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Tisztelt Szegvári Ernőné Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

2017. március 31-e óta vagyok Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Ady Endre
Művelődési Ház művelődésszervezője. Az eltelt időszak alatt igyekeztem munkámat
legjobb tudásom szerint végezni. Törekedtem a helyi hagyományok, szokások
megismerésére. Úgy érzem az eltelt fél év során sikerült jó kapcsolatot kialakítanom
munkatársaimmal és a lakossággal is.
Beszámolómban a 2016. év II. felében és a 2017. év I. felében végzett munkánkról
tájékoztatom Önöket.
Kérem a beszámoló szíves megtárgyalását és elfogadását!

Kiszombor, 2017. szeptember 17.

Tisztelettel:

Pozsárné Nagy Ilona
művelődésszervező

Tájékoztató az Ady Endre Művelődési Ház 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.
Előfordul, hogy helyiségeink kevésnek bizonyulnak, de ez a problémánk hamarosan
orvoslásra kerül a most kezdődő átalakításnak köszönhetően.
A szakmai munkánk, két épületben folyik, az Ady Endre Művelődési Házban és a
Kiszombori Ifjúsági Központban.
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 teljes állásban dolgozik az Ady Endre Művelődési Házban. Ezen felül
a kulturális közfoglalkoztatás lehetőséget biztosított 2 fő foglalkoztatására. A kulturális
közfoglalkoztatottak nagy segítséget jelentenek a Kiszombori Ifjúsági Központ
üzemeltetésében, és a művelődési házban folyó munkát is segítik.
Ezen felül az ifjúsági központnak egy körülbelül 10 fős önkéntes stábja van (röviden
a KIK-esek), akik rendezvényeink állandó segítői. A takarítást az év folyamán a közmunka
program résztvevőjével oldottuk meg.
A személyi feltételek biztosítottak a két épület működésének ellátásához.

Szakmai munka
Településünkön színes, sokrétű civil élet működik. A szervezeteknek
összejöveteleikhez, rendezvényeikhez segítséget nyújtunk, termet, eszközöket biztosítunk.
Kéthetente találkoznak intézményünkben a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei
Egyesületének helyi csoportja, és a Nőklub tagjai. A Kiss Mária Hortensia Honismereti
Kör gyűlései és rendezvényei nagy százalékban 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 segítjük. A Kiszombori Horgász Egyesület rendszeresen tart
falaink között horgászvizsgára felkészítő tanfolyamot és vizsgákat, valamint a
horgászengedélyek is itt válthatók.

