
 

 

 
 
 
 

BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
2022. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, VALAMINT A 
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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!” 

 
 



 

 

2022-ben újra kezdtünk élni! A koronavírus okozta sokkból kilábalva a régi keretek között a már 
korábban megszokott, normális rendben folytattuk a munkát. Az intézmény minden telephelyének 
szolgáltatásai mindenki számára elérhetővé vált.   Tervezett munkatervünk megvalósulását a 2. sz. 
mellékletben láthatják. Sajnos azonban mindig jön valami… Elmúlt a Covid miatti megszorítás, 
majd jött az energiaáremelkedés, amely szintén hatással van a mindennapjainkra. November 1-től 
megváltozott a nyitvatartásunk. Két intézményegységünk bezárt, a könyvtár és a művelődési ház 
megváltozott nyitvatartással, de töretlen lendülettel élte és szervezte a mindennapokat. 

1. A 2022. 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: 

- 1 fő intézményvezető, 
- 1 fő könyvtáros, 
- 1 fő könyvtári asszisztens (4 órás), 
- 1 fő gazdasági ügyintéző, 
- 1 fő technikus, 
- 1 fő recepciós (4 órás), 
- 1 fő gondnok a helytörténeti gyűjteményben (6 órás), 
- 2 fő takarító 8 órás, 
- 1 fő takarító 2 órás a könyvtárban, 
- 1 fő takarító (Sós Antal Közösségi Ház) – 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. 2022. szeptember 1-től a gazdasági ügyintéző munkakört 
új kolléganő tölti be. Reményeim szerint az elkövetkező időszakban megszerzi a 
művelődésszervező végzettséget, hogy a rendezvények szervezéséhez szükséges szakmai tudás 
birtokosa legyen. 
A szakkörök vezetését megbízási szerződés alapján látjuk el, de szívesen látunk 50 órás közösségi 
szolgálatot vállaló diákokat is. 
Intézményünk munkatársai maximális szakmai elhivatottsággal, felkészülten, szakszerűen látják 
el feladataikat, együttműködve dolgoznak, rugalmasan alkalmazkodva a sokszor előre nem 
kiszámítható feladatokhoz. 
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 mellett, jelentős mértékű önkormányzati hozzájárulás biztosította az intézmény 
zavartalan működését. Saját bevételként az intézményben 3 567 e Ft realizálódott. 
Ez az összeg terembérleti díjból, az intézmény által szervezett előadásokból, beiratkozási díjból, 
egyéb szolgáltatásokból, valamint a piac bevételeiből 2491 e Ft, a Helytörténeti Gyűjtemény 
jegybevételeiből 3,5 e Ft, a Sós Antal Közösségi Ház bérbeadásából 570 e Ft, valamint a könyvtári 
szolgáltatásokból 503 e Ft folyt be. Támogatásként a felügyeleti szervtől 58 758 e Ft kaptunk, 
pályázati bérkompenzációban 5 833 e Ft-ot, valamint banki kamatként 93 e Ft-ot. 
Az intézmény 2022. évi költségvetésének kiadási összege módosított előirányzat alapján 92 354 e 
Ft volt. Ebből az év folyamán az alábbiak alapján használtuk fel 72 404 e Ft-ot: 



 

 

- személyi juttatásokra: 38 227 e Ft + 5 340 e Ft járulékok, 
- dologi és egyéb kiadásokra: 23 240 e Ft, 
- tárgyi, informatikai eszközök beszerzésére: 4 439 e Ft, 
- beruházásokra: 1 158 e Ft, 
- ingatlan felújításokra (légkondicionáló kiépítése) 2 206 e Ft, valamint a napelemes rendszerhez 

új invertert vásároltunk 1 200 e Ft értékben, amelyet a fenntartó finanszírozott. 
 
Intézményünk 2022-ben a pénzügyi osztállyal egyeztetve gazdálkodott. 
1.3. Tárgyi feltételek alakulása 
2022-ben a könyvtár az előirányzatok mellé 807 e Ft-ot nyert az érdekeltségnövelő pályázaton, 
mely összeget könyvbeszerzésre és a jogszabálynak megfelelően tárgyi eszközök beszerzésére 
fordítottuk. 
(A részletes beszámolót és munkatervet a könyvtár munkájáról - amely a megyei könyvtár 
felé elvárt formában készül - a beszámolómhoz csatoltam.) 
A művelődési házban az év folyamán visszatértünk a normális működési rendhez, ami csak az 
utolsó két hónapban változott meg az energiaárak emelkedése miatt hozott szankciók miatt. Két 
intézményegységünket bezártunk a fűtési időszakra. Ezen idő kihasználva, a Sós Antal Közösségi 
Házban a nagyterem padlózatát újítottuk, újítjuk fel. Sajnos a bezárás miatt a hagyományos 
karácsonyi kiállításunk elmaradt a Helytörténeti Gyűjteményünkben. 
2022-es évben a kisebb karbantartások mellett beszereztük azokat az eszközöket, szakmai 
anyagokat, melyek a napi munkavégzéshez, illetve a megvalósuló rendezvények lebonyolításához 
szükségesek voltak. A hangrendszerünk és a színpadi világítástechnika felújítása a végéhez 
közeledik, melyet reményeink szerint a 2023-as évben be tudunk fejezni. 
A nagyteremben használt székek minősége az utóbbi időkben nem a legmegfelelőbb, így 
folyamatosan ellenőrizzük és a hibás darabokat javítjuk vagy cseréljük. Emiatt kellett 
beszerezhettünk 60 db új széket. 
Megvalósult a klímarendszer kiépítése is a művelődési házban. 
 
