Kecskési Művelődési Ház

Munka és szolgáltatási terve

2022

1. A munka anyagi, tárgyi személyi feltételei (általános leírás)
1.1. Épületi adottságok:
2020-ban, majd 2021-ben sor került volna a fűtési rendszer korszerűsítésére de a fenntartónkat
is érintő rendkívül sok elvonás/bevételkiadás miatt ezt törölték és valószínűleg ebben az
évben sem fog megvalósulni.
Ha a helyi posta be fog költözni az épületbe, az most még megjósolhatatlan mértékben fogja
akadályozni az intézmény tevékenységét, erről a folyamatról, annak jelenlegi állásáról nincs
információnk ezért a 2022-ben is a régi teremstruktúrával számolunk.
Az épülettel kapcsolatban csak azt tudom leírni amit az elmúlt és az azt megelőző években is:
A lassan 90 éve eredetileg is „faluháznak” épített, és egy 1000–1500 fős közösség kulturális
igényeinek kielégítésére tervezett intézmény leamortizálódott, elavult.
A megtervezett felújításból az elmúlt 10 évben szinte semmi nem valósult meg.
Összességében: a művelődési ház jelenleg képes kielégíteni a városrész kulturális igényeinek
nagy részét – sajnos nem XXI. századi színvonalon, a szükségesnél nagyobb élőmunka
ráfordítással és sok-sok feszültséggel.
Az épület helyiségstruktúrája a jogszabályi feltételeknek megfelel.
1.2.

A közművelődési intézmény felszereltsége:

Az intézmény felszereltsége közepesnek mondható. A rendezvényeink lebonyolításához, a
csoportok működéséhez elengedhetetlenül szükséges eszközökkel rendelkezünk, ezek
minősége az, ami esetenként kívánni valókat hagy maga után.
1.3 A közművelődési munka anyagi feltételei

Kecskési
Művelődési Ház
Személyi juttatás (K1)

17 267 000

Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

2 212 000

Dologi kiadás (K3)

1 997 000

~ebből áfa kiadás (K351)

262 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

150 000

Beruházás (K6)

0

~ebből áfa kiadás (K67)

0

Felújítás (K7)

0

~ebből áfa kiadás (K74)

0

Kiadás összesen (K1-K7):
Működési célú átvett pénzeszköz (B16)

21 626 000
5 595 000

~ebből pályázati támogatás (981*&!981016&!981070)

5 595 000

~ebből közcélú foglalkoztatás (981016)

1 278 000

Működési bevétel (B401, B402, B403, B410, B411,
B406)

1 806 000

~ebből kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
~ebből jegy-, tagdíj bevétel
Kamatbevétel (B408)

50 000
0
1 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

0

Előző évek maradványa (B813)

291 000

Irányítószervi támogatás (B816)

13 933 000

Bevételek összesen (B1, B4, B8):

21 626 000

1.4.

Személyi feltételek:

Munkatársak száma: 1 fő intézményvezető főiskolai végzettséggel, 40 éves szakmai
gyakorlattal, 1 fő szakalkalmazott felsőfokú végzettséggel, 1 fő gondnok-takarító,
középiskolai végzettséggel. A kiscsoportok vezetői díjazásban nem részesülnek. A társadalmi
munkában segítők száma stabilan 6–8 fő. Jelentős segítséget jelent a közfoglalkoztatási
program keretén belül számunkra biztosított 1 fő udvaros/karbantartó biztosítása. Az
intézmény személyi összetétele a jogszabálynak megfelel.
2. A közművelődési intézmény tevékenysége:
2.1. A közművelődési intézmény rendezvény-struktúrája és rendszeres művelődési formái.
Intézményünk deklarált és legfontosabb feladata a „faluház” jelleg erősítése, a jelentkező
közösségi igények intézményi kiszolgálása, a csoportok, közösségek működési feltételeinek
biztosítása.
Az új kolléganőnk belépésével megindult egy rendkívül hasznos és támogatandó folyamat,
mely során egyebek mellett, a ház a fiatalabb korosztályokat is el tudta érni – ennek
kiteljesítése mindenképpen ennek 2022-es évnek a legfontosabb feladata.
Rendezvénystruktúránk a helyi igényekhez igazodóan alapvetően szolgáltatás jellegű, a
jelentkező igényeket igyekszik kielégíteni. A ház „műsorszóró” jellegű rendezvényekre nem
alkalmas. Ha a területünk csökken, akkor még kevésbé lesz erre alkalmas.

