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Tájékoztató az Ady Endre Művelődési Ház tevékenységéről 
 
 
Az alábbiakban elsősorban a 2014. évi második félévi és 2015. évi első félévi feladatellátásról lesz szó a 
Kiszombori Közösségi Napokkal bezárólag. 
 
Tárgyi feltételek 
 
A munkánk, hangsúlyosan most már az Ady Endre Művelődési Házra korlátozódik, mivel a régi 
művelődési ház funkciója átalakult és főként raktárként funkcionál. 
Az Ady Endre Művelődési Ház az elmúlt egy évben hatalmas változásokon ment keresztül. Az elnyert 
támogatásnak köszönhetően, kívül belül megújult az épület. Teljes fűtéskorszerűsítésen esett át beleértve 
a színház-terem befúvórendszerét is. Új nyílászárók, hőszigetelés, új tető és villámhárító-rendszer került 
kiépítésre. Az iroda helyiség megnagyobbításra került, így a sokkal tágasabb munkaterület mellett, 
hangulatosabb és kényelmesebbé is vált. A volt pénztárfülke is átalakításra került a kazánok 
áthelyezésével. A helyiség teljes eredeti nagyságát elnyerte és új funkcióval ruháztuk fel: itt került 
kialakításra az e-Magyarország Pont és társalgóként is funkcionál. 
Az előtér is újításokon esett át, a régi lambéria eltávolításra került és egy gipszkarton fal került a helyére a 
fal szellőzésének elősegítésére.  
Az előtérben már hónapok óta elérhető szolgáltatássá vált a ping-pong- és csocsózási lehetőség valamint a 
nap bármely szakában társasjátékozhatnak a látogatók.  
Nyitva tartásunk a következőképpen néz ki, 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 teljes állásban dolgozik az Ady Endre Művelődési Házban. Ezen felül az elmúlt év során a 
kulturális közfoglalkoztatás lehetőséget biztosított 1 fő fél éven keresztüli folyamatos foglalkoztatására, 
illetve idén februártól ismét egy fő segít minket munkánk végzésében. A kulturális közfoglalkoztatott 
nagy segítséget jelent, hasznosan tudja kitölteni a munkaidejüket. Feladatainkat megfelelően ellátni 
képesek vagyunk emellett a létszám mellett. A takarítást az év folyamán a közmunka program 
résztvevőjével oldottuk meg.  
 
Szakmai munka 
 
A művelődési ház állandó szolgáltatás repertoárjában szerepel a falugazdász heti fogadóórájának 
biztosítása, a havi jogsegélyszolgálat, a horgászengedélyek kiadására helyszín biztosítása, kéthetente a 
Csongrád megyei mozgássérült egyesület számára is gyűlés helyszínt biztosítottunk – sajnos a csoport a 
tevékenységét szünetelteti már egy ideje - , valamint a Nő Klub is kéthetente gyűlést tart épületünkben. A 
Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör havi rendszeres gyűlései is nálunk kerülnek megrendezésre, 
valamint rendszeresen rendeznek különféle rendezvényeket is a művelődési ház területén. A Kiszombori 
Szabadidős- és Természetbarát Sportegyesület is rendszeres havi látogatója a művelődési háznak, amikor 



