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A ház ahová visszajársz!

1. Az intézmény épületi, tárgyi és működési feltételei
1.1 Épület adottságok:
Az épület adottságai megfelelőek a közművelődési feladatok ellátásának, valamint az
akadálymentesítés követelményeinek is. Az épület helységstruktúrája megfelel az 1997. évi
CXL. törvényben és a 20/2018.(VII. 9.) EMMI rendeletben előírt feltételeknek.
Színház terem: 200 fő befogadására alkalmas, 45 m2-es színpaddal, amely a terem
hosszanti oldalán került elhelyezésre, így bármilyen színpadi produkció számára jól
használható, a nézőtér oldaláról jól belátható. A színházterem széksorai nem rögzítettek,
így a teremben más típusú közösségi rendezvények is lebonyolíthatók. A terem
berendezéséhez szükséges asztalok és székek rendelkezésre állnak. A színháztermet öltöző
és raktárhelyiség szolgálja ki. A színházteremben beépített fény- és hangtechnikai eszközök
egy fixen rögzített projektor és szabad internet hozzáférés segíti az ott megrendezésre
kerülő események lebonyolítását.
Kiállító terem: az 50-60 fő befogadására alkalmas terem feladata - a kiállító funkción túl olyan rendszeres összejövetelek számára teret biztosítani, melyek nem igénylik a
színházterem használatát. A terem berendezéséhez szükséges asztalok és székek
rendelkezésre állnak. A terem egyik fala végig tükörrel felszerelt a táncoktatás
megkönnyítése érdekében. A terem külön kiállítás világítással rendelkezik. Posztamensek
és négy üveges vitrin is segíti a megfelelő programok lebonyolítását.
Kézműves foglalkoztató: 10-15 fő befogadására alkalmas terem. A házban működő
kézműves tevékenységek, rajz és kerámia szakkör számára állandó teret biztosító helyiség a
jeles napokhoz kapcsolódó játszóházak számára szűkösen, de lehetőséget biztosít. A terem
polcrendszerrel, rajzbakokkal, elektromos és kézi korongozó gépekkel felszerelve szolgálja
az adott tevékenységeket. Továbbá egy falra rögzített flipchart tábla és a szükséges asztalok
és székek is rendelkezésre állnak.
Az épület rendelkezik megfelelő számú mellékhelyiséggel, és egy irodával is.
Az intézményben működik a Somogyi könyvtár Petőfi-telepi fiókkönyvtára, amely az
átalakítási munkálatokkal áthelyezésre került, és galériával bővült.
A raktározási célokat és nyári táborozás helyszíneként szolgáló tetővel rendelkező, de
oldalról nyitott épülethez tartozó udvarrész fejlesztése lehet a terjeszkedés iránya, itt egy
elsősorban kézműves tevékenységeket szolgáló terem létrehozására lenne lehetőség.

Amennyiben ez megvalósulna a kézműves foglalkoztató terem egyéb célokat tudna
szolgálni. (pl: oktatás)
Karbantartási feladatként 2021-re a folyosó festése valósult meg. 2022-évre a hátsó
terasz burkolatának cseréje (felfagyott, balesetveszélyes) a legsürgetőbb- feladatként
megmaradt.
1.2 A közművelődési intézmény felszereltsége:
A Petőfi-telepi Művelődési Ház felszereltsége megfelel a 20/2018.(VII.9.) EMMI
rendeletben előírt feltételeknek.
Az érdekeltségnövelő pályázatok keretében rendelkezésre bocsátott anyagi keretnek is
köszönhetően, az intézmény rendelkezik az alapvető technikai felszereléssel (pl: fővonal,
televízió, riasztóberendezés, nyomtató, fénymásoló, erősítők, hangfalak, számítógép).
Intézményünk több szabadtéri rendezvényt valósít meg, ezek lebonyolításához 4 db
rendezvénysátor került beszerzésre. A 2013. évi bevételek lehetővé tették egy falra
szerelhető színes televízió beszerzését, valamint a meglévő számítógép memóriájának
fejlesztését. Saját bevételből, illetve a területi képviselői alapból kapott támogatásoknak
köszönhetően

folyamatosan

beszereztük

és

karbantartottuk

a meglévő

hangosító

berendezéseinket (nagyobb tétel a kettő aktív hangfal beszerzése volt). Az NGSZ-től kapott
támogatásnak köszönhetően számítógépparkunk is bővült a kor követelményeinek megfelelő
újabb számítógéppel. A kiszolgáló helyiségek bútorzatát is bővítettük: beépített
villanytűzhely beszerzésre, majd beszerelésére került sor. saját bevételből, míg a beszerelt
villanysütőt támogatásként kapta meg az intézmény. 2018-ban egy laptop beszerzésére került
sor saját bevételből.
A 2018-ban ismét rendelkezésre álló érdekeltségnövelő pályázati forrásból megvalósult
a több mint tíz éve működő kerámia szakkör számára a kerámiaégető kemence
beszerzése, a működtetéséhez szükséges villamos hálózat bővítését és kiépítését az
intézmény saját bevételéből tudta finanszírozni, mint ahogy az elhelyezéséhez szükséges
helyiség kialakítását és berendezését is (salgó polcrendszer).
A 2019. évi érdekeltség növelő pályázati forrásból 2020. évben a következő
színpadtechnikai eszközök beszerzését valósítottuk meg: médialejátszó berendezés, led
reflektorok, WORK STAGE 16 DMX fényvezérlő pult.
A 2020. évi érdekeltségnövelő pályázati forrásból 2021. évben két kisebb helyiség
klimatizálása oldódott meg.

A meglévő selejtezésre szoruló színes nyomtató helyett egy új nyomtató beszerzését
valósítottuk meg 2020-ban egy Epson L1300 színes A3 tintasugaras nyomtató vásárlásával.
Nagy gondot jelent az intézmény székeinek állapota, a kárpitozott fa székek beszerzése a
2006-os felújítási és bővítési munkálatokkal egy időben történt. Állapotuk ugyan még nem
nevezhető kritikusnak, de folyamatos újra ragasztásukra ügyelni kell és a kárpitok tisztítása
is egyre kevésbé tűnik elegendőnek. 2019-ben az önkormányzattól kapott céltámogatásnak
köszönhetően megkezdődött a székek lecserélése, első körben 45 új szék került beszerzésre,
ami egy terem székeinek cseréjét oldotta meg, még további 150db új székre lenne szükség.
A székek cseréjét 2020-ban a kialakult pandémiás helyzet miatt már nem tudtuk folytatni,
mivel az erre szánt önkormányzati céltámogatásról, valamint a színpadfüggöny
lángmentesítésére szánt önkormányzati céltámogatásról is intézményünk 2020. tavaszán
lemondott.
2021. éves költségvetés sem tartalmazza ezt a két tételt. Amennyiben a saját bevétel
termelődése lehetővé teszi, folytatjuk a székek fokozatos lecserélését.
A Kecskési és a Heller Ödön Művelődési Házzal közösen 2020/21-ben szabadtéri
színpad beszerzését valósítottuk meg. Az elemekből álló színpad, könnyen kezelhető,
további bővítésére, amennyiben lesz rá anyagi forrás az Agóra hálózati intézményei
törekedni fognak.
1.3 A közművelődési tevékenység anyagi feltételei:

Személyi juttatás (K1)

21 597 000

Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

3 008 000

Dologi kiadás (K3)

