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Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Szegvári Ernőné Polgármester Asszony 
és 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
részére 

 
Tisztelt Szegvári Ernőné Polgármester Asszony! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Alábbi beszámolómban az Ady Endre Művelődési Ház közművelődési helyzetelemzéséről, 

valamint kulturális tevékenységéről tájékoztatom Önöket. 

2018 márciusa óta dolgozom az Ady Endre Művelődési Házban művelődésszervezőként. 2018. 

november 1-jétől egyedül töltöm be ezt a pozíciót. A 2018-as év második felében, valamint a 2019-

es év kezdeti időszakában végbement személyi változások jelentősen nehezítették a munkavégzést a 

művelődési házban. A körülmények ellenére igyekeztem maximálisan, lehetőségeimhez, és akkori 

tudásomhoz mérten teljesíteni a rám váró feladatokat. Mindvégig arra törekedtem, hogy a művelődési 

ház egy olyan intézményt jelentsen, ahová az emberek szívesen térnek be szabadidejükben. A 

gyakorlatlanságomból adódó hibákkal tisztában vagyok, levontam a konklúziót, a jövőben igyekszem 

hiányosságaimat pótolni, illetve az elvégzendő munka által megkívánt képességeimet erősíteni. A 

kezdeti nehézségeket úgy érzem, mára sikerült leküzdenünk. 

Tekintettel arra, hogy a beszámoló időpontja az idei évben előrébb került (szeptember helyett 

június), a bemutatásra kerülő időszak sem fed le egy egész éves munkafolyamatot. 

Az alábbiakban elsősorban a 2018. év októberétől 2019. év júniusáig terjedő időszak (9 hónap) 

tapasztalatairól, feladatellátásról lesz szó. 

 

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

megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen! 

 

Kiszombor, 2019. június 17. 

 

Tisztelettel: 

Bódi Marianna 
művelődésszervező 



 

Az Ady Endre Művelődési Ház közművelődési helyzetelemzése, valamint kulturális 

tevékenységének tájékoztató jellegű bemutatása 

 

A közösségi színtér neve: Ady Endre Művelődési Ház 

Címe: 6775 Kiszombor, Szegedi utca 13. 

Fenntartója: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

Működési területe: Kiszombor Nagyközség közigazgatási területe, a közművelődésről szóló 17/2010. (VII.28.)KNÖT 

rendeletben foglaltak alapján 

Jogállása: alapító okirattal nem rendelkező közösségi színtér 

Alaptevékenysége: közművelődési feladatellátás 

Tevékenység helyei: nagyterem, kisterem, előtér, udvar 

 

I. Tárgyi feltételek: 

 

Szakmai munkánk jelenleg főként az Ady Endre Művelődési Ház épületére korlátozódik. 

A művelődési ház nyitvatartása a 2018-as évhez képest nem változott. Minden hétköznap 10-18 óráig, 

szombatonként 8-12 óráig, valamint minden hónap második péntekjén 21 óráig nyitva vagyunk. Ezen 

kívül természetesen rendezvények esetén a nyitvatartás változhat, illetve kitolódhat. 

  

A Kiszombori Ifjúsági Központ épülete (Ökrös József utca 1/C) jelenleg kihasználatlan. A létesítmény 

folyamatosan zárva tart, azonban a gyermekek számára – a művelődési ház nyitvatartási idejében – 

biztosított az emeleti klubhelyiség használata az Ady Endre Művelődési Ház ( Szegedi utca 13.) 

épületében. 

 

A művelődési ház épülete impozáns, a külső-belső feltételek minden tekintetben megfelelnek, az 

intézmény munkavégzésre alkalmas. 

Az intézményfejlesztés keretein belül megtörtént a laptop és a projektor szervizelése, valamint a két 

irodai szék beszerzése is. Nagyobb beruházásra úgy gondolom valóban nincs szükség. Amit lehet 

megoldottunk kreativitással és minimális költségvetéssel. A kisebb raktárhelyiségek átrendezésre 

kerültek, az iratok átválogatása, rendszerezése is megtörtént, valamint az öltöző és az iroda 

megjelenésén is igyekeztünk lehetőségeinkhez mérten finomítani. 