A község intézményeivel jó kapcsolatot ápolunk, kölcsönösen segítjük, erősítjük
egymást. Termeinkben készül fel a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
Nótafa Népdalköre és a Fürgelábak Táncegyüttes egy-egy kulturális megmérettetés,
vendégszereplés előtt.
A Kiszombori Dáridó csoport próbáihoz, fellépéseikhez mindig készséggel nyújtunk
segítséget. Örömmel nyújtottunk helyszínt a Mikulás programjukhoz is.
A Kiszombori Kisebbségi Önkormányzat Halloween partit, Mikulás ünnepélyt,
farsangi mulatságot és tini-discót rendezett intézményünkben.
Október 6-án, méltóképpen emlékeztünk az Aradi vértanukról.
Az Idősek Világnapja alkalmából a település szép korú lakosait operett előadással, a
Mélykúti Citerazenekar műsorával és finomságokkal köszöntötték a Kiszombori Szociális
és Gyermekjóléti Intézmény dolgozói.
Október 23-án az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulója alkalmából
Márfai József érem és dokumentumgyűjteményét, Szanka József az ’56-os Forradalom
hőseinek személyes képeiből, tárgyaiból, újságokból, kitűntetésekből álló tárlatát, Borsi
Sándor szobrait láthattuk. Az ’56-os Emlékkő ünnepélyes avatására került sor, ezt
követően a Szabadság, szerelem című filmet tekinthették meg az érdeklődők.
A Kiszomborért Alapítvány szervezésében adventköszöntőn és színvonalas
jótékonysági operett-esten vehettek részt a műfaj kedvelői.
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör Luca-napi rendezvényén kézműves
foglalkozás és a népszokások felelevenítése fogadta a látogatókat.
A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény meghitt műsorral,
vendéglátással kedveskedett az időseknek karácsonyi ünnepén.
A telet Busójárással búcsúztattuk, ezt követően a KMHHK szervezésében A Zördög
című pajzán, népi komédia szórakoztatta a műfaj kedvelőit, melyet a szegedi Nemzeti
Színház művészei mutattak be.
Február 20-án a Körös-Maros Nemzeti Park Fotókiállítását mutattuk be.
Az idősebb korosztály ünnepélyesen elbúcsúztatta a telet egy farsangi rendezvénnyel.
Március 6-án Grimm-Busz színház társulata gyermekműsorral lepte meg a
gyermekeket a KMHHK szervezésében.
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
tanuló tolmácsolásában.
Április 14-én ünnepeltük a Kiszombori Ifjúsági Klub születésnapját, melyre
vendégeket is hívtunk. Együtt ünnepeltük az évfordulót játékkal, kézműves foglalkozással,
palacsintával és szalonnasütéssel.
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör által meghirdetett jótékonysági süti
vásárnak és a Húsvétoló rendezvénynek adtunk helyet.
Május 17-én lakossági fórum nyújtott tájékoztatást az elért eredményekről. Itt választ
kaphattak az állampolgárok kérdéseikre, panaszaik meghallgatásra találtak.
Május 18-án, Néptánc gálán mutatták be tehetségüket településünk ifjú néptáncosai
lelkes közönség előtt.
Anyák napi műsornak biztosítottunk méltó helyszínt az általános iskola két
osztályának.
Májusban a helyi Napraforgó Nyugdíjasklub vendégül látta a földeáki és az óföldeáki
nyugdíjas szervezetet. A találkozó jó hangulatban, fehér asztalnál telt.

