Kiszombor Nagyközség Önkormányzat
Ady Endre Művelődési Ház
6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.
Tel.: 62/297-465,
e-mail: aemhaz@gmail.com
Tárgy: Tájékoztató a településen folyó közművelődési tevékenységről

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámolómban az Ady Endre Művelődési Ház közművelődési helyzetelemzéséről, valamint
kulturális tevékenységéről tájékoztatom Önöket.
Az alábbiakban a 2019. év júliusától 2020. év június végéig terjedő időszak (12 hónap)
tapasztalatairól, feladatellátásról lesz szó.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közművelődési tevékenységről szóló beszámolót
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Kiszombor, 2020. június 23.

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.
Az épület impozáns, a külső-belső feltételek néhány hiányosságot leszámítva a mai igényeknek
megfelelnek, az intézmény munkavégzésre alkalmas.
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 berendezési tárgyak a régi művelődési ház épületébe kerültek át, melyek főként rossz állapotú
székek, asztalok, szekrények és egyéb használatukban korlátozott eszközök. 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 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.

II. Személyi feltételek:
Jelenleg két fő teljes állásban dolgozik az Ady Endre Művelődési Házban.
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 közfoglalkoztatott munkaerővel 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 rábízott feladatokat, továbbá rugalmasan, munkaidőn túl is
kisegít bennünket egy-egy rendezvényen. Ha a jövőben lehetőség adódik a létszámkeret bővítésére,
mindenképpen szeretnénk őt javasolni.

III. Szakmai munka:
Az elmúlt év eseményekben bővelkedett. 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. A 2019 márciusában átadásra került Rónaykúria kiállítótér egy új helyszínnel bővítette a programszervezés lehetőségeit. A helyszín megfelelő
modern technikai és infrastrukturális háttere biztosítja a színvonalas műsorok, rendezvények
megtartásának feltételeit számunkra.

A közművelődési munkánk színterei:
– Ady Endre Művelődési Ház
– Rónay-kúria kiállítótér
– Zeneterasz (Rónay-kúria terasz)
– Közművelődési Könyvtár
– Sportpálya
– Tornacsarnok
– Játszótér
– Főtér

Működésünk a járványhelyzet idején:
A közművelődési intézményekre vonatkozó országos rendelkezésekre tekintettel a művelődési ház is
meghatározatlan időre látogatási korlátozást vezetett be 2020. március 17-től.
Ez idő alatt ugyan a teljes feladatkörünket nem tudtuk ellátni, de számos teendőnket el tudtuk végezni.
Többek között megtörtént a Kiszombori Ifjúsági Központ berendezésének és eszközeinek teljes körű
szelektálása és selejtezése, a raktárak rendbetétele, az iratok rendszerezése, iktatása, a művelődési
ház épületének nagytakarítása.

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 Polgárőr Egyesület

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 októbertőlmárciusig 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 (nyitvatartás, takarítás, jogszabályi
megfeleltetés; az ökrös utcai épület takarítása)
– a Rónay-kúria kiállítóterének programokkal, valamint időszaki kiállításokkal való megtöltése
– lakossági mérőóra állások bejelentése
– 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.)
– Az 1956-os forradalomra emlékezünk (10.23.)
– Halloween Party
– Karácsonyi állófogadás
Költségvetés:
A művelődési ház fenntartójaként az önkormányzat éves költségvetésünkhöz nagyvonalúan
hozzájárul megsokszorozva az alaptámogatást.
Kizárólag a programokra szánt pénzügyi keretünk 3.000 000 Ft, míg a Közösségi Napokra 4.000 000
Ft van előirányozva.
A korábbi években fő bevételünk a berendezési tárgyak bérbeadásából és a terembérleti díjakból,
származott. A 2019-es évtől kezdődően a belépőjegyek árusításából jelentősen nőtt a bevételünk,
mint ahogy a mellékelt táblázat is alátámasztja, a 2017-es, 2018-as évekhez képest
megháromszorozódott.
A fentiek tükrében az ingyenes programok mellett javasolnánk több belépős rendezvény
megvalósítását is, ami által a fellépők díjának egy nagyobb részét vissza tudnánk forgatni a
programjainkra szánt keretösszegbe, így növelve rendezvényeink számát.

