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1. A MUNKA ÉPÜLETI, TÁRGYI ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI
1.1.

ÉPÜLETI ADOTTSÁGOK

2018-ban az NGSZ műszaki ellenőre felmérte intézményünk statikai-műszaki
állapotát, amelynek végén azt a döntést hoztuk közösen, hogy mindenekelőtt egy statikai
felmérésre lenne szükség, és csak ezt követően lehetséges bármiféle munkálatok
megkezdése. Sajnos, ez a felmérés a mai napig nem kezdődött el.
Egy örömteli folyamat ugyanakkor beindulni, pontosabban folytatódni látszik: még
2017 elején az NGSZ azzal keresett meg bennünket, hogy az év során újabb épületkarbantartási feladatok megoldását vállalja át saját költségvetése terhére (ez 2017-ben
épületünk előterének burkolatának kicserélésére, illetve előterünk és a női-férfi mosdók
festési munkálataira vonatkozott, mely munkálatokat 2017 nyarán-őszén el is végezték).
2018-ban ez a folyamat megtorpant, hiszen az erre az évre tervezett utcafronti
kerítésünk teljes körű felújítása (kis- és nagykapuval együtt) 2019-re tevődött át. Mára
kerítésünk (a korábbi betonoszlopos, drótfonatos kerítéssel szemben) csodálatosan illeszkedik
Szeged kertvárosi városrészébe, elektronikus autóbejárónk pedig XXI. századi színvonalú.
Belső udvarunk is megváltozott. A korábbi földes, sáros autóparkoló szilárd burkolatot
kapott (zúzott aszfalt), melyet a három újszegedi képviselő finanszírozott. A kertbe új
növények, fák, virágok kerültek beültetésre és megkezdődött a terület füvesítése is.
Ennek a folyamatnak vetett véget a koronavírus-járvány megjelenésével kihirdetett
járványügyi veszélyhelyzet. Pedig reményeink szerint 2020-ban felújításra kerültek volna
mosdóink (női, férfi) is. Ezen munkák elvégzésétől nagyon sokat reméltünk, ugyanis sok
program azért nem intézményünkben valósult meg, mert mosdóink állapotát látva a szervezők
inkább másik helyszínt választottak. Ez a beruházás egész biztosan sokszorosan térülne
vissza, gazdaságilag és a látogatók, programok számát, minőségét tekintve is, és abban is
biztos vagyok, hogy ezt követően méltán pályázhatnánk Szeged egyik legszebb és
leglátogatottabb intézménye címére. Ezen felújítási munkák azonban áldozatul estek a
gazdasági megszorításoknak, és nagy valószínűséggel a legjobb esetben is majd csak
2023-ban térhetünk vissza rájuk.
Mégsem maradtunk épület-karbantartási és felújítási munkák nélkül. A
járványügyi veszélyhelyzet (2020. március 16 – június 17., illetve 2020. november 11 –
2021. május 10.) ideje alatt az intézményben látogatási tilalom volt elrendelve. Az
intézmény munkatársai a látogatási tilalom időszaka alatt is folyamatosan dolgoztak.
Letakarítottuk a teljes tetőszerkezetet, kitakarítottuk az ereszeket, tovább folytattuk az
udvar és a kert rendezését. Erre az időszakra kértünk (NGSZ) egy évközi selejtezést,
melynek következményeként komoly rendezésen esett át mind a belső, mind pedig a külső
raktárrész (ez utóbbi helyen került kialakításra a Bálint Sándor Művelődési Ház archívuma).
Mindezen feladatok elvégzése mellett megtörtént (a megfelelő fertőtlenítő- és
védőfelszerelések beszerzését követően) az intézmény teljes körű fertőtlenítése is.
Több évtizedes hiányosságokat is sikerült a NGSZ segítségével pótolnunk:
kifestettük az igazgatói irodát, a népművelői irodát és a nagytermünk galériáját. Az
anyagokat az NGSZ biztosította, a festést pedig az intézményben dolgozó munkatársak
vállalták magukra. Ez a folyamat 2021-ben sem állt meg, januárban és februárban
kifestésre került a művelődési ház konyhája, a Bartók Béla Terem, és a Bálint Sándor
Emlékszoba is. Terveink szerint pedig még ebben az évben (2022) sor kerül
Dísztermünk parkettájának felcsiszolására, lakkozására, valamint kifestésére is.
Intézményünkben (a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően) éves szolgáltatási tervünk megvalósításához biztosítottak mind épületi adottságaink (helyiség-struktúra), mind pedig műszaki-technikai, anyagi és személyi feltételeink.
Három többfunkciós (több közművelődési alapszolgáltatásra alkalmas, mobil berendezésekkel rendelkező, természetes fénnyel is megvilágítható, szellőzéssel rendelkező)

helyiséggel várjuk közösségeinket, látogatóinkat. Ezen helyiségeink: Díszterem (186 m2),
Bartók Béla Terem (36 m2), Bálint Sándor Emlékszoba (40 m2). Ezen többfunkciós helyiségeink egyaránt alkalmasak közösségi események, rendezvények, tanácskozások, képzések
megtartására. Közművelődési színtérként hasznosítható még előterünk (60 m2), illetve emeleti nézőterünk (45 m2) is. Az intézmény helyiségstruktúrája megfelel a 20/2018.(VII. 9.)
EMMI rendeletben meghatározott feltételeknek.
1.2.