Május 28-án rendeztük meg a Gyermeknapot. Számos izgalmas programmal vártuk a
település gyermekeit és családtagjait. A Fülemüle zenekar interaktív koncertjével,
kézműves foglalkozással, óriás csúszdával, sorversennyel, sakk szimultán partival,
arcfestéssel és plüssmackó kiállítással, kerítésdíszítéssel szórakoztattuk az ünnepelteket.
Júniusban „Digitális szakadék csökkentése” címmel informatikai tanfolyamot
szerveztünk. A 10 fős csoport a 35 órás oktatáson az információs eszközök alapvető
használatát sajátította el, és az operációs rendszer szolgáltatásait ismerte meg.
Sakk szakkört indítottunk gyermekek részére. Minden szombaton délelőtt Bartos
Ferenc, a Csongrád Megyei Sakkszövetség elnöke oktatja a szellemi sport iránt érdeklődő
tanulókat.
Jóga tanfolyamot tartunk heti rendszerességgel az egészségtudatos hölgyek aktív
részvételével. Szabó Zsuzsanna jógaoktató szakértelme és emberi hozzáállása a garancia a
hosszú távú működésre.
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör vetélkedőt rendezett intézményünkben az
alsó és felső tagozatos gyermekek részére.
Zomborról mindenkinek címmel négy részes előadássorozatot tekinthettek meg az
érdeklődők: népbetegségek, régészet, grafológia és rovásírás témakörben.
Június 9-én átadásra került a kiszombori futballkedvelő lakosság nagy örömére a
minden igényt kielégítő műfüves pálya.
Június 23-án első alkalommal rendeztük meg a Mozgás éjszakája programot,
csatlakozva
az
Egészségfejlesztési
Iroda
által
meghirdetett,
országos
rendezvénysorozathoz. A program visszhangra talált a lakosság körében.
Futballmérkőzések, jógafoglalkozás, futás várta az aktív látogatókat.
Az idei nyáron negyedik alkalommal került megrendezésre Kiszombori
Gitárkoncertek 2017 elnevezésű programsorozat. A koncerteknek a művelődési ház és a
Rotunda adott helyet. Kiváló művészek, tehetséges tanulók hangszeres bemutatkozásának
lehettünk fültanúi.
Az idei Honismereti tábor programjának ez évben is helyet biztosítottunk. A
résztvevő 24 gyermek a tábor öt napján két kirándulással és sok-sok élménnyel
gazdagodott.
Június 17-étől a MATASZ Honvédelmi tábor lakóit láttuk vendégül. A tábor
rendkívül népszerű a gyermekek körében. Ez évben bővíthették tudásukat a katonai,
honvédelmi területen. Látogatást tettek a szolnoki Reptár Repülőparkban és a szegedi
repülőtéren. A Szegedi Repülő Egyesület Progresszív Ejtőernyős Szakosztály tagjai által
irányított foglalkozáson vettek részt a gyermekek.
A Rónay Napok megnyitó rendezvénye egy különleges kiállítás volt, mely a település
történelmét nagymértékben meghatározó család bútorait, emlékiratait mutatta be. A
eseményt még értékesebbé tette, hogy a család három tagja megtisztelt bennünket
jelenlétével.
Augusztus 20-án Szent István királyunk tiszteletére rendezett megemlékezésünkön
szent misével, koszorúzással adóztunk államalapítónk előtt.
A Szegedi Sport és Fürdők Kft. ez évben is felkért bennünket, hogy a
Decathlon – Határmenti tekerés kerékpáros teljesítménytúra fordító pontjaként
fogadjuk a versenyzőket frissítővel, süteménnyel, tisztálkodási lehetőséggel.
Munkatársaimmal felkészülve vártuk a sportolókat, lehetővé tettük a visszaútra történő
felkészülésüket.

2017. szeptember 15-17-ig tartó Kiszombori Közösségi Napokat Kiszombor
Nagyközség Önkormányzata szervezésében és támogatásával, XXI. alkalommal rendeztük
meg. A program összeállításakor arra törekedtünk, hogy minden korosztályú, érdeklődési
körű, ízlésű látogatónk találjon magának megfelelő műsort, tevékenységet. Az ünnepélyes
megnyitón elismerésben részesültek a településért legeredményesebben munkálkodó
személyek a falu megtisztelő nyilvánossága előtt.
Ez évben Börcsökné Balázs Márta a Kiszombori Karátson Emília Óvoda vezetője,
önkormányzati képviselő asszony, a Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó
Bizottság elnöke Kiszombor Nagyközség érdekében kifejtett közszolgálati
tevékenységéért és Bújdosó Géza a Kiszombori Sporthorgász Egyesület titkára a sportért
kifejtett szervező munkájáért vehette át a Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete által adományozott „KISZOMBORÉRT” díjat.
A Közösségi Napok program összeállításakor gondoltunk a családokra, gyermekekre,
fiatalokra, a középkorosztályra és a szép korúakra egyaránt. Változatos műsorokkal,
bemutatókkal szórakoztattuk a rendezvényre kilátogató helyi lakosokat és a vidéki
vendégeket. Kiszombor hagyományőrző amatőr művészeti csoportjai mellett a
szomszédos települések kulturális egyesületei is bemutatkoztak. Országos hírű együttesek,
előadók szórakoztatták az érdeklődőket számos műfajban. A harmadik napon a
hagyományokhoz híven, Sportnap keretében táncos, sportos bemutatókat,
akadályversenyeket, futballmérkőzéseket rendeztünk. Népszerű program volt a
papírsárkány eregetés és a kutyás bemutató is.