A mozi raktár épülete jelenleg kipakolt állapotban van, kivételt képez ez alól a jobb oldali kis helyiség, 

ahol a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tulajdona található, valamint a nagy fémállványokon 

található tárgyi eszközök. A kiürítés oka, hogy a raktár üzemeltetője megkért minket ez év júniusára 

szabadítsunk fel helyet számukra, a Belvárosi Mozi felújítása miatt ugyanis plusz helyre lesz 

szükségük. Mi ennek a kérésnek eleget tettünk. A közfoglalkoztatottak a berendezési tárgyak egy 

részét áthordták a régi művelődési ház épületébe, a rossz állapotú székek, szekrények és egyéb 



használatukban korlátozott eszközök selejtezésre várnak. Ha a tulajdonosnak már nem lesz szüksége 

a helyre, természetesen vissza tudunk pakolni, de akkor már figyelni fogunk, hogy csak a valóban 

szükséges tárgyakat, eszközöket helyezzük el a raktárban. 

 

A 2019-es évben a Magyar Falu Program keretein belül megpróbáltunk pályázni eszközökre, 

paravánra, függönyre és balettszőnyegre is. A pályázat sajnálatosan úgy tűnik, elutasításra kerül. A 

továbbiakban igyekszünk majd jobban élni a pályázatok által kínált lehetőségekkel. 

A művelődési ház legkihasználtabb helyisége a színházterem, úgy gondoljuk a nívót ehhez mérten a 

színpadképnek is tükröznie kell. Ennek megoldására továbbra is javasolnánk, a mai igényekhez és 

feltételekhez mérten színpadi balettszőnyeg és egy új, lángálló függöny beszerzését is. 

 

II. Személyi feltételek: 

 

Jelenleg egy fő teljes állásban /Bódi Marianna Júlia/, ezen felül egy fő közfoglalkoztatottként 

/Zomboriné Szabó Klára/ dolgozik az Ady Endre Művelődési Házban. A közfoglalkoztatott 

előreláthatólag júliusban kezdi meg tanulmányait „Közművelődési és közönségkapcsolati szakember” 

címen. 

 

Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy két fő megléte feltétlenül szükséges a mindennapi feladatok 

ellátásához, rendezvények biztosításánál gyakran ezen felül is segítséget kell kérnünk. A 

Közművelődési Könyvtár dolgozói, valamint a közmunka program résztvevői számos esetben 

segítségünkre vannak. 

 

A takarítást az idei évben is közfoglalkoztatottakkal oldottuk meg. Jelenleg Polgár Rebeka végzi a 

régi művelődési ház, az Ady Endre Művelődési Ház és a Kiszombori Ifjúsági Központ tisztán tartását 

is. Ezúton szeretném jelezni, hogy rendkívül meg vagyunk elégedve a munkájával. Fiatal kora 

ellenére a legteljesebb odaadással végzi a rá bízott feladatokat, továbbá rugalmasan, munkaidőn túl 

is kisegít bennünket egy-egy rendezvényen. Ha a jövőben lehetőség adódik a létszámkeret bővítésére, 

mindenképpen szeretnénk javasolni. 

 

III. Szakmai munka: 

 

Az elmúlt háromnegyed év eseményekben ugyan bővelkedett, mégis úgy látjuk, van hová fejlődni. 

A közművelődési munka zömében az Ady Endre Művelődési Ház épületében zajlik, de egyéb 

helyszíneken is biztosítjuk a rendezvényekhez való csatlakozás lehetőségét a település lakossága 

számára. Az ez év márciusában átadásra került Rónay-kúria kiállítótér egy új helyszínnel bővítette a 



programszervezés lehetőségeit számunkra. A helyszín megfelelő modern technikai és 

infrastrukturális háttere biztosítja a színvonalas műsorok, rendezvények megtartásának feltételeit. 