A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY FELSZERELTSÉGE

2011 előtt (az érdekeltségnövelő pályázatok által) komoly technikai eszközfejlesztés
valósult meg intézményünkben. Az elmúlt években egyre határozottabban merült föl, hogy
számítógépes rendszerünket fejlesztenünk kellene bizonyos alapvető és kiegészítő
berendezések beszerzésével, már csak azért is, mert az elmúlt egy évtizedben beszerzett
informatikai rendszereink időközben kisebb-nagyobb felújításra, cserére szorultak.
Mindez 2018-ban és 2019-ben (az érdekeltségnövelő támogatási rendszer újbóli
lehetősége által) maradéktalanul megvalósult. 2016-ban (és ennek nagyon örültünk) az NGSZ
egy asztali számítógéppel (monitorral, programokkal) ajándékozta meg a művelődési házat,
2017-ben pedig sikerült a népművelői dolgozószobában lévő számítógépes rendszert is
felújítanunk. Az érdekeltségnövelő támogatásból vásároltunk még egy új notebook-ot,
nyomtatót, irodaszéket, flipchart táblát, és egy kárpittisztító gépet is, melynek
segítségével elpiszkolódott székeinket takarítását oldjuk meg. Fontos technikai előre
lépésként értékelem, hogy 2020-ban intézményünk teljes egészében wi-fi hálózattal lett
lefedve; sokan igényelték az internet elérhetőségét. Nagy örömünkre – a járványveszély
ellenére – 2020-ban és 2021-ben is tudtuk fejleszteni intézményünk technikai-műszaki
eszközparkját. A 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázat által elnyert
támogatást 2020-ban használtuk fel. Klímaberendezés eddig nem volt az épületben, a nyári
időszakban viszont sokat jelenthet (MIDEA MA-12NXD0-I/MA-12N8D0-O Blanc 3,5 kW
klíma), egyre nagyobb igény mutatkozott a különböző kép- és hang projektorok irányában,
ezen fejlesztésre is szükségünk volt (Epson EH-TW5600 házimozi projektor, LG SK5
hangprojektor). Önkormányzati támogatásból pedig beszerzésre került még egy laptop
(Norebook DELL Vostro3590) és egy tablet (Samsung Galaxy Tablet A7) is.
A 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázat által elnyert támogatást
tavaly (2021) a következő eszközök beszerzésére használtuk fel: a művelődési házban eddig
nem volt televízió, ennek hiányát pótoltuk most (LG 55 UN80003LA SMART LED televízió
139 cm, 4K Ultra HD, HDR, webOS ThinQ AI konzollal, vezeték nélküli billentyűzettel
együtt), mely készülék a művelődési ház előterében az intézmény programjainak a
bemutatását is szolgálja, tovább bővítettük az egyre inkább növekvő számú zenés-táncos
programjainkon használt asztalaink számát is (14 db összecsukható 160x80x74
konferenciaasztal), az asztalokhoz terítőket is vásároltunk (14 db 140x240 cm), valamint igen
nagy segítséget jelentenek mind a beltéri, mind pedig az egyre nagyobb igényű külsős
programjaink lebonyolításához vásárolt hangtechnikai eszközök beszerzése is (1 db Shure
SM57LCE mikrofon, 1 db mikrofonkábel 10m XLR, 1 db K&M mikrofonállvány és egy
Soundstation hordozható erősítő-rendszer).
Szintén régi hiányosságunkat tudtuk pótolni a tavalyi évben a művelődési házba
felszerelésre kerülő klímaberendezések által. Ekképpen mára az Előtér, a Kisterem és a
Nagyterem is klimatizált helyiség lett, ami igen nagy segítséget jelent számunkra a nyári
időszakban.
Ugyanakkor az előírtaknak megfelelő számú székkel, asztallal, illetve
polcrendszerrel, prezentációs, és audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas
eszközökkel, számítógépekkel (internetes kapcsolat) rendelkezünk.
1.3. A KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKA ANYAGI FELTÉTELEI

A 2022. évi költségvetés főbb sarokszámai:
Személyi juttatások:
Személyi juttatások összesen: 14.887e Ft
Járulékok:
Munkaadót terhelő járulékok összesen: 1.996e Ft
Dologi kiadások:
Dologi kiadás összesen: 2.201e Ft
Egyéb működési célú kiadás: 200e Ft
Összes kiadás

19.284e Ft

Bevételeink tagdíjbevételekből, jegybevételekből, az intézmény termeinek éven belüli
és eseti bérbeadásából származnak.
Működési célú átvett pénzeszköz:

3.694e Ft

Működési bevételek:

2.050e Ft

Kamatbevétel:

1e Ft

Előző évek maradványa:

26e Ft

Irányítószervi támogatás:
Összes bevétel:

13.513e Ft
19.284e Ft

A 2019. évben hosszú idő után túl tudtuk teljesíteni bevételi tervünket (118%).
2021-ban még több terembérletet szerettünk volna realizálni, mely által még tovább
tudtuk volna növelni bevételeinket. 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban intézményünk mind
strukturálisan, mind szakmailag, mind pénzügyileg gyakorlatilag teljesen átalakult,
mindazonáltal pedig történetének egy olyan sikeres időszaka kezdődött el, melyre alapozva
joggal reménykedtünk a további sikeres folytatásban.
Ennek a folyamatnak vetett véget a koronavírus-járvány megjelenésével kihirdetett
járványügyi veszélyhelyzet. A látogatási tilalom elrendelése (2020. március 16-június 17.,
2021. november 11-május 10.) a legintenzívebb időszakban fosztott meg bennünket az
egyre növekvő bevételeinktől, kulturális rendezvényeinktől, és ami a legfájóbb,
közösségeinktől és látogatóinktól is (2020-ban mintegy 900.000,- Ft, a 2021. évben pedig
mintegy 750.000,- Ft bevétel kieséssel kellett szembesülnünk!)
Mindezek ellenére művelődési házunk a 2021. évben is az elmúlt évtized során
kialakított támogatási arányok szerint működött: 2021. évi eredeti bevételi tervünket (a
nyitva és zárva tartás arányait tekintve) 100 %-ban tudtuk teljesíteni. Költségvetési
problémáink így 2021-ben sem voltak, bár rendkívül szigorúan és takarékosan kellett
gazdálkodnunk erőforrásainkkal.

1.4. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Személyi feltételeink 2018-ban és 2019-ben gyökeresen átalakultak: 2018. július 1vel (39 évet követően) új személyt neveztek ki az intézmény élére; a korábbi igazgató ezt
követően még 4 hónapig népművelőként dolgozott tovább, majd november 1-vel, öregségi
nyugdíjba vonultával helyére új szakalkalmazottat vettünk fel. Ennek megfelelően a Bálint
Sándor Művelődési Házban két felsőfokú közművelődési szakképzettséggel rendelkező
munkatárs dolgozik, akik mindenben segítik, felügyelik, vagy éppen mentorálják
szolgáltatásaink mennyiségi-minőségi teljesítését. 2019. február 1-jével pedig a korábbi
gondnok-takarító is megkezdte nyugdíj előtti felmentési idejének a kitöltését, helyébe szintén
új dolgozó került, akit május 1-vel véglegesítettünk is. A feladatokat illetően azonban a
helyzet változatlan: a két szakmai munkatárs és az egy fő gondnok-takarító végzi el az összes
fölmerülő feladatot, esetenként takarítást, rakodást, berendezést, illetve közösségeink tagjai és
látogatóink társadalmi munkában; udvarunk karbantartása is így fog megtörténni ebben az
évben is. A személyi feltételek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

