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Tájékoztató az Ady Endre Művelődési Ház tevékenységéről 
 
 
Az alábbiakban elsősorban a 2013. évi második félévi és 2014. évi első félévi feladatellátásról lesz szó a 
Kiszombori Közösségi Napokkal bezárólag. 
 
Tárgyi feltételek 
 
A munkánk, ahogy a korábbi években is, továbbra is két helyszínen folyt. Az Ady Endre Művelődési Ház 
épületének állapota kielégítő, de már nagyon várjuk a felújítást. A villámhárító és a tető cseréje az 
ellenőrzés miatt már nagyon időleges, reméljük minél előbb elkezdődnek a munkálatok.  
2014-ban az e-Magyarország pont számítógépeiből egy tönkrement, ezt ha lehetséges szeretnénk pótolni, 
mert nem minden esetben vagyunk képesek kiszolgálni az igényeket. A szolgáltatásaink bővültek 
nyomtatással, fénymásolással és scanneléssel az e-Magyarország pont keretein belül. A tavalyi évben 
beszerzésre került egy új Canon 4 szín nyomású lézernyomtató, amely A/4-es méretben képes jó 
minőségben nyomtatni és nagyon jó minőségben scannelni. A színház-teremben idén tavasszal a 
hangtechnika erősítőit áttelepítettük a gépteremből a színpadhoz, így megkönnyítve a hangosítási munkát. 
A fénytechnika áttervezését a felújítás időszakára tervezzük. 
 
Személyi feltételek 
 
Jelenleg két fő teljes állásban dolgozik az Ady Endre Művelődési Házban. Ezen felül az elmúlt év során a 
kulturális közfoglalkoztatás lehetőséget biztosított két fő 5 hónapon keresztüli folyamatos 
foglalkoztatására, illetve idén szeptembertől ismét egy fő segít minket munkánk végzésében. A kulturális 
közfoglalkoztatottak nagy segítséget jelentettek hasznosan tudták kitölteni a munkaidejüket. Feladatainkat 
megfelelően ellátni képesek vagyunk emellett a létszám mellett. A takarítást az év folyamán a közmunka 
program résztvevőivel 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 biztosítunk, valamint a Nő Klub is 
kéthetente gyűlést tart épületünkben. A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör havi rendszeres gyűlései is 
nálunk kerülnek megrendezésre. A helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal is együtt működünk erre 
talán a legjobb példa a Kiszombori Roma Majális, ahol a helyszín és a technikai feltételek biztosítása 
mellett, a vetélkedő megszervezésében, a kiállítás berendezésében és a lebonyolításban is nagy szerepet 
vállaltunk. Az előbb felsorolt dolgokból látszik, hogy mind a civil szervezetek számára, mind pedig a 
lakosság számára a feladatellátásunk 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. 
 
Viszont néhány új rendezvényre felhívnám a figyelmüket. Az elmúlt egy év munkája során elkezdtünk 
egy folyamatot, ahol próbáltuk színesíteni a művelődési ház és a település programkínálatát. Ezekkel a 
rendezvényekkel próbáltuk a kultúra más szegmenseit megismertetni az emberekkel. 2013. október 31-én 
megrendezésre került a Halloween-napi Tökfaragás, amely rengeteg érdeklődőt vonzott és az esti 
mulatságra nagyon hangulatos dekorációt varázsoltak a résztvevők. 2014. februárjában elkezdtünk két 
programsorozatot. A Társasjáték estekre bevásároltunk különböző izgalmas társasjátékokból, de az 
alkalmak során a résztvevők is hoztak újdonságokat és együtt ismerkedtünk meg a izgalmasabbnál 
izgalmasabb játékokkal. A Kiszombori Kulturális Esték című rendezvénysorozatunk kevésbé volt sikeres, 
ennek okának kiderítése során arra jutottunk, hogy az emberek sajnos érdektelenek voltak az ilyen típusú 
kulturális ismeretterjesztő programokra. Ennek ellenére, tervezzük a folytatást, a programok átdolgozása 
folyamatban. 
 
A február hónap bővelkedett rendezvényekben. Ide tartozik az NKA-pályázati támogatásból létrejött 
Kiszombori Táncmulatságok című táncház, ahol táncoktatóval és a Juhász Zenekar élő zenéjével 
mulathattak a lakosok. A rendezvény havonta került megrendezésre. Az első két alkalom nagy 
látogatottságnak örvendett, de a következő alkalommal visszaesett ez a tendencia. Ez annak tudható be, 
hogy megkezdődtek a mezőgazdasági munkák. A negyedik alkalomtól megváltoztattuk a struktúrát és a 
célközönség fókuszát a gyerekekre irányítottuk, így délelőttönként szerveztük meg az táncházakat. A 
legeredményesebb eseményen több mint 260 résztvevő volt egyszerre a művelődési ház udvarán. 
 
A másik NKA-pályázati forrásból megvalósulható rendezvény a Szent Iván-éji Tűzugrás volt. A 
rendezvényen a Kiss Mária Hortensia Honsimereti Körrel együttműködve minden rendben zajlott. Az 
időjárás volt az egyetlen ami közbeszólt, ezért biztonsági okokból a főtérről a művelődési házba 
telepítettük át a rendezvényt. 
A két pályázat elszámolása már megtörtént, minden rendben volt velük. 
 
Beszámolóm keretében elérkeztünk a település talán legfontosabb eseményéhez a Kiszombori Közösségi 
Napokhoz. A rendezvény az ide vonatkozó előírásoknak mindenben megfelelt. Intéztem utánvilágító 
táblákat a menekülési útvonalak megjelölésére és Deszk Község Önkormányzata is segítségünkre volt 
asztalok és székek terén. A rendezvény az időjárás viszontagságai ellenére rendben lezajlott. Nem történt 
baleset, szünetet is csak egyszer kellett tartani egy hatalmas vihar miatt. Az első nap során, az utcabált le 
kellett mondanunk mert a téren folyamatosan esett az eső. A második nap során kisebb csúszással (kb. 20 
perc) minden programelemet meg tudtunk valósítani. A lakosság visszajelzései nagyon pozitívak a rossz 
időjárás ellenére is, úgy gondolják nagyon színesre sikerült a program és minden korosztályhoz szólt. 
Az én véleményem viszont egy kicsit más. Én rendezvényszervező szemmel azt vettem észre, hogy a 
Közösségi Napok során nem biztos, hogy a nagy, régi múltra visszatekintő zenekarok kellenek. A Dupla 
Kávé zenekaron sokkal többen tomboltak, mint akár Balázs Fecón, vagy a Bikinin. Ezt sokan az 
időjárásra fogják, de ez nem így van. Ha valaki ki szeretne jönni a koncertre, az megoldja, hogy kijusson, 
akármilyen is az időjárás (a rendezvény során többen telefonáltak Szegedről, hogy megtartjuk-e a 
koncerteket, mert akkor elindul). Összegezve: a következő Közösségi Napok programjában, inkább több 
kisebb költségvetésű produkcióra van szükség, nem pedig drága nagy nevekre.  
 
A művelődési ház bevételi részét főként a terembérleti tevékenység adja. Ezek általában vásárok, 
lakodalmak, termékbemutatók, tanfolyamok.  
 
A Kiszombori Híradó az elmúlt egy éves időszakban folyamatos megjelenéssel tájékoztatta a lakosságot. 
2013. augusztusa óta folyamatosan dolgozom az információs lap új küllemén és tartalmán. Remélem az új 
kinézet pozitív fogadtatást ért el és mindenki meg van elégedve mind a küllemmel mind pedig a 
tartalommal. Ehhez nagyban hozzájárulnak a szerkesztőség tagjai, akik rugalmasan, akár rövid határidőn 
belül is küldik lelkesen a cikkeket.  
 



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 
 
 
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.  
 
Munkánkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket szeretettel várom. 
 
 
 
Kiszombor, 2014. szeptember 23. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

Hegedűs Sándor 
                  művelődésszervező 

 
az Ady Endre Művelődési Ház munkatársai nevében 

 


