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BESZÁMOLÓ A 2021-ES ÉVRŐL

A közművelődési munka anyagi, tárgyi, személyi feltételei:

1.1 Épület: 

A művelődési ház állapota jó, a helyiség struktúrája megfelelő, bár a lakossági igényekhez

viszonyítva  kicsi  a  nagyterme.  Az  1997.  évi  CXL.  törvény  és  a  20/2018.(VII.9.)  EMMI

rendelet 13§. 1-4 bekezdésében foglaltaknak megfelel.

A következő helyiségekkel rendelkezik a művelődési ház:

Szakmai Helyiség: Befogadóképesség: nagysága:

Nagyterem 160 fő 140 nm
Borostyán terem 50 fő 60 nm
Székivirág terem 20 fő 21 nm
Margaréta  terem 10 fő 17 nm

Egyéb kiszolgáló helyiségek:

Igazgatói  iroda,  Tátika  terem,  Társalgó,  Folyosó,  Konyha,  Raktár,  Öltöző,  Fürdő,

Mellékhelyiségek, Udvari raktár, 

Nem a főépületben található helyiségek:

- Kovácsműhely, 

- Tűzoltó emlékkiállítás. 

A 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet 4. §-ában lévő általános követelményeknek megfelel az

intézmény.  Rendelkezünk  többfunkciós  termekkel,  amely  25  főnél  nagyobb  befogadó

képességű, amely megfelelő számú asztallal, székkel, bútorzattal rendelkezik. A prezentációs,

audiovizuális eszközeink, és az ingyenes internet kapcsolat biztosítva van. A 8.§ 4.bek. a, b,

pontja  szerint  a  kiállítótér  és  az  alkotóműhely  egy helyiségben  is  működhet,  melyet,  így

biztosítunk.
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Ezen kívül két intézményen kívüli telephellyel is rendelkezünk:

-Szélmalom  6791 Szeged, Szélmalom u. 2/a 

-Helytörténeti  kiállító  hely,  Roma  tanoda  (régi  műv.  ház)  6791  Szeged,  

Negyvennyolcas u. 9/b.

1.2 A közművelődési intézmény felszereltsége:

1.2.1. Bútorzat

Megfelelő  színvonalú,  bár  a  kárpitozott  székeink folyamatos  javításra  szorulnak.  A

használat során keletkező meghibásodásokat folyamatos javításokkal szinten tartottuk.

1.2.2. Technika

Közepes  színvonalú,  néhány  eszköz  már  elavult:  videomagnó,  dvd  lejátszó.   Az

intézmény  nagytermében  sikerült  megfelelő  színvonalú  fény-  és  hangtechnikát

kiépíteni. Minden szakmai helyiségben projektor és laptop segíti az ott folyó munkát.

A  20/2018-as  EMMI  rendeletnek  megfelelően  az  előtérben  biztosítjuk  az  internet

hozzáférési lehetőséget.

2021-ben sikerült egy egy fényújságot vásárolnunk, melynek beüzemelése 2022-ben

fog megtörténni.

Meglévő technikai eszközeink:

Riasztóberendezés 
Üzenetrögzítő, fax-os telefon
Színes tv
2 db hordozható magnó
1 db Laney erősítő-keverő
2 db JBL hangfal
1 db Berringer keverő
2 db dvd lejátszó
4 db mikrofon
1 db fényújság

4 db ledreflektor
4 db hangfal
 6 db számítógép
2 db nyomtató
1 db automata mosógép
1 db elektromos zongora
2 db lézernyomtató
4 db projektor
1 db fénymásoló
1 db színes fénymásoló
4 db hűtőszekrény

    
4 db mikrofonállvány
2 db hordozható hangfal
1 db keverő-erősítő
5 db rádiósmikrofon

1 db laminálógép
1 db spirálozó

           2 db mosogatógép
1 db mosógép
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 2 db aktív hangfal
 1 db porszívó      2 db vezeték nélküli hordozható
 1 db mikrohullámú sütő      hangfal
 

1.3. A közművelődési munka anyagi feltételei:

8. Pénzügyi adatok 1. (E Ft-ban)

1.