2. A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGE
2.1. AZ INTÉZMÉNY RENDSZERES MŰVELŐDÉSI FORMÁI
2.1.1. ALKOTÓ MŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGEK
Albatrosz Play Back Színház
A társulat 2010 szeptemberében alakult a 2008-tól működő KRÉTA-KÖR önfejlesztő csoportból. Miután megismerték a playback-színjátszás dramatikus technikáit, sok-sok gyakorlás,
próba, tapasztalatszerzés után jutottak el addig, hogy nemcsak saját történeteiket fejezik ki
színpadon, hanem bárkiét, aki kíváncsi az előadásaikra. Mintegy 30 előadás és jó néhány tréning és egyéb képzés van mögöttük. Szakmai mentoruk, segítőjük Kiss György Ádám. Művelődési házunkban még 2015-ben találtak otthonra; 2017. március 30-án sikeresen mutatkoztak
be az Újszegedi Nyugdíjasklubban. Csoportjuk nyitott, működésébe bárki betekinthet. Szombatonként 14.30 órakor kezdődő foglalkozásaikra várják mindazokat, akik érdeklődnek az
improvizáción alapuló színjátszás iránt és/vagy van megjelenítésre alkalmas történetük, amit
szívesen elmesélnének és látnának színpadon megelevenedni.
A csoport vezetője: Bábáné Sándor Ildikó.
Dél-alföldi Harmonika Barátok Egyesülete
2010-ben intézményünk kezdeményezésére alakult meg a Dél-alföldi Harmonikabarátok
Klubja, mely két és fél év kitérő után 2015 augusztusától ismét intézményünkben működik.
Havi két alkalommal tartanak foglalkozásokat: a hónap második péntekjén hangszeres önképző összejövetelre, a hónap utolsó péntekjén pedig klubnapra jönnek össze. 2016. január 29-én
egyesületté alakultak. A „Tavasszal a harmonika is nyílik” című harmonikaparádét május 21én, a X. Dél-alföldi Harmonikafesztivált pedig október 15-én szeretnénk megrendezni a Bálint
Sándor Művelődési Házban.
Az egyesület elnöke: Bakos József.

Fotó- Kulturális Kapcsolatok Egyesülete
Legújabb (2022) közösségünk egy lelkes, fiatalos csapat, melynek tagjai a fotográfia és a kultúra szerelmesei, a pezsgő közösségi élet hívei. Célkitűzésük, hogy részt vegyenek Szeged
kulturális életében, elsősorban a fotográfia művelésével és népszerűsítésével. Rendszeres öszszejöveteleiken túl terveik között szerepelnek kiállítások, előadások és nyilvános beszélgetések is. Foglalkozásaikat keddenként 16.30-tól tartják a Bálint Sándor Emlékszobában.
Az egyesület elnöke: Tandari Anita.
Gospel Train Kamarakórus
Az együttes immár kilenc éve működik intézményünkben. E művészeti együttesünk műsora
gospelekből, spirituálékból áll. Próbáit péntekenként 17 órától tartja.
Művészeti vezető: Akócsiné Szabó Adrienn.
Szegedi Színfoltvarrók
E kiváló művészeti csoport immáron hagyományosnak mondható évenkénti közös tárlatát
2016-tól kezdve minden év decemberében rendezték meg, s mindig a Bálint Sándor Művelődési Házban; azonban jelezték, hogy a tavalyi évtől kezdve a téli tárlat helyett tavasszal szeretnének kiállítani. Alkotásaik a magyar színfoltvarró (patchwork) műfaj legkiemelkedőbb darabjai. A csoport létszáma gyarapodóban van, néha kezd szűkössé válni foglalkozási helyszínük (hetente egyszer, csütörtökön délelőtt találkoznak a Bartók Béla Teremben).
Csoportvezető: Biacsi Marietta.
Tegzes Miklós Irodalmi Kör
A művelődési ház saját szerkesztésű irodalmi estjeinek bemutatásában közreműködő vers- és
prózamondók alkotó közössége. A közreműködésükkel tervezett irodalmi estek:
Költészetünk-évszázadaink-2022; A Szegedi Vers Ünnepe - 2022; Rónay György Szerápionlegendák; Zelk Zoltán irodalmi est; A szegedi dráma és próza ünnepe - 2022.
A csoport művészeti vezetője: Kiss Ernő.
Újszegedi Kamarazenekar Baráti Köre Egyesület
Együttesünk 2020-ban ünnepelte megalakulása 40. évfordulóját. Legnagyobb örömünkre
2022-ben is szeretnék folytatni zenei tevékenységüket, készülve májusi és adventi hangversenyünkre. Legnagyobb gondunk - továbbra is - az utánpótlás hiánya: mélyhegedűszólamunk
csak alkalmilag létezik.
Az egyesület elnöke: Buzás Szilárd, művészeti vezető, karmester: Kiss Ernő.
Vántus István Társaság Közhasznú Egyesület
A Vántus István Kortárszenei Napok vezető szervezője a 23 éves társaság; műhelye pedig a
Bálint Sándor Művelődési Ház, mint a Vántus-társaság székhelye és titkársága. 2022-ben a
Vántus-napok 52. évfolyamának a szegedi önkormányzattal és az SZTE Zeneművészeti Karával történő közös megrendezésén kívül a kortárs zene népszerűsítésére kívánja a társaság helyezni a hangsúlyt, ezt elsősorban kortárszenei rendhagyó ének-zene órák szervezésével
igyekszik teljesíteni.
A társaság elnöke: Hollós Máté Erkel–díjas zeneszerző, titkára: Kiss Ernő.

