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Kiszombor Nagykiizs6g Onkorm 6ny zatinak
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Thi6koztat6 az Ady Endre Miivel6d6si Hiz 6s Kiszombori lfjfsigi Kiizpont
tev6kenys69616l

Az alftbbiakban els6sorb an a 2015 . 6vi m6sodik f616vi es 2016. 6vi els6 f616vi feladatell6t 6srol lesz szo a
Kiszombori Kozdssdgi Napokkal bezfurolag.

Tdrgyi feltdtelek

A szakmai munk6nk, k6t 6p0letben folyik 2016 januarjffi6l az Ady Endre Mrivel6d6si H1zban es a
Kiszombori Ifi ris6gi K<izpontban.
A mtivelodesi haz nyitva tartfsa: minden h6tkdznap 10-18
minden h6nap m6sodik pdntekj6n 2I oraig. Ezen kiviil

6rdig, szombatonk6nt 8-12 orfng, valamint
term6szetesen, rendezvenyek esetdn nyitva

tartrisunk kitol6dhat.
Az ifluslgi k<izpont : Kedd-csiitdrtokig 1 6-20
h6tf6nk6nt zfnva.

61619, pdntek-szombat 16-22 orhig, vas6rnap 14-18 oftig,

Szem6lyi felt6telek

Jelenleg k6t fo teljes 6llisban dolgozik az Ady Endre Mrivel6d6siHizban. Ezen feltil az elmultdv sordn a
kultur6lis kozfoglalkoztatfs lehet6sdget biztosftott 1 fo foglalkoztatdsfna. A kultur6lis kozfoglalkoztatott
nagy segits6get jelent a Kiszombori Ifitisrigi K<izpont letrehozfs(han, a fratalokkal va16 foglalkoz6sban
6len j6r 6s mindenben segit6kdsz. Innovativ rij dolgokat, rij szeml6letet mutat a fiataloknak, szakmulag
hatalmas segits6g6re van mind a mriveloddsi hriznak mrnd az ifiris6gi k6zpontnak.
Iddn mrijust6l lehetosdg nyilt, hogy az ,,Eleten tfii." Egyestileten kereszti.il egy m6sik kultur6lis
kozfoglalkoztatottat foglalkoztassunk az iflttshgi kdzpontban. A kozfoglalkoztatott nem csak a nyrtva
tattflsban, hanem a szakmai munk6ban is hatalmas segfts6get nytijt. 6 kdsziti az iflts1gi kozpont
plakdtlart, a pro gramok kidolgoz 6s(han, koordin6ci 6jabankiemelked6en r6szt vesz.
Ezen feltil az ifltsagi kdzpontnak egy koriilbeltil 15 f6s onk6ntes st6bja van (roviden a KIK-esek), akik az
elmrilt m6sfel 6v folyam6.n folyamatosan segitenek a ktilonbo zo rcndezv6nyeken 6s a piogramok
kidolgozris6ban 6s lebonyolit6sriban is.

A takarit6st az ev folyamdn a kozmunka program ftsztvevojevel oldottuk meg.

A szem6lyi felt6telek egyel6re biztositottak a k6t dpiilet mrikod6s6nek ell6t6s6hoz.



