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„A könyvek a legcsendesebb és legkitartóbb barátok; a legelérhetőbb 
és legbölcsebb tanácsadók, és a legtürelmesebb tanítómesterek.’’ 
             
   /Charles William Eliot/ 

 



Tisztelt Képviselő- testület! Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A 2021.év könyvtári munkáiról, történéseiről szeretném tájékoztatni Önöket. 

Rövid összefoglaló:  

A könyvtár 2021.egész évi működésére és tevékenységére hatást gyakorolt a koronavírus elleni védekezés 
és az ezzel összefüggő intézkedések. A kormányrendeletek értelmében az év első 5 hónapjában zárt ajtók 
mögött működött a könyvtár, az olvasók nem jöhettek be a könyvtárba, így a személyes találkozások, 
programok rendezése teljesen lehetetlen volt.  

Mivel 2021-ben is kiemelt feladatnak tartottam a könyvtári szolgáltatások zökkenőmentes biztosítását az 
olvasni vágyók részére, ezért a régi gyakorlattól eltérő új megoldásokat kellett bevezetni.  

Telefonon, e-mailben, messengeren kért könyveket a "Könyvet házhoz" szolgáltatással juttattuk el az 
olvasókhoz, illetve az előző évben bevezetett „Könyvtár Pont=Könyvtár a küszöbön’ ’új szolgáltatást 
vehették igénybe azok az olvasók, akik eljöttek a könyvtárhoz. Mivel belépniük nem lehetett, így a könyvtár 
ajtónál került sor a könyvek kiadására, irodai szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás) kérésének 
teljesítésére az előírt járványügyi intézkedések szabályait betartva. (maszk használata, távolságtartás, 
gyakori fertőtlenítés) 

 A visszahozott könyvek az előtérbe elhelyezett dobozban ,1 hétre karanténba kerültek, ezután raktam 
vissza a polcokra. 

A bezárások idején kölcsönzésre illetve az irodai szolgáltatások igénybevételére:  

Hétfőn, szerdán, csütörtökön 8-11 óra és 14-17 óra között, pénteken 14-17 óráig volt lehetőségük az 
olvasóknak.  

A munkaidő további részében a feldolgozási munkákat és a tervezett selejtezést végeztem el illetve a 
raktárban is elvégeztük a takarítónővel a könyvek és könyvespolcok nagy takarítását, portalanítását. 

Könyvtárunk 2018.óta közösségi internet hozzáférési pont /DJP pont/ is, melynek szolgáltatásai a 
koronavírus járvány miatt csak a könyvtár előtti közterületen volt elérhető. Saját eszközön ingyenesen 
használhatták az internetet. Hátrányosan érintették a korlátozások azokat az olvasókat, akik nem 
rendelkeznek saját informatikai eszközzel. Amikor látogatható volt a könyvtár a könyvtári eszközöket 
használták internetezésre.  

Szervezet: 

A könyvtár dolgozóinak létszáma 1 fő könyvtáros munkakörben . A takarítást napi 2 órában a Hivatal 
takarítónője végzi. 

Az év során szervezeti átalakítás és személyi változás nem történt. 

Az 50 órás közösségi szolgálat keretében 4 fő középiskolás diák, valamint 2 fő diákmunka keretében 
kapcsolódott be a könyvtár munkájába. A nyári iskolai szünetben, a veszélyhelyzet elmúltával (2021.06.15.) 
, amikortól a könyvtárak újra nyithattak, lehetőség volt a teljes könyvtári állomány ellenőrzésének 
(leltározásának) megszervezésére. Ennek munkálataiban vettek részt a fiatalok. 



Infrastruktúra: 

a, A belső fizikai  terek állapotának változása:  

2020.márciusában teljesen megújult az olvasói tér bútorzata. Új asztalok, székek, fotelok és puffok 
váltották fel a régit. Megvásárlásuk Önkormányzati költségvetésből történt, a rendelés, kiválasztás 
Polgármester Úr érdeme. Hálás köszönet a munkájáért. 