 

Közművelődési munkát az alábbi helyszíneken folytatunk: 

– Ady Endre Művelődési Ház 

– Kiszombori Ifjúsági Központ (KIK) 

– Közművelődési Könyvtár 

– Rónay-kúria kiállítótér 

– Sportpálya 

– Tornacsarnok 

– Játszótér 

– Főtér 

 

A közösségi színtér helyiségeit ingyenesen használó szervezetek: (a településen működő szervezetek, 

intézmények) 

– Kiszombori Dózsa György Általános Iskola 

– Kiszombori Karátson Emília Óvoda 

– Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

– Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

– Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 

– „Kiszomborért” Alapítvány 

– Kiszombori Sporthorgász Egyesület 

– Csongrád Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete Kiszombori Csoport 

– Nőklub 

– Kiszombori Ifjúsági Központ 

– Kiszombori Polgárőr Egyesület 

– MATASZ Kiszombori Csoport 

 

A művelődési ház állandó szolgáltatásai között szerepel: 

 

– a falugazdász heti fogadóórájának biztosítása, 

– a horgászengedélyek kiadására helyszín biztosítása a Kiszombori Sporthorgász Egyesület tagjainak, 

(tavaszi-nyári időszakban) a horgászvizsga-felkészítő, valamint a horgászvizsga lebonyolítására 

alkalmas helyiség biztosítása, 

– a Csongrád Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete Kiszombori Csoport, valamint októbertől-

márciusig a Nőklub részére helyszín biztosítása, programjaik lebonyolításának segítése, 

– a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör havi rendszeres gyűléseinek biztosítása, valamint 

rendezvényeik lebonyolításának segítése. 

 



Feladataink: 

 

–  a szegedi utcai és a nagyszentmiklósi utcai épület üzemeltetése (nyitva tartás, takarítás, jogszabályi 

megfeleltetés; az ökrös utcai épület takarítása) 

–  a Rónay-kúria kiállítóterének programokkal, valamint időszaki kiállításokkal való megtöltése 

–  e-Magyarország Pont üzemeltetése (lakossági mérőóra állások bejelentése, scannelés, nyomtatás, fénymásolás) 

–  kapcsolattartás, ügyintézés a fenntartóval 

–  rendezvényszervezés és lebonyolítás 

–  kiállításszervezés és lebonyolítás 

–  éves rendezvénynaptár elkészítése (A tervet az előzetes egyeztetések alapján a művelődésszervező állítja össze) 

–  (szék)hely biztosítása egyesületeknek 

–  Kiszombori Híradó helyi információs lap szerkesztése: A Kiszombori Híradó az Önkormányzat 

időszakonként megjelenő ingyenes, információs lapja. Az információs lap képes, illetve szöveges beszámolót tartalmaz 

a nagyközség kulturális programjairól, rendezvényeiről, a település életét érintő kérdésekről, illetve lehetőséget biztosít a 

község civil szervezeti munkájának bemutatására. 

–  rendezvények arculati megtervezése, kivitelezése 

–  rendezvénytechnika biztosítása 

–  rendezvényhelyszín biztosítása 

–  települési események, rendezvények médiakapcsolatainak biztosítása 

–  rendezvényhelyszín biztosítása önkormányzati fenntartású intézményeknek 

–  rendezvényhelyszín biztosítása külső szerveknek 

–  falugazdásznak és agrárkamarai tanácsadás részére hely biztosítása 

–  termeink bérbeadása 

A közösségi színtér terembérleti díjai (nettó): 

1. nagyterem díja: 3.150,- Ft/óra 

2. nagyterem fűtési szezonban: 5.520,- Ft/alkalom fűtési alapdíj 

3. kisterem díja: 945,- Ft/óra 

4. előtér/aula díja: 1.575,- Ft/óra 

–  berendezési tárgyak bérbeadása 

Berendezési tárgyak bérleti díjai (nettó): 

Szék: 30,- Ft/nap 

Asztal: 60,- Ft/nap 

 

A művelődési házban sokrétű szakmai munka folyik. Vannak állandó, évről-évre visszatérő 

programjaink, melyeknek biztos alapjait a korábbi években elődeinknek már sikerült lefektetniük, így 

a mi egyik feladtunk ezeknek a rendezvényeknek a szinten tartása. Ezek között van saját szervezésű 

és kooperációban megvalósuló rendezvény is. 