Bevételek

Működési bevétele 2 895

2.    - ebből jegy-, részvételi-, tagdíj bevétel 537

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0

4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 28 689

5.    - ebből (4. sorból) irányító, fenntartó szervtől kapott támogatás 26 715

6.    - ebből (4. sorból) központi költségvetési támogatás 1 598

7.    - ebből (4. sorból) pályázati támogatás 1 975

8.       = ebből (7. sorból) EU-s forrásból kapott támogatás 0

9. Egyéb bevételek 987

10. Bevételek összesen (1. + 3. + 4. + 9.) 32 571

11.

Kiadások

Személyi juttatások 22 179

12. Munkaadókat terhelő járulékok 2 549

13. Dologi kiadások 5 034

14. Felújítási kiadások 0

15. Felhalmozási kiadások 2 063

16. Egyéb kiadások 746

17. Kiadások összesen (11. + 12. + ... + 16.) 32 571

18.    - a kiadásokból ÁFA és egyéb adójellegű kiadások 1 456

Külső források:
- rendezvényekhez kapcsolódó szponzori támogatások
- Reklámszerződések ( 2 db.)
- Pályázatok (táborra 1 db)
- Képviselői támogatás (2,2 M. Ft)

3



1.4.  Személyi feltételek:
szakmai tapasztalat:

Igazgató 1 fő, szakirányú egyetem 44 év
Közművelődési szakember 1 fő, szakirányú egyetem 14 év
Gondnok 1 fő érettségi 4 év
Takarító 1 fő érettségi 8 év
Szélmalom gondnok 1 fő (részmunkaidős) érettségi 34 év
Meg kell említenem, hogy a közmunka programban intézményünk továbbra is részt vesz, így 

2 főt tudunk alkalmazni.

A személyi feltételek megteremtik annak a lehetőségét, hogy Dorozsmán a közművelődést 

érintő valamennyi ügyben részt vegyünk, annak megoldásában közreműködjünk.

Művészeti  csoportok,  szakkörök:  minden  csoportnak  van  vezetője,  nem  részesülnek

díjazásban.  Az  tagintézményben  még  1  alapítvány  és  1  egyesület  működik.  Ezen  kívül

összejöveteleit  itt  tartja  a  Kiskundorozsmáért  Alapítvány,  a  Kiskundorozsmai  ESK,  és  a

Kiskundorozsmai  Lokálpatrióták  Egyesülete  is.  Társadalmi  segítőink  kb.  40  fő,  akik

meghatározott  tevékenységnél  közreműködnek  (pl.  Böllérnap,  Családi  Nap,  Tökfesztivál,

Nemzeti  ünnepeink,  Majális,  stb.)  Évente  2  alkalommal  a  helyi  közművelődési  ügyek

megbeszélésére  informálisan  fórumot  működtetünk,  melynek  tagjai  az  intézmények,

alapítványok, egyesületek vezetői és a társadalmi segítők tagjai, összesen 18 fő. A 20/2018.

(VII.9.) EMMI rendelet 5-11.§-ban egyes alapszolgáltatásokhoz rendelt feltételek biztosítva

vannak. A munka mennyisége azonban túlmutat a tagintézmény falain. 

2. A közművelődési intézmény tevékenysége 2021-ben

A pandémia és annak következtében bekövetkezett korlátozások jelentős mértékben 
befolyásolta a látogatottságot. Sok tevékenységünk átkerült az online térbe és több új 
formát honosítottunk meg.
2.1 A közművelődési intézmény rendezvény-struktúrája és rendszeres művelődési 
formái.

2.1.1 Alkotó művelődési közösségek:
Öt  művészeti  közösség  működött  60  taggal;  56  alkalommal  tartottak  foglalkozást  az

intézményben. 

- Hímző kör

Harmincöt éve működnek. Vezetője Lévainé Jakus Edina. Tevékenységük a hímzés,

drukkolás. Állandó létszámuk 8 fő. Évente 1-2 kiállításon vesznek részt.
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- Gyöngyösök

A  négy  év  óta  működő  körnek  10  tagja  van.  Magas  színvonalú  és  szép  kivitelű

tárgyakat készítenek, főleg gyöngyékszereket. Külön vezetője nincs, egymást segítve

végzik tevékenységüket. Évente 3-4 kiállításon vesznek részt.

- Pom-pom modern tánc

Heti két alkalommal próbálnak, versenyeken részt vesznek nagyon jó eredménnyel.

Vezető: Uhljar Luca

Helyi rendezvényeken bemutatót tartanak, nyári tábort szerveznek.