6 784 000

~ebből áfa kiadás (K351)

1 314 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

433 000

Beruházás (K6)

0

~ebből áfa kiadás (K67)

0

Felújítás (K7)
~ebből áfa kiadás (K74)

150 000
32 000

Kiadás összesen (K1-K7):

31 972 000

Működési célú átvett pénzeszköz (B16)

6 794 000

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

6 794 000

~ebből közcélú foglalkoztatás (981016)

1 278 000

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

5 255 000

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

675 000
0
1 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

0

Előző évek maradványa (B813)

350 000

Irányítószervi támogatás (B816)

19 572 000

Bevételek összesen (B1, B4, B8):

31 72 000

1.4 Személyi feltételek:
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 647/2021 (X.08) K.Gy.sz
határozata alapján Szeged 7 lakóterületi művelődési háza 2022. január 1-től beolvadt a
Szent-Györgyi Albert Agórába.
A személyi feltételek tekintetében a döntés a Petőfi-telepi Művelődési Házat a
következő módon befolyásolta:
- az intézmény vezetője Farkas Endréné lett (végzettség: szakirányú főiskola),
- a szakalkalmazotti létszám módosult olyan módon, hogy jelenleg egy egész és egy
félállású szakmai munkatárs dolgozik az intézményben (mindketten felsőfokú szakirányú
végzettséggel)
- 2022. január 01-től egy fő fél állású adminisztratív munkatárs alkalmazására került sor.
- a közművelődési munkát egy fő 8 órás technikai munkatárs (gondnok, takarító) segíti.
A személyi állomány összetétele megfelel a 20/2018.(VII. 9.) EMMI rendeletben
előírtaknak.
Közfoglalkoztatás keretei között csak a 2020. évről átnyúló közfoglalkoztatás keretei
közötti időszakban 2021. március 01-ig tudtunk alkalmazni egy fő technikai segítőt. Az év
több részében erre nem volt lehetőségünk.
A nyári hónapokban négy fő diákmunkást alkalmaztunk egy-egy hónap
időtartamban, a táboroztatási feladatok ellátásának segítésre. Amennyiben 2022-ben is lesz
lehetőségünk a nyári diákmunka nyújtotta segítségre, ismét ebben a formában szeretnénk
igénybe venni.
2022-ben a hosszú távú közcélú foglalkoztatás keretei között hat órában egy fő
technikai munkatársat vettünk fel.(2022. március 01-től június 30-ig).
A gazdálkodási feladatokat a közgyűlés határozata értelmében és a megkötött megállapodás
keretében a Nevelési és Kulturális Intézmények Gazdasági Szolgálatának irányításával
és felügyeletével látja el intézményünk. A feladatokat az NGSZ-en belül működő
gazdasági csoport fogja össze.
2. A közművelődési intézmény tevékenysége
2.1. Az intézmény rendszeres művelődési formái
2.1.1. Alkotó művelődési közösségek:
2021. évben a következő alkotó művelődési közösségek végezték tevékenységüket
intézményünk keretei között és tervezik folytatni 2022-ben is:
A Szépkorúak Nyugdíjas Egyesület tagjaiból:

A Petőfi- telepi Szépkorúak Nyugdíjas Egyesület népdalköre (10 fő).
Az alkotó művelődési közösség hetente tartotta próbáit a nyitva tartás hónapjaiban, és
tervezi további működését. Amennyiben lehetősége nyílik rá, fellépéseket vállalnak
nyugdíjas csoportok találkozóin és népdalköri találkozókon. Valamint a művelődési házzal
közösen rendezik meg 2022-ben ismét a „Tavaszi szél vizet áraszt” népdalköri találkozót.
Kézműves alkotó tevékenységet folytató csoportunk: a gyermekek és felnőttek
részvételével működő kerámia szakkör hetente két alkalommal változó, de átlagosan 4045 fő tagsággal. Az alkotó közösség tagjai országos és városi kiállításokon, pályázatokon
indulnak és évente egy kiállítás keretében a művelődési házban is bemutatják alkotásaikat.
2006 szeptemberében kezdte meg működését a Fantázia rajz és festészeti önképzőkör,
tagjai felnőtt (az aktívan dolgozó) korosztályból kerülnek ki. Kidolgozott tematika alapján
végzik tevékenységüket. A művészeti csoport kétévente a művelődési házban megrendezett
kiállításon mutatja be a tagok alkotásait. A hat főből álló csoport hetente egy alkalommal
tartja foglalkozásait.
2022. második félévében közös kiállítást tervez a művelődési házzal, kapcsolódva
Petőfitelep fennállásának 100. évfordulójához.
2011-ben kezdte meg tevékenységét intézményünkben, a Százszorszép kamara
néptánccsoport. A menet közben nevet változtató, ma már a művelődési ház művészeti
csoportjaként működő Pakulár Néptánccsoport részére 2019-ben 500.000,- Ft majd,
2020-ban 400.000,- Ft pályázati támogatást nyert az intézmény a Csoóri Sándor Alapból,
viselet beszerzésre. 2019-ben a csoport - az előzmények beszámításával – fennállásának 10.
évfordulóját ünnepelte meg méltó képen egy gálaműsorral, a Szegedi Ifjúsági Házban április 26-án.
2021-ben tovább folytatták próbáikat és egy táncház rendezvény szervezésével nyitottak a
helyben élők felé szintén a Csoóri Sándor Alaptól kapott támogatásnak köszönhetően.
2022-ben terveik között szerepel az aktív részvétel, azokon a rendezvényeken, amelyeket a
művelődési ház dolgozói szerveznek Petőfitelep fennállásának 100. évfordulójára tiszteletére.

2019. januárjában kezdte meg működését intézményünkben a Kucu Banda névre
hallgató roma kulturális klub, a roma néptánc és népzene megőrzése és tovább örökítése
céljából. A tíz főből álló csoport arra törekszik, hogy minél szélesebb körben
megismertesse a roma kultúra gyökereit a klubhoz kapcsolódó fiatal korosztállyal, segítve
ezzel önbizalmuk, identitástudatuk fejlődését.
A kulturális csoport 2021 évben bár nem heti rendszerességgel, de néhány alkalommal
megtartotta összejövetelét, és 2022-ben arra törekednek, hogy a havi legalább kettő
találkozás megvalósuljon. Terveik közt szerepel a klub fiataljai által egy roma népmese

színrevitele, ennek megvalósulásához a művelődési ház szakemberei nyújtanak segítséget.
Játszó-tér címmel, felnőtteknek, a színházi eszközöket is felhasználó önismereti csoport
indult 2021. szeptemberében. Összejöveteleiket kéthetente tartják, 2022-ben már egy
bemutatkozási lehetőséggel élve a művelődési ház zenés teaház rendezvénysorozatának
februári alkalmát színesítették versmondásukkal.
2.1.2. Rendszeres művelődési formák:
A közművelődési intézmény kiscsoportjai:

Jóbarátság Nyugdíjas Baráti kör
50
fő

Petőfi-telepi Szépkorúak Nyugdíjas Közhasznú Egyesülete
50
fő

Nyugdíjas Vidám Házasok Egyesülete
70
fő

Nagyi jóga csoport
20
fő

Hatha felnőtt jógacsoport
08
fő

Életet az éveknek Csongrád Megyei Szervezte
50
fő

Szenior Fitness Baráti Kör
35
fő

Vidám Emberek Baráti Kör
15
fő

Kézműves boszik csoport
10
fő

Volt Bölcsődei Vezetők Köre
15
fő

Hölgyek francia kártya köre
4
fő
Az intézményhez kötődő civil szervezetek az egyesületek és baráti körök heti, havi,
illetve negyedéves rendszerességgel tartják összejöveteleiket. Az egyes csoportok saját
érdeklődési körüknek megfelelően szerveznek az év folyamán olyan nyílt rendezvényeket,
amelyeken a helyi közösségek is részt tudtak venni:
Az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klubok Csongrád Megyei Szervezte: regionális
programegyeztető fórumot tart negyedévente, illetve ünnepi megemlékezéseket tart
intézményünkben ( pl: nőnap, idősek napja..)
Szenior Fitness Egyesület 2020. évben feladva a jogi formát megszüntette az egyesületet,
baráti körként továbbra is változatlan módon szeretnék megtartani összejöveteleiket a
művelődési házban. 2021-ben a csoport tovább működött és élve a lehetőséggel a
művelődési ház az Idősügyi keret pályázatán olyan pénzügyi forráshoz jutott, ami több
kirándulást és egyéb kulturális rendezvényen való részvételt tett lehetővé. Ez jó alapot adott

ahhoz, hogy ebben az új formában is megszilárduljon az összetartozás és a csoport ne
szűnjön meg.
A Vidám Emberek Baráti Körrel közösen, nyugdíjasoknak szervezett vetélkedőkkel
emlékezünk meg a jeles kulturális évfordulókról.
A ”Másként de élni „ csoport tagjai számára a szabás –varrás , kötés horgolás és egyéb
kézműves tevékenység jelenti a közösen eltöltött időt. A kis létszámú csoport mentorálási
folyamaton ment át, ami segítette tovább működésüket. A művelődési ház rendezvényein
önkéntes segítőként vesznek részt. Ők lettek a NMI általa meghirdetett „Aszakkör” első
mézeskalács tanfolyamának résztvevői is. Nevüket „Kézműves boszikra „ változtatták.
2015-ben a Jóbarátság Nyugdíjas Egyesület baráti körré alakult, mivel elveszítette az önálló
jogi személy státuszát, így pályázni a jövőben, mint a művelődési ház csoportja fog tudni.
A Volt Bölcsődei Vezetők Köre havonta egyszer tartja összejöveteleit intézményünkben.
A Jóbartáság Nyugdíjas Baráti Kör, a Szépkorúak Nyugdíjas Egyesület, a Szenior Fitness
Baráti Kör és a Vidám Nyugdíjas Házasok Egyesülete félévekre előre kiadott és
megtervezett program szerint végzik tevékenységüket.
2.1.3. Művészeti kiállítások:
2022. évben 8 alkalommal tervezünk kiállítást. Ezeknek az összeállításában, ebben az
évben is a változatosságra törekszünk, tabló kiállítás, amatőr festők kiállítása, grafikai
kiállítás. Ezeken kívül tervezzük továbbá,
2022. novemberében a Petőfi-telepi Alkotók közös tárlatát ( kézműves kiállítás)
decemberben: A „Mézes Telep” kiállítást-a Főtéri Római Katolikus templomban
évi 5 alkalommal a Magocska Kézműves Baráti Kör vásár és workshopjait
2.1.4. Ismeretterjesztő programok:
A TOP 6.9.2-16-SG1-2017-00001 „ A helyi kohézió erősítése. Közösség a közösségben”
pályázat keretei között két előadást tervezünk megvalósítani
„Honnan –hová, kivel hogyan címmel”, amelyek a családi életben felmerülő problémák
megoldásához járulnak hozzá.
Ugyancsak két alkalommal ”Kiképzés„ címmel pedig egy a mentális önvédelmi technikák
elsajátítására szolgáló interaktív előadásra kerül sor gyerekeknek.
Fenntarthatóság

és

természetvédelem

témában

ismeretterjesztő

előadás

kerül

megrendezésre a Föld napjához kapcsolódva.
„Tudományos június” elnevezéssel három alkalmas természettudományos előadás sorozat
általános iskolásoknak. (csillagászati előadás, interaktív fizikai kísérletek, 3 D-s nyomtató

bemutatása)
Okos telefon kezelő tanfolyamot indítottunk nyugdíjasok részére, 2 turnusban márciustól
júniusig, mintegy 20fő részvételével.
2.1.5. Műsorok


Komolyzenei hangverseny

3 alkalom

(Újévi koncert, adventi koncert, nyári terasz koncert)


Könnyűzenei koncert



Népművészeti események

1 alkalom

(„Tavaszi szél vizet áraszt” regionális népdalköri találkozó: a hagyományőrzéssel
foglalkozó csoportok, nagy szeretettel mutatják be egymásnak és a helyi közönségnek
tudásukat ezen a baráti találkozón.)


Színházi előadás

4 alkalom



Zenés irodalmi est

3 alkalom



Gyermekműsor

3 alkalom

(Ezeknek a programoknak a megvalósításához fel kívánjuk használni a „Köszönjük
Magyarország „ és a „Déryné programok” által kínált ingyenesen, illetve kis költséggel
megvalósítható előadások lehetőségét, továbbá teret engedünk amatőr színházi csoportok
fellépésének is.)


Szabadtéri filmvetítés

2.1.6. Táncos rendezvények

1 alkalom
4 alkalom

2.1.7. Egyéb művelődési és szórakozási alkalmak
A VIII. Böllér nap és télbúcsúztató farsangi mulatság 2022-ben a várakozásoknál is
nagyobb sikert aratott. A komplex programot játszóház, színpadi műsor, családi,
közösségi együttlét jellemzi, ehhez kapcsolódik a kolbászkészítő verseny is, mint a
gasztronómiai hagyományok átadásának egyik közkedvelté vált formája. Vidám farsangi
hangulatban telik az intézményi és generációs összefogással megvalósuló program, ahol a
téltemetés hagyományát is felelevenítjük.
Hagyományosan a nőnaphoz legközelebb eső szombaton az idősebb korosztály
számára kívánunk kulturált szórakozási alkalmat biztosítani a „Bár- zene, tánc-zene”
rendezvényünkkel.
A március 15-i nemzeti ünnepről a Fő téren álló Petőfi Sándor szobornál
megrendezett koszorúzással emlékeztünk meg március 11-én.