Szakmai munka

A mrivelSd6si h6z 6llando szolgfltatds reperto6rj6ban szerepel: a falugazddsz heti fogad66rajhnak
biztosit6sa, a havi jogsegdlyszolgillat, a horg6szenged6lyek kiad,ilshra helyszfn biztosit6sa, k6thetente a
Csongr6d megyei mozg6ssdri.ilt egyesi.ilet szftmfna is gytilds helyszint, valamint a N6 Klub is k6thetente
gyril6st tart 6piiletiinkben. A Kiss MSria Hortensia Honismereti Kcir havi rendszeres gyril6sei is nrilunk
keri.ilnek megrendez6sre, valamint rendszeresen rendeznek kiilonf6le rendezv6nyeket is i mrivel6 desihftz
teriilet6n. A Kiszombori Szabadid6s- 6s Termlszetbarfit Sportegyesi.ilet, valamint a MATASZ
Kiszombori csoportja is l6togat6ja a mrivel6desihdznak amikor is taggyril6stiket tartjrik. A Napraforg6
IdSsek Klubja is versenyekre ds felldpdsekre val6 felkdsziil6s c6lj6b6l rendszeres l6togat6nk.
Az el6bb felsorolt dolgokb6l l6tszik, hogy mind a civil szervezetek szdmina, mind pedig a lakoss6g
szftmftr a a helyszin bizto sit6sunk megfelelo.

Termdszetesen az illlando rendezv6nyek sem maradhattak el az elmiilt egy 6v folyam6n a mrivel6d6 sihaz
dlet6b6l, emlithetn6m itt a hamarosan iddn is megrendez6sre keriil6 Id6sek Yll6gnapjdt a Halloween-
ddlut6nt vagy az Aranykapu vdsdrt, de ezek felsoroldsa hosszas 6s fdldsleges lenne, hirr.n Ondk mind
r6szt vettek ezeken a csod6latos rendezvdnyeken.

A Kiszombori Hfrad6 a2 elmult egy 6ves idoszakban folyamatos megjelendssel t6jdkoztatta a lakoss6got.
A Hirad6 szerkeszt6s6ge, mindig idoben krildi a cikkeket ezzel ishozziljtrulva, folryamatos mrikrid6shez.

A Kiszombori Ktizdssdgi Napok kezdete elotti p6r nappal tortdnt az Intim Torna Illegal nevri zenekar
koriili botrrinyt Ieszttmitva. rendben 6s akad6lymentesen Iezajlott, j6 hangulatban 1elt. A program
kellokdppen szines volt 6s minden koroszt6lyt kdpes volt megmozgatm. A fel6m tett visszaielz6sek
alapjan jbI ereztek magukat a resztvevok ds pozitiv a visszhangj a a rendezv{nynek.

A besz6mol6m tov6bbi rdsz6ben a Kiszombori Ifiris6gi Kozpont szakmai mutkfldrafogok kit6mi.

A Kiszombori Ifiris6gi Kozpont (roviden KIK), 2015. janufur 20-ankezdte meg mtikodds6t ontev6keny
csoportkdnt, amely 2016 januafifua komoly munk6val kidrdemelte azt, hogy tev6kenys6giiket saj6t
6piiletbe helyezhessek 6t. Szakmai vezetdsemmel az rfltsftgi k<izpont csapat6nak tagtru kidekor6lt6k 6s
berendeztdk az epijletet, a kerft6s 6s a kert rendbet6teldben hatalmas munk at ialakak hiszen a
saj6tjuknak erzik az dpiiletet 6s otthonosan mozognak benne.

4 1V1tat 
ideje 6ta (2016.6pri1is 15.), folyamatos a nyitva tart6sunk 6s folyamatos a l6togatotts6gunk is.