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. Termeinket, eszközeinket /asztalok,
székek/ igény szerint bérbe adjuk.
Kiszombori Híradó havonta megjelenő számait alkotó cikkeket bekérjük,
összerendezzük és továbbítjuk a Makói Mozaik nyomdába. A lap színes, érdekes
tájékoztatást nyújt a település eredményeiről és terveiről.

Tájékoztató a Kiszombori Ifjúsági Központ tevékenységéről

Tárgyi feltételek
Szakmai munkánk a Kiszombori Ifjúsági Központban folyik nyári nyitva tartás
szerint (júniustól szeptemberig) hétfőn zárva, keddtől csütörtökig, 15-21 óráig, pénteken
és szombaton 15-22 óráig, vasárnap pedig 15-19 óráig. Téli nyitva tartás szerint
(októbertől májusig) hétfőn zárva, keddtől csütörtökig, 16-18 óráig, pénteken 16-20 óráig,
szombaton és vasárnap pedig 14-20 óráig.
Az épület kívülről és belülről is szemet gyönyörködtető, hiszen kerítésünket, illetve
udvarunkat számos virág színesíti. Az épület belsejét a fiatalokból álló csapatunk munkái
borítják, melyek szintén szép látványt nyújtanak minden látogató részére.
Személyi feltételek
A Kiszombori Ifjúsági Központban jelenleg 2 fő dolgozik kulturális
közfoglalkoztatottként. Az ott folyó munkát a KIK tagjai (10 főből, fiatalokból álló
önkéntes csapat) is segíti. A kulturális közfoglalkoztatottak tartják nyitva a fiatalok
számára az épületet. Rácz Máté, önkéntes vezetőként készíti a programtervet, plakátokat a
fiatalok bevonásával, véleményüket kikérve.
Szakmai program

-

-

-

Az ifjúsági központban továbbra is várjuk a látogatókat különböző rendezvényeinkre,
nem csak Kiszomborról, hanem a környező településekről is.
Az elmúlt egy évben a következő rendezvényeinket emelnénk ki:
2016. június 10-én folytattuk az Élmény-könyvklub programsorozatunkat. Ismert
ifjúsági regények alapján, feladatokkal hangulatosabbá tegyük a gyermekek számára
az olvasást – ez alkalommal a Harry Potter könyvsorozat egyik fejezetéhez
kapcsolódóan oldhattak meg feladványokat a fiatalok.
2016. július 23-án és augusztus 13-án Póker Partyt rendeztünk, melyen tét nélkül
játszhattak a fiatalok.
2016. július 29-én felvettük az iramot a tudománnyal, hiszen a Pokémon Go nevű
telefonos játék meghirdetését követően minden gyermek a Pokémonokat kereste az
ország és a világ minden pontján, nem maradhattunk ki, így felbuzdulva többen is
összegyűltünk a KIK épülete előtt és együtt mentünk el keresni a lényeket a
településen.
2016. augusztus 26-án, illetve október 22-én csocsó, ping-pong, darts és rex
bajnokságot hirdettünk a község minden korosztálya számára, ahol összemérhették
egyéniben, illetve csapatban is erejüket egymással.

- 2016. szeptember 17-én, a Kiszombori Közösségi Napokon kézműves
foglalkozásokat tartottunk.
- 2016. október 28-án egyik legnagyobb rendezvényünket, a Halloween délutánt
tartottuk meg, nagyon jó hangulatban. A gyermekeknek különböző feladatokat
kellett teljesíteni ahhoz, hogy a délután végén cukorkát kereshessenek a kertben
felállított temetőben. A programra érkezőket tök és narancsfaragással, XBOX
játékkal szórakoztattuk.
- 2016. december 6-án Mikulás nap alkalmából kézműves foglalkozással vártuk a
betérő fiatalokat, hogy az általuk elkészített munkákkal dekoráltuk az épületet az
ünnep alkalmából.
- 2016. december 22-én, az év zárásaként, megtartottuk a Mesterségem címere
programsorozatunk első részét, ahol Csóti Beatrix gyógy- és sportmasszőr mesélt a
szakma rejtelmeiről, továbbá interaktív módon meg is tapasztalhatták a gyermekek,
hogy milyen is a mesterség teljes valójában.
- 2017. január 27-én Hegedűs Sándor tartotta meg a Mesterségem címere
programsorozat második részét, ahol a hangosító- és lemezlovas mesterséget
ismerhették meg a résztvevők.
- 2017. február 17-én színész- és tánckoreográfus, március 31-én újságíró és rádiós,
május 26-án pedig rendőr mesterséggel ismerkedtek fiataljaink. Az előadások célja,
hogy segítséget nyújtsunk a pályaválasztásban.
- 2017. február 24-én farsangi délutánt tartottunk a kicsiknek és nagyoknak egyaránt,
ahol álarcokat, továbbá különböző farsanggal kapcsolatos kézműves alkotásokat
készíthettek a látogatók.
- 2017. márciusában pályázatot nyújtottunk be „A legjobb falusi ifjúsági közösség”
címre, egy videót küldtünk be, melyet magunkról, az ifjúsági központról
készítettünk. Különdíjban részesültünk, meghívást kaptunk egy ifjúságfejlesztő
tréningre.
- 2017. április 14-én (nagypénteken) egy nappal a központ épületének születésnapja
előtt palacsintával, arcfestéssel, kézműves foglalkozással, illetve szörppel vártuk az
érdeklődő gyermekeket és a meghívott vendégeket.
- 2017. április 21-én, május 19-én, június 16-én, illetve július 21-én Marvel filmet
vetítettünk az ifjúsági központban, a KIK-Filmklub tagjainak.
- 2017. május 28-án gyermeknap alkalmából a KIK csapata szörpöt osztott, kézműves
jégkrémet készítettek a gyermekekkel (papírból), illetve a vendéglátásban vettek
részt tevékenyen.
- 2017. június 10-én a Kiszombori Szabadidős és Természetbarát Sportegyesület
rendezvényén 4 főből álló csapatunk versenyzett, 2 tagunk a hangosítást biztosította.
- 2017. július 8-án megrendeztük Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
támogatásával III. Kiszombori Ifjúsági Napunkat, mely a nagy hőség ellenére
remekül sikerült, Szegedről, Apátfalváról, illetve Bordányból is érkeztek
érdeklődők, csapatok – a rendezvényt számos szponzor segítette.
- 2017. július 22-én első új, innovációs, XBOX-os játékainkat népszerűsítve
megrendeztük a Just Dance kihívást. a nyertes „ A hónap legjobb táncospárja” címet
kapta meg.

A jövőben tervezett tevékenységünk összeállítása érdekében egy kérdőívet juttatunk
el a település fiataljaihoz, hogy minél szélesebb körben informálódhassunk kulturális és
szabadidős igényeikről.

Szolgáltatásaink (szobák szerint)

Játékbarlang: darts, rex, csocsó
Garázs: ping-pong
Foglalkoztató szoba: póker
Társasjáték szoba: különböző társasjátékok, malom
Interaktív szoba: XBOX játékok (FIFA – foci, Just Dance – tánc, Gears Of War –
harci játék, stb.), Wii játékok (FIFA – foci, Need For Speed – autós játék, stb.)
- Kert: röplabda, tollas, foci, ugráló kötelezés

-

Köszönetet mondunk Szegvári Ernőné Polgármester Asszonynak, a Képviselőtestületnek és az Önkormányzat dolgozóinak a szakmai munkánkban nyújtott segítségért,
támogatásért, rendkívül jó együttműködésért.
A jövőben is szeretnénk az elvárásoknak minél jobban megfelelni. Igyekszünk színes,
változatos programokat, a munkaerőpiacon jól hasznosítható tanfolyamokat, szabadidős
tevékenységeket biztosítani a lakosság minden rétege számára.

Kiszombor, 2017. szeptember 17.

Tisztelettel:

Pozsárné Nagy Ilona
művelődésszervező