 Nagyon szép, modern lett a könyvtár belső tere. Sajnos a hosszú bezárások miatt, még nem igazán 
élvezhették az olvasók. 

A művelődési ház belső felújítása keretében a vizesblokk is teljesen megújult, aminek a könyvtár használói 
is nagyon örülnek. Akadálymentesített, mozgáskorlátozottak részére elérhető  mosdót is kialakítottak a 
felújításkor. 

b, Infókommunikációs eszközök állapota:  

Az olvasói számítógépek (3 db) 2012-ben pályázati forrásból kerültek beszerzésre, majd 2018-ban egy 
újabb sikeres pályázat eredményeként (DJP Pont lett a könyvtár) kapott új eszközök (laptopok, tabletek, 
okostelefon) lehetővé tették, hogy a könyvtárban tanfolyamokat szervezzünk. /internethasználati 
alapismeretek idősek és fiatalok részére tanfolyamok voltak 2018.és 2019.évben is/ 

A rendszergazda jelzése szerint a számítógépjeink lassuak.  

Statisztikai adatok a könyvtár 2021.évi forgalmáról és állományáról: 

Beiratkozás: 

Összes 
beiratkozott 
olvasó 

14 éven 
aluli 

14-17 éves 18-29 éves  30-54 éves 55-65 éves 65 év feletti 

254 fő 35 fő 20 fő 37 fő 80 fő 38 fő 44 fő 

 

A táblázatból látható, hogy az iskolás gyerekek közül kevesen látogatták a könyvtárat az elmúlt évben. 
Ennek oka lehet, hogy a bezárások, korlátozások miatt elmaradtak a korábban rendszeres óvodai és iskolai 
csoportok könyvtárlátogatásai.  A korábbi évek tapasztalat, hogy egy -egy óvodai vagy iskolai csoport 
könyvtárlátogatása után megnőtt a gyerekek beiratkozási kedve, a könyvtárlátogatásaik rendszeressé váltak 
szüleik, nagyszüleik kíséretében. Sajnos 2021-ben a hosszú ideig tartó könyvtárlátogatási tilalom miatt csak 
egy iskolai osztálynak tudtunk könyvtári órát tartani./2021.11.11. 2. osztály első könyvtár látogatása 21 
fő/ 

A felnőtt lakosság körében viszont megmaradt az olvasási kedv. A járvány okozta korlátozások, 
könyvtárlátogatási tilalom ellenére is rendszeres olvasói, használói voltak 2021-ben is a könyvtárnak. 

Könyvtárhasználat 2021-ben: 

 2021.évben összesen könyvtárak zárva tartása 
idején 



személyes kölcsönzések száma 1286  641  

ebből 14 év alattiak 165  60  

táv.használat/telefon, e-mail/ 227 160 

internet használat 98 0 

kölcsönzött kötetek száma 1897 db 832 db 

ebből 14 év alattiak által 249 db 90 db 

helyben használt kötetek 
száma 

409 db 0 db 

 

ebből 14 év alattiak által 166 db  0 db 

 

A táblázatból kitűnik, hogy az 1 286 könyvtárlátogatás fele a korlátozások idején történt, amikor olvasók a 
könyvtárba nem léphettek be, ekkor a kölcsönzés házhoz szállítással illetve a könyvtár ajtónál történt. A 
beiratkozott olvasók éltek a lehetőséggel, hogy így olvasnivalóhoz jussanak.  

2021-ben 150 napon lehetett a könyvtári szolgáltatásokat igénybe venni, ebből 83 napot volt nyitva a 
könyvtár. 

2021.július hónapban leltározást tartottunk a könyvtárban, ekkor a kölcsönzés szünetelt, csak a korábban 
kikölcsönzött könyveket vettük vissza. 

Gyűjteményi információk: 

A gyűjteményfejlesztés 2021 évben is tervszerűen a gyűjtőköri szabályzat alapján és a könyvtárhasználók 
igényeinek figyelembevételével történt. 

2021.évben 300 kötettel gyarapodott a könyvtár állománya. Ebből gyermek és ifjúsági könyv 65 db, felnőtt 
szépirodalom 193 db és felnőtt szakkönyv 42 db volt. 

A könyvtár összes dokumentumainak száma 2021.december31-én: 16 522 db.  

Ebből felnőtt szépirodalom 6 604 db, gyermek és ifjúsági, ismeretterjesztő könyvek 3 304 db 

felnőtt szakkönyvek 6 583 db, térkép 12 db. A helytörténeti dokumentumaink száma :26 db .  
Hangdokumentum 5 db található a könyvtárban. 

Az állománygyarapítás forrásai:  

• Kéthely Község Önkormányzata 

• Érdekeltségnövelő támogatás/ amelyet az OKM biztosít a könyvtáraknak, a fenntartó által előző 
évben állománygyarapításra fordított összeg arányában/ 

• olvasói, kiadói ajándékkönyvek 

2021.évben 758 ezer forint értékben vásároltunk könyveket.   



Az érdekeltségnövelő támogatás 2021-ben 239 ezer ft volt.   

A könyvtári szolgáltatások bevétele 2021-ben 40 410 ft volt. 

A könyveken kívül 2021.évben 15 féle folyóiratra fizettünk elő, ezeket a korlátozások idején is 
kölcsönözhették az olvasók. 

Itt szeretném megköszönni a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy a könyv és folyóiratok vásárlására 
fordítható éves beszerzési keretünket az elmúlt években is igyekezett megtartani. 

A gyűjteményfeltárás során a dokumentumok adatai rögzítésre kerültek a SZIRÉN Integrált Könyvtári 
Rendszerbe.. A beérkező új dokumentumok adminisztrációja átlagosan 10 nap , ezután kerülnek a polcokra 
,ekkortól az olvasók már kikölcsönözhetik. 

Azokat a könyveket, melyek a könyvtárunkban nem találhatóak meg, az olvasók részére más könyvtárból 
könyvtárközi kölcsönzéssel vagy  ODR-en keresztülszerezzük be. 

2021-ben 5 db dokumentumot biztosítottunk így az olvasóknak. 

Állományapasztás/selejtezés/ 

Az állományvédelem célja, hogy a könyvek jó fizikai és esztétikai állapotban kerüljenek az olvasóhoz. 2020-
ban a gyermek részlegen 652 db könyvet vontunk ki a könyvtár állományából, 2021-ben folytattuk az 
állomány átvizsgálását, és a nagyon rossz állapotú, több példányban meglévő könyveket a felnőtt részen is 
kivontuk az állományból. 

Így 2021-ben 283 db dokumentumot töröltünk./egyedi és csoportosleltárkönyvből, katalógusból is/ 

A törlés oka:  

• tartalmi elavulás 

• az igény teljes hiánya (25 éve senki nem kölcsönözte) 

• az igényekhez képest magas példányszám 

• a példány rongált állapota, elvesztése 

A nyár folyamán megtartottuk a már évek óta tervezett teljeskörű állományellenőrzést , leltározást. A 
leltározás a könyvtár teljes állományát érintette.(több mint 16 500 kötetet) 

2021.július 1-től több mint egy hónapig tartó leltározási munkában segítettek az iskolai közösségi 
szolgálatot teljesítő középiskolás diákok és a 2 fő diákmunkás.  

A leltározás során a raktári katalógust összevetettük a polcon lévő állománnyal (minden egyes könyvet 
levettük a polcról, bele pecsételtük a leltározás időpontját), ezzel egyidejűleg a címleltárkönyvben (9 db 
van) is jelöltük a könyv meglétét.  

A feladatokat egymás között cserélgetve, igyekeztem a leltári munka egyhangúságát feloldani számukra. A 
fiatalok szorgalmasan kitartottak a leltározás nem éppen érdekfeszítő munkájában. Közben meglepődve 
tapasztalták mennyi érdekes könyv van a könyvtárban. 

 



Szolgáltatásokról:  

2021-ben a koronavírus miatt kialakult helyzetben kevesebb napot tudtunk nyitva tartani, mint a vírust 
megelőző években. 2021-ben 150 napon voltak elérhetőek a könyvtár szolgáltatásai. 

Az előző évi regisztrált olvasók 81, 4 %-a 2021-ben is beiratkozott és rendszeresen igénybe vette a könyvtár 
szolgáltatásait.  

Tapasztalható volt az emberek félelme a vírustól, ami szintén befolyásolta a könyvtárlátogatások számát. 
Rendezvényeket, képzést nem tartottunk 2021-ben. 

A kézimunka szakkör az őszi időszakban néhány hónapig megtartotta foglalkozásait a könyvtárban, de a 
vírushelyzet rosszabbra fordulása óta szünetet tartanak. 

 2021 június 16-tól ismét kinyithattak a könyvtárak, így 2021.évben is megtarthattuk az olvasótábort a 
helyi általános iskola alsó tagozatos tanulói részvételével. /9 fő / 2021.08.02-2021.08.06-ig. 

/Az olvasótáborról a beszámolóhoz csatolt mellékletben olvashatnak./ 

Régi és új szolgáltatásaink 2021-ben:  

• Könyvet házhoz vittük kérésre, nemcsak idős és mozgáskorlátozott olvasóknak 
• kölcsönzési határidőket automatikusan meghosszabbítottuk  
• késedelmi díjat nem számítottunk fel 
• a korlátozások idején Könyvtár Pontba/ajtónál/ lehetett kölcsönözni, irodai szolgáltatásokat kérni 

(fénymásolás, szkennelés , nyomtatás) 
• a személyesmegkeresés mellett telefonon/85 339 019/,  e-mailben: klktar93@gmail.com, vagy 

Facebook oldalon messengeren kértek könyvet az olvasók 
• folyóiratok kölcsönzése a könyvekhez hasonló módon történt 
• könyvtárközi kölcsönzés kérések teljesítése 

A Könyvtár Pont és a Könyvet házhoz szolgáltatásokat az olvasók örömmel fogadták, de nem pótolták a 
könyvtárban eltöltött kellemes órákat, a helyben olvasást, könyvválogatást, a barátokkal, ismerősökkel való 
közös találkozásokat, beszélgetéseket. 

A helyben elérhető szolgáltatásokra a pandémia miatt kevésbé volt lehetőség és a vírustól való félelem 
miatt az igény is csökkent. Az újra nyitáskor is kevesen és csak rövid időt töltöttek internetezéssel, 
olvasással a könyvtárban. A könyvek kiválasztását és megkeresését a polcokon néhányan továbbra is tőlem 
kérték. 

A koronavírus-járvány okozta változásokról 

A pandémia alatt 2020-ban bevezetett új szolgáltatások 2021. évben is érvényben maradtak. A 
veszélyhelyzet feloldása utáni időben a könyvtár látogatása, szolgáltatásainak igénybe vétele ,  a kormány 
által elrendelt mindenkori járványügyi intézkedések szigorú betartása /maszkviselés, kézfertőtlenítés a 
belépéskor/ mellett történt. 

Az olvasók elfogadták a szabályokat, bár néhányan a szabad könyvválogatást hiányolták a korlátozások 
idején. 

mailto:klktar93@gmail.com,%20vagy


 Jelenleg egyénileg látogatható a könyvtár, de könyvtári órákat, foglalkozásokat nem szervezünk.  A 
rendszeres fertőtlenítés, maszkviselés használatával igyekszünk védeni magunkat és a könyvtárhasználókat. 

Összegzés: 

Összességében az elmúlt évről elmondható, hogy rendkívüli és szokatlan helyzetek elé állított bennünket a 
vírusjárvány.   

Az olvasókkal való személyes találkozások hiányát nem tudtam pótolni.  

A könyvtár napjainkban nemcsak könyvtári feladatokat lát el, hanem közhasznú tájékoztatásos szolgáltatást 
is nyújt. 

 A könyvtárat felkeresők egyrésze az olvasás, a könyvek miatt jön a könyvtárba. Visszahozza a könyveket, 
szívesen válogat, keresgél a polcokon, olvasgat és kölcsönöz könyveket, folyóiratokat.  