- Dorozsmai Kis Cinkék 

Heti  rendszerességgel  alsó-  és  felső  tagozatos  gyermekek  részére  kézműves

foglalkozásokat  tart  Dudásné  Siklósi  Bernadett.  Helyi  rendezvényeken,  nyári

táborokon szintén részt vesznek a gyermekek.

- Az öt  fős  Öreghegyi  Bodza  citerazenekar  meghatározó  szerepet  játszik  a  népzene

területén.  2021-ben Népzenei  Találkozót  szerveztünk közreműködésükkel,  valamint

Csengődön vendégszerepeltek.

Az Alkony Nyugdíjas Klub az idősebb korosztály nyugdíjas klubja és a Vöröskeresztes klub

ünnepekkor (Farsang, Nőnap, Idősek napja,  stb.)  zenés – táncos összejöveteleket  tartanak,

társklubokat hívnak meg. Egyéb alkalmakkor kötetlen társas életet élnek, kirándulnak, vagy

ismeretterjesztő  előadásokat  hallgattak  meg.  Állandó  résztvevői  a  dorozsmai

rendezvényeknek, közéletnek és a művelődési ház segítésében is aktívan részt vállalnak.

A  nők  klubja  a  hölgyek  testi  és  lelki  egészségével,  kreatív  képességeikkel  kapcsolatos

témákban szervezett programokat, havonta egy alkalommal. Vezetője Gyuris Zoltánné több,

mint tizenegy éve vezeti a klubot.

2020-ban alakult a Vidám Nők Klubja, amely termékeny segítője és résztvevője a dorozsmai

rendezvényeknek. A kb. 40 főt magába foglaló klub vezetője Dudásné Siklósi Bernadett.

Népszerűek voltak az egészséges életmód híveinek, a külön fajta mozgásformák kedvelőinek

megtartott  foglalkozások  Ilyenek  a  jóga,  zumba,  aerobic,  pilates,  tánc,  nyugdíjas  torna,

gerincjavító torna.

Új közösségek is bekapcsolódtak a művelődési ház szakmai munkájába:

Maszkos  kórus: A  11  főből  álló  férfiakból  álló  kórus  vidám  énekekkel,  jelenetekkel

szórakoztatta a pandémia idején a dorozsmaiakat.
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Dorozsmai lakosok:  Az internetes közösség főleg az egymás segítésére épül, melynek rövid

idő  alatt  több,  mint  háromezer  tagja  van.  Könyvbörze,  ruhaosztás,  játékok,  stb.  szerepel

programjukban.

Dorozsmai Rádió: Az internetes rádió információval látja el a hallgatókat. A művelődési ház

egy évig üzemeltette a rádiót, amely beleszervült Dorozsma közéletébe. 

Segítő  kéz: Ez  a  csoport  arra  alakult,  hogy  a  bezártság  idején  segítsen  a  rászorulóknak.

Segítségükkel a pandémiát könnyebben átvészelték.

2.1.3 Kiállítások:

6 db képzőművészeti és fotó online kiállítást szerveztünk. Személyes megnyitót a Dorozsmai

Szélmalom  építésének  200  éves  évfordulója  alkalmából  rendeztünk.  A  megnyitón  szép

számmal jelentek meg érdeklődők, illetve sokan megtekintették az online kiállításainkat is.

A helybéliekkel  való  találkozásra  szívesen  jönnek  a  dorozsmaiak.  2021-ben 500  látogató

tisztelte  meg  érdeklődésével  az  alkotókat.  A  kiállításokból  videót  készítettünk,  amelyet

feltöltöttünk online térbe és mind a mai napig megtekinthető.

Állandó kiállítások:

Kovácsműhely kiállítás folyamatos (igény szerint)

Önkéntes Tűzoltó Egyesület emlékkiállítása folyamatos (igény szerint)

Malomkiállítás: szélmalom szerszámai,

házikenyér sütés eszközei, kézi aratás eszközei április 1-től október 31-ig.

Állandó kiállításainkat kirándulók, turisták és iskolás csoportok látogatják, főként a nyári 

időszakban. Kiváló lehetőség számunkra a vendégeket megismertetni helytörténetünkkel a 

tárgyi emlékek segítségével. 2021-ben 2500 látogató volt.

2.1.4 Ismeretterjesztés

Az egész  életre  kiterjedő  tanulás  feltételeit  főleg  előadások  formájában  valósítottuk  meg.