2.1.1. Alkotó művelődési közösségek:
Délikert Napsugár Táncegyüttes és a Délikert Möndörgő Táncegyüttes:
2021-es évhez hasonlóan ez évben is inkább kármentés jellegű tevékenységeket fogunk
végezni. Újra vissza kell állítanunk mindkét együttes fizikai, szellemi és egyéb kondícióit,
melyekre mindenképpen károsan hatott a fellépések és a próbák elmaradása.
Az intézmény és a városrész megtartható ünnepein természetesen részt fognak venni 3-4
fellépést tervezünk.
Mivel az intézmény legfontosabb csoportjairól van szó, egy esetleges „racionalizálás” őket
nem, vagy alig fogja érinteni.
A Möndörgő ebben az évben ünnepli fennállásának 10 évfordulóját. Ezt novemberben egy
a Kiszínházban megrendezésre kerülő gálaműsorral és az együttes elmúl 10 évét bemutató
kiállítással szeretnénk emlékezetessé tenni.
Hatetudnád Csoport:
Ebben az évben is 3 föllépést és 2 db táncoktatást terveztünk.
Az együttes tagjai között több korosztály megtalálható, akiket elsősorban nem a fellépésekre
való készülés, hanem a tánc, a mozgás szeretete tart össze.
TánCentrum:
A mellettünk lévő iskolából februárban a művelődési házba átkerült az intézményben folyó
néptánc és társastánc oktatás is. Heti 4-4 órában és nagyjából 9 hónapban. A
néptáncegyütteseinknek ezek a csoportok a jövőben kiváló utánpótlásai lehetnek. A
Karácsonyhoz kapcsolódóan tervezünk 1 db bemutatót.
2.1.2. Rendszeres művelődési formák:
Kecskési Nyugdíjas Klub: A csoport foglalkozásait változatlanul hetente – kéthetente tartja
amikor a ház nyitva van. 2022-ben 1 kirándulást és 2-3 nagyobb (a városrész határain
túlnyúló) rendezvényt, előadást, bemutatót terveztünk, a szokásos heti klubéleten felül.
Baba-Mama Klub: A havonta hétfőn megtartott klubnapok keretein belül ebben az évben 4
előadást és további 2 komplex rendezvényt tervezünk pszichológus, gyermekorvos, étkezési
tanácsadó meghívásával. (a már hagyományos két anyatejes napon kívül) A klub létszáma
változó, általában 10-20 fő.
Csicsergő Zenebölcsi: Az 1-4 éves gyermekeknek (és anyukáiknak) tartunk heti
rendszerességgel olyan zenével, versekkel, mondókákkal átszőtt foglalkozásokat ahol a fő cél
a közös tevékenység. A csoport 12-15 fővel működik. Ebben az évben kb. 25-30 foglalkozást
tervezünk.
2.1.3. Művészeti kiállítások:
Ebben az évben összesen 5-6 kiállítást tervezünk. Ezeknek egy része az online térben, a
többi valószínűleg a kiállítóteremben kerül megrendezésre, a pandémia miatt kényszerből
használjuk a kerítéskiállítás módszerét is. 1 db fotó, 1 db helytörténeti és 3-4 képzőművészeti
kiállítást tervezünk.