2.1.2. RENDSZERES MŰVELŐDÉSI FORMÁK
Bujinkan Budo Taijutsu - Ninjutsu
Új közösségeink egyike, mely az önvédelem alapjait a ninjak tradicionális szellemiségével ötvözi. Hétfőnként és szerdánként 18.15 órakor kezdődő foglalkozásaikra a harcművészetek és
a tradicionális japán kultúra iránt érdeklődőket várják.
Az edzéseket vezetik: Nagy Benedek és Kosztolányi Péter.
Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) Csongrád Megyei Titkári Tanácsa
A KKDSZ csongrád megyei tagozatvezetőit és alapszervezeti titkárait tömöríti vezető grémiumba, melynek élén a megyei elnök áll. Fő munkaformája a megyei értekezlet, de szervezett
már gyermeknapot és nyugdíjas-találkozót is. Az egyértelműen szakszervezeti teendők egyeztetésén túl a könyvtári, közművelődési, levéltári és múzeumi szakmai területek évek óta kiválóan működő koordinációs fóruma.
A KKDSZ megyei elnöke: Kiss Ernő.
Magyar Bioépítészeti Egyesület
Idén érkezünk el a XXIV. Újszegedi Bioépítészeti Napokhoz, melynek már intenzíven folyik
szervezése Monostory Péter egyesületi elnök kitartó munkájával, aki tizennyolcadik alkalommal generálja a sorozatot.
Az egyesület elnöke: Monostory Péter.
Újszegedi Nyugdíjasklub
Intézményünk legnagyobb létszámú közössége: tagjainak száma mindig 100 fő körül van; 39
éve működik folyamatosan. Tagjai aktívak, igénylik az értékesebb rendezvényeket; a klub
élén a tagok közül választott klubtanács áll. Heti egy alkalommal tart foglalkozásokat, melyeken mindig vannak programok (előadások, filmvetítések, irodalmi műsorok, délutáni bálak), e
programok többsége szerepel éves szolgáltatási tervünkben is. A szegedi nyugdíjasklubok közül egyedül az újszegediben működik nyugdíjas mozi, mely filmtörténeti művész moziként
működik évtizedek óta, a bevezető előadásokat szinte mindig Czenéné Vass Mária tartja,
rendkívül magas színvonalon. Immáron 18 éve működik az Újszegedi Nyugdíjasklub „Szivárvány” Dal-és Versmondó Köre, melyet a klub tagjai alapítottak, s amely énekes és verses
produkciókkal színesíti a klubéletet. Műsorainak sajátossága, hogy a dalokat és a verseket
szerkesztett műsorként adják elő a kör tagjai. 2022-ben több új összeállítást mutatnak be. A
csoport társadalmi vezetője és irodalmi felelőse Szabó Sándorné, művészeti vezetője és citera-, esetenként zongorakísérője Kiss Ernő.
A klub elnöke: Hevesi Istvánné.
2.1.3. MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK
Idén (február 8.) Nagy Károly festőművész, a Szegedi Szépmíves Céh elnökének kiállításával
nyitottuk meg művészeti kiállításaink sorát, tavaszra pedig a következő kiállításokat tervezzük
még: „Színek és fények a kertvárosból” (az újszegedi képzőművészek XXI. tavaszi tárlata), a
Szegedi Rajzkör Tavaszi Kiállítása, a Szegedi Foltvarrók Tavaszi Tárlata, illetve a Hammido
Alapfokú Művészeti Iskola évzáró kiállítása. Őszi kiállításainkat Dégi László festőművész
tárlatával szeretnénk megnyitni, ezt követné a XXIII. Bioépítészeti Kiállítás, majd Fontos
Zoltán festőművész önálló tárlata, végezetül pedig a tavalyi évhez hasonlóan ismét ősszel rendeznénk meg a Szegedi Szépmíves Céh Téli Tárlatát.

2.1.4. ISMERETTERJESZTÉS
Legjelentősebb ismeretterjesztő rendezvényünk - kiállítással, előadássorozattal - immáron
húsz éve az Újszegedi Bioépítészeti Napok sorozata, október hónap első felében. A legtöbb
ismeretterjesztő rendezvényre az Újszegedi Nyugdíjasklub programjai közt kerül sor: orvosi,
pszichológiai, hitéleti, zenei előadásokra és útibeszámolókra egyaránt. Szintén idesorolandók
a kiállítások megnyitói, sőt a Tegzes Miklós Irodalmi Kör rovatában és a műsorok közt egyaránt feltüntetett Költészetünk-évszázadaink-2022 c. rendezvény is, hiszen az azon megszólaló versek valamennyi szerzőjéről hangzik el rövid ismertető.
2.1.5. MŰSOROK
Az elmúlt évtizedek gyakorlata szerint ebben az évben is túlnyomó többségben irodalmi estekkel és hangversenyekkel várjuk a közönséget. Természetesen van jelentős igény a szórakoztató műsorokra is, de már a közepesebb produkciók is a költségvetésünket jelentősen meghaladó ráfordításokat igényelnének. Irodalmi estjeink csaknem teljes mértékben saját szerkesztésűek és állandó előadókkal (Tegzes Miklós Irodalmi Kör) szólalnak meg (ebben az évben 7 esttel készülünk, ez - talán - egyedülálló városunkban). Az Újszegedi Kamarazenekar
ebben az évben a szokásosnál többször lép a közönség elé; mint már jeleztük, az SZTE Zeneművészeti Karával közösen továbbra is rendezünk igen értékes hangversenyeket. Vannak
mindezek mellett hosszabb-rövidebb műsorok a Nyugdíjasklub egyes rendezvényein is (nőnap, aranycsütörtök), s meg ne feledkezzünk a Dél-alföld Harmonikabarátok fesztiváljairól se.
2.1.6. TÁNCOS RENDEZVÉNYEK
Egyedi szervezésű és alkalmi közönségre épülő táncos és szórakoztató rendezvények (disco,
vacsorás bálak stb.) kevésbé vannak jelen intézményünkben, művelődési házunk erre több
szempontból sem alkalmas: nincsenek kiszolgáló létesítmények (konyha, állandó büfé) és
nagytermünkben folyamatosan vannak kiállítások, értékes műtárgyakkal. A Nyugdíjasklubban
havonta egyszer van fehérasztalos, zenés-táncos összejövetel különféle elnevezésekkel (szeptemberi vigalom, szüreti bál, pótszilveszter, farsangi bál, áprilisi dáridó, juniális a liget szélén), mindig megtartjuk a tradicionális, csaknem kilencvenéves Erzsébet-Katalin-bálat, de
részben táncos rendezvény a nőnapi ünnepség és az aranycsütörtök is. Intézményünkben talált
otthonra másfél évtizede az újszegedi katolikus közösség farsangi bálja, és a Szeghy Endre
Alapítvány bálja is.
2.1.7. EGYÉB MŰVELŐDÉSI ÉS SZÓRAKOZÁSI ALKALMAK
Az eddig felsorolt programokon, rendezvényeken kívül a mindennapi élet kultúrájával kapcsolatos rendezvényeket szorgalmazzuk a jövőben is - e területen intézményünknek 40 éves
tradíciói vannak (1981 januárjában rendeztük meg először a Magánlakás-’81 c. komplex, egyhetes rendezvényt), mára ezt a legmagasabb szinten a bioépítészeti napok teljesítik. Kiemelt
jelentőségűek még az egészségkultúrával, mentálhigiénével összefüggő előadások, nem utolsósorban pedig a lakóterületi információk átadása, ill. a fejlesztésekről szóló tájékoztatás.
2.1.8. KÖTETLEN FORMÁK, SZOLGÁLTATÁSOK
Kis méretű előcsarnokunk csak a rendezvények előtti rövid várakozásra alkalmas; teltházas
programok esetén pedig épp csak a közönség átvonulására. Folyamatoson igyekszünk azonban esztétikusan berendezni ezen helyiségünket, itt van Újszeged tegnap és ma c. kiállításunk,
több műtárggyal is díszítjük (Kalmár Márton Bálint Sándor-mellszobra, Papp György Bartókés Kodály-grafikája), információs szekrény és pult szolgálja az érdeklődőket. Munkatársaink
igyekeznek a szó szerinti és intenzív PR–t gyakorolni, azaz valamennyi hozzánk betérőt leg-