2. A művelődési ház 2022. évi szakmai tevékenységének részletes bemutatása 
A szigorítási rendelet miatt megváltozott a könyvtár és a művelődési ház nyitvatartási ideje, melyet 
úgy igyekeztünk kialakítani, hogy a lehető legkevesebb csoport idejét változtassuk meg. Így a 
könyvtár 4 napot (hétfő-csütörtök), a művelődési ház 5 napot (kedd-szombat) tart nyitva. A fűtési 
szezonban hétvégi, éjszakába nyúló rendezvény tartására csak Jánossomorja városában bejegyzett 
civil szervezetek kaphatnak engedélyt, mellyel azonban ők nem éltek. 
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. 
2.1. Szakmai továbbképzések 
2022-ben a beiskolázási tervet teljesítettük. A könyvtárba újonnan felvett kolléga januárban sikeres 
vizsgát tett, így végzettsége megfelel az előírtaknak, szakmai vezető lehet. Az ötéves képzési 
tervünkben (2018-2022) előírt 120 órás szakmai továbbképzést minden szakmai munkakörben 
dolgozó kolléga teljesítette. Szeptember 1-től alkalmazott gazdasági ügyintézőnk októberben 
elvégezte a szakkörvezetői képzést a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében. 
Technikus kollégánk 500 órás „hangosító képzésen” vett részt Budapesten. 
 
2.2. Művelődő közösségek, civil szervezetek; klubok, öntevékeny művészeti csoportok, 
szakkörök 
2.2.1. A művelődési ház saját szakkörei, klubjai 



 

 

2022-ben két saját szakkör - a gyermek kézműves szakkör, és a gyermek drámapedagógia szakkör 
Szemfüles csoportja - működött. A Szemfüles műhelynek hétfőnként továbbra is a könyvtár ad 
helyet. 
A gyermek kézműves szakkör – jelesebb ünnepekhez kapcsolódó – havi foglalkozásait ebben az 
évben is Kőhegyiné Jókuti Edit, nyugdíjas pedagógus tartotta nagy lelkesedéssel. A szakkört 
látogató gyerekeket a betegség miatti otthonlét alatt továbbra sem hagytuk magukra, hisz a 
szakkörvezető gondosan kiborítékolta, házhoz szállította az adott havi anyagot, elkészítési 
útmutatóval együtt. A Covid miatt alkalmazott és bevált házhozszállítást sikeresen tovább 
alkalmaztuk a betegség miatt távolmaradt gyereknél. 
Intézményünk ad újra helyet a Jánossomorjai Ifjúsági Klubnak, mely 2021-óta próbál 
„újraéledni”. Az év első felében elkezdték belakni a művelődési házban a számunkra biztosított 
helyiséget. Az önkormányzat az intézményünk költségvetéséből biztosította, hogy megfelelően 
felszerelhessük a klubhelyiségüket (televízió, számítógép, íróasztal, kanapék, székek, társasjátékok 
stb.). 
A két ünnep közötti gyűléseken a tagság megtervezte a jövő évi programját, egyeztetve a 
művelődési házzal és az érintett partnerekkel, segítőkkel. Bízunk benne, hogy a jelenlegi vezetőség 
mentoruk segítségével egyre több fiatalt tud megszólítani, városi rendezvényeinken is aktív 
résztvevők lesznek. 
 
2.2.2. A művelődési házban működő egyéb szervezetek, csoportok (1. sz. melléklet) 
A Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola tánctagozata továbbra 
is a művelődési ház nagytermében tartotta meg a táncórák (kedd, csütörtök délután) mellett a 
különféle iskolai koncerteket, minősítő versenyeket. Táborozásnál is a művelődési ház nagytermét 
vették igénybe. 
Intézményünkben van a székhelye a Jánossomorjai Társaskör Egyesületnek, akik rendszeresen, 
havi egy alkalommal taggyűlésen találkoznak. Itt működik a Jánossomorja Kultúrájáért 
Közalapítvány által fenntartott Jánossomorja Televízió stúdiója is.  A Moson-Szél Egyesület 
életében is meghatározó bázis a művelődési ház színpadja, valamint a tetőtérben ideiglenes 
használatra átadott megüresedett helyiség (volt ifiklub). 
Továbbra is otthont adtunk a helyi Balassi Bálint Nyugdíjas Egyesületnek, akik a megszokott 
szerdai időpontban a nagyteremben gyűlnek össze. Kiegészült az Életrevalók tánccsoportjával, 
valamint az énekkarral, akik péntekenként újra látogatják intézményünket. A Baba-mama klub 
hetente, míg a Társaskör Egyesület Felnőtt Kézműves Műhelyének tagjai havonta kétszer 
jönnek össze. A Jánossomorjai Sportegyesület asztalitenisz csapata szerdánként a nagyteremben 
vagy előadóteremben tartanak edzést, illetve itt rendezik a bajnoki fordulókat is. A művelődési 
házban tartja többé-kevésbé heti rendszerességgel próbáit a Canto Excolo kamarakórus. A helyi 
Jánossomorja Fúvós Egyesület már hetente kétszer, kedden és pénteken este próbálnak nálunk. 
A sakkszakkörösök továbbra is csak nagyobb versenyeiken és a táboroztatás során veszik igénybe 
a művelődési házat. 
A dartsosok heti 2 alkalommal a tetőtéri előadóban hódolhattak továbbra is hobbijuknak. A 
havonta megrendezett dartsversenyeiknek is méltó körülményt tudtunk biztosítani. 
Bérleti díj megfizetése ellenében, heti rendszerességgel bérelt helyiséget 2022-ben nálunk több 
tánc- és mozgásstúdió, kiegészülve a gyógytornával. 
 