2.1.4. Ismeretterjesztés:
Ebben az (ahogy eddig is) évben az ismeretterjesztő tevékenységünk első sorban a
csoportjainkban valósul meg. Ez fokozottan érinti a Baba-Mama Klubot, a Csicsergő
Zenebölcsit és a nyugdíjas klubunkat.
Ezt a tevékenységet szeretnénk erősíteni a kiállításainkkal is. 2022-ben 3-4 önálló előadást
tervezünk egészségügyi, helytörténeti témákban.

2.1.5. Műsorok:
Ha a járványhelyzet ezt lehetővé teszi (a táncegyütteseink műsorain kívül) 2, jórészt
gyermekek számára készült műsort szeretnénk bemutatni (valószínűleg a II. félévben) a
Délikert Kulturális Egyesülettel a helyi óvodával és az iskolával közös szervezésben. Ezen
felül rendezőtársként a helyi iskola és óvoda néhány műsorában is részt vesz az intézmény.
2.1.6. Táncos rendezvények:
Mivel a településen egyedül a művelődési ház rendelkezik táncos rendezvények
lebonyolításához szükséges nagyteremmel, így az összes 3-4 ilyen rendezvényt ide
terveztünk. A 4 egyéb táncos alkalom a ház saját csoportjainak rendezvénye.
2.1.7. Egyéb művelődési és szórakozási alkalmak:
Mivel a városrészben csak a művelődési ház rendelkezik színpaddal és nagyteremmel, ezért
az ez évi 3-4 évfordulót, ünnepséget, bemutatót is itt rendezzük. Az iskolai, óvodai
megmozdulásokkal és a civil szervezetek rendezvényeivel egyetemben.
2.1.8. Kötetlen formák, szolgáltatások:
A ház felszereltsége, építészeti adottságai nem teszik lehetővé a klasszikus szolgáltatási
tevékenység folytatását, viszont az általunk kialakított (az intézmény mellett lévő, és ahhoz
szervesen kapcsolódó) és immáron az intézményhez tartozó közösségi tér igazi „agoraként”
funkcionál melynek használói első sorban a fiatalabb korosztályok.
Igény esetén a városrész szervezetei és lakói részére 2022-ben is folytatni szeretnénk a
pályázatírási, információs és adminisztrációs segítségnyújtást.
2.1.9. Külső szervek tevékenysége:
Mivel az intézmény felvállaltan faluház jelleggel működik, ezért ez a tevékenységi kör
rendkívül jelentős lesz ebben az évben is. Itt kerülnek megrendezésre a helyi vásárok,
bemutatók, képviselői fogadóórák, családi ünnepségek stb. Ez évi 20-40 alkalmat jelent.
Ehhez (reméljük!) ebben az évben már a helyi vállalkozások, szervezetek valamint az Iskola
és az Óvoda rendezvényei is csatlakozhatnak.

2.2. Éves program- és szolgáltatási terv januártól – decemberig
Rendszeresen működő közösségek, tevékenységek - 2022
Rendszeresség

Közösségi tevékenység

Heti 1 alkalom

Kecskési Nyugdíjas Klub

Heti 2 alkalom
Heti 2 alkalom
Heti 1 alkalom
Heti 1 alkalom
Havi 1 alkalom
Heti 1 alkalom
Heti 2 alkalom
Heti 2 alkalom
Heti 1 alkalom
Heti 1 alkalom
Havi1
illetve
eseti
Heti 1alkalom
Évente 5-6
Háromhavonta
Évente 2
Heti 8 alkalom

Délikert Napsugár Táncegyüttes
Délikert Möndörgő Táncegyüttes
Hatetudnád Tánccsoport
Napsugár Asszonykórus
Baba-Mama Klub
Csicsergő gyermekklub
Papiron Tsk.
Szeged Tsk.
Gerinctorna
Jóga
Fogadóóra
Ovitorna
Kiállítás
Gyermekruhabörze
Táborszervezés 3
TánCentrum