2021-ben 1 alkalommal 50 fő érdeklődő hallgathatott meg) Több ismeretterjesztő előadást a

szélmalom 200 éves évfordulója alkalmából rendezett Molinológiai Találkozón valósítottunk
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me  (5  db).  Kirándulást  főleg  a  közösségek  szerveztek,  2021-ben  a  Nyugdíjas  Klub  egy

alkalommal.

2.1.5 Művészeti események:

Műsoros rendezvények  6 db

Műsoros rendezvényeink igen kedveltek, a település lakóit nagy számban vonzzák.  2021-ben
hat ilyen jellegű rendezvényt valósítottunk meg.

Táncos rendezvények  8 db  
Társadalmi rendezvények  7 db   
Családi vasárnapok a szélmalomnál  1 db

2.1.6 Táncos rendezvények:

Táncos rendezvények 8 db

2.1.7 Egyéb művelődési és szórakozási alkalmak:
Magyar Kultúra Napja 1 db    
Világháborús áldozatokra emlékezés 1 db  
Nyári táborok 3 db
Ünnepi megemlékezések, évfordulók  5 db

Nemzeti  ünnepeink,  valamint  a  doni  katasztrófa  áldozataira  való  méltó  megemlékezéshez

együttműködünk  a  két  helyi  iskola  tanáraival  és  diákjaival,  akik  mindig  részesei

megemlékező  műsorainknak.  Gondoskodunk  róla,  hogy  a  koszorúzási  ünnepségeken

valamennyi civil szervezet és párt képviselői elhelyezhessék virágaikat.

Az iskolákat és óvodákat egyéb programokba is bevonjuk,  szereplőként, vagy résztvevőként. 

2.1.8 Kötetlen formák és szórakozási alkalmak:

Tanácsadás, tájékoztatás  80  alkalom (folyamatos)
Kirándulás    1  
Dorozsmai Versmondók Köre fellépései    10   
Lakossági fórumok    3  
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Egyéb rendezvényeink:

2021-ben  a  pandémia  miatt  az  év  első  felében  nagyon  kevés  rendezvényt  tudtunk

megvalósítani  a  rendszeres  programok  közül,  de  jelentek  meg  új  kezdeményezések.  A

Dorozsmai  Lakosok  és  a  Vidám  Nők  nevű  csoportok  segítségével  főként  a  szociálisan

rászorulókért  tevékenykedtünk:  szerveztünk ingyenes  ruhaosztást,  könyvbörzét,  ételosztást,

Mikulásjárást,  halloween-i  jelmezversenyt  és  cukorkaosztást,  karácsonyi  ételosztást  és

cipősdoboz akciót.  

2.1.9 Külső szervek tevékenysége (Bérbeadás, terem, technika, berendezés)

Rendszeresen  a  kulturális  rendezvények  szempontjából  nem  használt  időszakokban

termeinket  bérbe  adtuk  családi  és  céges  rendezvényekre,  bemutatókra,  vásárokra,  egyéb

programokra.  Ezen  a  12  alkalomkor  400  fő  fordult  meg  az  intézményben.  Népszerűek

vagyunk a lakosság körében, ezért sokan sokféle tevékenységre veszik igénybe a művelődési

házat és annak szolgáltatásait.

2.2. Éves Szolgáltatási terv

A művelődési  ház 2021-ben januártól  májusig  nem fogadhatott  látogatókat,  így az  online

műsorokat rendeztük meg és önerőből kifestettünk több termet ( mellékhelyiségek, folyosó,

előtér, székivirág terem, margaréta terem). 2021. májusában nyitottunk ismét a nagyközönség

felé. Onnantól a szolgáltatási tervben vállalat rendezvényeinket szerveztük. A bezártság utáni

nyitás  sem  volt  egyszerű,  mert  a  félelmek  működése  miatt  rendezvényeink  alacsony

látogatottságúak voltak. Inkább az online tér élénkült meg. 

