ünnepsége 

 

15. hétfő 
  

Megemlékezés az 

1848-as forradalom 

kezdetének 

évfordulója 

alkalmából 

-  Te Szedd! – 

szemétgyűjtési akció 

 

20. szombat  Darts verseny  

24. hétfő   Húsvétváró 

Á
P

R
IL

IS
 

11., vagy 12. Magyar költészet 

napja (helyszín: 

Városi Könyvtár) 

  

11., vagy 12. A RizikóFaktor 

együttes költészet 

napi koncertje 

(helyszín: Balassi 

  



 

 

Bálint Művelődési 

Ház) 

12. hétfő Gyermek kézműves 

foglalkozás 

  

17. szombat  A Balassi Bálint 

Nyugdíjas Egyesület 

pót farsangja 

 

24. szombat 
 

Schmidt Márton 

emlékkoncert 

 

30. péntek  Májusfaállítás  

M
Á

J
U

S
 

01. szombat 
  

Városi Majális 

03. hétfő Gyermek kézműves 

foglalkozás 

  

08. szombat  Darts verseny  

12. szerda  A Balassi Bálint 

Nyugdíjas Egyesület 30 

éves jubileuma 

 

13. csütörtök Fotópályázat – 

kiállítás és díjátadó 

(helyszín: Városi 

Könyvtár) 

  

29. szombat  Májusfa kitáncolás  

30. vasárnap   Gyereknap 

30. vasárnap 
  

„Szigetközi 

Szatyor” 

J
Ú

N
IU

S
 

04. péntek   Pedagógusnap 

04. péntek   Trianoni 

megemlékezés 

07. hétfő Gyermek kézműves 

foglalkozás 

  

07-11. (hétfő-péntek) Ünnepi könyvhét   

08. kedd   Újszülöttek 

köszöntése 

-   Jubiláló véradók 

köszöntése 

10. csütörtök   Ballagó 8.-asok 

köszöntése 

10. csütörtök 
 

A Jánossomorjai 

Alapfokú Művészeti 

Iskola évzáró 

ünnepsége és a 

moderntánc-szakos 

tanulók év végi 

bemutatója 

 

19. szombat  Darts verseny  

23. szerda Múzeumok Éjszakája   

23. szerda  Szent Iván-éji tűzugrás  

J
Ú

L
IU

S
 

05-09. (hétfő-péntek) Könyvtári tábor 
  

12-16. (hétfő – péntek) Retro tábor 
  



 

 

19-23. (hétfő-péntek) 
 

A Jánossomorjai 

Alapfokú Művészeti 

Iskola tánctábora 

 

24. szombat  Darts verseny  

A
U

G
U

S
Z

T
U
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02-06. (hétfő-péntek)  Sakktábor  

04. szerda   Balassi Bálint 

Nyugdíjas 

Egyesület 

Nemzetközi 

Nyugdíjas Tízpróba 

- JSE sportpálya 

06-07. (péntek-szombat)   Pusztasomorjai 

Vigasságok 

-  Asztalitenisz verseny  

14. szombat   VI. Jánossomorjai 

Lovastalálkozó 

20. péntek 
  

Nemzeti ünnep - 

Szent István-napi 

ünnepség és 

koszorúzás 

27-28. (péntek-szombat)   IX. Omlás Virágai 

Malomfesztivál 

31. kedd   Újszülöttek 

köszöntése 

S
Z

E
P

T
E

M
B

E
R

 

06. hétfő Gyermek kézműves 

foglalkozás 

  

14. kedd   Jánossomorjai 

Füzetek bemutatója 

16. csütörtök 
  

Helytörténeti 

vetélkedő 

17. péntek 
  

Fut a város 

18. szombat   Jánossomorjai 

Városnapok 

18. szombat 
 

Darts verseny 
 

- 
  

Idősek napi 

ünnepség 

25. szombat   Hanságfutás 

30. csütörtök Magyar Népmese 

Napja (helyszín: 

Városi Könyvtár) 

  

O
K

T
Ó

B
E
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02-03. szombat-vas.  XVII. Jánossomorjai 

Tökfesztivál 

 

04. hétfő Gyermek kézműves 

foglalkozás 

  

04-08. Országos Könyvtári 

Napok 

  

06. szerda 
  

Nemzeti Gyásznap 

- Az aradi vértanúk 

napja 

08. péntek   Idősek Világnapja 

15. péntek  Gólyabál  



 

 

22. péntek 
  

Városi 

megemlékezés az 

1956-os forradalom 

évfordulóján 

30. szombat  Darts verseny  

N
O

V
E

M
B

E
R

 

08. hétfő Gyermek kézműves 

foglalkozás 

  

20. szombat  Néptánc Gála  

24. szerda  XI. Jánossomorjai 

Rézfúvós Találkozó és 

Minősítő Verseny 

 

27. szombat 50 évesek találkozója 

(Patkó étterem) 

  

28. vasárnap  Német nemzetiségi nap 

- adventi műsor 

 

D
E

C
E

M
B

E
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01-24.   Adventi 

ablaknyitogató 

04. szombat   Pusztasomorjai 

Forgatag 

05. vasárnap   Városi Mikulás 

06. hétfő Gyermek kézműves 

foglalkozás 

  

09. csütörtök  Az Alapfokú Művészeti 

Iskola Adventi Ünnepi 

Hangversenye 

 

10. péntek 
 

SFS mikulás 
 

11. szombat   Mosonszentpéteri 

forgatag 

11. szombat 
 

Darts verseny 
 

18. szombat  SFS karácsony  

18-23. szombat-péntek 
  

Karácsonyi 

fényvárás 

22. szerda   Canto Excolo 

kamarakórus 

karácsonyi 

koncertje 

31. péntek  Pingpong szilveszter  

31. péntek 
  

Városi szilveszter 

és tűzijáték 

 