jobb tudásuk szerint tájékoztatni, adott esetben nemcsak a művelődési ház, hanem minden
szegedi kulturális intézmény programjairól. A művelődési ház havi műsorlappal tájékoztatja
az intézmény tevékenységéről. Saját honlappal rendelkezünk (www.balintmuvhaz.hu), fenn
vagyunk a Facebook-on (Szent-Györgyi Albert Agóra Bálint Sándor Művelődési Háza).
2.1.9. KÜLSŐ SZERVEK TEVÉKENYSÉGE
Bevételeink túlnyomórészt terembérlőink, mint külső szervek tevékenységéből adódnak. .
Szívesen adunk otthont az oktatási intézmények hozzánk kihelyezett rendezvényeinek, ünnepségeinek, melyeket közös eseményeknek tekintünk, s természetesen mindazokat a programokat is, melyek a jelen munkatervben — pl. a táncos rendezvények, szórakoztatás c. alfejezetben — már fentebb szerepeltek. Az intézményünket székhelyül választó, az intézményünkben
működő egyesületek nem számítanak külső szerveknek, valamennyi székhelyhasználati engedély és együttműködési megállapodás alapján működik művelődési házunkban.

2.2. ÉVES SZOLGÁLTATÁSI ÉS RENDEZVÉNYTERV
A járványügyi veszélyhelyzet ideje (2020. március 16-június 17., 2021. november
11-május 10.) alatt az intézményben látogatási tilalom volt elrendelve. Ezen időszak alatt
ennek megfelelően közösségeink nem látogathatták a művelődési házat, programjaink,
rendezvényeink pedig elmaradtak. De csak a helyszínen! Hiszen a tavalyi év során
olyannyira megerősödtek online felületeink (honlap, facebook) és az ezzel
összefüggésben lévő szakmai tapasztalataink, hogy azokra építve a 2021-es évet már az
online programok, események jegyében indítottuk el!
De pontosabb, ha inkább folytatásról beszélünk, hiszen a 2020-as évet is így zártuk le.
A tavalyi évben bemutatásra került intézményünk, az itt folyó munka, sorozatot indítottunk
közösségeink bemutatkozásának a lehetőségét tekintve („Bemutatkoznak a közösségeink”),
online kiállítással indítottuk az évet (Bálint Sándor Emlékkiállítás), online formában
csatlakoztunk a szegedi Magyar Kultúra Napi programokhoz (Költészetünk-Évszázadaink2021), online farsangoltunk (Rúzsa Sándor citerazenekar farsangi műsora, Robert SchumannKarnevál), és elkészült intézményünk első online kisfilmje is („A ciánszennyezéstől a
koronavírusig” címmel). A „látogatottság” pedig minden képzeletet felülmúlt! Több ezer
szegedi érdeklődő nézett meg bennünket, értesült híradásainkról! A sikerre való
tekintettel a jövőben minden kiállításunkat és a programjainkról készült képeket, filmeket
online felületeinken is be fogjuk mutatni.
Állandó, rendszeres programok
Rendszeresség/
időpont
hétfőnként
18.15-19.45

Közösségi
tevékenység
karate
(Ninjutsu)

keddenként
09.30-10.15

zenebölcsi
(Bóbita)

keddenként
10.30-11.15

zeneovi
(Bóbita)

keddenként
16.30-18.00

fotókör
(Fotó- Kulturális

Tevékenység célja
mozgáskultúra
fejlesztés,
életminőség javítás
mozgáskultúra
fejlesztés,
életminőség javítás
mozgáskultúra
fejlesztés,
életminőség javítás
fotóművészeti ízlés
fejlesztése

Résztvevők
száma
20

Alapszolgáltatás
Kultv. 76 § (3)
c

15

c

15

c

15

e

szerdánként
16.30-17.30

Kapcsolatok
Egyesülete)
baba-mama torna
(Táncolj babám)

szerdánként
18.15-19.45

karate
(Ninjutsu)

csütörtökönként
09.00-12.00
csütörtökönként
14.00-15.00
csütörtökönként
15.00-19.00

Szegedi
Színfoltvarrók
„Szivárvány” Dal- és
Versmondókör
Újszegedi
Nyugdíjasklub

csütörtökönként
19.00-21.00
péntekenként
09.00-10.00

Újszegedi
Kamarazenekar
baba-mama torna
(Kerekítő)

péntekenként
17.00-18.00
péntekenként
17.00-19.00
szombatonként
14.30-17.30

kamarakórus
(Gospell Train)
rajzkör
(Oláh János)
színjátszás
(Play Back Színház)

minden hónap
második
péntekje
16.00-18.30
minden hónap
negyedik
péntekje
17.00-22.00
minden hónap
első szombatja
10.00-12.00
minden hónap
második
szombatja
10.00-12.00
minden hónap
utolsó
vasárnapja
10.00-12.00
állandó jelleggel
nyitvatartási
időben
állandó jelleggel
nyitvatartási
időben

harmonika zenekar
(Dél-alföldi
Harmonikabarátok
Egyesülete)
harmonika klub
(Dél-alföldi
Harmonikabarátok
Egyesülete)
Magyar Bioépítészeti
Egyesület

mozgáskultúra
fejlesztés,
életminőség javítás
mozgáskultúra
fejlesztés,
életminőség javítás
képzőművészeti
ízlés fejlesztése
zenei és irodalmi
ízlés fejlesztése
idősek
művelődésének
támogatása
zenei ízlés
fejlesztése
mozgáskultúra
fejlesztés,
életminőség javítás
zenei ízlés
fejlesztése
képzőművészeti
ízlés fejlesztése
színművészeti
tevékenység
támogatása
zenei ízlés
fejlesztése

15

c

20

c

15

f

15

a

100

b

15

e

25

c

10

c

10

e

10

a

10

e

zeneművészeti
tevékenység
támogatása

75

a

kreatív gazdaság
fejlesztése

10

g

Vántus István
Társaság

zenei ízlés
fejlesztése

12

e

irodalmi kör
(Tegzes Miklós)

irodalmi ízlés
fejlesztése

7

e

„Újszeged múltja és
jelene” fotókiállítás

helytörténeti
örökségünk
ápolása
helytörténeti
örökségünk
ápolása

változó

d

változó

d

Bálint Sándor
Emlékszoba
fotókiállítás

Konkrét dátumhoz, időponthoz kapcsolódó programok

Rendszeresség
időpont
Január
január 6.
január 13.

január 20.

január 21.

január 27.