2.3. Egyéb kulturális programok, rendezvények 
2.3.1. Kiállítások 
Újra szerveztünk kiállításokat a galéria termünkben, valamint a művelődési ház hatalmas 
ablakaiban ismét kinyitottuk az ”Ablakgalériát”, melyben Major Zoltán természetfotóit állítottuk 
ki nagy sikerrel. Galériánkban szeptemberben Pontozott harmónia címmel Gyenis Judit csodálatos 



 

 

alkotásaiból, majd novemberi hónapban Neubergerné Winkler Márta amatőr festő „Karácsonyi 
kiállítás és jótékonysági festményvásár” címmel színvonalas kiállítási anyaggal lepte meg az 
érdeklődőket. Hagyománnyá vált, hogy minden ünnepkörhöz kapcsolódóan feldíszítsük a 
művelődési házat. Hatalmas ablakainkba ízléses farsangi, húsvéti, őszi és karácsonyi papírdíszeket 
tettünk, melyeket a séta közben az erre járók megcsodálhattak. További kiállításokról a 
helytörténeti gyűjteménynél, valamint a könyvtár beszámolójában olvashatnak. 
2.3.2. Gyermekszínház és Filharmónia bérletsorozat 
A Filharmónia bérletes előadássorozatának két koncertje valósult meg. Márciusban a 2021/2022-
es tanév utolsó előadása, majd novemberben a 2022/2023-as tanévre tervezett három koncert közül 
egy előadást tudtuk megtartani, a másik két koncert áthúzódik 2023-ra. Ezeken a koncerteket a 
Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola tanulói vesznek részt. 
Általános iskolásoknak szerveztük érdekes filmvetítést „Vadlovak – Hortobágyi mese” címmel, 
melyben az állatvilág titkaihoz kerültek közelebb a gyerekek. 
A Déryné programsorozat támogatásával ingyenes előadásra invitáltuk a Petőfi 200 évforduló 
keretében az általános iskolásokat, akik a „Mindörökké Júlia” című színvonalas darabot láthatták. 
2.3.3. Szabadtéri nagyrendezvények 
Intézményünk hagyományosan már évek óta szervezője a városi szintű, önkormányzati 
finanszírozású, szabadtéri nagyrendezvényeknek. 2022-ben minden rendezvényt meg tudtunk 
valósítani. A sikeres gyereknapot - a bevált időpontban, júniusban - „Kölyök gödör” címmel újra 
megszerveztük. Hasonló színvonalon sikerült a többi városi rendezvényt (húsvétvárás, Majális, 
Omlás Virágai Malomfesztivál, Városnapok) is összeállítani, lebonyolítani. A városi Mikulás 
feldíszített lovas fogattal ebben az évben is a három településrész főterére érkezett, 
megörvendeztetve a gyerekeket. Karácsonyi forgatagok, valamint a Fényvárás újra várták az 
érdeklődőket, s a 2019-ben bevezetett Adventi Ablaknyitogatót – mely során 24 házban, 
intézményben gyúltak ki a fények minden este 16 órakor, újra megtartottuk (nagy sikerrel). A házak 
lakói ez évben már hivatalosan is várhatták meleg italokkal, finom karácsonyi süteményekkel a 
„kíváncsiskodókat”, melynek létszáma közel 200 fő fölötti. Mivel intézményünk szervezi a 
programot, ezért kötelességünknek éreztük, hogy ebben az évben is mi kezdjük. Az ikonikussá vált 
Mézeskalács házikónkat díszítettük fel újra az 1-es számmal, melyet nagy érdeklődéssel és 
kíváncsisággal fogadtak és látogatták meg a városban élő emberek. A vendéglátást saját sütésű 
süteményekkel oldottuk meg. 
2.3.4. Egyéb rendezvények 
Január 22-ei hagyományos, a Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvánnyal közösen megrendezésre 
kerülő magyar kultúra napi ünnepséget megtartottuk újra, valamint a szintén hagyományos nőnapi 
koncertünket is (RizikóFaktor zenekar). A Retró táborunk a nyári szünetben újra maradandó 
élményt tudott adni 25 fő alsó és felső tagozatos diáknak. A táborban eltöltött egy hét minden 
gyerek számára életre szóló élményt adott. Sokan a tábor utolsó hetében már jelentkeznek a 
következő évre. Intézményünk továbbra is lehetőséget ad az érettségire készülő diákoknak az előírt 
50 órás közösségi munka teljesítésére. 2022-ben 7 fiatal dolgozott nálunk az igazolásért, valamint 
egy főiskolás diák is a táborban töltötte el a gyakorlati idejét. Negatív tapasztalat továbbra is az, 
hogy a középfokú oktatásban részt vevő fiatalok alapvető munkamorállal nem rendelkeznek, 
sokkal nagyobb türelem kell hozzájuk, mint az általános iskolás gyerekekhez, ezért kizárólag életre 
és önálló munkavégzésre képes tanulókat fogadunk be. 
Ebben az évben is a művelődési házban köszöntötték a város újszülöttjeit május és augusztus 
végén. A művelődési ház dolgozói nagy szeretettel készülnek dekorációval, vendéglátással az 
apróságok és a szüleik fogadására. 
Intézményünk dolgozói szervezték az 50 évesek köszöntését is, melyet a Patkó étteremben 
tartottunk meg. A Moson-Szél Egyesület fiatal tagjai adtak vidám műsort, az önkormányzat apró 
kis ajándékkal és vacsorával fogadta őket. 



 

 

A MozgóMozival 2022-ben újra együtt tudtunk dolgozni 4 alkalommal a gyerekek és felnőttek 
nagy örömére. 
A Moson-Szél Egyesület évenkénti, nagyszínházi bemutatója is megtörtént. Háromszor adták elő 
a „Hippolyt, a lakáj” című örök darabot a helyiek és a környező településen élők nagy örömére. 
A Dumaszínház előadásain három alkalommal derülhetett a közönség. Vendégül láttuk Dombóvári 
Istvánt, Kovács András Pétert, valamint Lakatos Lászlót és Musimbe Dennist. 
 