De egyre többen azért jönnek a könyvtárba, mert segítségre van szükségük különböző ügyek intézésében, 
és úgy vélik, hogy ide jöhetnek.  

A legkülönbféle kérésekkel fordulnak hozzánk: Álláskeresők önéletrajz írásásában kértek segítséget, mások 
hivatalos iratok kitöltésében, vagy kérelmekhez szükséges nyomtatványokat kértek- email-ben, 
messengeren-, de közművek fogyasztásának lejelentését is kérték, vagy oltásra regisztráltunk olvasókat, 
időpontot foglaltunk, stb. 

A nehézségek mellett a pandémia hozott új megoldásokat, lehetőségeket, amiket mindenképpen érdemes 
megtartani és a későbbiekben is beépíteni a mindennapi gyakorlatba. (könyvek házhozszállítása, online 
kapcsolattartás az olvasókkal) 

Bízom abban, hogy a 2022.év már szabadabb, korlátozások nélküli lesz, visszatér a közösségi élet a 
könyvtárba is.  

 2022-ben a nyáron, igény és lehetőség szerint is tartunk olvasótábort. 2022.évben 70 éves lesz a 
könyvtárunk, az évfordulóra egy megemlékezést szeretnék megszervezni közös összefogással. 

Köszönöm a Képviselő Testület eddigi támogatását, mind a munkámat, mind pedig a könyvtár 
működtetését illetően.  

A könyvtár az új bútorokkal, virágokkal berendezve, barátságos és modern szép környezettel várja az 
olvasóit. Köszönet érte az olvasók nevében is. Reméljük, ebben az évben egyre többen használhatják a 
kényelmes fotelokat, székeket. 

A beszámolóval kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket és javaslataikat szívesen fogadom. 

Köszönöm, hogy elolvasták beszámolómat. 

 Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását és könyvtárosi munkám támogatását. 

                                                                     Köszönettel: Kovács Lajosné 

                                                                                        könyvtáros 

Kéthely, 2022.01.20. 



Olvasótábor Kéthelyen 

 

A Községi Könyvtár a helyi általános iskola alsó tagozatos tanulói számára olvasótábort hirdetett, 
melyre 2021.augusztus2-6-ig került sor.  

A tábornak kilenc résztvevője volt, hat fiú és három lány. A foglalkozások egy előre kidolgozott 
program szerint zajlottak reggel 8 és délután 4 óra között az általános iskola területén, a községi 
könyvtárban és szabadtéren is, a gyerekek legnagyobb örömére. 

Az első nap kölcsönös ismerkedéssel indult, majd ellátogattunk a községi könyvtárba, ahol játékos 
feladatokon keresztül megismerkedtek a gyerekek a könyvtári renddel és könyvtárhasználattal. 
Saját őrjegyet készítettek.  Délután a Balatoni mesék 1. részében a Balaton keletkezésének 
legendáját ismerték meg a gyerekek. A felfrissülést egy-egy szabadtéri játék biztosította. 

Kedden délelőtt Fábos Edit rendőrfőhadnagy tartott bűn- és balesetmegelőzési interaktív 
foglalkozást. Ebéd után folytatódott a Balatoni mesék sorozat, ezt követően a Japánból származó, 
készségfejlesztésre is alkalmas Papírszínházzal ismerkedtek a gyerekek, majd maguk is mesélhettek 
a segítségével./Holle anyó, Csipkerózsika, A kiskakas gyémántfélkrajcárja c. meséket mutatták be/ 

A szerdai nap a település történetéről és a helyi értékekről szólt az alsósok életkori sajátosságainak 
megfelelően. A településünk néveredete /Kethel-Kéthely/ és a Kőkecske című monda megismerése 
után, délelőtt felkerestük az egykori Fancsi-várat, (helyi és Somogy megyei értékünket), majd 
gyalogtúránk tovább folytatódott a Meleg-oldalba, valamint a Kokas-hídhoz. Itt sajnos a 
környezetszennyezés szomorú valóságát is megtapasztalhatták a gyerekek. Szerencsére az időjárás 
kedvezett a szabadtéri programnak. Délután a helyi értékekkel kapcsolatos játékos feladatokra 
került sor: kvíz, puzzle, képek felismerése- és társítása, stb. Ezen a napon Balla Mária, az értéktár 
bizottság elnöke volt a vendégünk. Dicséret illeti a gyerekeket a helytörténeti téma iránti 
érdeklődésükért és a játékok során tanúsított aktivitásukért. 