Év

Bevétel

Költségvetés

Költségvetés felújítás nélkül

2017
2018
2019
Összesen

291 514
239 534
748 211
1 279 259

14 904 125
18 293 231
8 501 924
41 699 280

9 764 283
10 504 243
8 501 924
28 770 450

A bevételek az áfa összegét nem tartalmazzák!
A költségvetés tartalmazza a személyi jellegű, dologi, felhalmozási, továbbá a felújítási költségeket.

Megvalósult programjaink (2019. június 25. – 2020. június 30.):
– 06.27. Mesevetítés óvodásoknak (Gy)1
– 06.29. Gitárkoncert I. (Cs)
– 07.06. Gitárkoncert II. (Cs)
– 07.12. Mozgás éjszakája (V)
1
F: Kifejezetten felnőtt korcsoportnak szóló rendezvény; Gy: Kifejezetten gyermekeknek szóló rendezvény;
Id: Kifejezetten időseknek szóló rendezvény; Cs: családi rendezvény; V: vegyes korcsoport

– 07.17. Rajzfilmvetítés gyerekeknek I. (Gy)
– 07.18. Játékos délután (Gy)
– 07.19. Filmmaraton (Gy)
– 07.24. Rajzfilmvetítés gyerekeknek II. (Gy)
– 07.25. Játékos délután (Gy)
– 08.01. Játékos délután (Gy)
– 08.07. Rajzfilmvetítés gyerekeknek III. (Gy)
– 08.08. Játékos délután (Gy)
– 08.12. Csillagles (V)
– 08.14. Rajzfilmvetítés gyerekeknek IV. (Gy)
– 08.15. Játékos délután (Gy)
– 08.16. Anyatejes Világnap (Védőnői Szolgálattal együttműködve) (Cs)
– 08.20. Az államalapítás ünnepe (V)
– 08.21. Rajzfilmvetítés gyerekeknek V. (Gy)
– 08.22. Játékos délután (Gy)
– 08.24. Zeneterasz – M.É.Z. szabadtéri koncert (V)
– 08.28. Rajzfilmvetítés gyerekeknek VI. (Gy)
– 08.30. Szabadtéri Filmvetítés (V)
– 09.08. Decathlon-tekerés (F)
– 09.13. Zombor az én szememmel fotókiállítás (V)
– 09.13-14. Közösségi Napok (V)
– 09.27. Idősek Világnapja – Szerelmem, Sárdy előadása (Id)
– 10.11. Bokor János Koncert (V)
– 10.19. Tökös Nap (Cs)
– 10.23. Megemlékezés az 1956-os forradalomról (V)
– 10.31. Halloween Party (Gy)
– 11.15. Tüköravatás és Huszárik Kata Felolvasó Est (V)
– 11.16. Csatlakozás az Országos Rajzfilmünnephez (Cs)
– 11. 25-12.08. Hazai Tájakon Természetfotó-kiállítás (V)
– 12.07. Karácsonyra Hangoló Kézműves Délelőtt és Bábelőadás (Gy)
– 12.07. Adventi koncert (V)
– 12.18. Óvodások Karácsonyváró Hangversenye (Cs)
– 12.18. Ünnepi Dallamok – Szulák Andrea Koncert (V)
– 12.20. Karácsonyi állófogadás a Dollár Boys Zenekarral (F)
– 01.03. Újévi Koncert a Három Királyokkal (V)

– 01.18. Születésnapi Dáridó (V)
– 02.09. Udvaros Dorottya Önálló Est a Magyar Kultúra Napja alkalmából (V)
– 02.14. Művészeti Gála (Dózsa György Általános Iskolával együttműködve) (Cs)
– 02.22. Farsangi ünnepség (Cs)
– 03.06. Kautzky Armand és Udvarhelyi Boglárka Nőnapi Műsora (V)
– 06.04. Trianoni megemlékezés (V)
– 06.27. Egészségnap (V)