Február
február 3.

február 8március 3.
február 10.

február 12.

február 17.

február 24.

Közösségi
tevékenység

Tevékenység célja

Résztvevők száma

Alapszolgáltatás
Kultv. 76 § (3)

Évadnyitó
beszélgetőkör
teadélutánnal
Színészmúzeum –
2022
Czenéné Vass Mária
előadása
Költészetünk –
Évszázadaink – 2022
(Magyar Kultúra
Napja
programsorozat)
Klebniczki György
zongoraművész
önálló estje
(Magyar Kultúra
Napja
programsorozat)
„Szeretnék néha
visszajönni még” –
Molnár Zoltán
(Újvidék) irodalmi
estje
(Magyar Kultúra
Napja
programsorozat)

közösségi élet
fejlesztése

85

b

nemzeti értékeink
ápolása

72

d

nemzeti értékeink
ápolása

77

d

zeneművészeti
tevékenység
támogatása

68

a

nemzeti értékeink
ápolása

87

d

„A misztikus Izland”
–
Dr. Karikó Sándor
előadása
„70kedem” –
Nagy Károly
festőművész
kiállítása
Színészmúzeum –
2022
Czenéné Vass Mária
előadása
Farsangi bál (Vakok
és Gyengénlátók
Csongrád Megyei
Egyesülete)
Túl a koronavírus
fertőzésen –
Dr. Ádász Anna háziorvos előadása
Fogyasztóvédelmi
tükör –
Grácin Zsuzsanna

közösségi élet
fejlesztése

79

b

képzőművészeti
ízlés fejlesztése

986

c

nemzeti értékeink
ápolása

69

d

közösségi élet
fejlesztése

84

b

életminőség
javítása,
egészségmegőrzés

83

d

információs és
kommunikációs
technológiák, a

77

g

előadása
február 26.

Március
március 1.
március 3.

március 5március 6.
március 8április 7.

március 10.
március 12.
március 17.

március 18.
március 24.

március 29.

március 31.

Farsangi bál (Újszegedi Katolikus Egyházközség)

digitalizáció
kulturális alapú
használata
közösségi élet
fejlesztése

92

b

Nia – Interaktív
előadás és
bemutató
Színészmúzeum –
2022
Czenéné Vass Mária
előadása
A Neves Kor-Társ
Galéria
képzőművészeti
kiállítása
„Színek és fények a
kertvárosból” –
XXI. Újszegedi
Képzőművészek
Tavaszi Tárlata
„Köszönet a
nőknek…” –
Nőnapi Ünnepség
Nyugdíjas Ki-mit-tud
(Hontravel)
„Drága hazánk
Istene, áldd meg e
hont” –
irodalmi összeállítás
március 15-e tiszteletére
Tavaszköszöntő
családi nap
Színházi Világnap 2022 –
Vendégünk: Gömöri
Krisztián
Szeghy Endre
Pedagógusképző
Nőikar Tavaszi
Hangversenye
„A kulisszák
mögött” –
látogatás a Szegedi
Nemzeti Színházba

életminőség
javítása,
egészségmegőrzés
nemzeti értékeink
ápolása

67

d

70

d

képzőművészeti
ízlés fejlesztése

487

e

helyi
képzőművészeti
értékek
bemutatása

993

d

ünnepek
kultúrájának
gondozása
közösségi élet
fejlesztése
nemzeti értékeink
ápolása

76

d

142

b

73

d

közösségi élet
fejlesztése
színházi ízlés
fejlesztése

138

b

90

e

nemzeti és
egyetemes
kulturális értékek
gondozása
helyi kulturális
értékek
bemutatása

150

d

50

d

A Szeghy Endre
Pedagógusképző
Nőikar
Alapítványi Bálja

közösségi élet
fejlesztése

200

b

Április
április 2.

április 6.

április 7.

április 12május 11.
április 14.

április 14.

április 17.

április 21.

április 26.
április 28.

Május
május 5.
május 11.

május 12.
május 14május 15.
május 19.

május 19.

A Szegedi Vers
Ünnepe
(költészetnapi
programsorozat)
A művészetek
fellegvára –
látogatás a Reökpalotába
A Szegedi Rajzkör
Tavaszi Tárlata
A pészah – a zsidó
pászkaünnep –
Kendrusz Attila, a
Szegedi Zsidó
Hitközség lelki
vezetőjének
előadása
Mélység és
magasság
(költészetnapi
programsorozat)
VII. Újszegedi
Passiójáték
(Liget Társulat
előadása)
Színészmúzeum –
2022
Czenéné Vass Mária
előadása
Zelk Zoltán irodalmi
est
Tavasz a
Füvészkertben –
látogatás az
Újszegedi
Füvészkertbe
Májusi Kavalkád
Zen-buddhista
előadás
(Eredeti Fény
Közösség)
Bálint Sándor
Emléknap
Retró Számítógép
Kiállítás
„A boldog ember”
(Mikszáth-emlékév
sorozat)
Újszegedi

helyi irodalmi
értékek
bemutatása

70

d

helyi kulturális
értékek
bemutatása

50

d

gyermekek
művelődését
segítő
ünnepek
kultúrájának
gondozása

1000

b

50

d

nemzeti értékeink
ápolása

70

d

ünnepek
kultúrájának
gondozása

125

d

nemzeti értékeink
ápolása

70

d

nemzeti értékeink
ápolása
közösségi
részvétel
fejlesztése

75

d

50

d

közösségi élet
fejlesztése
egyetemes
kulturális értékek
gondozása

100

b

100

d

helyi kulturális
értékek
bemutatása
műszaki-technikai
kultúra fejlesztése
nemzeti értékeink
ápolása

85

d

500

a

85

d

nemzeti és

85

d

május 21.

május 26.

május 28június 15.
május 31.
Június
június 2.
június 7.
június 14augusztus 19.
június 16.
június 23.