Csütörtökre szerencsére nem terveztünk szabadtéri foglalkozást, ezt a szakadó eső nem is tette 
volna lehetővé. Délelőtt a gyerekek a könyvtárból kikölcsönzött könyvekből olvastak, a kisebbek 
nézegették az állatos, vagy Mi Micsoda könyveket, a nagyobbak magyar népmeséket meséltek a 
kisebbeknek. Ezt követően játékos feladatokat oldottak meg a népmesékkel kapcsolatban: mese-
totó; mese-bingó.  Majd könyvjelzőket készítettek. Délután folytatódott a balatoni mesék sorozat, 
valamint különböző társasjátékokkal ismerkedhettek és játszhattak a gyerekek. 
 
Pénteken, a tábor utolsó napján a tízórai elfogyasztása után indultunk Balatonfenyvesre, ahol a 
Kultkikötő szervezésében Rutkai Bori Band Zsebtenger című, gyermekeknek szóló albumát 
bemutató koncerten vettünk részt. A helyszínre az önkormányzat kisbuszával jutottunk el. A 
hazatérés után a balatoni mesék sorozat befejező részét olvastuk el, majd visszavittük a könyvtárba 
a hétfőn kikölcsönzött könyveket. Végül egy kis fagyizással is megédesítettük a délutánt. 

A tábor lebonyolításában Dudás Eszter egyetemi hallgató segített, aki minden lehetőséget 
megragadott a gyerekek környezetre vonatkozó ismereteinek és környezettudatosságának a 
fejlesztésére. 

A tábor Kéthely Község Önkormányzat EFOP-3.9.2.-16-2017-00014 pályázata keretében valósult 
meg. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló 

A Művelődési Ház 2021. évi tevékenységéről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Oltiné Maczkó Nikolett  

  



Tisztelt Polgármester Úr!  

Tisztelt Képviselőtestület!  

 

A Művelődési Ház 2021. évi működésének megkezdésekor felülvizsgálta működését az alábbi rendelet 

szerint: 

Az Emberi Erőforrások Miniszterének 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelete a közművelődési 

alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről. 

E rendelet szabályozza a közművelődési alapszolgáltatások körében ellátható egyes szakmai 

feladatokat, a közművelődési alapszolgáltatások szakmai, személyi és infrastrukturális követelményeit, 

továbbá a közművelődési intézmények és közösségi színterek szakmai, működési, személyi és 

infrastrukturális követelményeit. 

Megállapításra került, hogy a rendeletben szabályozott személyi, tárgyi és minden egyéb feltételnek 

megfelelően működik a Művelődési Ház, szükséges lépések megtételére nincs szükség. A település 

létszámához kapcsolódó szolgáltatási kötelezettségnek is eleget teszünk. 

 

A korábbi évek tevékenységét folytatva, a 2021-es évre is az alábbi célokat tűzte ki: 

- értékközpontú kulturális kínálatot nyújtani  

- kulturális alapú esélyegyenlőtlenség csökkentése 

- a kreativitás és az öntevékenység fejlesztése 

- a néphagyományhoz való hozzáférés, azok közvetítése és létrehozása 

- a társadalmi együttműködés erősítése, a kirekesztés elleni küzdelem, 

- a kulturális konfliktusok kezelése  

- stratégiai partnerség kiépítése az intézmény és valamennyi partnere között 

- ifjúsági jelenlét erősítése 

 

 

A fentiekhez kiváló alapjául szolgált az elmúlt években megkezdetett munka. Településünkön működő 

intézményekkel létrejött kölcsönös együttműködésnek és a folyamatos kommunikációnak 

köszönhetően sikerült olyan programokat megvalósítani – különös tekintettel a 18 év alattiakra - , ami 

valóban újdonságot és élményt nyújt a résztvevők számára. Ezzel elősegítve a közösségi életet, 

közösségi élményt.  

 

Településünkön működő civil szervezetekkel, és non-formális csoportokkal a korábban kialakított 

rugalmas, kölcsönös együttműködéssel megalapozott kapcsolatot - az ismert vírus helyzet mellett is - 

2021 - ben is sikerült megtartani, valamint néhány esetben még tovább mélyíteni.  

 

Rendezvények tervezésénél, megvalósításánál fokozott figyelmet fordítottunk a kereslet-kínálat 

elvére. Folyamatos lakossági kommunikációnak köszönhetően a benyújtott pályázatokban a 

kötelezően megvalósítandó elemeket sikerült olyan szálra felfűzni, amivel a források érdemi 

kihasználtsága különösen magas. Ennek köszönhetően 2021 nyarán is több héten át tudtunk 



változatos, tartalmas és élményekkel gazdag tábori ellátást biztosítani helyi 7 - 14 éves fiatalok 

számára. Ezzel a lehetőséggel a résztvevő gyermekek maradandó élményekkel gazdagodtak, a 

családoknak pedig segítséget nyújtottunk a nyári szünet alatti gyermekfelügyelet problémájának 

megoldásában. 

 

2021-ben részben önkormányzati költségvetésből részben pedig pályázati forrásból felújításra került a 

művelődési ház keleti szárnya, valamint a hozzá kapcsolódó déli terem. Új bútorzatot kaptak a 

helységek, illetve kicserélésre került a színpad padozat és a függönyök is. Jelentős és látványos 

beruházással, új arculatot kapott a közösségi szintér, ami lehetővé teszi további színvonalas 

rendezvények megvalósítását is.  

 

A felújítási munkálatok és a vírushelyzet adta korlátozások maximális betartása mellett a következő 

programok, szakkörök valósultak meg 2021 – ben:  

- Sakk szakkör 

- Kerámia szakkör 

- Kéthelyi Asszonykórus próbái 

- Zumba 

- Havi rendszerességgel vegyes vásár 

- Március 15-ei koszorúzás 

- Húsvéti dekoráció készítése 

- Májusfa állítás 

- Hősök Napja 

- Nemzeti Összetartozás Világnapja 

- Nyári tábor (6 hét) 

- Piknik Kertmozi 

- Szüreti alkotói verseny 

- Ingyenes hallásvizsgálat 

- Sport – és egészségnap 

- Lurkó Nap 

- Szüreti borkorcsolyasütő verseny, felvonulás, bál 

- Október 23-ai koszorúzás 

- Déryné Program előadásai 

- Adventi megbeszélés helyi intézményekkel és civil szervezetekkel  

- Betlehem állítás, adventi koszorú készítés  

- Adventi gyertyagyújtás 

- Mézeskalács sütés az általános iskolásokkal 8 alkalommal 

- Közmeghallgatás  

- Adventi koncert, harangjáték 

- Karácsonyváró ünnepség és adventi vásár 

- Véradás 

- Sakkverseny 

 

 

 

 



Záró gondolatok:  

 

Örömmel tölt el, hogy 2021 - ben sor került a Művelődési Ház felújítására. A megvalósított 

rendezvényeink többnyire nagy létszámmal látogatták, - kiemelt népszerűségnek örvendtek őszi 

rendezvényeink - és vették igénybe az épületet akár magán célra is. 

 

A korábbi években megkezdett célkitűzések mentén szeretném a továbbiakban is folytatni munkámat, 

kiemelt figyelmet fordítva partnereinkkel és a lakossággal történő folyamatos kommunikációra. 

 

Hálásan köszönöm Kéthely Község Polgármesterének, Képviselőtestületének a Művelődési Ház 

tevékenységéhez való hozzáállását, támogatását, bizalmát! 

 

 

 

Tisztelettel: Oltiné Maczkó Nikolett  

 

Kéthely, 2021. január 17. 
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