Atlagban napi 10- 15 fd a regisztrdlt l6togat6nk, de a legkevesebb 8 fd volt, a legtobb pedig 32 egy napon.
Az iflusagi kozpontnak vannak 6lland6 l6togat6i, akik kdztil t<ibben csatlakoztak mfr a- szervezo
csapathoz, illetve minden hdten jdnnek rij l6togat6k.
Eletkorieloszl6sakovetkezo:l0o/o - 106ves alatti,30% - 10-146ves,40 %-I4-I8,20yo- 18 6vfdldtti.
Nem hivatalos inform6ci6nk szerint a Szegedi Kdzoss6gi Tdr - Kontaktpont Iroda lltogatotts6ga
nagyjrib6l megegyezik a Kiszombori Ifiris6gi Kozpont6val, ami a k6t telepiilds lakoss6gsz6m-
ktil<inbsdg6nek tekintet6ben a rdsziinkre igen j6nak mondhat6! A nyit6s 6ta eltelt f6l 6v r1vilfryititt wta,
hogy az ifiris6gi kozpontra sziiks6g van, szerepe fontos a telepiil6s 61et6ben. Az iflusagi kiizpont riltal
kinfit szolgitltatftsok 6s programok, folyamatos kikapcsol6d6st 6s'hasznos id6eltoltdst kinal akiizombori
fiataloknak.
A KIK-esek az elmrilt egy 6vben, tdbb nagyszabfsi rendezv6nyt bonyolitottak 1e szakmai
ir6nyit6sommal. Ezek koziil kettot emeln6k ki: a Halloween-d6lut6n okt6ber v6g6n, ahol az alkalomhoz
ill6 dekor6ci6val 6s jelmezekkel teremtetttik meg a hangulatot al6togat6k szdmfra, valamint az iflus1gi
kozpont legnagyobb rendezv6nye a Kiszombori Ifiris6gi Nap, ahol iddn vid6ki csapatok is indultak 6s a
dobog6s helyeket mind meg is szereztek. Az ifirisrigi nap a rdgi6ban 16vo ifiris6gi szewezetekkel
szorosabb6 tette az egyiittmrikciddst. Rendszeresen j6runk talalkozSl<ra, versenyekre; ilyen volt p6lddul a
folderiki djszakai kalandtrira, ahol a csapatunk a dobog6 miisodik fok6ra 6llhatott fel. Ezen kivtil helyi
szuperh6siink j6ft a SZIN-en (Szegedi Ifiris6gi Napok) 6s ndpszelisitette a Kiszombori Ifiris6gi
K0zpontot a fiatalok kordben.



A leirtak alapjan kijelenthetem, hogy az ifitsdgi kdzpont neve egyre sz6lesebb krirben lesz ismert es ezt a
munk6t folytatni kell.

Az ifltf,agi kozpont fenntart6srihoz 6,s allhoz, hogy fejl6dhessen viszont fontos lenne az er6forr6sok
6tcsoportosit6sa.
Az elmuIt m6sf6l 6v bebizonyitotta,hogy az ifiris6ggal foglalkozni kell 6s ez egy teljes embertkiv6n. Az
ifiris6gi kdzpont tizemeltet6se nem csak az dpiilet nyitva tart6s6b6l 6ll, hanem egy csapat irrinyft6s6b6l 6s
annak folyamatos tov6bbfejleszt6s6b6l is. A fiatalokkal val6 foglalkoz6s, rengeteg utanjarassat j(r, amely
rengeteg plusz elfoglalts6got jelent ak6r munkaid6n feliil is mind sz6momra mind a segilOt< szftmfia.
A jdvdre tekintve a kcivetkez6 fejleszt6si elkdpzel6sek lendithetik el6re a Kiszomboii fgrira4 K6zpont
fejl6d6s6t ds hosszri t6vri, rinfenntart6 mrikod6s6t:
Az ifirisrigi kozpontnak a mrivel6ddsi h8zt6I ftiggetlentil, de m6gis a rctdezv6nyek kapcs6n
egytittmrikddve kell l6tezme. A kozpont vezetdse egy teljes embert kiviin, aki munkaidej6ben nem csak az
ifiirs6gi kozpont nyitva tartds!fi, hanem a fiatalokkal va16 foglalkoz6st is mag6ban foglalja. A k6zpont
vezetljdnek fontos, hogy tiszt6ban legyen minden az ifiushgot 6rint6 hdtk-oznapi Os iqrisagpolitikai
k6rd6ssel, tan6csad6st 6s fogad66rrit tartson a helyi fiatalok sztrmfxa, u t til,itrb.i, O $atyazati
lehet6s6gekr6l illetve az oket drinto kedvezmdnyekrol. Erre a posztra az ifltsagi referens kinevez6se a
legmegfelel6bb (eztobb teleptl6sen is bev61t szok6s).
Azifltsagi kcizpont hosszri trivti mtikdd6s6re csak ezen feltdtelek megval6sit6s6t kovet6en lehet 6pitkezni.