Újszülöttek köszöntése: Az előző év májusától a rendezvény szervezésének
időpontjáig született babák és szüleik, nagyszüleik kapnak meghívót a művelődési házba.
A vendégeket a helyi egyházak képviselői, a körzet önkormányzati képviselője, a helyi
intézmények vezetői és tanulói köszöntik.
A „Szív napja” petőfitelepi nap is több mint egy évtizedes hagyománnyal
rendelkező programunk. A rendezvény a családi szórakozáson kívül lehetőséget nyújt a
közösségért kiemelkedően tevékenykedő személyekről való megemlékezésre is. A
programegyeztető fórum tagjainak javaslata alapján kerül kiosztásra a „Petőfi-telepért”
kitüntető cím. A program az önkormányzati képviselő támogatásával, a helyi civil
szervezetek és intézmények összefogásával valósul meg. Ebben az évben a centenáriumi
rendezvény sorozat részeként számos pályázat és akció kötődik majd a telepi naphoz.
Fodorkerti Nyárbúcsúztató Családi Nap a Fodor kert lakóközössége részére
szervezett családi nap melynek célja, hogy az ott élőknek is legyen lehetősége családiközösségi együttlétre. Sport és szórakozás várja a résztvevőket ugráló vártól a
„kincskereséséig” .
"Magocska Kézműves Vásár és Workshop. Immár 5. éve, hogy a művelődési
házhoz kötődő, helyi kézműveseket összefogva baráti közösség alakult „Magocska”
néven. A közösség mentorálásával a célunk az volt, hogy a hagyományos kézműves
vásárokon túl többet kapjanak a rendezvényeinkre látogatók. A Magocskák arra
vállalkoznak, hogy nem csak árusítják a kézműves termékeiket, hanem azokat el is
készíthetik a vállalkozó kedvűek, így nem csak egy-egy tárggyal lesznek gazdagabbak a
vendégek, hanem élményekkel is. Az alkotások személyre szólóan, saját kezűleg
készülnek. A hagyományos kézműves technikák mellett azok, modernizált változatainak
népszerűsítését is célul tűzték ki. A húsz alkotó, 17kézműves technikával várja az
alkotókedvű kicsiket és nagyokat. A kis közösséggel 2022-ben öt, a jelesnapokhoz
kapcsolódó nagy rendezvényt és kéthetenként szerdán kézműves workshopokat tervezünk.
A Petőfi-telepi Amatőr Alkotók közös tárlata egy olyan közösségi rendezvény,
amely az azonos érdeklődési kör mentén szerveződik. A kézműves és kézimunka kiállítás,
40-50 kiállítóval több, mint egy évtizedes hagyomány.
A Garázsvásár Telep-szerte népszerű kezdeményezés. A közösségi akcióban a
művelődési ház végzi a szervezési feladatokat (az esemény meghirdetése, címek
összegyűjtése, ezek alapján egy térkép összeállítása, címlista közzététele, facebook
esemény koordinálása) 2022-ben két alkalommal vállalkozunk a szervezés szerteágazó
feladatára.

Mézes telep jótékonysági akció: Az adventi időszakban, a művelődési házban
játszóházi keretek között négy alkalommal biztosítunk lehetőséget a jelentkezők számára
elkészíteni saját otthonaikat mézeskalácsból. Az elkészítéskor befizetett hozzájárulást, a
telep

önkormányzati

képviselője

egészíti

ki.

Az

összegyűlt

adományokból

ajándékcsomagokat készítünk, amelyet eljuttatunk petőfitelepi rászoruló családoknak. A
telep intézményei is csatlakoznak saját épületük elkészítésével. Az elkészült mézes-telep
az adventi időszakban kiállításra kerül a római katolikus templomban. A centenáriumra
való tekintettel, ebben az évben 100 mézes épület elkészítését tűzzük ki célul.
Az első Szent Márton napi lámpás felvonulást 2021-ben tudtuk megszervezni. A
Márton naphoz kapcsolódó rendezvény nagy sikert aratott ezért 2022-ben ismét
vállalkozunk megszervezésre.
Mikulás kuckója címmel teremtettünk lehetőséget arra, hogy a családok
személyesen találkozhassanak a Télapóval. Módot adunk, hogy az ajándékok személyesen
kerüljenek átadásra, néhány jó szó kíséretében. A rendezvényt idén is szeretnénk
megrendezni.
Az adventi készülődés egyre színesebb rendezvénysorozattá formálódik. Mézesteleppel kezdődik, amely a templomban kerül kiállításra. A templom előtt kerül
felállításra Petőfi-telep közös karácsonyfája is. Advent első vasárnapján a gyertyát
közösen gyújtjuk meg a már szintén hagyománynak számító adventi koncert előtt.
Petőfitelep intézményvezetői és az önkormányzati képviselője a második adventi
vasárnapon gyújtja meg a katolikus templomban tartott szent mise keretében a koszorún
a második gyertyát. A telepi karácsonyi ünnepség a művelődési házban zajlik. A telepi
óvodások és szüleik lámpás felvonulással érkeznek a művelődési házba, hogy
csatlakozzanak a telepi karácsonyi ünnepséghez. A vonulást a „szállást keres a szent
család” népi hagyományával ötvözzük.
„Jónak lenni jó” új karácsonyi jótékonysági kezdeményezésünk átadó ünnepsége.
Ennek keretei között 76 fogyatékkal élő gyermek számára keresünk ajándékozókat, akik
személyesen adják át a gyermekek kívánságai alapján megvásárolt ajándékokat a
művelődési házban rendezett kis ünnepségen.
Játszóház

10-12 alkalom

Ebben az évben is folytatjuk a „Telepi fonó” elnevezésű hagyományőrző gasztro
sorozatunkat, amely keretében havonta egy alkalommal egy-egy közismert vagy éppen nem
ismert ételt, a jeles napokhoz fűződő süteményt készítünk. A tavalyi pandémia időszakában
bebizonyosodott, hogy a rendezvény az online térben is működőképes, ezért a megtervezett

alkalmakat minden esetben megvalósíthatjuk.
A tavaszi és őszi szünet egy-egy napján Szünidei Unalom Űző Szöszmötölőre várjuk
a gyerekeket. A nyári időszakban a Vakáció Akció napról -napra sorozatához is
csatlakozunk.
Általános iskolák számára kínáljuk, „kreatív csomagunkat”, amely egész
osztályközösségek számára biztosít három alkalmas kézműves tevékenységet- kívánság
szerint alakítva a tematikát ( húsvéti, anyák napi , karácsonyi készülődés, stb)
Zenés teaház címmel új sorozatot indítottunk ebben az évben. A komolyzenei
mini koncertet, irodalmi szemelvényekkel ötvöző teaházi alkalmakból, az első félévben
három alkalmat tervezünk, amennyiben a rendezvény sikere indokolja a második félévben
is több alkalommal meg fogjuk rendezni.
Petőfitelep

2022-ben

széles

társadalmi

és

intézményi

összefogással

kívánja

megünnepelni, a telep fennállásának 100. évfordulóját.
A centenárium megünneplése nagy jelentőséggel bír a városrész életében, hiszen ez a kor már
valóban egyfajta történelmi távlat. Az itt élő idősebb generáció számárára mégis ennek a 100
évnek a nagy része, egy személyes emlékekkel átszőtt belátható időintervallumot jelent.
A rendezvénysorozat összeállításában és lebonyolításában a művelődési ház, mint
kezdeményező vezető szerepet vállal.
A rendezvénysorozatot 2022 májusától decemberig tervezzük „telep szerte”.
Az ünneplés közösségi, helyi aktivitást feltételező programokból épül fel. Helyben működő
oktatási intézmények, egyházi közösségek, civil szervezetek saját szervezésű rendezvényei
kapcsolódnak össze a Petőfi-telepi Művelődési Ház által szervezett rendezvényekkel.
Elsőként „A 100 éves Petőfitelep rejtett szépségei” címmel négyévszakos
fotópályázat került meghirdetésre, amatőr fotósok részre. A kiírásban szereplő módon egy
pályázó négy fotóval pályázhat, amelynek témáját Petőfi-telep adja, és amelynek lehetőség
szerint tükrözni kell az évszakok változását. A beérkező pályamunkák felhasználásával egy
2023-as petőfitelepi naptár kiadását tervezzük.
A pályamunkák beadási határideje 2022. október 30.
További terveink közt szerepel az év folyamán többek között egy széles közösségi
részvételt kívánó táncos flashmob szervezése.
Helytörténeti kiadvány összeállítása és nyomtatott formában való megjelentetése, ehhez
kapcsolódóan helytörténeti vetélkedő szervezése.
Emlék-kereszt állítás a Fő téren, a telep iparos lakosságának emléket állító „Kisinasok
próbája”.