2.3.5. Más szervezetek programjai 
Nagy örömünkre számtalan műsort, rendezvényt rendeztek meg újra 2022-ben, többek között a 
Tititá Néptáncegyüttes néptáncgáláját, a helyi fúvószenekar újévi fellépését, az áprilisi Schmidt 
Márton emlékkoncertet is. A Társaskör Egyesület hagyományos októberi Tökfesztiválját is 
megtartottuk, nagy sikerrel. Ez a rendezvény az összefogás csodája. Minden évben hatalmas 
segítséget kapunk a helyi óvodásoktól és iskolásoktól a csodálatos kiállítás összeállításában, 
valamint a szalmabábok készítésében. A nyugdíjasok „Nagymama konyhája” címmel vidám 
műsorral kiegészítve, régi ízek bemutatásával segítették a rendezvényt. A város lakossága a 
felhívásra, melyben a legjobb almás süteményt kerestük, kiváló és sok süteménnyel nevezett be. 
Az udvarunkon működik a termelői piaci árusítóhely, amely heti rendszerességgel, pénteki 
napokon biztosít lehetőséget a kistermelőknek termékeik árusítására, mellyel a város lakosságának 
szeretnénk kedvezni. Vedd a hazait!!! 
Mindezek mellett helyet biztosítottunk egyesületi közgyűléseknek, különféle lakossági-, politikai- 
és agrárfórumoknak, ügyféltalálkozóknak. Évek óta időszakosan a művelődési házban tartják 
összejöveteleiket, horgászok, vadászok és méhészek is. 
 
3. Helytörténeti Gyűjtemény 
Intézményünk kiemelkedő feladatként tekint a Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére is. A 
gyűjteményben ebben az évben személyi változás nem történt. 
Áprilisban, a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan a Templomtéren újra húsvéti dekoráció és tojásfa 
került a településen élő gyerekek nagy örömére, melyet húsvéti kézműveskedéssel, tojáskereséssel, 
állatsimogatással és a Millenniumi parkban felállított húsvéti játszóházzal egészítettünk ki a 
gyerekek és a szülők örömére. 
2022-ben az állandó kiállítás mellett sajnos csak egy kiállítást sikerült összeállítanunk. Ebben az 
évben folytattuk a településünkön, vagy ismeretségi körünkben élő hobbigyűjtők bemutatását. A 
Múzeumok éjszakája elnevezésű programunk keretében is a hobbi világát, a szenvedélyt szerettük 
volna megmutatni. „Retro tollak” címmel Göblyös Lászlóné golyóstollakat gyűjtő közel 6500 db-
os gyűjteménye került az érdeklődők elé, amit a városnapi rendezvényeken is látható volt még. A 
kiállítás országos hírnevet kapott, mert az MTV1-en és az M5-ön is látható volt a gyűjtővel a 
kiállítás helyszínén készült riport. A jó marketing miatt már több, mint 10 ezer db-os a gyűjtemény. 
Különleges programsorozat folytatódott a helytörténeti gyűjteményünkhöz kapcsolódó programok 
kiegészítésére. 2021-ben az önkormányzat által megnyert, s a művelődési ház dolgozói által 
lebonyolított TérZene pályázat 2 koncertje színesítette a Szent Iván-éji tűzugrást. 
A karácsonyi ünnephez kapcsolódó kiállításunk a fent említett korlátozások miatt elmaradt. 
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 (3,5 e Ft). 
Az igényes, érdekes témákat felölelő kiállításainkat 2022-ben 626 fő látogatta meg. 
 
 
 
 
 



 

 

Látogatói statisztikai tájékoztató a 2022-es évről: 
 
Január: 0 fő 
Február: 0 fő 
Március: 0 fő 
Április: 100 fő 
Május: 70 fő 
Június: 204 fő 
Július: 66 fő 
Augusztus: 35 fő 
Szeptember: 151 fő 
Október: 0 fő 
November: 0 fő 
December: 0 fő 
Összesen: 626 fő 

 
 
4. Sós Antal Közösségi Ház 
 
Állandó programok: 
 
Kedd: Néptánc 35 fő 
Szerda: Trambulin fitnesz 15 fő 
Péntek: Pingpong 10 fő 
   
Résztvevők létszáma a heti, rendszeres foglalkozásokon: 60 fő 

 
Résztvevők létszáma heti, rendszeres foglalkozásokon: 1410 fő. 
 
Eseti foglalások: 
 
január 22. Jump buli 15 fő 
január 29. Tini buli 15 fő 
február 5. Jump buli 20 fő 
február 19. családi rendezvény 30 fő 
február 26. farsangi családi délután 65 fő 
március 5. Jump buli 15 fő 
március 5. Fidesz 25 fő 
március 12. családi rendezvény 45 fő 
március 19. Jump buli 15 fő 
március 19. előadás 25 fő 
március 26. Ifi Klub 15 fő 
április 2. Jump buli 15 fő 
április 9. családi rendezvény 15 fő 
április 16. Jump buli 15 fő 
április 16. családi rendezvény 30 fő 
április 30. Jump buli 15 fő 
május 7. családi rendezvény 50 fő 
május 14. családi rendezvény 45 fő 
május 28. Jump buli 15 fő 
május 28. Ifi Klub 15 fő 



 

 

június 4. családi rendezvény 50 fő 
június 25. Ifi Klub 15 fő 
július 8. családi rendezvény 50 fő 
július 9. családi rendezvény 40 fő 
augusztus 5-6. Pusztasomorjai Vigasságok 400 fő 
augusztus 13. családi rendezvény 25 fő 
augusztus 27. családi rendezvény 35 fő 
szeptember 24. családi rendezvény 50 fő 
október 1. Magyar népmese napja 60 fő   
október 8. családi rendezvény 60 fő 
október 15. családi rendezvény 30 fő 
október 22. családi rendezvény 20 fő 
október 29. Ifi Klub 10 fő 
Résztvevők száma az eseti rendezvényeken: 1345 fő 

 
2022-ben a látogatók összlétszáma: 2755 fő. 
 
A Sós Antal Közösségi Házban a 2022-es évben is folyamatos munka folyt. 
A tervezett folyamatos modernizálás, felújítás ezévi célja a tánctér alatti pincefödém megerősítése 
volt, mely munkálatok be is fejeződtek. A burkolat/hajópadló lerakása a 2023-as költségvetésből 
valósul meg.  
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 hétvégeken 
családok foglalják le esküvők és születésnapok lebonyolítása céljából.   
  