Tevékenység célja

Résztvevők
száma

alapszolgá
ltatás
Kult.
törvény

közösségfejlesztés

30

76§(3)a

nemzeti értékek ápolása
nemzeti értékek ápolása
nemzeti értékek ápolása
nemzeti értékek ápolása
egészségfejlesztés
csoportfejlesztés
mozgáskultúra fejlesztése
mozgáskultúra fejlesztése
egészségfejlesztés
egészségfejlesztés
közösségi részvétel fejlesztése

25
25
30
10
15
15
15
10
12
8
10

76§(3)a
76§(3)a
76§(3)d
76§(3)d
76§(3)a
76§(3)a
76§(3)e
76§(3)e
76§(3)a
76§(3)a
76§(3)b

egészségfejlesztés
ismeretterjesztés
közösségfejlesztés
csoportfejlesztés
mozgáskultúra fejlesztése

20
1300
150
180
180

76§(3)a
76§(3)e
76§(3)a
76§(3)e
76§(3)e

Szolgáltatási terv - 2022
időpont

Közösségi tevékenység

Tevékenység célja

Résztvevők
száma

ismeretterjesztés

250

76§(3)e

nemzeti értékeink ápolása

500

76§(3)d

közösségfejlesztés
nemzeti értékek ápolása
ismeretterjesztés

90
50
1000

76§(3)a
76§(3)a
76§(3)e
76§(3)a
76§(3)d
76§(3)c
76§(3)b

100

76§(3)b

Július
Július
Július 16.
Július
Augusztus 06.
Augusztus 20.

Sakktábor
Dob tábor
Néptáncos évadzáró
Kutyás tábor
Közlekedésbiztonsági nap
A városrész napja

25
30
60
40
50
400

76§(3)e
76§(3)e
76§(3)a
76§(3)e
76§(3)e
76§(3)b

Szeptember 06-30.
Szeptember 05.
Szeptember
Szeptember 17.
Szeptember 25.
Október 01.

Helytörténeti kiállítás
Anyatejes nap
Versenytánc továbbképzés
Őszköszöntő
Kézműves foglalkozás
Nyugdíjas Találkozó Idősek

közösségfejlesztés
nemzeti értékeink ápolása
eü. ismeretterjesztés
közösségi részvétel
fejlesztése
közösségi részvétel
fejlesztése
ismeretterjesztés
csoportfejlesztés
nemzeti értékeink ápolása
csoportfejlesztés
ismeretterjesztés
közösségi részvétel
fejlesztése
ismeretterjesztés
eü. ismeretterjesztés
mozgáskultúra fejlesztése
helyi értékek ápolása
csoportfejlesztés
helyi értékek ápolása

80
500
30
20

Június 05.

Kerítéskiállítás
Képzőművészeti
alkotások
fotóiból + (online)
Szegedi
KultúrKörKép
kultúra napi megemlékezés –
(online)
Iskolabál
Szei Öregtáncos Találkozó
Hangfürdő
hatása,
tibeti
hangtálak
Húsvéti Készülődés
Költészet napi megemlékezés
Egészségnap
Anyák napja a Baba-Mama
Klubbal
Gyermekpiknik

20
30
60
80
40
100

76§(3)e
76§(3)c
76§(3)c
76§(3)d
76§(3)e
76§(3)a

Jan. 01- Febr.15-ig
Január 17.
Február 18.
Február 26.
Március 22..
Április06.
Április 10.
Április25.
Május 09.

alapszolgáltatás
Kult. törvény

Október
Október 24.
November 04-30.
November 11.
November 19.
December 06.
December 07.
December 10.
December
December
December 11.
December 19.
December
December 18.
December 29.
December 31.

Világnapja Napja
Csicsergő gyermekklub
bemutató
Baba-Mama eü. előadás
Fotókiállítás
Ovibál
10 éves a Möndörgő…
Itt a Mikulás
Nyugdíjas mikulás
Adventi készülődés
Iskolakarácsony
Karácsonyi
kézműves
foglalkozás
Kecskés
István
szobor
koszorúzás és műsor
Kecskési Advent
Kecskési karácsony
Táncosok karácsonya
Nyugdíjas évbúcsúztató
Csoportjaink szilvesztere

csoportfejlesztés

15

76§(3)a

ismeretterjesztés
ismeretterjesztés
közösségfejlesztés
művészeti tevékenység
közösségfejlesztés
közösségfejlesztés
művészeti tevékenység
művészeti tevékenység
közösségfejlesztés

30
150
100
150
80
60
50
120
40

76§(3)e
76§(3)e
76§(3)a
76§(3)e
76§(3)a
76§(3)a
76§(3)e
76§(3)e
76§(3)a

helyi értékek ápolása

100

76§(3)a

közösségfejlesztés
közösségfejlesztés
mozgáskultúra fejlesztése
helyi értékek ápolása
hagyományápolás

300
300
40
60
100

76§(3)a
76§(3)a
76§(3)a
76§(3)a
76§(3)a

2.3 Az intézmény napi, heti éves működési rendje, nyitva tartása:
Nyitva tartásunk igyekszik alkalmazkodni a helyi közösség igényeihez. A nyári időszak
kivételével általában heti 6 napot leszünk nyitva.
A közművelődési intézmény kapcsolatai:
3.1. Közönségkapcsolatok:
A háznak elemi érdeke a vonzáskörzetébe tartozó mintegy 3000–3500 emberrel való
együttműködés, hiszen a városrész gyakorlatilag faluként és ezzel együtt alvóvárosként is
működik, így bevételt, részvételt a munkánkban csak tőlük remélhetünk.
A közönségigényeket csak részben tudjuk kielégíteni a nagyterem befogadóképessége (120
fő) és a kiszolgáló helyiségek hiánya jelentős hátrány. A tervezett fűtés korszerűsítéssel
mindenképpen szintet tudnánk lépni közönségünk kiszolgálásában.
Az igényfelmérés módja: személyes elbeszélgetés és a beérkező kérések, információk
elemzése.
Az intézmény címén a Kecskési Nyugdíjas Egyesület van bejegyezve. Három másik (szintén
Délikert városrészben működő) civil kezdeményezéssel a Délikert Kulturális Egyesülettel, a
Kecskési CIKÉR Egyesülettel és a Huncutka Alapítvánnyal rendkívül szoros a kapcsolatunk.
3.2. Kapcsolat más szervekkel:
Az épület egy lakótömbben helyezkedik el a helyi iskolával és az óvodával nagyon sok a
közös tevékenységünk a kapcsolatunk kiváló, hiszen hosszú évek óta és töretlenül,
súrlódásmentesen működik.

A város nem művelődési intézményei általában használóként vagy szponzorként jelennek
meg a ház életében, ennek gyakorisága, hőfoka változó – a személyes kapcsolatokon és a
pillanatnyi járványhelyzeten rendkívül sok múlik.
Közös rendezvényünk elsősorban a városrészben tevékenykedő szervezetekkel, a város más
művelődési intézményeivel van.
Az intézmény 2 táncegyüttesét közösen működteti a Délikert Kulturális Egyesülettel, melynek
az irányítása, munkavégzésének helyszíne idén átkerült a Kecskési Művelődési Házba.
Az intézmény 2022. január 01-től egy nagy szervezet része lett, ami várhatóan kitágítja
meglévő kapcsolatrendszerét. A hagyományosan jó emberi és szakmai kapcsolaton túl, ami a
hét lakóterületi művelődési házat eddig is jellemezte, nyilván valóan az Agórába történő
beolvadás nem csak a szervezeti struktúra szempontjából hoz döntő változást az intézmények
életeben.
Az eddigi tapasztalatok alapján ( elmúlt közel három hónap) olyan kapcsolati és szakmai
segítségnyújtási rendszer kezd körvonalazódni, ami mindenképpen lendíteni tud a helyi
feladatellátás tekintetében is.
Szeged, 2020.03.23.
Kollár József
művelődési ház vezető