Az év folyamán szeretnénk megtalálni a Petőfitelep 100-as utcájának 100 házát. Ez egy
képzeletbeli 100-as utca, amely lakóházainak lehet jelentkezni valamilyen különlegességgel,
(legvirágosabb, vendégváró, sportos, fentartható, hagyományőrző, legmuzikálisabb, stb.)
annak emlékére, hogy Petőfitelepen a 60-as évekig számozott utcák voltak)
A Petőfi Sándor Általános Iskola öregdiákjainak találkozója ”Petőfisek találkozója” címmel
és egy ünnepi gálaműsor is októberben.
Mézes-telep hagyományai szerint szeretnénk összeállítani a 100 éves telep 100 házból álló
képzeletbeli 100-as utcáját.
Egyéb:
Természetvédelmi vetélkedő

2 alkalom

A Föld napjához kapcsolódva
Mókás vetélkedő nyugdíjasoknak

1 alkalom

Politikai rendezvények:
önkormányzati,

lakossági

fogadóóra

és

lakossági

fórum

5 alkalom Megemlékezések(nemzeti ünnep,idősek napja, nőnap, fenyő
ünnep)

10 alkalom

2.1.8. Kötetlen formák
Társas összejövetelek

90 alkalom

Nyári napközis tábor
A nyári szünet minden hetére legalább kettő, esetenként háromféle napközis tábor
lehetőségét kínálja 2022- ben intézményünk. Ebből öt hét tematikus tábor kerül saját
szervezésben megrendezésre: a kerámia tábor gyerekeknek két turnusban egy-egy hét,
a kerámia tábor felnőtteknek négy napos alkotótáborként működik. A nagy sikerű
„Te döntesz” elnevezésű tábor elsősorban szabadidős programokat kínál, a „Ne szójjál
be tábor” önismereti, kommunikációs, konfliktus kezelő tematikával kívánja segíteni a
kiskamaszok mindennapjait. „ Határtalan ízek” címmel pedig egy a sütés-főzés
alapismereteit bemutató foglalkozás sorozattal készülünk.
2.1.9. Külső szervek tevékenysége
Ünnepségek, közéleti események
4 alkalom
Gyűlések, értekezletek
6 alkalom
Családi rendezvények
8 alkalom
Civil szervezetek rendezvényei.
10 alkalom
Oktatás, képzés
126 alkalom
Konfereniák
4 alkalom
Woorkshop( KREA-TÉR elnevezéssel) 20 alkalom

2.2. Éves szolgáltatási és rendezvényterv
Rendszeres csoportok, körök, szakkörök
közösségi
tevékenység
Vidám Emberek
Nyugdíjas Baráti
Kör

Városi és helyi kulturális
rendezvényeken való részvétel
szervezése

15 fő

a

Flamenco
tánccsoport

Az andalúz tánc tanulása,gyakorlása,
fellépésre készülés

10 fő

e

minden
szerdán

Lady fitness dance
csoport

A társastánc alapjainak az elsajátításán
keresztül a nőiesség megélése minden
életkorban, életminőség javítása

10 fő

c

minden
hétfőn,
szerdán

Gyermek társastánc
oktatás

30 fő

c

Különböző kézműves technikák elsajátítása,
jótékonysági akciók lebonyolítása, önkéntes
munkák

10 fő

a

rendszeresség
minden
második hét
szerda
minden
pénteken

célja

A társastánc oktatás óvodás, iskolás
korosztály számára ezen keresztül a
mozgáskultúra fejlesztése

résztvevők
száma

alapszolgáltatás
Kultv. 76. § (3)

minden
szerdán

Kézműves boszik

minden
szerdán

Szenior Fitness
Nyugdíjas Baráti
Kör

Városi és helyi kulturális
rendezvényeken való részvétel
szervezése, kulturális és egészség
megőrzést célzó kirándulások
szervezése

20 fő

a

Nagyi jóga csoport

A jóga alapjainak öntevékeny módon
történő elsajátítása és gyakorlása

15 fő

c

10 fő

e

30 fő

a

8 fő

c

8 fő

e

10 fő

d

Zenekari próba

15 fő

e

Felkészülés rendezvényeken való
fellépésre,népdalköri találkozó
szervezése

10 fő

d

minden
csütörtökön
minden második
kedden
minden
csütörtökön

minden
szerdán
minden
csütörtökön

“EZÉRT” játszó-ház
felnőtteknek
Vidám Házasok
Egyesülete

Felnőtt jóga csoport
Fantázia Rajzkör

minden kedd és
csütörtökön

Pakulár
Néptánccsoport

minden
csütörtökön
minden
héten hétfőn

König Szalon
zenekar próba
Szépkorúak
Egyesületének
Népdalköre

Önismereti fogalkozások színházi
eszközökkel
Városi és helyi kulturális
rendezvényeken való részvétel
szervezése,kulturális és egészség
megőrzést célzó kirándulások
szervezése
Az egészség megtartásával kapcsolatos
életmód tanácsadás és jóga foglalkozás
Alkotás, készségfejlesztés öntevékeny
módon, kiállítási anyagok előkészítése
Külhoni nemzetrészek táncainak
tanulása, hagyományőrzés és készülés a
fellépésekre

minden második
szombaton

Kucu Banda
roma kulturális
összejövetel

minden
szombat és
hétfő

Kerámia szakkör

minden hónap
első hétfő

Volt Bölcsődei
Dolgozók Baráti Köre

minden
csütörtökön
minden
második hétfő

minden hétfőn
minden hétfőn

minden
kedden

a hónap
utolsó
péntekén
¼ évente
egyszer

roma folklór, tánc és zenei hagyományok
tovább örökítése
Minőségi “énidő” alkotásban való
elmélyülés, azonos érdeklődésű
közösséghez tartozás, készségfejlesztés,
gyermekek és felnőttek számára
Városi és helyi kulturális
rendezvényeken való részvétel
szervezése,kulturális és egészség
megőrzést célzó kirándulások
szervezése

10 fő

d

40 fő

e

15 fő

a

Zene bölcsi

korai fejlesztés és kapcsolaterősítés

15 fő

c

Jóbarátok
Nyugdíjas Baráti
Kör

városi és helyi kulturális
rendezvényeken való részvétel
szervezése,kulturális és egészség
megőrzést célzó kirándulások
szervezése

30 fő

a

6 fő

c

4 fő

a

15 fő

a

15 fő

d

45 fő

b

Társastánc oktatás
mozgás kultúra fejlesztése
felnőtteknek
Hölgyek Francia Kártya kötetlen társas összejövetel
Köre
városi és helyi kulturális
Szépkorúak
rendezvényeken való részvétel
Nyugdíjas
szervezése,kulturális és egészség
Egyesület
megőrzést célzó kirándulások
szervezése
„Telepi-fonó”
Életet az éveknek
gyűlés

minden hónap utolsó péntekén,
gasztro workshop a hagyományőrzés
jegyében
tájékoztató, helyi és regionális
programokról

Rendezvény/program/project/dátum szerint
időpont
január 12.

január 19.

január 19.