Az ÖKE programjai mára regionális szinten is ismertté váltak, úgymint „Farsangi családi délután”, 
„Pusztasomorjai Vigasságok”, „Népmese napja”, mely rendezvényeket már nem csak helyi 
lakosok látogatják. 
  
2022-ben, harmadik alkalommal került megrendezésre a „Pusztasomorjai Vigasságok”. A népszerű 
zenekarok mellett „árukapcsolásként” megjelent a modern költészet és a népzene is. A 
rendezvényen – a tudatos műsorszerkesztés hatására -minden korcsoport képviseltette magát. Az 
egész országból jöttek látogatók, akik megismervén városunkat, kedvező élményekkel térhettek 
haza. 
  
A SAKH lehetőséget teremt arra is, hogy a helyi lakosok rendszeres, aktív mozgással 
kapcsolódjanak ki. Jelenleg az épületben esténként trambulin fitnesz, pingpong edzés és néptánc 
próba folyik, mely foglalkozásokon hetente mintegy hatvanan 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. Megjelenési formáink 

https://www.facebook.com/sosantalkozossegihaz


 

 

Rendezvényeink, programjaink hirdetését a hagyományos plakátokkal, szórólapokkal is végeztük. 
Igyekeztünk továbbra is kihasználni a közösségi média erejét, hisz majd mindenki a világhálón lóg. 
A JTV képújsága és a heti híradó mellett az intézmény honlapján, de leginkább a Facebook 
oldalainkon, illetve az önkormányzat honlapján, valamint a Jánossomorja App-on való 
megjelenéssel valósítottuk meg az intézményünk tevékenységének hirdetését. A Facebook 
oldalunk kedvelőinek, követőink száma 2488 fő, közöttük szerepel 20 fő Ausztriából, 15 fő 
Németországból, 7 fő Romániából, 6-6 fő USA-ból és Angliából, 5-5-5 fő Szaúd-Arábiából, 
Szerbiából és Szlovákiából, valamint 4 fő Ukrajnából. A megtekintések száma havonta átlagosan 
100-150 alkalom volt, viszont kiemelkedően sokan keresték fel az oldalunkat június (235), 
szeptember (312), október (281) és december (996!) hónapokban. 
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, kivéve a június, október és a december 
hónap, amikor is 200-300 között mozgott a megtekintések száma. Saját honlapról a tárgyévi 
információ-letöltések száma: 8100. 
 
6. 2023-as célkitűzések 
A Balassi Bálint Művelődési Ház jelenleg (várhatóan április 15-ig) a 469/2022. (XI. 21.) 
Kormányrendelet (egyes kulturális intézmények működését érintő vészhelyzeti szabályokról) 
szerint tart nyitva, melyet a fenntartóval egyeztetve határoztunk meg. Így a Sós Antal Közösségi 
Házat és a Helytörténeti Gyűjteményünket a fűtési időszakra bezártuk, a könyvtári nyitva tartást 4 
napra redukáltuk, a művelődési ház keddtől szombatig 07-től 20 óráig fogadja a látogatókat. 
Próbálunk tervezni, szervezni, segíteni. Igyekszünk visszavarázsolni a boldog békeidőket, a 
vidámságot a mindennapjainkba, hisz nagy szükség van a mentális egészségünk megtartására. 
Fontosnak tartom ebben az időszakban is munkatársaim továbbképzésének biztosítását 
(alkalmazkodva a megváltozott oktatási formákhoz), szakmai napokon való részvételét, amely 
egyben szakmai kitekintés, feltöltődés új információkkal, új képességekkel. 
  
A 2023-ban elvégzendő feladatokból szemezve: 

- a város rendezvénynaptárának összeállítása, valamint aktualizálása évközben, 
- közművelődési, könyvtári beszámoló elkészítése, 
- közművelődési, könyvtári munkaterv készítése, 
- Szolgáltatási terv, valamint a Beiskolázási terv aktualizálása, 
- közművelődési, közgyűjteményi statisztikai adatszolgáltatás nyújtása a http://kultstat.oszk.hu 

felületen, 
- az éves leltározás elvégzése, 
- a Helytörténeti Gyűjtemény külső tárolóhelyen lévő, fel nem leltározott anyagának 

rendszerezése, 
- a 2022-ből elmaradt együttműködési megállapodásainkat az intézmény helyiségeit használó 

csoportokkal való megújítása, kiemelve a házirend betartásának fontosságát, alkalmazkodva a 
pandémiás helyzethez, 

- programok, rendezvények szervezése, koordinálása, 
- az intézményben működő csoportok segítése, mentorálása, 
- a munkaterünkben meghatározott feladatok magas színvonalon való szervezése, 

megvalósítása, 
- az önkormányzat által ránk ruházott feladatok elvégzése. 

 
2023-as célkitűzéseink között szerepel, hogy az időszaki kiállításaink a jövőben is helyi témákat, 
értékeket dolgozzon és mutasson be, hisz a helyi emberek a múltunkat, hagyományainkat is őrzik. 
Továbbra is igyekszünk a szabadtérre kivinni rendezvényeinket, kihasználni a művelődési ház és a 
Helytörténeti Gyűjtemény ablakainak hatalmas felületét. 

http://kultstat.oszk.hu/




 

 

1. sz. melléklet: A Balassi Bálint Művelődési Házban, a Városi Könyvtárban és a Sós Antal 
Közösségi Házban tevékenykedő, működő csoportok, klubok listája 

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

Művelődési ház 
Alapfokú Művészeti Iskola 

Moson-Szél Egyesület 
Baba-mama Klub 

Canto Excolo kamarakórus 
Balassi Bálint Nyugdíjas Egyesület 

Pingpong 
Gyógytorna 

JFE 
Barbi Zumba 

Gyerek Zumba 
AVIVA 

Jánossomorjai Darts Club 
Ifiklub 

Társaskör Egyesület 
Kézműves Műhely 

Gyermek kézműves foglalkozások 
Vadászok 

Galambászok 
Horgászok 

Kardiodance 
Senior Örömtánc 

JTV 
Nehézgépkezelői oktatás/vizsga 

Vöröskereszt, v. elsősegély oktatás 
Óvónők 

Darts Klub 
HipHop oktatás 

Mozgásfejlesztés – Bölcsőde 1. 
Bölcsőde 2. 