Feladatainko szolgf ltatdsaink riividen, t6nyszeriien

- a Szegedi utcai 6s a Nagyszentmikl6si utcai dpiilet iizemeltet6se
(nyitva tafi 6s, takarit 6s, jo gszabilIvi megfeleltetds)

- kapcsolattarl6s, i.igyint6z6 s fenntart6val
(kdpviselo-testtileti el6terj eszt6sek, munka 6s pdnziigyek egy r6sze)

- eMagyarorsz6g Pont tizemeltet6se
(internetezds 4 gepen, lakoss6gi mdr66ra 6llisok bejelentdse, scannelds, nyomtat6s stb.)

- r endezv lnytervezds, rendezv6ny szerv ez6s, kirillitrisszervez6s
- rendezv6ny lebonyolitiis (int6zmdnyi ds ki.i1s6 szervek)
- (szdk)hely biztositiisa egyesiileteknek
- Kiszombori Hfrad6 helyi inform6ci6s lap szerkeszt6se
- rendezvdnyek arculati tervez6se, kivitelez6se

(plak6t, sz6r61ap, meghiv6 stb. magunk ds m6s dnkormdnyzatiintd,zm1ny reszere)
- telepiildsi e sem6nyek, r endezv 6nyek m6diakapc s o latainak bizto sitiisa
- rendezvdnytechnika biztosit6sa

(hangosit6s int6zm6ny,i 6s kiils6 szerveknek)
- rendezv6nyhelyszin biztositrisa <inkormilnyzati fenntartrisri intdzm6nyeknek

(6nkorm6nyzat, iskola, 6voda, v6don6k stb.)
- rendezv6nyhelyszfn biztositilsa kiils6 szerveknek

(mrivdszeti iskola, hat6r6rsdg, civil szervezetek stb.)
- jogr tan6csad6s biztositiisa
- termek b6rbe adiisa (v6s6r, termdkbemutat6, rendezvdnyek)
-szaknftnyupillyazatir6ssegf tdse,szakirfunyipalyazatirils
- civil szervezetek rendezv6ny szerv ez6s6nek t6mo gat6sa
- falugazditsznak 6s agr6rkamarai tandc sad6s 16 sz6re hely bizto sit6sa
- fi atalokkal va16 foglalkozds, rendezvdnyek szervezdse

Pf,lyd;zati munka

Az iddn az 1956-os forradalom 60. dvfordulSjarakiifi. pillyazaton 800.000 Ft-ot nyertiink, amelyb6l egy
eg6'sz napos megeml6kez6st fogunk l6tre hozni. Illetve a KozmrivelSd6si drdekelts6gnovei6 p1lyazxon a
mrivel 6 d6 s i haz szdmara 3 3 4. 0 0 0 forintot nyerti.ink p aIy azati for6sb 6 l.



Osszegz6s

A mtivel6desihiz 6s aziflis6gi kdzpont miikod6se folyamatos 6s egyel6re biztositott is. Az6rt, hogy ez a
jdv6ben tov6bbra is igy mrikddjdn, rengeteg szakmai munk6ra is p1lyip1ati fonrlsok bevon6s6ia van
sziiks6g. A fiatalok bevon6siival, fejl6d6k6pes 6s hosszri t6von fenntarthat6 kdz<iss6get tud,unk l6trehozni,
ezzel egyitt a lakoss6got megtartani.
Munkdnkkal kapcsolatos dszrev6teleiket, k6rd6seiket szereteffel v6rom.

Kiszombor, 2016. szeptember 20.

Tisztelettel:

mrivel6d6sszervez6