január 22.
január 26.
január 27
január 28

közösségi
tevékenység
Aszakkör
Mézeskalács készítés
I. turnus
11. alkalom
Éves
programegyeztető
fórum

célja
A hagyományos mézeskalács készítés, díszítés
hagyományápolása
20alkalomból álló projekt

Petőfitelepi programok tervezése ,
összeegyezetése a helyi intézményekkel,
egyházakkal, civil közösségekkel. Az helyi
társadalmi együttműködés jegyében
Aszakkör
A hagyományos mézeskalács készítés, díszítés
Mézeskalács készítés hagyományápolása
12. alkalom
A Magyar Kultúra
Napja
újévi koncert

A magyar kultúra ápolása, komoly zenei
koncert keretében

Aszakkör
A hagyományos mézeskalács készítés, díszítés
Mézeskalács készítés hagyományápolása
13. alkalom
“Petőfitelep 100”
Centenáriumi program egyeztető a helyi
közösségekkel
“Telepi Fonó”
Betekintés a magyar gasztro kultúrába,
rétes-sütés
hagyományőrzés

résztvevők
száma
6fő

alapszolgáltatá
s Kultv. 76. §
(3)
d

20 fő

b

6fő

d

150 fő

d

6fő

d

20 fő

b

18 fő

d

február 02.

február 05.

február 09.
február 14-18-ig

február 14.
február 16.

Aszakkör
A hagyományos mézeskalács készítés, díszítés
Mézeskalács készítés hagyományápolása
14. alkalom
“Böllér nap és telepi
télbúcsúztató farsangi
mulatság “
Aszakkör
Mézeskalács készítés
15. alkalom
“Nagy nap”
Valentin napi fotó és
rajz pályázat
Valentin napi
Zenés Teaház
Aszakkör
Mézeskalács készítés

6fő

d

500 fő

d

A hagyományos mézeskalács készítés,
díszítés hagyományápolása

6fő

d

Rajz és fotó kiállítás a házasság hetéhez

50fő

e

30fő

d

6fő

d

50 fő

e

6fő

d

kolbásztöltő verseny, télbúcsúztatás népi
hagyományának felelevenítése

kapcsolódva
Komolyzenei koncert és irodalmi
szemelvényekkel
A hagyományos mézeskalács készítés,
díszítés hagyományápolása

16. alkalom
február 19.

Origina1nerd

február 23.

jazz koncert
Aszakkör
Mézeskalács készítés

Az igényes könnyűzene népszerűsítése
A hagyományos mézeskalács készítés,
díszítés hagyományápolása

17. alkalom
Centenáriumi rendezvény sorozathoz
Helytörténeti kiadvány
kapcsolódó megbeszélés
megbeszélés
Fánk sütés hagyománya, különböző népek
Telepi fonó
fánkfajtái
Fánk sütés
Móra Ferenc Népszínház előadása
“Páratlan páros”

5 fő

d

10 fő

d

90 fő

e

február 21március 4.
március 02.

“Göncz 100”

80 fő

c

március 05.

“Bár-zene,Tánc-zene”

február 24.
február 25.
február 26.

március 08április 01.
március 09.

március 11.
március 16.
március 19- 22.
március 17.
március 19.

március 19
március 23.

Aszakkör
Mézeskalács készítés
18. alkalom

Bullás Mária
festmény és üvegkép
kiállítás
Aszakkör
Mézeskalács készítés
19. alkalom
március15-i
ünnepség és
koszorúzás
Aszakkör
Mézeskalács készítés
20. alkalom
Boldogság napja
“A boldogság házhoz
megy”
“Tavaszi ajtó dísz”
“Tavaszi Magocska”
Kézműves vásár és
workshop
Egészségnap
Aszakkör

Tabló kiállítás Göncz Árpád születésének
100. évfordulójára
A hagyományos mézeskalács készítés,
díszítés hagyományápolása
Zenés- táncos rendezvény
Amatőr alkotók bemutatkozási lehetősége
A hagyományos mézeskalács készítés,
díszítés hagyományápolása

Megemlékezés a nemzeti ünnepről,

6fő

d

100 fő

b.

30 fő

e

6fő

d

50 fő

d

6fő

d

közösség szervezés

500fő

b

játszóház –általános iskolai csoportnak

30fő

f

közös alkotás a kézügyesség fejlesztése,
közösség építés

100fő

g

véradás és vegan főző work shop

50 fő

b

A hagyományos mézeskalács készítés,

10fő

d

A hagyományos mézeskalács készítés, díszítés
hagyományápolása

március 25.
március 30.
március 31.
április 01.
április 06.
április 09.
április 13.

április 14.

április 14.
április 20.

április 22.

április 22.
április 23.

április 23.
április 25.

április 25május06.
ápilis 27.

április 30.

május 04.

.május 10-20.
május 11.

május 16.

Mézeskalács készítés
II.turnus
1. alkalom
“Tavaszi ajtó dísz”
Aszakkör
Mézeskalács készítés
2. alkalom
Tavaszi
“Zenés teaház”
“Kiképzés”
Aszakkör
Mézeskalács készítés
3. alkalom
“Vagány vegán”
Aszakkör
Mézeskalács készítés
4. alkalom
“SZUSZ” Szünidei
Unaloműző
Szöszmötölő
Telepi fonó
húsvéti fonott kalács
Aszakkör
Mézeskalács készítés
5.alkalom
Anyáknapi készülődés
(nemez nyaklánc
készítés)
“Föld napi vetélekdő “
„Tavaszi szél vizet
áraszt” népdalköri
találkozó „
“Rügyfakasztó bulibál”
anyáknapi készülődés
(levendulás zsák
készítés)
Buda Sándor
festmény kiállítás
Aszakkör
Mézeskalács készítés
6. alkalom
Anyák napi Magocska
Kézműves vásár és
workshop
Aszakkör
Mézeskalács készítés
7. alkalom
Erdődi Klára
festmény kiállítás
Aszakkör
Mézeskalács készítés
8. alkalom
Májusi
Zenés teaház

díszítés hagyományápolása
20alkalomból álló projekt
játszóház –általános iskolai csoportnak

30fő

f

A hagyományos mézeskalács készítés,
díszítés hagyományápolása

10fő

d

Komolyzenei koncert és irodalmi
szemelvények

30fő

d

Közbiztonsági előadás gyerekenek

60 fő

c

A hagyományos mézeskalács készítés,
díszítés hagyományápolása

10fő

d

Főző work shop az egészséges életmód
népszerűsítése

10 fő

c

A hagyományos mézeskalács készítés,
díszítés hagyományápolása

10fő

d

Játékos, kreatív program

15 fő

b

Hagyományőrzés a húsvéti ünnepkör
hagyományainak ápolása

10 fő

d

A hagyományos mézeskalács készítés,
díszítés hagyományápolása

10fő

d

Játszóház –általános iskolai csoportnak

30fő

f

Óvodások számára ismertetterjesztő játékos
vetélkedő
Népdalköri találkozó, közösség építés,
hagyományápolás

100 fő

c

100fő

d

Zenés táncos társas összejövetel

100fő

b

Játszóház –általános iskolai csoportnak

32fő

f

Az amatőr alkotók bemutatkozási lehetősége

50 fő

e

A hagyományos mézeskalács készítés,
díszítés hagyományápolása

10fő

d

Közös elmélyült alkotás a kézügyesség
fejlesztése, közösség építés

100fő

g

A hagyományos mézeskalács készítés,
díszítés hagyományápolása

10fő

d

Az amatőr alkotók bemutatkozási lehetősége

50 fő

e

A hagyományos mézeskalács készítés,
díszítés hagyományápolása

10fő

d

Komolyzenei koncert és irodalmi
szemelvények

30fő

d

május 18.