Állandó, visszatérő rendezvényeink: (1 egész éves időintervallumot figyelembe véve) 

 



–  A magyar kultúra napja (01.22.) 

– Idősek farsangja 

– Művészeti gála 

– Nőnapi műsor (03.08.) 

– Nemzeti ünnep (03.15.) 

– Költészet napja (04.11.) 

– Községi Gyermeknap 

– Mozgás éjszakája 

– Az államalapítás ünnepe (08.20.) 

– Kiszombori Közösségi Napok 

– Sportnap 

– Idősek világnapja (10.01.) 

– Megemlékezés az Aradi vértanúkról (10.06.) 

– Az 1956-os forradalomra emlékezünk (10.23.) 

 

Szerencsére Kiszomboron nemcsak a művelődési házban folyik sokoldalú közművelődési 

tevékenység. A civil szervezetek közül kiemelendő a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör, mely 

szervezet tevékenységi köre évről-évre növekszik. A civilek sok esetben átvállalnak olyan feladatokat, 

melyek így nem a művelődési házat, illetve közvetve az önkormányzatot terhelik. Fontosnak érzem 

megemlíteni, hogy kollégáimmal azon leszünk, hogy a feladatellátásunkra nagyobb hangsúlyt 

fektessünk, a művelődési házat feltöltsük minél több saját szervezésű programmal, rendezvénnyel. 

Hangsúlyozni szeretném, hogy közművelődési intézményként kötelességünknek érzem a civil 

szervezetek és egyéb intézmények közötti jó viszony fenntartását, ápolását, de az alap-

feladatellátásunk minden esetben elsőbbséget élvez. 

Az Önkormányzat által fenntartott egyéb intézményekben is rendkívül aktív kulturális munkát 

végeznek az ott dolgozók. Ennek eredményeként gyakran tudnak az adott intézmények egymással 

együttműködni. Ki szeretném emelni a Közművelődési Könyvtárban végzett kulturális tevékenységet. 

A vizsgált nyolc-kilenc hónapban több példa is mutatta, hogy a két intézmény között rendkívül jó a 

kapcsolat és szívesen dolgozunk együtt, kiegészítve egymás munkáját. Ilyen volt legutóbb a Községi 

Gyermeknap, ahová könyvtárosaink is kitelepültek, és bár nem készítettünk felmérést, arról hány 

gyermek fordult meg a sátruknál, de az ott készült fotókon is jól látszik, hogy mindig volt 

elfoglaltságuk. A jövőben is szeretnénk kihasználni a két intézmény viszonyából adódó előnyöket. 

Kiemelendő továbbá a Kiszombori Karátson Emília Óvoda közművelődés terén végzett munkája. 

Az intézmény a jól bevált állandó programokon túl (pl.: Rendvédelmi Nap, Óvoda bál) mindig képes 

megújulni, és nemcsak gyermek, de családi rendezvények szervezésében is jeleskedik. 

A Dózsa György Általános Iskolával is szoros együttműködést ápolunk. Terveink között szerepel 

egy kérdőív elkészítése, nemcsak gyermekek, de pedagógusok részére is, ugyanis azt tapasztaljuk, 

hogy a tanterv és az egyéb elfoglaltságok miatt a felső tagozatos diákokat nagyon nehéz megszólítani 

programokkal. A kérdőív kitöltésével reményeink szerint fel tudjuk mérni az igényeket és a jövőben 



adaptív módon ki tudjuk szolgálni az ifjúságot is. 

A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény saját, kisebb programok szervezésénél is 

gyakran kér tőlünk segítséget. Nagyobb együttműködés a két intézmény között az Idősek farsangja 

elnevezésű rendezvény kapcsán jön létre. 

Természetesen partnerei vagyunk rendezvények szervezésében, vagy hely biztosításában az 

egyházaknak, a Magán Zeneiskolának, egyéb civil szervezeteknek, ahogy a Védőnői Szolgálatnak is. 

A télen például helyet biztosítottunk a Zomboringató elnevezésű nagy sikerű baba-mama programnak. 

Úgy gondolom, összefogással, közös munkával, egymást kiegészítve színesíteni, illetve emelni 

tudjuk egy-egy rendezvény színvonalát, mely a dolgozók és a rendezvény látogatóinak is közös 

érdeke. 