Kamarazenekar
Májusi
Hangversenye
„Tavasszal a
harmonika is
virágzik” –
harmonikafesztivál
Színészmúzeum –
2022
Czenéné Vass Mária
előadása
Szegedi
Színfoltvarrók
Tavaszi Tárlata
Nagy-Imre Erik
emlékest

egyetemes
kulturális értékek
gondozása
zeneművészeti
tevékenység
támogatása

Juniális
Kiss Ernő szerzői
estje
Hammido AMI
Kiállítása
Hammido AMI
Hangversenye
Kirándulás
Mohácsra

június 30.

Kirándulás Vácra

Július
július 5július 7.

Kirándulás a
Dunakanyarba

július 4július 8.

Nyári tábor
(karate tábor)

július 11július 15.
július 18július 22.

Nyári tábor
(„sürgő-forgó”
tábor)
Nyári tábor
(balkán tánctábor)

július 25július 29.

Nyári tábor
(szövő-fonó tábor)

Augusztus
augusztus 1augusztus 5.

Nyári tábor

augusztus 8augusztus 12.

Nyári tábor

200

a

nemzeti értékeink
ápolása

70

d

képzőművészeti
ízlés fejlesztése

1200

e

helyi zenei értékek
bemutatása

100

d

közösségi élet
fejlesztése
helyi zenei értékek
bemutatása
képzőművészeti
ízlés fejlesztése
zenei ízlés
fejlesztése
közösségi
részvétel
fejlesztése
közösségi
részvétel
fejlesztése

100

b

100

d

1200

c

200

c

20

b

20

b

közösségi
részvétel
fejlesztése
közösségi
részvétel
fejlesztése
közösségi
részvétel
fejlesztése
közösségi
részvétel
fejlesztése
közösségi
részvétel
fejlesztése

50

b

30

b

30

b

30

b

30

b

közösségi
részvétel
fejlesztése
közösségi
részvétel

30

b

30

b

augusztus 15augusztus 19.
Szeptember
szeptember 1.
szeptember 6október 7.
szeptember 8.

szeptember
15.
szeptember
20.
szeptember
22.
szeptember
27.
szeptember
29.
Október
október 4.

október 6.
október 11október 12.
október 11október 21.
október 13.

Nyári tábor
(A Fricsay Ferenc
Városi Fúvószenekar
„tábora”)

fejlesztése
közösségi
részvétel
fejlesztése

30

b

Évadnyitó
beszélgetőkör
teadélutánnal
Dégi László
festőművész
kiállítása
Színészmúzeum –
2022
Czenéné Vass Mária
előadása
Szeptemberi
Vigasság
Bohumil Hrabal –
Sörgyári capriccio
(terasz előadások
sorozat)
„Szöged hírös
város” –
látogatás a Móra
Ferenc Múzeumba
Rónay György –
Szerápion -legendák
Beszélgetőkör
zsíroskenyérpartyva
l

közösségi élet
fejlesztése

90

b

képzőművészeti
ízlés fejlesztése

1200

e

nemzeti értékeink
ápolása

70

d

közösségi élet
fejlesztése
egyetemes
kulturális értékek
gondozása

100

b

120

d

helyi kulturális
értékek
bemutatása

50

d

nemzeti értékeink
ápolása
közösségi élet
fejlesztése

75

d

85

b

Mikszáth és Szeged
Apró Ferenc
előadása
(Mikszáth-emlékév
sorozat)
Zenei Világnap
Kiss Ernő zenei
előadása
XXIII. Újszegedi
Bioépítészeti Napok

nemzeti értékeink
ápolása

90

d

zeneművészeti
ízlés fejlesztése

85

e

kreatív gazdaság
fejlesztése

300

g

XXIII. Újszegedi
Bioépítészeti Napok
Kiállítás
Szüreti Bál

kreatív gazdaság
fejlesztése

1200

g

közösségi élet
fejlesztése
zeneművészeti
tevékenység
támogatása
helyi irodalmi
értékek
bemutatása

100

b

200

a

75

d

október 15.

XI. Dél-alföldi
Harmonika Fesztivál

október 18.

A Szegedi Dráma- és
Próza Ünnepe

október 20.

október 25november 12.
október 27.

November
november 3.

november 8.
november 10.

november 15.
november 17.
november 19november 20.
november 22december 31.
november 24.

Színészmúzeum –
2022
Czenéné Vass Mária
előadása
Fontos Zoltán
festőművész
kiállítása
Mindenszentek és
halottak napja előtt
Dr. Thorday Attila,
újszegedi plébános
előadása

nemzeti értékeink
ápolása

70

d

képzőművészeti
ízlés fejlesztése

1200

e

vallási értékek
ápolása

75

d

„Amikor a lélek
megbetegíti a
testet” –
Sütő-Kiss Márta
előadása
Szeged vetélkedő

életminőség
javítása,
egészségmegőrzés

85

d

helyi kulturális
értékek
bemutatása
nemzeti értékeink
ápolása

120

d

70

d

nemzeti értékeink
ápolása
közösségi élet
fejlesztése

100

d

85

b

képzőművészeti
ízlés fejlesztése

500

c

képzőművészeti
ízlés fejlesztése

1200

c

közösségi élet
fejlesztése

100

b

nemzeti értékeink
ápolása

85

d

nemzeti értékeink
ápolása

70

d

nemzeti és
egyetemes
kulturális értékek

75

d

Színészmúzeum –
2022
Czenéné Vass Mária
előadása
Pilinszky János est
Beszélgetőkör
zsíroskenyérpartyva
l
Neves Kor-Társ
Galéria
képzőművészeti
kiállítása
A Szegedi
Szépmíves Céh Téli
Tárlata
Az Újszegedi Idősek
Ünnepe,
Erzsébet-Katalin bál

December
december 1.

december 8.

december 8.

„Tudást őrző tiszta
tenger” –
Jáger Richárd
előadása
Színészmúzeum –
2022
Czenéné Vass Mária
előadása
Újszegedi
Kamarazenekar
Adventi

december 15.
december 17.

december 31.

Hangversenye
Aranycsütörtök
Karácsonyi
ünnepség
(Vakok és
Gyengénlátók
Csongrád Megyei
Egyesülete)
Szilveszter

gondozása
közösségi élet
fejlesztése
közösségi élet
fejlesztése

közösségi élet
fejlesztése

100

b

120

b

75

b

2.3. AZ INTÉZMÉNY NAPI, HETI, ÉVES MŰKÖDÉSI RENDJE, NYITVATARTÁSA
Törzsnyitvatartásunk a következő: kedd: 8.00-18.00-ig, szerda-péntek: 8.00-19.00-ig,
szombat: 10.00-18.00-ig. Vasárnap és hétfő szünnap, külön igény, vagy terembérlet esetén
igény, ill. szerződés szerinti nyitvatartással. E működési rendet a hirdetőablakunkban is feltüntettük; a nyári időszakban elsősorban a nyári táborainkhoz igazítjuk a nyitvatartásunkat,
ugyanebben az időszakban technikai nyári szünetet is tartunk (ekkorra tervezzük a kisebb festéseket, felújításokat); december utolsó két hetében téli szünet van. Intézményünkben éjjelnappali üzenetrögzítős-faxos telefon működik; üzemel e-mail vonalunk is; munkatársaink lakástelefonszámai vitrinünkben olvashatóak.

3. A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI
3.1. KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK
Közönségkapcsolatainkat, propagandánkat folyamatosan igyekszünk újítani, mert bár
meghívóinkon, a sajtón és az elektronikus médiákon keresztül többezer szegedi polgárral
állunk folyamatos kapcsolatban, ennek hatékonysága nem tűnik kielégítőnek. Az előrelépés
legegyszerűbb eszköze már működő honlapunk, egészen pontosan a szegedi művelődési
házak közös honlapja; ill. igyekszünk erősíteni állandó közösségeink intenzív bevonását is
valamennyi rendezvényünkbe. A tavalyi év során olyannyira megerősödtek online
felületeink (facebook) és az ezzel összefüggésben lévő szakmai tapasztalataink, hogy azokra
építve a 2021-es évet már az online programok, események jegyében indítottuk el! A
„látogatottság” pedig minden képzeletet felülmúlt! Több ezer szegedi érdeklődő nézett meg
bennünket, értesült híradásainkról! A sikerre való tekintettel a jövőben minden kiállításunkat
és a programjainkról készült képeket, filmeket online felületeinken is be fogjuk mutatni.
Az újszegedi intézmények évekkel ezelőtt megkezdett találkozóit elsősorban ágazati
alapon (újszegedi kulturális és rendezvényszervező intézmények/szervezetek; újszegedi óvodák; újszegedi iskolák; újszegedi kollégiumok stb.) kívánjuk folytatni. Meghívó-plakát-alapú
propagandánkat a továbbiakban is fönntartjuk, Újszeged városrész részletes feltérképezése
megtörtént: kijelöltük, milyen pontokon, objektumokban tudunk papíralapú propagandaanyagokat elhelyezni. Négy évvel ezelőtt áttértünk az elektronikus meghívókra (állandó meghívottaink több mint kétharmadának e módon küldünk meghívót). Az írott és az elektronikus média
szférájában a Délmagyarország és a Rádió 88 eddig is segítették munkánkat; igen nagy előrelépést jelentett az Újszeged és a Szegedi Tükör c. lapok megjelenése.
Megújításra szorulnak igényfelmérési akcióink is: sokkal több energiát kell szánnunk a
közvélemény-kutatásra, ez hangsúlyosan szerepelt ötéves igazgatói koncepciómban is. Láto-

gatóink összetétele arányosan tükrözi a városrész életkori megoszlását: nem érezhető egyetlen
korosztály túlsúlya sem. Az intézményünkhöz kapcsolódó társadalmi szervezetek többségét
már érintettük korábban, működési területükkel együtt. Intézményünk részt vesz a szegedi
kulturális intézmények az elmúlt időszakban megélénkült fórumaiban, népművelő kollégáink
pedig a Csongrád Megyei Népművelők Egyesületében is tevékenykednek.
3.2. KAPCSOLATOK MÁS SZERVEKKEL
Művelődési házunk nyitott, befogadó intézményként tételezi magát: az otthont kereső
programok esetében is szívesen vállalja az aktív közreműködést - mint ezt már korábban leírtuk. A szegedi önkormányzat által fönntartott intézmények és azok társadalmi szervezetei korábban ingyenesen vehették igénybe épületünket és szolgáltatásainkat, különösképpen a három újszegedi iskola, a Csonka János Tagintézmény és az öt újszegedi óvoda, a változások az iskolákra és a Csonka János Tagintézményre vonatkozó államosítás - ellenére e tradíciót
fönntartjuk. Valamennyi szegedi művelődési házzal élő és jó a kapcsolatunk.
2008. júliusa óta különösen intenzíven működünk együtt a szegedi önkormányzat
fenntartásában működő hat lakóterületi művelődési házzal és a Szent-Györgyi Albert Agórával (a 2022. január 1-jével megtörtént összevonástól nagyon sokat várunk, mind szervezetileg, de leginkább szakmai vonatkozásban), de jó a kapcsolatunk az Alsóvárosi Kultúrházzal, ill. ugyanígy a Somogyi-könyvtárral és hálózatával is; KKDSZ-központként ez az
egész megye közgyűjteményi és közművelődési hálózatára értendő. Az irodalmi élethez ilyen
jellegű rendezvényeink és a Szegedi Írók Társaságával az elmúlt hónapokban intenzifikálódott együttműködésünk, a zeneihez a Vántus István Társaság Közhasznú Egyesület, az Újszegedi Kamarazenekar, a Dél-alföldi Harmonikabarátok Egyesülete integrál; a népművelői
szakmai körhöz a Csongrád Megyei Népművelők Egyesülete kapcsol bennünket. Kiváló a
kapcsolatunk az újszegedi római katolikus plébániával, mellyel nemrégiben együttműködési
megállapodást kötöttünk, az újszegedi református lelkészséggel és a Szegedi Zsidó Hitközséggel; az elmúlt másfél évben egy-egy előadás megszervezése révén kapcsolatba kerültünk a
szegedi görög katolikus, és a szegedi evangélikus lelkészséggel (az evangélikus egyházzal a
kilencvenes évek elején már próbáltunk kontaktust kialakítani), valamint az orosz ortodox
egyházközséggel is. Állandó és rendezvényekben is megtestesülő együttműködést alakítottunk ki a Pro Musica Zeneiskolával és a Hammido Alapfokú Művészeti Iskolával, a Szegedi
Közéleti Kávéházzal és Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesületével; 1979 óta
változatlanul létező kapcsolatunk az SZTE Móra Ferenc és Hermann Ottó Kollégiumával.

Szeged, 2022. március 21.

Jáger Richárd
művelődési ház vezető