Aszakkör
Mézeskalács készítés
9. alkalom

A hagyományos mézeskalács készítés,
díszítés hagyományápolása

10fő

d

május 19.

Mikszáth irodalmi
vetélkedő

Ismeretterjesztés, a magyar irodalom
népszerűsítése

50fő

c

május 21.

“Újszülöttek
köszöntése “
Gyereknap

közösség építés, a fiatal családok művelődési
ház programjaiba vonása, elérése.

100fő

b

május 24-től
június 24-ig .

Szilvási Kinga
grafikai kiállítás

Fiatal művészeknek bemutatkozási lehetőség
biztosítása

50fő

e

május 24.

Szilvási Kinga
grafikai workshop
(linó metszés)
“Telepi fonó”
Májusi finomságok
(levendula és bodza
szörp)
Kovács Zoltán emlék
est
néptánc gála és
táncház

Kreativitás, kézügyesség és esztétikai érzék
fejlesztése

10fő

e

Egészséges életmód, ismertterjesztés, gasztro
kultúra fejlesztése

10fő

d

Hagyományőrzés, ápolás

100fő

d

Közösségfejlesztés, a helyi identitás erősítése

700 fő

b

május 27.

május 28.

június 11.

június 18.
június 27-július
01.

„Szív napja” Petőfitelepi nap
Kisinasok próbája
közbiztonsági nap
Bár-zene Tánc-zene

100 fő

b.

A gasztro kultúra fejlesztése, a gyermeke
ételhez való kapcsolatának fejlesztése

15 fő

d

Sportválasztó tábor

Mozgáskultúra fejlesztése

40 fő

c

Gyermek

Kreativitás, kézügyesség fejlesztése,
szórakoztatás

30fő

f

Sportválasztó tábor

Mozgáskultúra fejlesztése

40 fő

c

Sportválasztó tábor

Mozgáskultúra fejlesztése

40 fő

c

július 11-15.

„Ne szójjál be”

Önismeret, kommunáció fejlesztése

20 fő

július 16.

“Terasz koncert”
komoly zenei konert

Szórakozás, zenei kultúra fejlesztése

100fő

c

Kreativitás, kézügyesség fejlesztése,
szórakoztatás

30fő

f

Keativitás, szórakozás

20fő

f

június 27-július
01.
július 04-08.

Határtalan ízek

Zenés- táncos rendezvény

napközis tábor

Kerámia tábor I.turnus
július 04-08.
július 11-15.

július 18-22.

Gyermek
Kerámia tábor II.turnus

július 18-22.
július 25-29.
július 25-29.

„Mandala tábor”
Jóga tábor
szabadidős
tábor
“Te döntesz”
szabadidős
tábor

c

Szórakozás, kikapcsolódás

20 fő

c

Szórakozás, kikapcsolódás

20 fő

c

augusztus 01-05.
augusztus 01-05.
augusztus 04-06.
augusztus 08-12.
augusztus 08-12.

augusztus 13.

Sportválasztó
tábor

Mozgáskultúra fejlesztése tábor

Sportválasztó
tábor
Sombrero
tábor
kézműves és
Zumba tábor
„Csillagos ég”
szabadtéri mozi

c

20 fő

f

30 fő

c

20 fő

f

Szórakozás, közösség építés

200 fő

b

120 fő

b

50fő

e

200 fő

b

50fő

e

120 fő

d

200fő

b

Közösségszervezés, helyi identitás erősítése

50 fő

b

Közös elmélyült alkotás a kézügyesség
fejlesztése, közösség építés

100 fő

g

20fő

d

Közösség szervezés

100 fő

b

Nemzeti kultúra ápolása

100 fő

d

Közösség szervezés

100 fő

e

40fő

e

Énidő, kikapcsolódás, elmélyült alkotás,
esztétikai érzék fejlesztése
Mozgáskultúra fejlesztése tábor
Kikapcsolódás, mozgáskultúra fejlesztése,
kreativitás

augusztus 26.

„Fodor kerti” családi
nap

Közösségszervezés

augusztus 30szeptember 9.

Antalvári Mária

Az amatőr alkotók bemutatkozási lehetősége

szeptember 10.

c

15 fő

Fürjes tábor
Környezetvédelem, természetismeret
természetvédelmi tábor fejlesztése, szórakozás
Felnőtt kerámia
alkotótábor

30 fő

festmény kiállítás
“Nyitott kapuk “

Közösségszervezés –

centenáriumi
rendezvény
szeptember
12-30.

Kása Dominika

szeptember
28.29.30.

Interaktív mesejáték
Népmese napja

október 1.

“100 éves Petőfi-telep”
Közösségszervezés, helyi identitás erősítése
Ünnepi gála műsor

október 04-20.

“100 éves Petőfi-telep”

Az amatőr alkotók bemutatkozási lehetősége

festmény kiállítás
nemzeti kultúra ápolása

Helytörténeti kiállítás
október 8.

október 8.

október 15 .
október 21.
október 21-29.

november 8-25.

“Szüreti Magocska “
Kézműves vásár és
workshop
“Tökölődő”
tökfaragás
Idősek világnapja
nemzeti ünnep
Amatőr Alkotók
Kiállítása
Fantázia rajzkör
festmény
kiállítás

Hagyományőrzés, kikapcsolódás

Az amatőr alkotók bemutatkozási lehetősége

november 11.

Márton napi
lámpás
felvonulás

november 12.

Színházi előadás
Déryné program

november 17.,
20., 24. ,27.

Mézes-telep
készítés
játszóházi keretek közt
Magocska –
advent készülődés
Kézműves vásár és
workshop
Adventi concert és
gyertyagyújtás

november 26..

november 27.
december 4.

Mikulás kuckója

November 27december 16.

Mézes-telep
kiállítás

december10.

Magocska –karácsonyi
készülődés
Kézműves vásár és
workshop
Telepi Karácsony

december 16. .
december 17.

jótékonysági akció

közösség szervezés

50fő

d

120 fő

c

Hagyományőrzés és közösségépítés

150 fő

b

Közös elmélyült alkotás a kézügyesség
fejlesztése, közösség építés

100fő

Közösségi összejövetel

150 fő

e

Közösségi összejövetel

50fő

b

Közösség fejlesztés –jótékonyság

200 fő

b

Közös elmélyült alkotás a kézügyesség
fejlesztése, közösség építés

100fő

Közösségfejlesztés

200 fő

b

Közösségfejlesztés

200 fő

b

2.3. Az intézmény napi, heti, éves működési rendje, nyitvatartása
Az intézmény következő módon tart nyitva:
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

8-19ó.
8-19ó.
8-19ó.
8-20ó.
8-19ó.