is taggyűlésüket tartják. A Kiszombori Hagyományőrző Citerazenekar hetente legalább egyszer próbára 
igénybe veszi az épületet, valamint a Napraforgó Idősek Klubja is versenyekre és fellépésekre való 
felkészülés céljából rendszeres látogatónk.  
2015 januárjában új csoport kezdte el a művelődési ház keretein belül, Kiszombori Ifjúsági Központ 
néven (röviden KIK). A csoport 13 aktív helyi fiatalból áll. A csapat tagjai szeretnének a település 
fiataljai számára új kikapcsolódási lehetőséget biztosítani, új programok, összejövetelek szervezésével és 
lebonyolításával. A szakmai vezetésüket felvállaltam és nagyfokú lelkesedésüknek és aktív 
részvételüknek köszönhetően jó kis csapatot sikerült összehozni. A csapat rendszeres rendezvényei közé 
tartozik a KIK-Filmklub, a Karaoke-est és a Póker-est. Ezen felül a nyáron közösen megszerveztük és 
lebonyolítottuk az I. Kiszombori Ifjúsági Nap-ot, melynek sikerén felbuzdulva szeretnénk hagyományt 
teremteni. 
 Az előbb felsorolt dolgokból látszik, hogy mind a civil szervezetek számára, mind pedig a lakosság 
számára a helyszín biztosításunk megfelelően biztosított. 
Természetesen az állandó rendezvények sem maradhattak el az elmúlt egy év folyamán a művelődési ház 
életéből, említhetném itt a hamarosan idén is megrendezésre kerülő Idősek Világnapját vagy a 
Húsvétolót, amely nagy népszerűségnek örvendett idén is, de ezek felsorolása hosszas és fölösleges lenne, 
hiszen Önök mind részt vettek ezeken a csodálatos rendezvényeken. 
A művelődési ház bevételi részét főként a terembérleti tevékenység adja. Ezek általában vásárok, 
lakodalmak, termékbemutatók, tanfolyamok. A felújítás során a vásárok és termékbemutatók nem voltak 
megvalósíthatóak. A szakmai véleményem az, hogy a vásárok az új felújított művelődési ház profiljába 
már nem illenek és helyettük kulturális tartalommal szükséges feltölteni az épületet. 
Művelődési házunk épületében gyakran fogadunk időszakos kiállításokat is, ahogyan az megtettük a 
2015-ös Kiszombori Közösségi Napokon is, ahol Naszradi András képeiből készült fotókiállítás 
tekinthető meg október 2-ig. 
A Kiszombori Közösségi Napok 2015-ben, szerencsére kellemes napsütéses időjárással örvendeztetett 
meg minket. A rendezvény zavartalanul és jó hangulatban zajlott mind a három nap. Az első nap, 
pénteken a hivatalos megnyitó fényét különösen emelte a könyvtár és művelődési ház épületének 
ünnepélyes átadása, melyet mindkét helyen a Makói Magán Zeneiskola zenekara vezetett fel.  
A művelődési ház avatása után az előbb említett Naszradi András fotókiállításának megnyitására került 
sor. A főtéren 19.00-tól Somló Tamás koncertjén vehettek részt az érdeklődők, majd az RPD-helyi 
paródia formáció szórakoztatta a közönséget, végezetül az utcabálon éjfélig mulattak a résztvevők. 
A második nap már reggel érdekfeszítő programokkal fogadta az érdeklődőket: ugrálóvár, népi játékok, 
rodeó-bika, óriásbuborék készítés, KIK-poly, kézműves foglalkozások. A programok sorát a Kiskalász 
gyermekeknek szóló koncertje indította, majd az ebéd utáni programok következtek ahol, Tarnai Kiss 
László és fia szórakoztatták a kilátogatókat nóta és népszerű slágerek előadásával. A délután folyamán 
lezajlott az aszfaltrajzverseny, ahol 2 első helyezettet is avathattunk, majd a motoros felvonulás 
következett. A programot a helyi csoportok folytatták, ahol már szépen megtelt a tér, és igazán jó 
hangulat kerekedett. Az est sztárvendége a Kowalsky meg a Vega együttes volt, akik fergeteges 
hangulatot csináltak és rengeteg embert vonzottak, nem csak Kiszomborról, hanem a környező 
településekről is. Az est ismét egy jó hangulatú utcabállal ért véget, ahol az M-Jam zenekar húzta a 
talpalávalót hajnali 2 óráig. 
A Sportnap (vasárnap), a kezdeti időjárási viszontagságok ellenére nagyon jó hangulatban telt. Mind az 
Öregfiúk – U16 barátságos futballmérkőzésen, a kerékpáros ügyességi pályán, a Mozogjunk együtt! – 
futáson, valamint a Makói Egészségügyi Fejlesztési Iroda erőkihívásain a rossz idő ellenére egész szép 
létszám gyűlt össze. 
A Kiszombori Híradó az elmúlt egy éves időszakban folyamatos megjelenéssel tájékoztatta a lakosságot. 
A Híradó szerkesztősége, mindig időben küldi a cikkeket ezzel is hozzájárulva, folyamatos működéshez.   
 
Feladataink, szolgáltatásaink röviden, tényszerűen 
 
- a Szegedi utcai és a Nagyszentmiklósi utcai épület üzemeltetése  

(nyitva tartás, takarítás, jogszabályi megfeleltetés) 
- kapcsolattartás, ügyintézés fenntartóval  

(képviselő-testületi előterjesztések, munka és pénzügyek egy része) 
- eMagyarország Pont üzemeltetése  



(internetezés 4 gépen, lakossági mérőóra állások bejelentése, scannelés, nyomtatás stb.) 
- rendezvénytervezés, rendezvényszervezés, kiállításszervezés 
- rendezvény lebonyolítás (intézményi és külső szervek) 
- (szék)hely biztosítása egyesületeknek 
- Kiszombori Híradó helyi információs lap szerkesztése 
- rendezvények arculati tervezése, kivitelezése  

(plakát, szórólap, meghívó stb. magunk és más önkormányzati intézmény részére) 
- települési események, rendezvények médiakapcsolatainak biztosítása 
- rendezvénytechnika biztosítása  

(hangosítás intézményi és külső szerveknek) 
- rendezvényhelyszín biztosítása önkormányzati fenntartású intézményeknek  

(önkormányzat, iskola, óvoda, védőnők stb.) 
- rendezvényhelyszín biztosítása külső szerveknek  

(művészeti iskola, határőrség, civil szervezetek stb.) 
- jogi tanácsadás biztosítása 
- termek bérbe adása (vásár, termékbemutató, rendezvények) 
- szakirányú pályázatírás segítése, szakirányú pályázatírás 
- civil szervezetek rendezvényszervezésének támogatása 
- falugazdásznak és agrárkamarai tanácsadás részére hely biztosítása 
- fiatalokkal való foglalkozás, rendezvények szervezése 
 
 
Pályázati munka 
 
Az Ady Endre Művelődési Ház programjait folyamatosan színesítjük, ezért próbáljuk megragadni a 
kínálkozó lehetőségeket. A kitalált programokhoz keresünk pályázati lehetőségeket, és a pályázati 
lehetőségekhez is kitalálunk programokat. Az elmúlt évben nem sok pályázaton nyertünk, de ennek 
ellenére kisebb költségvetéssel bár de megvalósítottuk a megálmodott rendezvényeket.  
Az egyik nyertes pályázatunk a Kiszombori Táncmulatságok néven újraindítjuk táncházunkat, ahol most 
az óvodás és iskolás rétegre koncentrálunk majd. 
 
Összegzés 
 
A művelődési ház működése folyamatos és egyelőre biztosított is. Azért, hogy ez a jövőben továbbra is 
így működjön, rengeteg szakmai munkára és pályázati források bevonására van szükség. A fiatalok 
bevonásával, bővíteni leszünk képesek befogadó közönségünket, valamint ezen keresztül programkínálati 
palettánkat is. 
 
Munkánkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket szeretettel várom. 
 
 
 
Kiszombor, 2015. szeptember 23. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

Hegedűs Sándor 
                  művelődésszervező 

 
az Ady Endre Művelődési Ház munkatársai nevében 

 


