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Szegvári Ernőné Polgármester Asszony 

és 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete részére 

 

 

Tisztelt Szegvári Ernőné Polgármester Asszony! 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

Beszámolómban a 2017. év szeptemberétől 2018. év szeptemberéig terjedő időszakban 

végzett munkánkról tájékoztatom Önöket.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közművelődési tevékenységről szóló 

beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.  

 

Kiszombor, 2018. szeptember 18. 

 

                                                    Tisztelettel: 

 

 

 Pozsárné Nagy Ilona 

 művelődésszervező 

  



Tájékoztató az Ady Endre Művelődési Ház és a Kiszombori Ifjúsági Központ 

tevékenységéről 

 

 

 

Tárgyi feltételek 

 

A művelődési ház és az ifjúsági központ épülete esztétikailag impozáns, és jól felszerelt. 

Rendelkezik azokkal az eszközökkel, melyek a megfelelő működést szolgálják. A mozigép 

teremből és a kisebb raktárhelyiségekből jól használható, tágas klubterem került 

kialakításra, melyhez modern vizesblokk kapcsolódik. Gyermekfoglalkozások, 

klubdélutánok, kisebb létszámú rendezvények számára kiváló helyszínt biztosít. 

Mozgáskorlátozott mosdó kialakításával teljesült az akadálymentesség intézményi feltétele. 

Korszerű fénytechnikával bővült színháztermünk. 

A művelődési ház nyitva tartása: minden hétköznap 10-18 óráig, szombatonként 8-12 óráig, 

valamint minden hónap második péntekjén 21 óráig. Ezen kívül természetesen, 

rendezvények esetén nyitva tartásunk kitolódhat. 

 

 

Személyi feltételek 

 

Jelenleg két fő művelődésszervező teljes állásban dolgozik az Ady Endre Művelődési 

Házban. Júliusig egy fő kulturális közfoglalkoztatott segítette munkánkat. Egy fő takarító 

segíti tevékenységünket. 

 

Szakmai munka 

 

Településünkön színes, sokrétű civil élet működik. A szervezeteknek összejöveteleikhez, 

rendezvényeikhez segítséget nyújtunk, termet, eszközöket biztosítunk. Kéthetente 

találkoznak intézményünkben a Kiszombori Mozgáskorlátozottak Egyesület és a Nőklub 

tagjai. A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör gyűlései és rendezvényei döntő többségben 

nálunk kerülnek megrendezésre. A Kiszombori Szabadidős- és Természetbarát 

Sportegyesületnek, a Kiszomborért Alapítványnak, a Kiszombori Kisebbségi 

Önkormányzatnak, valamint a MATASZ kiszombori csoportjának is termet biztosítunk 

összejöveteleik megtartásához. A Napraforgó idősek klubját a versenyekre és fellépésekre 

való felkészülésben próbateremmel, eszközökkel segítettük. A Kiszombori Horgász 

Egyesület rendszeresen tart falaink között horgászvizsgára felkészítő tanfolyamot és 

vizsgákat, valamint a horgászengedélyek is itt válthatók. Nagy örömünkre az Esőnap 

Álomszínház társulata ismét próbákat és előadást rendez a Művelődési Házban. 

A Kiszombori Dáridó csoport próbáihoz, fellépéseikhez mindig készséggel nyújtunk 

segítséget. Örömmel nyújtottunk helyszínt a Mikulás programjukhoz is. 

A Kiszombori Kisebbségi Önkormányzat gyermekprogramot rendezett intézményünkben. 

A község intézményeivel jó kapcsolatot ápolunk, kölcsönösen segítjük, erősítjük egymást.  

 



A Kiss Mária Hortensia Honismereti Körrel együttműködve 2017. október 6-án, 

méltóképpen emlékeztünk meg az Aradi vértanúkról. 

Október 23-án az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepi 

megemlékezést tartottunk. A Dózsa György Általános Iskola diákjai szavalatokkal és 

énekkari produkcióval színesítették a megemlékezést.  

Október 27-én a Halloween délutánt tartottuk meg. A gyermekeknek különböző feladatokat 

kellett teljesíteni ahhoz, hogy a délután végén cukorkát kereshessenek.  

A programra érkezőket tök és narancsfaragással, XBOX játékkal szórakoztattuk. 

Lássunk tisztán! - címmel prevenciós ismeretterjesztő előadás-sorozat hallgatói lehettünk a 

Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör szervezésének köszönhetően. 

November 12-én a Református Imaházban ünnepeltük a Reformáció 500. évfordulóját. 

Kiállítást rendeztünk Pongó Gyula reformátuslelkész életéről és munkásságáról. Fekete 

Nándor orgonaművész „Zene képekben” című koncertjével színesítettük az eseményt.  

December 1-én József Attila halálának 80. évfordulója alkalmából emléknapot tartottunk a 

Zöld fa utcai emlékháznál. A Kiszombori versesfüzet második kiadását Bene Zoltán a 

Magyar Írószövetség Csongrád Megyei Írócsoportjának elnöke mutatta be. A Dózsa György 

Általános Iskola tanulói a versesfüzetben szereplő költeményeket mondták el.      A 

megemlékezést koszorúzással zártuk. 

A Kiszomborért Alapítvány szervezésében adventköszöntő műsorral, gyertyagyújtással és 

kézműves vásárral kezdtük meg az ünnepi készülődést 

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör Luca-napi rendezvényén kézműves foglalkozás és 

a népszokások felelevenítése fogadta a látogatókat. 

December 29-én „Szeressük egymást gyerekek” címmel a Szegedi Nemzeti Színház tagjai 

előadóesttel szórakoztatták a közönséget. 

Varrótanfolyamot szerveztünk a kiszombori hölgyek körében. A résztvevők a saját 

varrógépükön sajátították el a gépivarrás alapjait. 

A Dáridó csapat 18. születésnapját szórakoztató előadással, vendégfogadással ünnepeltük. 

2018. február 4-én a település Busójárással búcsúztatta a telet. 

Február 24-én farsangi délutánt tartottunk a kicsiknek és nagyoknak egyaránt, ahol 

álarcokat, továbbá különböző farsanggal kapcsolatos kézműves alkotásokat készíthettek a 

látogatók. Vendégeinknek fánkot és teát kínáltunk. 

A Makói Hagymaházban „ A miniszter félre lép ” és a „ Ne most drágám ” című 

színdarabokat néztük meg csoportos színházlátogatások alkalmával. 

Február 22-én két monokomédiát mutattak be a Szegedi Nemzeti Színház tagjai.  

Varsányi Anna: Hangulatvilágítás című darabjában Szilágyi Annamária színművésznő, a 

Hangulatjelentés című darabban Járai Máté játéka varázsolta el a közönséget. 

Az idősebb korosztály ünnepélyesen elbúcsúztatta a telet egy rendkívül jó hangulatú 

farsangi rendezvénnyel. 

Márciusban a „Digitális szakadék csökkentése” címmel haladó szintű informatikai 

tanfolyamot szerveztünk. A 15 fős csoport a 35 órás oktatáson az infokommunikációs 

eszközök praktikus alkalmazását sajátította el.  

Március 28-án Berényi Nagy Péter, azaz Tücsök Peti Mókás mesék-mesés mókák című 

zenés, interaktív gyermekműsorával kápráztatta el a kicsiket.  

A Makói Magán Zeneiskola Művészeti Gála bemutatójára és a rajztanszakos tanulók 

munkáiból készült kiállításra invitáltuk a lakosságot. 

Március 15-én felemelő megemlékezést láthattunk a Dózsa György Általános Iskola tanulói 

tolmácsolásában. 



Az országgyűlési választások előtt lakosági tájékoztató gyűlésen informálódhattak 

polgáraink a pártok programjairól. 

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör által meghirdetett jótékonysági süti vásárnak és a 

Húsvétoló rendezvénynek adtunk helyet.  

A Költészet Napjáról a Kiszombori Községi Könyvtárral közösen, verssekkel, énekkel, 

zenével emlékeztünk meg. 

Április 22-én ünnepeltük a Kiszombori Ifjúsági Klub születésnapját. Együtt ünnepeltük az 

évfordulót játékkal, kézműves foglalkozással, palacsintával, üdítővel.  

Retro Majálisra hívták a szórakozni vágyókat a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 

szervezői. A program főzőversenyből, játékos versenyekből, zenei kínálatból tevődött 

össze. 

A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör honismeretei vetélkedőt rendezett 

intézményünkben az alsó és felső tagozatos gyermekek részére. 

Május 18-án, Néptánc gálán mutatták be tehetségüket településünk ifjú néptáncosai, lelkes 

közönség előtt. 

Anyák napi műsort rendezett színháztermünkben az általános iskola 3. a és 3.b  osztálya. 

Május 26-án az Esőnap Álomszínház 20. születésnapját három kabaréjelenet előadásával, 

megemlékezésekkel, vendégséggel ünnepeltük meg csodálatos hangulatban. 

Május 27-én rendeztük meg a Gyermeknapot. Számos izgalmas programmal vártuk a 

település gyermekeit és családtagjaikat. Rózsás Viki interaktív koncertjével, kézműves 

foglalkozással, ügyességi feladatokkal, arcfestéssel és, kerítésdíszítéssel szórakoztattuk az 

ünnepelteket. 

Júniusban „Digitális szakadék csökkentése” címmel haladó szintű informatikai tanfolyamot 

szerveztünk, ahol 15 kiszombori lakos gyarapította tudását.  

Jóga tanfolyamot tartunk heti rendszerességgel az egészségtudatos hölgyek aktív 

részvételével. Szabó Zsuzsanna jógaoktató szakértelme és emberi hozzáállása a garancia a 

hosszú távú működésre. 

Június 9-én rendezte meg a Kiszombori Szabadidős és Természetbarát Sportegyesület az V. 

Torontál kaland és kerékpártúrát. A zord időjárás ellenére jó hangulatban telt az izgalmas, 

baráti versengés. 

Június 24-én a 15. Szent Iván-éji tűzugráson és a Helytörténeti Gyűjtemény éjszakáján 

szórakozhattak, szemlélődhettek látogatóink. A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 

tagjai szervezésében jó hangulatú rendezvény részesei lehettünk. 

Az idei nyáron ötödik alkalommal került megrendezésre Kiszombori Gitárkoncertek 2018 

elnevezésű programsorozat. A koncerteknek a művelődési ház és a Rotunda adott helyet. 

Kiváló művészek, tehetséges tanulók hangszeres bemutatkozásának lehettünk fültanúi. 

Június 25-től angol ökumenikus tábor vette kezdetét intézményünkben. Két korcsoportban, 

kezdő és haladó szinten nyelvi képzésben részesültek a gyermekek. A pedagógusok a 

játékos tanulás mellett kézműves-foglalkozásokkal, sportos versenyekkel, beszélgetésekkel 

színesítették a tábor programját. 

Az idei Honismereti tábor programjának ez évben is helyet biztosítottunk. A résztvevő 15 

gyermek a tábor öt napján két kirándulással és sok-sok élménnyel gazdagodott. 

 

 

 

 



Július 9-étől a MATASZ Honvédelmi tábor 22 lakóját láttuk vendégül. A tábor rendkívül 

népszerű a gyermekek körében. Ez évben is bővíthették tudásukat katonai, honvédelmi 

területen. Látogatást tettek a békéscsabai Radarobjektumba és a gyulai várban.  

Fegyver alapismereteket, lőelméletet, lövészetet tanultak. Az itt megszerzett tudást 

lövészversenyen és a mártélyi Paintball pályán kamatoztatták. Megismerték a Makói 

Tűzoltó Kirendeltség és a Makói Mentőállomás munkáját is.  

Július 14-én a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör kiállítást rendezett a Helytörténeti 

Gyűjtemény textilanyagából és kincseiből. A tárlat megnyitója egyben a három hétig tartó 

Kukorica Útvesztő bevezető eseménye volt. 

Augusztus 3-án megrendeztük a második Mozgás Éjszakája programot. A közösségi 

sportokat kedvelő kiszomboriak gyertyafényes jógafoglalkozáson, kispályáslabdarúgó 

mérkőzésen, foszforeszkáló asztalitenisz játékon, tollaslabdázáson vehettek részt. 

Augusztus 20-án Szent István királyunk tiszteletére rendezett megemlékezésünkön szent 

misével, koszorúzással, ünnepi koncerttel adóztunk államalapítónk előtt. 

A Szegedi Sport és Fürdők Kft. kérésének eleget téve, a Határmenti tekerés 

kerékpáros teljesítménytúra fordító pontjaként fogadtuk a versenyzőket frissítővel, 

süteménnyel, tisztálkodási lehetőséggel.  

A szeptember 14-16-ig tartó Kiszombori Közösségi Napokat Kiszombor Nagyközség 

Önkormányzata szervezésében és támogatásával XXII. alkalommal rendeztük meg.  

Az ünnepélyes megnyitón elismerésben részesültek a Kiszombori Dózsa György Általános 

Iskola azon diákjai, akik országos tanulmányi versenyen, vagy országos sportversenyen 

legalább 3. helyezést értek el. 

A program összeállításakor arra törekedtünk, hogy minden korosztályú, érdeklődési körű, 

ízlésű látogatónk találjon számára megfelelő műsort, tevékenységet. Gyermekműsorral, 

népi játszóházzal, arcfestéssel, lufihajtogatással, harcművészeti bemutatóval vártuk a 

gyermekes családokat. Programunkat színesítettük a békeidőket felidéző Kackiás Verklis 

játékával és a reneszánsz korszakhoz visszanyúló zászlóforgató csoport parádéjával. Zenei 

kínálatunk rendkívül színes volt. Az ünnepélyes madrigáltól, a romamulatósig, az operett 

daloktól a népzenén át a jazz, illetve a könnyűzenéig terjedt a paletta. Péntek este 

lézershowwal, szombat este tűzijátékkal kápráztattuk el a közönséget. A vasárnapi Sportnap 

több helyszínen került megrendezésre, változatos programokkal.  

A Vályogos–tónál a már hagyományosan megrendezésre kerülő Vályogos Bajnoka 

Horgászverseny II. fordulóján vehettek részt a horgászok. A kiszombori Lőtéren a 

Kiszombori Lövészklub és a MATASZ támogatásával Községi Lövészverseny vette 

kezdetét. Három kategóriában mérhették össze tudásukat a sport kedvelői. A sportpályán is 

színes programokkal vártuk látogatóinkat. A Makói Budo Klub tagjai aerobick, aikido és 

taekwondo bemutatóját a Dózsa György Általános Iskola táncbemutatója követte. A futball 

szerelmesei kispályás labdarúgó mérkőzésen vehettek részt. Az óriás sakkmérkőzésen a 

dózsás kisdiákok jelenítették meg a sakkfigurákat. A selejtező mérkőzés két legjobbja 

mérkőzött meg egymással. Vendégeink az asztalinenisz rejtelmeibe is betekinthettek a 

Game Over formáció tagjai segítségével. A kisebbek kedvéért készültünk tollassal, 

twisterrel és óriás memóriajátékkal. 

 

 

 

 

 



 

 

Szolgáltatások 

 

A művelődési ház különböző szolgáltatásokkal segíti a lakosság minden napjait. Heti 

rendszerességgel falugazdász várja a gazdálkodókat. Az eMagyarország Pont két gépével 

nyilvános közösségi internetes hozzáférést biztosítunk az érdeklődők számára, 

térítésmentesen. A háztartási fogyasztó mérőóra állásainak online bejelentésében és 

fénymásolással, scanneléssel is rendelkezésre állunk. 

Kiszállásos véradásnak adunk helyet évente négy alkalommal.  Termeinket, eszközeinket 

/asztalok, székek/ igény szerint bérbe adjuk.  

 

Kiszombori Híradó havonta megjelenő számait összerendezzük és továbbítjuk a Makói 

Mozaik nyomdába. A lap színes, érdekes tájékoztatást nyújt a település eredményeiről és 

terveiről. 

 

 

 
 

Kiszombor, 2018. szeptember 18. 

 

 

 

 

 

                      Tisztelettel: 

 

 

                                           Pozsárné Nagy Ilona 

                                            művelődésszervező 
 