 

Költségvetés: 

 

Az Önkormányzat, a művelődési ház fenntartója éves költségvetésünkhöz nagyvonalúan hozzájárul 

egyéb forrásból kiegészítve, illetve megsokszorozva az alaptámogatást, amely a Közművelődési 

Könyvtárra és az Ady Endre Művelődési Házra mindösszesen 4.700 000 Ft. 

A teljes keretösszeg, melyből egész évben gazdálkodhatunk, így 10.264 000 Ft, az egész évi 

programokra szánt pénzügyi keretünk 3.000 000 Ft, míg a Közösségi Napokra 4.000 000 Ft van 

előirányozva. 

Fő bevételünk a berendezési tárgyak bérbeadásából és a terembérleti díjból származik. Ez az összeg 

azonban éves szinten sem olyan jelentős a költségeket, kiadásokat figyelembe véve. 

Az ingyenes programok mellett javasolnánk több belépős rendezvény megvalósítását is, ami által a 

fellépők díjának egy nagyobb részét vissza tudnánk forgatni a keretösszegbe. 

 

Megvalósult programjaink: (2018. október 1. – 2019. június 25.) 
 
– 10.12. Idősek világnapja Poór Péter és Rózsás Viki előadása (Id) 

– 10.23. Megemlékezés az '56-os forradalomról (V) 

– 11.06. Laczó András előadása – Mozart: A varázsfuvola (Gy) 

– 11.16. I. világháborús életképek Hegyi Endre előadása és fotókiállítása (F) 

– 11.22. Tanácsadás civil szervezetek számára (F) 

– 11.23. Diavetítés gyerekeknek (Gy) 

– 11.24. Kreatív Műhely – Karácsonyi üdvözlőlap készítés gyerekekkel (Cs) 

– 12.06. Karácsonyi rajzfilmvetítés (Gy) 

– 12.08. Kreatív Műhely – Mézeskalácssütés és dekorálás gyerekekkel (Cs) 

– 12.08. Mikulás Dáridó (V) 

– 12.14. Karácsonyi állófogadás (F) 



– 01.15. „Használd ki az internet lehetőségeit” előadás az idősebb korosztály részére (Id) 

– 02.15. Művészeti gála (V) 

– 02. 23. Kisebbségi farsang (Cs) 

– 03.01. Idősek farsangja (Id) 

– 03.08. Nőnapi műsor – Fourtissimo koncert (F) 

– 03.15. Nemzeti ünnep és a Rónay-kúria kiállítóterének átadó ünnepsége (V) 

– 04.09. Véradás a művelődési házban (F) 

– 04.11. A költészet napja alkalmából kiállítás és műsor (V) 

– 04.12. Koltai Róbert zenés önálló estje (V) 

– 04.27. II. Népdalköri Találkozó a Rónay-kúriában (V) 

– 05.03. Cukorvirág bemutató Földi Lenkével (V) 

– 05.07. Néptánc gála (V) 

– 05.19. Községi Gyermeknap (Cs) 

– 05.26. Európai Parlamenti választás (F) 

– 06.01. Zeneterasz a Cimbaliband zenekarral (V) 

– 06.05. Aranyudvar mesezenekar (Gy) 

– 06.12. Rajzfilmvetítés gyerekeknek (Gy) 

– 06.19. Rajzfilmvetítés gyerekeknek (Gy) 

+Egyéb programok, melyek szervezésében vagy lebonyolításában kisebb mértékben vettünk részt 

 

Felsorolt programjaink korosztály szerinti megosztottsága: (2018. október 1. – 2019. június 25.) 

 

Felnőtteknek szóló programok (F): 5 

Gyermekeknek szóló programok (Gy): 6 

Kifejezetten időseknek szóló programok (Id): 3 

Családi programok (Cs): 4 

Vegyes (minden korosztályt megszólító programok) (V): 11 

 

Konklúzió: Ahogy a statisztikai adatok is alátámasztják, törekszünk arra, hogy programjainkkal 

minden korosztályt megszólítsunk. 