Rendszeres rendezvények, programok:

Hétfő
16 órától Alkony Nyugdíjas Klub
15 órától Vöröskeresztes Klub
16 órától felzárkóztató foglalkozás a roma tanodában
16.30 órától Hip-Hop gyerekeknek
17.30 órától Aerobik hölgyeknek
18.45 órától Pilates

Kedd
17.00 órától pompom
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17.15 órától Lilla jóga
18 órától Aerobic hölgyeknek

Szerda
16.30 órától Kis Cinkék
17.00 órától Krisztus Szeretete Egyház
17.00 órától Íjász foglalkozás
17.30 órától Gerinckímélő torna
18.30 órától Zumba

Csütörtök
14 órától Hímző kör
15 órától Gyöngyfűzők kézműves műhely
16.30 órától Citera oktatás
18 órától Aerobic
19.00 órától Zumba

Péntek
17 órától Képzőművészeti kiállítás
17 órától Nők klubja
18 órától Dorozsmai Kávéházi Esték
16 órától felzárkóztató program a roma tanodában
17 órától Íjász foglalkozás
18 órától Vidám Nők Klubja

Szombat
12 órától egyéb alkalmi műsorok, rendezvények 
19 órától táncos rendezvények

2.3 Az intézmény napi, heti, éves működési rendje, nyitva tartása:

AZ INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSA

HÉTFŐ: 8-20 óráig
KEDD: 8-18 óráig
SZERDA: 8-20 óráig
CSÜTÖRTÖK: 8-20 óráig
PÉNTEK: 8-20 óráig
SZOMBAT: 12-20 óráig
Az ettől eltérő nyitva tartást a művelődési ház vezetője engedélyezheti!

Dolgozók névsora:

Hajdu Géza tagintézmény vezető
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Lévainé Jakus Edina szakalkalmazott

Vass József szélmalom gondnok

Fodor Zoltán gondnok, karbantartó

Lekes Mónika gondnok, takarító

Tűz esetén értesítendő:

Hajdu Géza 20/954 2124

Vass József 30/913 7887

Lévainé Jakus Edina 20/207 0236

ÉVES NYITVA TARTÁS

január 4- december 31-ig 

Augusztus 2-14-ig nyári szünet.

3. A közművelődési intézmény kapcsolatai:

3.1 Közönségkapcsolatok

A kisközösségek tagjai  hivatottak  arra,  hogy a  kapcsolatot  fenntartsa  a  településrész  civil

szervezeteivel.   Ezen  kívül  az  intézmény  munkatársai  is  a  szervezetekkel,  iskolákkal,

óvodákkal, vállalkozásokkal, a terület képviselőivel munkakapcsolatot alakítottak ki.

Közönségigényeinket folyamatosan figyeljük és felmérjük. Ennek szellemében változtatunk

programjainkon, ill. új formákat honosítunk meg pl. Adventi készülődés, Könyvbemutatók,

játszóházak, stb.

A településünkön folyamatosan jelentkeznek újabb és újabb igények.  Ezek nagy részét  ki

tudjuk  elégíteni  (pl.  idős  klub,  néptánc,  tűzzománc  kör,  zumba,  balett),  de  vannak  olyan

területek,  amelyeken  még  akad  tennivalónk  (pl.  ifjúsági  korosztály  bevonása.)   A  régi

művelődési ház felújítása után egy újabb közösségi térrel bővítjük Dorozsma kulturális életét.

A  helytörténeti  kiállítóhely  nagyszerű  lehetőséget  nyújt  arra,  hogy  jobban  megismerjük

hagyományainkat népi és polgári kultúránkat.
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3.2. Kapcsolatok más szervekkel

A 7 részben önálló művelődési ház gazdasági összetartozásán kívül szakmai koordinációra is

sor  került.  Ennek  érdekében  havonta  munkaértekezleteken  egyeztetttük  szakmai  és  egyéb

álláspontjainkat, vitatttuk meg elképzeléseinket.

A városban működő más kulturális intézményekkel való együttműködésünk jónak mondható

(pl. IH Rendezvényközpont, AGÓRA, Somogyi könyvtár, Múzeum, Reök Palota) Ezen kívül

természetesen néhány iskolával is van kapcsolatunk (Tömörkény István Gimnázium, Vedres

István  Gimnázium,  Deák  Ferenc  Gimnázium,  Kollégiumok  Igazgatósága,  Felnőttképzési

Intézet)  Meg  kell  jegyeznem,  hogy  ezek  a  kapcsolatok  alkalmiak  és  csak  meghatározott

feladatok során aktivizálódnak és valósulnak meg.

Megjegyezni kívánom, hogy a Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház 2021. 12.31- gyel

megszűnt  önálló   intézményként  funkcionálni  és  2022.01.01-től  a  Szent-Györgyi  Albert

Agóra telephelyeként működik tovább.

Szeged, 2022. 03.10.

Hajdu Géza
műv.ház vezető
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