Rendezvény esetén, szombaton és vasárnap a kívánt óraszámban tartunk nyitva.
2022-ben augusztus 15-19. és december hó 19-31. a szabadságok kiadása érdekében az
intézmény zárva tart.
3. A közművelődési intézmény kapcsolatai
3.1. Közönségkapcsolatok
Az alaptevékenység a lakosság megoszlásának megfelelően a valós igényekhez igazodik.
Jelentősen megnőtt a fiatok, illetve a felnőtt lakosság részvételi aránya, a különböző
rendezvénytípusokhoz kapcsolódva.
A 22 évfolyamot megélt Körtöltésen kívül című hirdetőújság a pandémia miatti bezárások

g

g

során a költségvetés kímélése érdekében sajnos megszűnt Ez a forma teremtett jó lehetőséget
az idősebb korosztály elérésében, ennek hiányában ezt a generációt nehezebben tudjuk
megszólítani.
Intézményünk honlapot és facebook oldalt is használ rendezvényei propagálására. 2020-ban
a hét lakóterületi művelődési ház közös honlap üzemeltetésére is vállalkozott, ez újabb
felületet biztosít a rendezvények népszerűsítésre.2021-ben pedig megújult a saját honlapunk
is.
A pandémia kapcsán előtérbe került az online tér használata, ennek köszönhetően az
intézmény facebook oldalát 2856fő követi és ez a szám folyamatosan nő. Sok energiát és
munkaórát kíván, hogy friss és érdeklődésre számottartó tartalmak kerüljenek fel.
Intézményünk folyamatosan tölti fel programjait a Turisztikai programok adatbázisába is.
2022. februárjában a centenáriumi rendezvények tervezése kapcsán 1000darab kérdőívet
juttatunk el a petőfitelepi otthonokba, hogy megtudakoljuk, milyen programokat látnának
szívesen a rendezvény sorozat részeként.
Programjainkat rendszeresen juttatjuk el a városi média felületek kezelői számára. Sajtó
anyag összeállításával, személyes kapcsolatok kiépítésével teszünk azért, hogy anyagi
befektetés nélkül jussunk reklám felülethez.
3.2. Kapcsolatok más szervekkel
Egy városrész és a város vérkeringésének része csak úgy lehet egy intézmény, ha minél több
ott élő emberrel van kapcsolata. Jelenleg öt civil közösség munkája kötődik a művelődési
házhoz. Ebből kettő nyugdíjas egyesület, tagjainak száma 100 fő körül mozog, akik Petőfitelepen, Új Petőfi-telepen, Baktóban és Tarjánban élnek. A másik három közösség baráti kör
formában szervezi programjait.
Jó kapcsolatot ápolunk a város számos nyugdíjas egyesületével, rendszeres résztvevői
programjainknak, és szívesen fordulnak hozzánk segítségért esetleges rendezvényeik
lebonyolítása kapcsán.
A pandémia alatti bezárások miatt a közösségeink nehéz helyzetbe kerültek. Az emberek
többsége bezárkózott, újra indulás óta nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy a pandémia előtti
pezsgő közösségi életet visszaállítsuk. Az eddig szinte öntevékenyen működő csoportok
számára az intézmény egyfajta szakmai hátteret jelentett. Az új helyzetben a velük való
foglalkozásban a „mentorálás” szerepe kerül előtérbe. Ez természetesen azt eredményezi,
hogy a legfontosabb alaptevékenységeink sokkal több energia és idő ráfordítást igényelnek.
Kapcsolat a helyi intézményekkel

A Petőfi-telepi Művelődési Ház működésének egyik alappillére az elmúlt 20 évben a szoros
együttműködés a lakókörzet általános iskoláival, óvodáival. A pandémia ezt a kapcsolati
rendszert is meggyengítette, az oktatási intézmények is saját falaik közé szorultak és ezzel megszűnt
az a folyamatos kapcsolattartás, amely ezt megelőzően jellemezte az intézményeink
együttműködéseit. A kapcsolataink újra élesztésére remek alkalmat kínál a centenáriumi rendezvény
sorozat.
Partneri kapcsolatok a többi kulturális intézménnyel:
A hét volt hálózati intézmény együttműködése az Agórával történő összevonás után is - a
szakmai és emberi segítségnyújtáson és a közösen megoldandó feladatokon túl alapul.
A szakmai munka minden területén támogatjuk egymást, ami saját feladatellátásunk
eredményességét is fokozza (közös részvétel egyes PR rendezvényeken, egymás művészeti
csoportjainak fogadása, a szomszédos lakóterülteteken működők esetén a nagyobb horderejű
rendezvények időpontjának lehetőség szerinti összehangolása, eszközkölcsönzés és
közvetlen szakmai segítségnyújtás).
A havonta megtartott igazgatói értekezletek segítik az aktuális feladatok megbeszélését,
ugyanakkor az adminisztratív feladatokban való segítségnyújtás még mindig nagyobb
hangsúlyt kap, mint a szakmai célok egyeztetése és együttes megfogalmazása.
A városi közművelődési intézmények közül hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a
Szegedi Ifjúsági Házzal, és a Senior Center Idősek Házával, a Somogyi Károly Városi és
Megyei Könyvtárral.
Intézményünk részt vállal az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet
allgatóinak szakmai gyakorlati oktatásában, a szakmai gyakorlati hely biztosításában.
A szakmai ismeretszerzés folyamatos forrása a Csongrád Megyei Népművelők Egyesülete
által szervezett szakmai fórumok. Intézményünk is tagja az egyesületnek, és részt vállalunk
tevékenységében.
A Nemzeti Művelődési Intézettel és annak Csongrád Megyei Irodájával szintén szoros
szakmai kapcsolatot tartunk fent, kihasználva mindazon lehetőségeket, amelyek az
intézmény munkáját segítik (képzések, konferenciák.).
Kapcsolat egyéb szervekkel
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 647/2021 (X.08) K.Gy.sz határozata
alapján Szeged 7 lakóterületi művelődési háza 2022. január 1-től beolvadt a Szent-Györgyi
Albert Agórába. A szervezeti struktúra megváltozásával egy időben, olyan emberi és szakmai
segítségnyújtás van kialakulóban, amely szélesíti művelődési házunk kapcsolati hálóját.

Közösen kiírt pályázatokkal (pl. Mikszáth emlékév) programok egymásközti cseréjével,
szakmai segítségnyújtással.
Intézményünk konzorciumi partnere a Szeged Város Közösségéért Közalapítvánnyal a
„Társadalmi kohézió megerősítése „című projektben.
2021-ben a Triola Alapfokú Művészeti Iskola egyik telephelye lettünk. Együttműködésünk
mindkét fél számára gyümölcsöző.
Intézményünk tagja a Csongrád Megyei Népművelők Egyesületének. A Nemzeti
Művelődési Intézet Csongrád Megyei Igazgatósága szervezett programjai által szakmai
továbbképzések, fórumok résztvevői vagyunk.
Résztveszünk a Nemzeti Művelődési Intézet „Jó gyakorlatON” kezdeményezésében indított
Aszakkör programban.
A karitatív szerepvállalás jegyében az elmúlt három évben olyan szervezetekkel vettük fel a
kapcsolatot, akinek az áldozatos munkája mindenképpen tiszteletet és támogatást érdemel.
Ennek jegyében fordítottuk az általunk megszólítható közösségek figyelmét a
Reménysugár Alapítvány, és a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat, valamint ebben
az évben a GEMMA Központ és a Makrai Intézet tevékenységére. Az a támogatás,
amelyet közösségeink nyújtottak, jól bizonyítják az emberi kapcsolatokban rejlő társadalmi
tőkét.
A működés szempontjából két meghatározó kapcsolatot jelent továbbá a helyi képviselőn
keresztül az önkormányzattal és a gazdasági és műszaki feladatok elvégzéshez az NGSZ-szel
kialakított kapcsolat.

Szeged, 2022. március 29.
Farkas Endréné
intézmény vezető