Városi Könyvtár 
Ketch Up angol nyelvi foglalkozás 

Szemfüles Műhely 
Sós Antal Közösségi Ház 

Gyógytorna 
World Jump 

Aerobic oktatás 
Örökség Kulturális Egyesület 

 



 

 

2. sz. melléklet: 2022-es év főbb rendezvényei, programjai (fekete: megtartott, piros: elmaradt) 
 

2022-es évi rendezvények 

Hó Dátum BBMH 
rendezvények 

Külsős rendezvények 
a BBMH-ban 

Városi 
rendezvények 

BBMH 
szervezésében 

JA
N

U
Á

R
 

03. hétfő Gyermek kézműves 
foglalkozás 

  

08. szombat 
 

Újévi koncert 
 

22. szombat Magyar kultúra 
napja 

  

27. csütörtök Félévi növendék 
hangverseny - AMI 

  

29. szombat  Társaskör farsangi bál 
és böllérnap 

 

FE
B

R
U

Á
R

 

05. szombat  A Balassi Bálint 
Nyugdíjas Egyesület 
farsangi bálja 

 

07. hétfő Gyermek kézműves 
foglalkozás 

  

- 
 

Körzeti Iskola felső 
tagozat farsangi bál 

 

- 
 

Körzeti Iskola alsó 
tagozat farsangi bál 

 

19. szombat Dumaszínház – 
Musimbe D. Dennis 
és Lakatos László 

  

- 
 

Szülői szervezeti bál 
 

M
Á

R
C

IU
S 

01. kedd  A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat batyus 
estje 

 

05. szombat MozgóMozi   
07. hétfő Gyermek kézműves 

foglalkozás 

  

08. kedd A RizikóFaktor 
együttes nőnapi 
koncertje 

  

09. szerda 
 

A Balassi Bálint 
Nyugdíjas Egyesület 
nőnapi ünnepsége 

 

12. szombat  „Sári bíró” vígjáték – 
Theatrum Ad Flexum 

 

15. kedd 
  

Megemlékezés az 
1848-as 
forradalom 
évfordulója 
alkalmából 
(Szabadság 
Emlékoszlop, 
Mosonszentpéter) 



 

 

19. szombat  Pollák Ferenc 
emlékkoncert 

 

25. péntek Az angol beteg - 
Almásy László 
igaz(i) élete (Városi 
Könyvtár) 

  

26. szombat  Darts verseny  
30. szerda Filharmónia koncert 

– Retno együttes 
  

Á
PR

IL
IS

 

04. hétfő Gyermek kézműves 
foglalkozás 

  

07. csütörtök   Húsvétváró 

08. péntek Hrutka Róbert: 
Láthatatlan szépség 
című koncertje 
(Városi Könyvtár) 

  

11. hétfő Magyar költészet 
napja (helyszín: 
Városi Könyvtár) 

  

16. szombat MozgóMozi   
20. szerda   Újszülöttek 

köszöntése 
22. péntek Dumaszínház – 

Dombóvári István 
  

23. szombat 
 

Darts verseny 
 

30. szombat  Májusfaállítás  

M
Á

JU
S 

01. vasárnap 
  

Városi Majális 

02. hétfő  Véradás  

06. péntek Térzene 
Jánossomorja - 
Molnár György Trió 
(Zenepavilon) 

  

07. szombat  Schmidt Márton 
emlékkoncert 

 

09. hétfő Gyermek kézműves 
foglalkozás 

  

13. péntek  Hippolyt, a lakáj  
15. vasárnap  Hippolyt, a lakáj  

20. péntek Térzene 
Jánossomorja - Duo 
Corde (Zenepavilon) 

  

21. szombat Térzene 
Jánossomorja - 
RizikóFaktor 
együttes 
(Zenepavilon) 

  

25. szerda  Nyugdíjas találkozó – 
Balassi Bálint 
Nyugdíjas Egyesület 

 

26. csütörtök Fotópályázat – 
kiállítás és díjátadó 

  



 

 

(helyszín: Városi 
Könyvtár) 

27. péntek Térzene 
Jánossomorja - 
Canto Excolo 
kamarakórus 
(Zenepavilon) 

  

28. szombat Térzene 
Jánossomorja - 
Mesics György 
"Karc az arcon" - 
Mesó dalai 
(Zenepavilon) 

  

28. szombat  Darts verseny  
28. szombat  Májusfa kitáncolás 

(Millenniumi park) 
 

29. vasárnap  Táncverseny – 
Alapfokú Művészeti 
Iskola 

 

JÚ
N

IU
S 

03. péntek   Pedagógusnap 

04. szombat   Trianoni 
megemlékezés 

07. kedd Gyermek kézműves 
foglalkozás 

  

07. kedd  A Jánossomorjai 
Alapfokú Művészeti 
Iskola növendék 
hangversenye 

 

10. péntek Térzene 
Jánossomorja – Kéri 
György skótdudás 
(Zenepavilon) 

  

11. szombat Térzene 
Jánossomorja – 
Mosonyi Mihály 
Ifjúsági 
Fúvószenekar 
(Zenepavilon) 

  

13. hétfő  A Jánossomorjai 
Alapfokú Művészeti 
Iskola évzáró 
ünnepsége és a 
moderntánc-szakos 
tanulók év végi 
bemutatója 

 

14. kedd   Ballagó 8.-asok 
köszöntése 

17. péntek Térzene 
Jánossomorja – 
S’cool Trió 
(Zenepavilon) 

  

19. vasárnap   Kölyök Gödör 



 

 

19. vasárnap Térzene 
Jánossomorja - 
Belvárosi Betyárok 
(Pusztasomorjai 
Játszó- és 
Pihenőpark) 

  