A rendezvények látogatottsága alapján eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a legkevésbé aktív 

korosztály a 15-35 év közötti korcsoport, többek között a környező városok szívóereje, valamint az 

elsősorban modern technológia okozta szociológiai elszigetelődés miatt. 

A jövőben megpróbáljuk felmérni az említett korcsoport kulturális igényeit és minél több programot 

szervezni a részükre. 

 



Tanfolyamok, szakkörök: 

A 2018 novemberében indult 50 órás kezdő angol tanfolyam 2019 februárjában befejeződött. A  

tanfolyam heti két alkalommal került megrendezésre, átlagosan 5-6 fő részvételével. A folytatás 

kérdése az őszi időszakban egyelőre még nem tisztázott. 

 

A jógaoktatás heti rendszerességgel továbbra is elérhető minden szerdán a művelődési házban. A 

tanfolyamon a résztvevők aránya változó. Téli időszakban átlagosan és tartósan 10-15 fő közötti a 

részvétel, nyári időszakban 10 fő alatti. 5 főnél kevesebb résztvevő esetén az oktatás elmarad. 

 

Meghirdetett pályázatok: 

 – „Zombor az én szememmel” fotópályázat kiírása, a pályázat 2019. július 31-én zárul. 

– Rajzpályázat két kategóriában a költészet napja alkalmából. A pályázat március 29-én zárult. 

Beérkezett pályaművek száma: 92 db. 

 

Nyári táborok a művelődési házban: 

– 06.24-28. Angol tábor  (Szervező: Pongó Zsuzsanna) 

– 07.01-07.05. Honismereti tábor  (Szervező: Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör) 

 

Kiszombori Ifjúsági Központ (KIK): 

 

A KIK-es önkéntesek egyéb elfoglaltságuk miatt már nem tudnak részt venni az ifjúsági programok 

szervezésében és lebonyolításában. Az ifjúsági központ működtetéséhez, fenntartásához jelenleg nem 

rendelkezünk megfelelő anyagi-, sem létszámkerettel. A központ üzemeltetése csak a művelődési ház 

alaptevékenység-ellátásának rovására valósítható meg ilyen létszám mellett. 

A gyermekek és a fiatalok számára azonban elérhető a művelődési ház klubhelyisége, amit kedvükre 

használhatnak nyitvatartási időben. 

Ifjúsági programok szervezését igyekszünk megvalósítani a művelődési ház feladatellátásán belül, 

hiszen fő célunk, hogy programjainkkal minden korosztályt megszólítsunk. 

 

A 2019-es év további tervezett programjai: 

 

– Mozgás éjszakája és Rotunda Sportnap 

– Rajzfilmvetítés hat éven aluliaknak 

– Rajzfilmvetítés hat éven felülieknek 

– Szabadtéri filmvetítés – nosztalgiamozi 

– Nagy nyomozós nap (gyermekprogram) 

– Tóparti piknik 

– Zeneterasz a M.É.Z. zenekarral (ír-skót folklór, táncház) 



– A magyar dráma napja – színházi előadás a kúriában 

– Gasztronauták 

– Lélekmelegítő est Budai Ilonával a Rónay-kúriában 

– Idősek világnapja – Szerelmem, Sárdy 

– Csatlakozás az országos rajzfilmünnephez 

– Piros Ildikó estje 

–  Színházi előadás novemberben 

– Decemberi musical koncert 

– Adventi gyermekműsor és kézműves műhely 

 

IV. Jövőkép és tendencia: 

 

Elsődleges feladatunkat most abban látom, hogy minden erőnkkel, ahogy eddig is a munkánkra 

koncentráljunk és a tőlünk telhető legkorrektebb módon végezzük el azt. Meg kell teremtenünk a 

lehetőségeit a minőségi szórakoztatásnak, a stabil kulturális életnek maximálisan kiszolgálva a 

lakosság igényeit. A befektetett munka pedig úgy hiszem megtérül, és bár ez nem megy egyik napról 

a másikra, de szép lassan sikerül majd kiérdemelnünk az emberek bizalmát, s mi azon leszünk, hogy 

ezt a befektetett bizalmat megháláljuk. Ez pedig nem megy másként, csak minőségi programokkal és 

állandósággal. 

Az is nagyon fontos, hogy új embereket is be tudjunk vonzani. Ez nagy örömünkre az idei évben 

néhány alkalommal már megvalósult, de ez még egyelőre csak törekvés és nem tradíció. A 

leglényegesebb, hogy az emberek elégedetten távozzanak a rendezvényeinkről. Minden egyes 

résztvevő érezze azt, hogy igenis számít a véleménye, érezze, hogy bármikor szívesen látjuk. Ha nincs 

mindig telt ház, nem feltétlenül kudarc, hiszen ha 90 ember jön el egy adott rendezvényre, de ez a 90 

ember elégedetten távozik, akkor remélhetőleg legközelebb már 180-an jönnek el. 

Azt gondolom az élő reklám nekünk most a legfontosabb, mert ha valami jó, valami sikeres, arról az 

emberek szívesen beszélnek, és így talán még több emberhez eljut a hírünk, mert egy-egy rendezvény 

nemcsak önmagában fontos, közvetve az egész intézményt jellemzi. S nekünk pozitív képet kell 

mutatnunk magunkról minden esetben. 

A feladatunk tehát a minőségi szórakoztatás lehetőségének megteremtése. Sikeres rendezvények 

prezentálása, melyek által sikerülhet felállítani a már korábban említett egységes, pozitív képet a 

művelődési házról. Természetesen mindezt a saját költségvetésünkhöz, saját ambícióinkhoz, 

lehetőségeinkhez mérten, mégis ügyelve arra, hogy minden korosztály igényeit kielégítsük. 

Egy művelődési háznak nyitva kell állnia ugyanúgy a legkisebbek előtt, de ki kell szolgálnunk a 

fiatalokat, a középkorúakat és az idősebb generáció tagjait is egyaránt. Rendezvényeinknek 

sokszínűnek, fogyaszthatónak, színvonalasnak kell lennie. 

Továbbá szintén nagyon fontosnak tartom az arculat egységesítésének kérdését. Egy korszerű 

intézménynek egységes arculattal kell rendelkeznie, s tükröznie kell mind megjelenésében, 



környezetével, dolgozóival, rendezvényeivel és marketing szempontból egyaránt. 

Úgy érzem, marketing szempontból még van hová fejlődnünk, bár az utóbbi időben igyekszünk 

jobban promotálni magunkat. Rendezvényeinket a Délmagyarország és Délvilág 

programhirdetéseiben is megtalálhatják rendszeresen, a Makói híradó, valamint a Rádió7 is beszámol 

a programjainkról. A facebook oldalunkat igyekszünk folyamatosan frissíteni, külön instagramm 

oldalt is létrehoztunk az intézménynek, folyamatban van a művelődési ház hivatalos honlap 

tervezetének elkészítése, ugyanis úgy gondolom, hogy egy mai modern felfogású intézménynek 

alapfeltétele, hogy rendelkezzen saját webfelülettel. Elkészült egy új, komolyabb intézményt tükröző 

logó tervezet is. Terveink között szerepel egységes névjegykártyák készítése, a rendezvények 

hirdetését, elkezdtük nemcsak palkátokon, de szórólapokon is, nagyobb rendezvényeinket pedig 

szeretnénk A/3-as plakátokon is meghirdetni. 

 

Kollégáimmal, ahogy eddig is minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy ez az egységes arculat a 

közeljövőben megvalósuljon, és ez a kialakult kép egy nyitott gondolkodású, modern, a kor 

igényeinek megfelelő, minden korosztályt kielégítő és mindenki számára hozzáférhető, mégis 

hangsúlyozottan minőségi szórakoztatást nyújtó intézmény mintájává váljon. 

 

Munkánkkal kapcsolatos észrevételt szívesen fogadok, és kérdéseiket szívesen megválaszolom 

személyesen a képviselő-testületi ülésen. 

 

Kiszombor, 2019. június 17. 

 

 

 

                                                                                          Tisztelettel: 

 

                                                                                                                 Bódi Marianna 

                                                                                                             művelődésszervező 

az Ady Endre Művelődési Ház munkatársai nevében 