Konklúzió: Ahogy a fentiek 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
elsősorban a modern technológia okozta szociológiai elszigetelődés miatt.
A jövőben megpróbáljuk felmérni az említett korcsoport kulturális igényeit és minél több programot
szervezni a részükre.
IV. Jövőkép és tendencia:
Az elmúlt évben igyekeztünk megteremteni a lehetőségeit a minőségi szórakoztatásnak, a stabil
kulturális életnek maximálisan kiszolgálva a lakosság igényeit. A befektetett munka pedig úgy
hisszük megtérült, és bár ez nem ment egyik napról a másikra, de szép lassan sikerült kiérdemelnünk
az emberek bizalmát.
A korábbi évektől eltérően több ízben belépőjegyek árusításával próbáltuk bővíteni bevételi
forrásainkat, mely tendencia felettébb sikeresnek mondható.
Ezt bizonyítja a látogatottsági arány is – kizárólag a vizsgált időszakban –, mely összesítve 94%-os
volt.
9 hónap alatt 46 db programunk volt, melyből 3 belépős volt.
– Szulák Andrea karácsonyi koncert /Ünnepi Dallamok/ 1500,-/fő
– Három Királyok Újévi Koncert 1200,-/fő
– Udvaros Dorottya: Mégis szép 1500,-/fő
A jegyárak meghatározásánál elsősorban arra törekedtünk, hogy bárki számára elérhetőek legyenek.
Mindenképp pozitívnak könyvelhetjük el, hogy programjaink közönsége nemcsak helyi lakosokból
állt, hanem a környező településekről (Makó, Deszk, Szeged, Hódmezővásárhely stb…), sőt egy
alkalommal még Romániából is érkeztek hozzánk látogatók.
De mégis a legnagyobb öröm számunkra, mint ahogy a visszajelzések is tükrözik, hogy a település
lakosságának van igénye a színvonalas szórakozásra, kikapcsolódásra.

A művelődési ház repertoárját neves művészek előadásaival bővítettük, karácsonyi, újévi
koncertekkel, valamint ingyenes, nyári szabadtéri programokkal színesítettük rendezvénykínálatunkat. Ezt a hiánypótló kezdeményezést hagyományteremtő módon a jövőben is szeretnénk
folytatni, illetve Zeneteraszos nyáresti koncertjeinket kiterjeszteni 3-4 alkalomra.
Szintén nagyon fontosnak tartjuk az arculat egységesítésének kérdését. Korszerű intézményként
továbbra is dolgozunk egy egységes arculat kialakításán, mely az állandóságot tükrözi mind
megjelenésében, környezetével, dolgozóival, rendezvényeivel és marketing szempontból egyaránt.
Több fórumon promotáljuk magunkat, elérhetőek vagyunk instagrammon, illetve facebookon.
Rendezvényeinket a Délmagyarország programhirdetéseiben is megtalálhatják rendszeresen, s
alkalmanként a Makói híradó, valamint a Rádió7 is beszámol programjainkról.
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, hisz a kultúrához,
művelődéshez való jog minden ember alapjoga.
Munkánkkal kapcsolatos észrevételt szívesen fogadok, és kérdéseiket szívesen megválaszolom
személyesen a képviselő-testületi ülésen.

Kiszombor, 2020. június 23.

Tisztelettel:
Bódi Marianna
művelődésszervező
az Ady Endre Művelődési Ház munkatársai nevében

Tárgy: Tájékoztató a településen folyó közművelődési tevékenységről
/2020. (VI. 30.) KNÖT h.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és
elfogadja a településen folyó közművelődési tevékenységről szóló tájékoztatót.
A tájékoztató jelen határozat mellékletét képezi.
A határozatról értesül:
- Bódi Marianna művelődésszervező
- Szirbik Imre alpolgármester
- Tenczerné Bajusz Ilona jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető
- Irattár