19. vasárnap Térzene 
Jánossomorja – 
Mosonmagyaróvári 
Ütőegyüttes 
(Pusztasomorjai 
Játszó- és 
Pihenőpark) 

  

23. csütörtök Múzeumok 
Éjszakája 

  

23. csütörtök  Szent Iván-éji tűzugrás  

23. csütörtök Térzene 
Jánossomorja – 
Cimbaliband 
(Zenepavilon) 

  

23. csütörtök Térzene 
Jánossomorja – 
Serény Magyarok 
Zenekar 
(Zenepavilon) 

  

24. péntek Térzene 
Jánossomorja – 
Garabonciás 
Együttes 
(Zenepavilon) 

  

25. szombat Térzene 
Jánossomorja – 
Fúvós Találkozások 
(művelődési ház 
udvara) 

  

27-01. (hétfő-péntek) Könyvtári tábor   

JÚ
L

IU
S 

08. péntek Térzene 
Jánossomorja – 
Donyec István 
(Glázer-Kozma 
Galéria) 

  

09. szombat  Darts verseny  

11-15. (hétfő – péntek) Retro tábor 
  

18-22. (hétfő-péntek) 
 

A Jánossomorjai 
Alapfokú Művészeti 
Iskola tánctábora 

 

23. szombat MozgóMozi   
25-29. (hétfő-péntek)  Tündértánc tábor  

A U  05-06. (péntek-szombat)   Pusztasomorjai 
Vigasságok 



 

 

13. szombat   VII. Jánossomorjai 
Lovastalálkozó 

20. szombat   Nemzeti ünnep - 
Szent István-napi 
ünnepség és 
koszorúzás 

30. kedd   Újszülöttek 
köszöntése 

SZ
E

PT
E

M
B

E
R

 

05. hétfő Gyermek kézműves 
foglalkozás 

  

07. kedd Kiállítás megnyitó 
Gyenis Judit 
alkotásaiból 

  

8-10. (csütörtök-szombat)   X. Omlás Virágai 
Malomfesztivál 

20. kedd   Jánossomorjai 
Füzetek 
bemutatója 

22. csütörtök 
  

Helytörténeti 
vetélkedő 

23. péntek 
  

Fut a város 

24. szombat   Jánossomorjai 
Városnapok 

24. szombat 
 

Darts verseny 
 

30. péntek 
  

Városi idősek 
napja 

30. péntek Magyar népmese 
napja (helyszín: 
Városi Könyvtár) 

  

O
K

TÓ
B

E
R

 

01. szombat Dumaszínház - KAP   

01. szombat   Hanságfutás 

06. csütörtök   Nemzeti Gyásznap 
- Az aradi vértanúk 
napja 

08. szombat  XVI. Jánossomorjai 
Tökfesztivál 

 

03-07. (hétfő-péntek) Országos Könyvtári 
Napok 

  

10. hétfő Gyermek kézműves 
foglalkozás 

  

14. péntek 
 

Gólyabál 
 

21. péntek 100 éves 
határtörténet(ek) - 
Vándorkiállítás és 
dialógus rendezvény 

  

22. szombat  Darts verseny  

23. vasárnap 
  

Városi 
megemlékezés az 
1956-os 
forradalom 
évfordulóján 



 

 

24. hétfő  Véradás  

29. szombat MozgóMozi   

N
O

V
E

M
B

E
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05. szombat  Néptánc Gála  

08. kedd Gyermek kézműves 
foglalkozás 

  

10. csütörtök Filharmónia koncert   

12. szombat 50 évesek 
találkozója (Patkó 
vendéglő) 

  

19. szombat  Klafszky Katalin 
Tagiskola szülői 
szervezeti bál 

 

22. kedd  Neubergerné Winkler 
Márta kiállítás és vásár 

 

23. szerda 
 

XI. Jánossomorjai 
Rézfúvós Találkozó és 
Minősítő Verseny 

 

30. szerda  NMI nap  

D
E

C
E

M
B

E
R

 

01-24.   Adventi 
ablaknyitogató 

03. szombat   Pusztasomorjai 
Forgatag 

05. hétfő   Városi Mikulás 

06. kedd Gyermek kézműves 
foglalkozás 

  

09. péntek  „Mindörökké Júlia” 
előadás 

 

09. péntek  Az Alapfokú 
Művészeti Iskola 
Adventi Ünnepi 
Hangversenye 

 

10. szombat   Mosonszentpéteri 
forgatag 

16. csütörtök 
 

Rascals karácsony 
 

17. péntek 
 

SFS karácsony 
 

19-22. hétfő-csütörtök 
  

Karácsonyi 
fényvárás 

22. csütörtök   Canto Excolo 
kamarakórus 
karácsonyi 
koncertje 

31. szombat  Pingpong szilveszter  

31. szombat 
  

Városi szilveszter 
és tűzijáték 

 
 
 
 
 



 

 

3. sz. melléklet: Havi programajánló 
 

 
 



 

 

4. sz. melléklet: Heti terembeosztás 
 

 



 

 

 
5. sz. melléklet: 2023-es évi munkaterv/rendezvények (kék: megtartott, piros: elmarad, fekete: 

tervezett) 
 

2023-es évi rendezvények 

Hó Dátum BBMH 
rendezvények 

Külsős rendezvények 
a BBMH-ban 

Városi 
rendezvények 

BBMH 
szervezésében 

JA
N

U
Á

R
 

07. szombat 
 

Újévi koncert 
 

10. hétfő Gyermek kézműves 
foglalkozás 

  

22. vasárnap 
 

Magyar kultúra napja   

26. csütörtök  A Jánossomorjai 
Alapfokú Művészeti 
Iskola félévi 
növendékhangversenye 

 

28. szombat Dumaszínház – 
Mogács Dániel 

  

FE
B

R
U
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04. szombat  Wonderland - Mesék 
Sztárjai Show 

 

07. kedd Gyermek kézműves 
foglalkozás 

  

10. péntek  Balassi Bálint 
Nyugdíjas Egyesület 
farsangja 

 

11. szombat Farsangi musical és 
operett est - Kocsis 
Dénes és Széles Flóra 

  

13. hétfő Filharmónia koncert - 
Magyar Bori és 
bandája 

  

17. péntek 
 

Körzeti Iskola felső 
tagozat farsangi bál 

 

-  Körzeti Iskola alsó 
tagozat farsangi bál 

 

25. szombat Dumaszínház – 
Szomszédnéni 
Produkciós Iroda 

  

M
Á

R
C
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03-04. (péntek-szombat)  „Miért nem marad 
reggelire?” – vígjáték: 
Moson-Szél Egyesület 

 

07. kedd Gyermek kézműves 
foglalkozás 

  

08. szerda Filharmónia koncert - 
Bordó Sárkány 
zenekar 

  

10. péntek RizikóFaktor 
együttes nőnapi 
koncertje 

  



 

 

11. szombat 
 

Nőnapi disco 
 

15. szerda 
  

Megemlékezés az 
1848-as forradalom 
kezdetének 
évfordulója 
alkalmából 

18. szombat  Sakk verseny  

21. kedd Író-olvasó találkozó - 
Budai Lotti (Városi 
Könyvtár) 

  

26. szombat  Darts verseny  

31. péntek   Húsvétváró 

Á
PR
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04. kedd Gyermek kézműves 
foglalkozás 

  

11. kedd Irodalmi kávézó és 
RizikóFaktor koncert 
(Városi Könyvtár) 

  

18. kedd   Újszülöttek 
köszöntése 

22. szombat   Hanságfutás 
22. szombat  Darts verseny  
29. szombat   Schmidt Márton 

emlékkoncert 
30. vasárnap 

 
Májusfaállítás 

 

30. vasárnap   Városi Majális 

M
Á

JU
S 

02. kedd Gyermek kézműves 
foglalkozás 

  

13. szombat  Darts verseny  
18. csütörtök Fotópályázat – 

kiállítás és díjátadó 
(helyszín: Városi 
Könyvtár) 

  

26. péntek János vitéz előadás   

JÚ
N
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S 

02. péntek   Pedagógusnap 

03. szombat  Májusfa kitáncolás  
04. vasárnap   Trianoni 

megemlékezés 
06. kedd Gyermek kézműves 

foglalkozás 
  

10. szombat   „Kölyök Gödör” 
13. kedd  A Jánossomorjai 

Alapfokú Művészeti 
Iskola évzáró 
ünnepsége és a 
moderntánc-szakos 

 



 

 

tanulók év végi 
bemutatója 

14. szerda   Ballagó 8.-asok 
köszöntése 

23. péntek Múzeumok Éjszakája  
Helytörténeti gyűjt. 

  

23. péntek  Szent Iván-éji tűzugrás  

26-30. (hétfő-péntek) Könyvtári tábor   

JÚ
L

IU
S 

08. szombat 
 

Darts verseny 
 

10-14. (hétfő – péntek) Retro tábor 
  

24-28. (hétfő-péntek) 
 

A Jánossomorjai 
Alapfokú Művészeti 
Iskola tánctábora 

 

A
U

G
U
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T

U
S 

július 31-augusztus 4.  Sakktábor  

04-05. (péntek-szombat)   Pusztasomorjai 
Vigasságok 

12. szombat   VIII. Jánossomorjai 
Lovastalálkozó 

20. vasárnap   Nemzeti ünnep - 
Szent István-napi 
ünnepség és 
koszorúzás 

29. kedd 
  

Újszülöttek 
köszöntése 

SZ
E

PT
E

M
B

E
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05. kedd Gyermek kézműves 
foglalkozás 

  

05. kedd  Jánossomorjai 
Alapfokú Művészeti 
Iskola évnyitója 

 

08-09. péntek-szombat   X. Omlás Virágai 
Malomfesztivál 

18. hétfő   Jánossomorjai 
Füzetek bemutatója 

21. csütörtök 
  

Helytörténeti 
vetélkedő 

22. péntek 
  

Fut a város 

23. szombat   Jánossomorjai 
Városnapok 

23. szombat 
 

Darts verseny 
 

29. péntek 
  

Idősek Világnapja 

O
K
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B
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 03. kedd Gyermek kézműves 
foglalkozás 

  

02-08. hétfő-péntek Országos Könyvtári 
Napok 

  

06. péntek   Nemzeti Gyásznap 
- Az aradi vértanúk 
napja 



 

 

07. szombat   XVI. Jánossomorjai 
Tökfesztivál 

14. szombat  Darts verseny  

23. hétfő 
  

Városi 
megemlékezés az 
1956-os forradalom 
évfordulóján 

N
O

V
E

M
B

E
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04. szombat  Néptánc Gála  

07. kedd Gyermek kézműves 
foglalkozás 

  

11. szombat  Darts verseny  

18. szombat 50 évesek találkozója 
(Patkó vendéglő) 

  

25. szombat  A Klafszky Katalin 
tagiskola szülői 
szervezetének bálja 

 

29. szerda  XII. Jánossomorjai 
Rézfúvós Találkozó és 
Minősítő Verseny 

 

D
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01-24.   Adventi 
ablaknyitogató 

02. szombat   Pusztasomorjai 
Forgatag 

05. kedd Gyermek kézműves 
foglalkozás 

  

05. kedd   Városi Mikulás 

08. péntek  Az Alapfokú Művészeti 
Iskola Adventi Ünnepi 
Hangversenye 

 

09. szombat   Mosonszentpéteri 
forgatag 

16. szombat 
 

Darts verseny 
 

18-22. hétfő-péntek 
  

Karácsonyi 
fényvárás 

22. péntek   Canto Excolo 
kamarakórus 
karácsonyi 
koncertje 

31. vasárnap   Szilveszteri 
kocogás 

31. vasárnap 
  

Városi szilveszter 
és tűzijáték 

 


	A közművelődési intézmény küldetésnyilatkozata:

