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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.
Ezen kívül két tagintézményen 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.

Szeretnénk  ebben  az  évben  elkezdeni  a  szélmalom  melletti  vizesblokk  kialakítását  és  a
helytörténeti kiállítóhely művelődési ház felújítását.  

1.2 A közművelődési tagintézmény felszereltsége:

1.2.1. Bútorzat:

2



Megfelelő színvonalú, bár a kárpitozott székeink folyamatos javításra szorulnak. Úgy
szeretnénk, hogy folyamatos cseréjüket 2022-ben folytatni tudnánk. 

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 segíti az ott folyó munkát.
A  20/2018-as  EMMI  Rendeletnek  megfelelően  az  előtérben  biztosítjuk  az  internet
hozzáférési lehetőséget.
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
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
1 db fényújság
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

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

A 2022-ben ezekre az eszközökre lenne szükségünk: mp3-as DVD lejátszó, 1 db 
italhűtő.

1.3 A közművelődési munka anyagi feltételei 

A 2022. évi tervezett költségvetés főösszegei:
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Személyi juttatás (K1) 26 018 000

Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 3 293 000

Dologi kiadás (K3) 6 800 000

~ebből áfa kiadás (K351) 1 269 000

Egyéb működési célú kiadások (K5) 300 000

Beruházás (K6) 0

~ebből áfa kiadás (K67) 0

Felújítás (K7) 0

~ebből áfa kiadás (K74) 0

Kiadás összesen (K1-K7): 36 411 000

Működési célú átvett pénzeszköz (B16) 8 811 000

~ebből pályázati támogatás (981*&!981016&!981070) 8 811 000

~ebből közcélú foglalkoztatás (981016) 2 556 000

Működési bevétel (B401, B402, B403, B410, B411, B406) 3 628 000

~ebből kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 116 000

~ebből jegy-, tagdíj bevétel 0

Kamatbevétel (B408) 1 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 0

Előző évek maradványa (B813) 583 000

Irányítószervi támogatás (B816) 23 388 000

Bevételek összesen (B1, B4, B8): 36 411 000
             

Külső források:
- Rendezvényekhez kapcsolódóan szponzori támogatások
- Reklámszerződések (évi 2-3 db)
- Pályázatok

Ehhez kapcsolódóan összefogunk a kiskundorozsmai civil szervezetekkel, képviselőkkel a 
nagyrendezvények támogatására.

1.4 . Személyi feltételek:
szakmai 

Tapasztalat:
Művelődési ház vezető 1 fő, szakirányú egyetem 43 év
Közművelődési szakember 1 fő, szakirányú egyetem 13 év
Gondnok 1 fő 3 év
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Takarító 1 fő érettségi 7 év
Szélmalom gondnok 1 fő (részmunkaidős) érettségi 33 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. 

2. A közművelődési intézmény tevékenysége 2022-ben

A  2020-ban  és  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. Ezeket az új tevékenységeket szeretnénk
megtartani (pl. kiállításaink online is megtekinthetők legyenek), de vissza kívánunk térni a
személyes találkozásokhoz, rendezvényekhez.

2.1 A közművelődési tagintézmény rendezvény-struktúrája és rendszeres művelődési 
formái 

2.1.1. Alkotó művelődési közösségek:

Öt művészeti közösség 60 taggal működik; heti rendszerességgel tartanak foglalkozásokat
- Hímző kör

Harmincöt éve működnek. Vezetője Lévainé Jakus Edina. Tevékenységük a hímzés,
drukkolás. Állandó létszámuk 8 fő. Évente 1-2 kiállításon vesznek részt.

- 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 és kézműves vásárokon 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 
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Hetente,  kéthetente  tart  alsó-  és  felső  tagozatos  gyermekek  részére  kézműves
foglalkozásokat Dudásné Siklósi Bernadett. Helyi rendezvényeken, nyári táborokban
is, az ünnepekhez kapcsolódóan vezet foglalkozásokat.

- Az öt  fős  Öreghegyi  Bodza  citerazenekar  meghatározó  szerepet  játszik  a  népzene
területén.  Nemcsak  helyi,  hanem  városi  és  országos  rendezvényekre  is  kapnak
felkérést.

Az Alkony Nyugdíjas Klub az idősebb korosztály nyugdíjas klubja és a Vöröskeresztes
Klub  ünnepek  alkalmával  (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.  A  fiatalabb  generációt  bevezetik  a  helyi  ételek
készítésébe (Asszonyképző), de rendszeresen segítik a művelődési ház rendezvényeit:  teát,
forralt bort főznek Adventkor, tököt és kalácsot sütnek. Tökfesztiválon stb. A Vöröskeresztes
Klub júniusban ünnepli fennállásának 40. évfordulóját.

A  nők  klubja  a  hölgyek  testi  és  lelki  egészségével,  kreatív  képességeikkel  kapcsolatos
témákban szervezett programokat, havonta egy alkalommal. Vezetője Gyuris Zoltánné több,
mint tíz éve vezeti a klubot. Idén ünneplik alapításuk 15 éves évfordulóját.
2020-ban  alakult  a  Vidám  Nők  Klubja,  amely  –  legyen  az  ételosztás,  szemétszedés  -
termékeny segítője és résztvevője a dorozsmai rendezvényeknek. A kb. 30 főt magába foglaló
klub vezetője Dudásné Siklósi Bernadett.

Népszerűek  az  egészséges  életmód  híveinek,  a  külön  fajta  mozgásformák  kedvelőinek
megtartott foglalkozások: jóga, zumba, aerobic, pilates, szurkolói tánc, gerincjavító torna.

2.1.2. Kiállítások:

Minden  hónapban  tervezünk  kiállítást,  személyes  megnyitót  tavasszal  kívánunk
rendezni a járványügyi helyzet megszűnésével. Kiállítási tervezet: Göncz 100, Nemes Nagy
Ágnes  100,  Mikszáth  évforduló  alkalmából,  Mészáros  Erzsébet  festményei,  Pap  Andrea
akvarelljei, Józsvainé Kislőrinc Edit akvarelljei, Lánczi Ágnes festményei, tökös rajzkiállítás,
Simon Ferenc Emlék Rajzkiállítás, Kamicsár Attila fotókiállítása. A kiállításokból videót is
készítünk, amelyet feltöltünk online térbe.

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 megismertetetni helytörténetünkkel a 
tárgyi emlékek segítségével. 
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2.1.3. Ismeretterjesztés

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeit főleg előadások formájában valósítjuk meg.
Molinológiai  Találkozót,  csillagászati  előadásokat  és  csillaglest,  3Dnyomtató  bemutatását
tervezzük. Az iskolákat és óvodákat egyéb programokba is bevonjuk, vagy szereplőként, vagy
résztvevőként,  pl.  novellaíró  pályázatot  hirdetünk  iskolás  gyermekek  számára.  A  mese
világnapja  alkalmából  egy  helyi  meseterapeuta  interaktív  mesés  délelőttöt  tart  az  alsó
osztályos tanulóknak. Bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági bemutatót tartunk.

2.1.4. Művészeti események:

Műsoros rendezvények  6 db

Műsoros rendezvényeink igen kedveltek, a település lakóit nagy számban vonzzák.  2022-ben
hat ilyen jellegű rendezvényt tervezünk megvalósítani.

Társadalmi rendezvények  7 db   
Családi vasárnapok a szélmalomnál  3 db

2.1.5. Táncos rendezvények:

Táncos rendezvények 10 db
(Vállalkozók bálja, Szüreti bál, Locsoló bál, Böllér bál, nyugdíjas bálok stb)

2.1.6. Egyéb művelődési és szórakozási alkalmak:
                 

Magyar Kultúra Napja 1 db    
Nyári táborok 4 db
Ünnepi megemlékezések, évfordulók            7 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. 

Idén több nemzeti  jeles  évfordulóra készülünk:  Göncz Árpád,  Nemes Nagy Ágnes,
Mikszáth  Kálmán,  Gárdonyi  Géza  Emlékestet,  kiállítást,  felolvasó  estet  kívánunk
megvalósítani  a  Dorozsmai  Versmondók  Baráti  Köre  és  a  Somogyi-könyvtár  Dorozsmai
Fiókkönyvtárának  együttműködésével.  Idén  második  alkalommal  rendezzük  meg  a  Hősök
ligetében a Sportágválasztó Családi Napot.
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2.1.7. Kötetlen formák és szórakozási alkalmak:

Tanácsadás, tájékoztatás  alkalom (folyamatos)
Kirándulás    3  
Dorozsmai Versmondók Köre fellépései    15   
Lakossági fórumok    3  

Egyéb rendezvényeink:
A pandémia miatt új feladatok jelentek meg, külső és saját kezdeményezésre. A Dorozsmai
Lakosok és  a  Vidám Nők nevű csoportok  segítségével  főként  a  szociálisan  rászorulókért
tevékenykedünk:  szervezünk  ingyenes  ruhaosztást,  könyvbörzét,  ételosztást,  Mikulásjárást,
halloween-i jelmezversenyt és cukorkaosztást, karácsonyi ételosztást és cipős doboz akciót.

 

2.1.8. Külső szervek tevékenysége (Bérbeadás, terem, technika, berendezés)

Rendszeresen  a  kulturális  rendezvények  szempontjából  nem  használt  időszakokban
termeinket  bérbe  adjuk  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. Szolgáltatási terv 2022-re
 (20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet szerint)

Alkotó közösségeink és klubjaink  száma nem növelhető (a helyhiány miatt),  törekvésünk,
hogy folyamatos reklámtevékenységgel  a meglévőek létszámát bővítsük. A pandémia alatt
szünetelő közösségek visszaintegrálása a tagintézménybe egyik fontos feladatunk.
Állandó  tagjainkra  mindig  számíthatunk  egyéb  rendezvényeink  látogatójaként  is,  és
számíthatunk a segítségükre nagyrendezvényeink alkalmával.
Tevékenységüket természetesen mi is segítjük munkával és eszközeinkkel.

Folytatjuk  a  népszerű  kiállításaink  szervezését,  havi  egy alkalommal.  Helyi,  de  távolabbi
alkotókat  is  meghívunk,  és  odafigyelünk  arra,  hogy  változatos  művészeti  ágak  kapjanak
bemutatkozási lehetőséget.(fotó, népművészet, festmény, egyéb.)

Idén  nagyszabású  projektre  készülünk:  200  éves  a  Keresztelő  Szent  János  r.  k.
templom. Ebből az alkalomból templomi koncertet, kiállításokat és utcabált is szervezünk. 

A művészeti  események, művelődési és szórakozási alkalmak, az ünnepek általában
hagyománnyal  rendelkező események,  szervezőként  gondosan ügyelünk arra,  hogy mindig
bírjanak újdonsággal, aktuális vonzerővel, egyre színesebb és gazdagabb programmal.
A művelődési ház tevékenységének megtervezésébe a helyi lakosság is részt vesz. Az évente
négy  alkalommal  megrendezett  fórumaink  „Civil  fórum”  elven  működik,  ahol  közösen
tervezzük meg a programokat. Ennek kapcsán értékeljük az előző programokat, amely a hibák
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kijavítására irányul. Így a helyi lakosság is tevékeny részese és alakítója Dorozsma kulturális
életének.

Tervezzük a Dorozsmai  füzetek  következő számának megjelentetését.  Ezen kívül  a
helyi értékek bemutatására nagy hangsúlyt fektetünk. Fontos a fiatal,  tehetséges művészek
felkarolására  és  azok  bemutatása  újévi  koncert,  templomi  koncert,  zene  világnapi  műsor,
kiállítások nagyrendezvények közreműködőiként.

A 2022-ES SZOLGÁLTATÁSI TERV

2022. január
Alapszolgáltatá

s
Közösségi

tevékenység
Célja Időpont/

rendszeresség
Résztvevők Mód

77. § (3) bek. b. Kiállítás ízléskultúra jan. 7. online
79. § (3) bek. c Véradás életminőség

javítása
jan. 11. 50 személyes

76. § (3) bek. d. Megemlékezés a
Doni

katasztrófáról

helyi értékek
gondozása

jan. 17. 40 személyes

81. § (3) bek. b. Pótszilveszter közösségi részvétel
fejlesztése

jan. 17. 60 személyes

76. § (3) bek. d. Magyar Kultúra
Napja

nemzeti értékeink
gondozása

jan. 22. online

81. § (3) bek. b. Pótszilveszter közösségi részvétel
fejlesztése

jan. 24. 60 személyes

2022. február

77. § (3) bek. b. Kiállítás ízléskultúra febr. 2. 60 személyes
76. § (3) bek. d. Böllér Nap helyi értékek

gondozása
febr. 12. 300 személyes

81. § (3) bek. b. Farsangi
mulatság

közösségi
részvétel

fejlesztése

febr. 14. 80 személyes

81. § (3) bek. b. Farsangi bál közösségi
részvétel

fejlesztése

febr. 21. 70 személyes

81. § (3) bek. b. Vállalkozók
Bálja

közösségi részvétel
fejlesztése

febr. 26. 70 személyes

2022. március
81. § (3) bek. b. Nőnapi ünnepség közösségi részvétel

fejlesztése
márc. 7. 80 személyes

77. § (3) bek. b. Kiállítás ízléskultúra márc. 11.
76. § (3) bek. d. Márc. 15-i

megemlékezés
nemzeti értékeink

gondozása
márc. 15. 100 személyes
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81. § (3) bek. b. Táncos mulatság közösségi részvétel
fejlesztése

márc. 21. 70 személyes

81. § (3) bek. b. Tavaszköszöntő
családi nap

közösségi részvétel
fejlesztése

márc. 26. 200 személyes

2022. április
76. § (3) bek. d. Húsvéti szokások ünnepek

kultúrájának
gondozása

ápr. 15. 80 személyes

79.§ (3) bek.b. Civil fórum közösségi
részvétel

fejlesztése

ápr. 3. 30 személyes

81. § (3) bek. b. Locsoló bál közösségi
részvétel

fejlesztése

ápr. 4. 80 személyes

78.§ (3) bek.
c.

Költészet napja olvasáskultúra
fejlesztése

ápr. 11. 40 személyes

77. § (3) bek. b. Kiállítás ízléskultúra ápr. 22. 50 személyes
81. § (3) bek. b. Húsvéti locsoló

bál
közösségi
részvétel

fejlesztése

ápr.25. 70 személyes

2022. május
76.§ (3) bek.b. Majális közösségi

részvétel
fejlesztése

máj. 1. 2500 személyes

77. § (3) bek. b. Kiállítás ízléskultúra máj. 13. 50 személyes
81. § (3) bek. b. Tavaszbúcsúztató

bál
közösségi
részvétel

fejlesztése

máj. 16. 80 személyes

79. § (3) bek. c Véradás életminőség
javítása

máj. 24. 50 személyes

76. § (3) bek. a. Sportágválasztó
Nap

közösségi részvétel
elősegítése

máj. 28. 800 személyes

81. § (3) bek. b. Nyárköszöntő
zenés klubnap

közösségi részvétel
fejlesztése

máj.30. 60 személyes

2022. június 
76. § (3) bek. d. Nemzeti

összetartozás
nemzeti értékeink

gondozása
jún. 4. 60 személyes

81. § (3) bek. b. Utcabál közösségi
részvétel

fejlesztése

jún. 11. 2000 személyes

82. § (3) bek. c. Népzenei
találkozó

ízléskultúra jún. 12. 800 személyes
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81. § (3) bek. b. 40 éves a
Vöröskeresztes

Klub

közösségi
részvétel

fejlesztése

jún. 13. 100 személyes

77. § (3) bek. b. Kiállítás ízléskultúra jún. 17. 50 személyes
80. § (3) bek. d Dorozsmai

Búcsú
helyi értékek
gondozása

jún. 26. 110 személyes

81. § (3) bek. f. Kézműves Tábor tehetséggondozás,
fejlesztés

jún. 27. 10 személyes

2022. július
81. § (3) bek. f. Görkori Tábor tehetséggondozás,

fejlesztés
júl. 4. 30 személyes

81. § (3) bek. f. XXVI. Szegedi
Művésztelep

tehetséggondozás,
fejlesztés

júl. 11. 40 személyes

76. § (3) bek. a. Szélmalom
kerékpártúra

közösségi részvétel
elősegítése

júl. 23. 130 személyes

81. § (3) bek. b. Anna-napi bál közösségi
részvétel

fejlesztése

júl.25. 60 személyes

2022. augusztus
76. § (3) bek. d Szent István napi

ünnep
nemzeti értékeink

gondozása
aug. 20. 80 személyes

81. § (3) bek. b Parasztolimpia közösségi részvétel
fejlesztése

aug. 20. 1200 személyes

81. § (3) bek. b. Családi nap közösségi részvétel
fejlesztése

aug.20. 1200 személyes

79. § (3) bek. c Véradás életminőség
javítása

aug. 23. 50 személyes

2022. szeptember
77. § (3) bek. b. Faragó Nap közösségi részvétel

fejlesztése
szept. 3. 800 személyes

77. § (3) bek. b Névnapi bál közösségi részvétel
fejlesztése

szept. 12. 100 személyes

76. § (3) bek. c. Kiállítás ízléskultúra
fejlesztése

szept. 16. 50 személyes

81. § (3) bek. b. Szüreti bál közösségi részvétel
fejlesztése

szept. 19. 70 személyes

81. § (3) bek. b Tökfesztivál közösségi részvétel
fejlesztése

szept. 30-1. 2500 személyes

2022. október
76. § (3) bek. b. Zene világnapja zenekultúra

fejlesztése
okt. 1. 100 személyes

80. § (3) bek. a Idősek napja közösségi
részvétel segítése

okt. 1. 80 személyes

76. § (3) bek. d. Aradi vértanúk
emléknapja

nemzeti értékeink
gondozása

okt. 6. 40 személyes
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80. § (3) bek. a. Nagymamák
divatbemutatója

közösségi
részvétel segítése

okt. 10. 70 személyes

77. § (3) bek. b. Kiállítás ízléskultúra
fejlesztése

okt. 14. 60 személyes

79. § (3) bek. d. Október 23-i
ünnepség

nemzeti értékeink
gondozása

okt. 23. 80 személyes

2022. november
79. § (3) bek. c Véradás életminőség

javítása
nov. 8. 50 személyes

77. § (3) bek. b. Kiállítás ízléskultúra
fejlesztése

nov. 12. 60 személyes

76. § (3) bek. c. Gyermekműsor ízléskultúra nov. 16. 300 személyes
76. § (3) bek. d. Adventi

készülődés
ünnepek

kultúrájának
gondozása

nov. 27. 300 személyes

2022. december
76. § (3) bek. d. Adventi

készülődés
ünnepek

kultúrájának
gondozása

dec. 4. 300 személyes

76. § (3) bek. c. Mikulás műsor ízléskultúra dec. 6. 80 személyes
78. § (3) bek. b. Kiállítás ízléskultúra dec. 10. 60 személyes
76. § (3) bek. d. Adventi

készülődés
ünnepek

kultúrájának
gondozása

dec. 11. 300 személyes

76. § (3) bek. c. Simon Ferenc
rajzverseny és

kiállítás

ízléskultúra dec. 15. 50 személyes

76. § (3) bek. d. Adventi
készülődés

ünnepek
kultúrájának
gondozása

dec. 18. 300 személyes

81. § (3) bek. b. Szilveszter közösségi részvétel
fejlesztése

dec. 31. 100 személyes

Rendszeresen működő közösségek 2022-ben
76. § (3) bek. a. Zumba csoportfejlesztés minden 

csütörtökön
25

76. § (3) bek. a. Aerobic csoportfejlesztés minden hétfőn 10
76. § (3) bek. a. Pompom csoportfejlesztés minden hétfőn 

és pénteken
15

76. § (3) bek. a. Díszítőművészet csoportfejlesztés minden 
csütörtökön

8

76. § (3) bek. a. Kis Cinkék csoportfejlesztés minden 
csütörtökön

10
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76. § (3) bek. a. Nyugdíjas Klub csoportfejlesztés havonta kétszer 
hétfőn

60

76. § (3) bek. a. Vöröskeresztes 
Klub

csoportfejlesztés havonta egyszer 
hétfőn

40

76. § (3) bek. a. Nők Klubja csoportfejlesztés minden hónap 3.
péntekén

25

76. § (3) bek. a. Roma Tanoda csoportfejlesztés minden kedden 
és csütörtökön

20

76. § (3) bek. a. Íjászok csoportfejlesztés minden szerdán 
és pénteken

25

76. § (3) bek. a. Egyházi 
összejövetel

csoportfejlesztés minden szerdán 7

76. § (3) bek. a. Vidám Nők 
Klubja

csoportfejlesztés minden hónap 2.
péntekén

30

76. § (3) bek. a. Baba-mama Klub csoportfejlesztés kéthetente 
szerdán

15

76. § (3) bek. a. Zene bölcsi csoportfejlesztés kéthetente 
csütörtökön

14

Nagyrendezvények:

A  dorozsmai  művelődési  ház  kiemelt  feladatai  közé  tartozik  a  nagyrendezvények
szervezése. (Böllér Nap, Majális, Sportágválasztó Családi Nap). Ezeket a rendezvényeket a
képviselők, a részönkormányzat, a szervezetek és a helyi vállalkozók is támogatják. Júniusban
ünnepeljük  a  dorozsmai  Keresztelő  Szent  János  r.k.  templom  építésének  200  éves
évfordulóját, a programsorozatot három naposra tervezzük.

Augusztus  20-án  Parasztolimpiát tervezünk,  szeptember  elején  a  Faragó  napi
kakasfőző-versenyt kívánjuk megtartani. Ezekre a rendezvényekre kb. 1200-1500 főt várunk.
Szeptember  utolsó  hétvégéjén  a  hagyományos  Dorozsmai Tökfesztivált rendezzük  meg,
amely  a  Dél-Alföld  legnagyobb  ilyen  jellegű  rendezvénye.  Igyekszünk  új,  változatos
programokkal  frissíteni  a  rendezvényt,  pl.  legutóbb  köszöntöttük  az  újszülötteket  és  a
kismamákat. 

Az Adventi Készülődés a karácsonyra való hangolódás, az év legszebb ünnepének az
előkészülete.  Az Adventi  naptár,  a betlehemes jászol, a fenyőfa, az adventi  koszorú, a kis
műsor, egy-egy szép gondolat mind ezt hívatott szolgálni.

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

Hétfő
16.00 órától Alkony Nyugdíjas Klub
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15.00 órától Vöröskeresztes Klub
16.00 órától felzárkóztató foglalkozás a roma tanodában
17.30 órától Aerobik hölgyeknek

Kedd
17.00 órától Dorozsmai Napló szerkesztősége

Szerda
16.00 órától Kis Cinkék
16.30 órától Pom pom
17.00 órától Krisztus Szeretete Egyház
17.00 órától Íjász foglalkozás
17.30 órától Gerinckímélő torna

Csütörtök
14.00 órától Hímző kör
15.00 órától Gyöngyfűzők kézműves műhely
16.00 órától Kis Cinkék
18.30 órától Zumba

Péntek
17.00 órától Képzőművészeti kiállítás
17.00 órától Nők klubja
16.00 órától felzárkóztató program a roma tanodában
16.00 órától Pom pom
17.00 órától Íjász foglalkozás
18.00 órától Vidám Nők Klubja

Szombat
Egyéb alkalmi műsorok, rendezvények 

Közösségeink januártól a rendkívüli helyzet lezárásáig szüneteltetik a művelődési ház 
látogatását, vagy online edzéseket (zumba, jóga), foglalkozásokat (Kid’s Club) tartanak, vagy 
ideiglenes befogadó helyen végzik a tevékenységüket. (pl. gyermek balett). 

A Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház nyitva tartása:

Hétfő: 8-20 óráig
Kedd: 8-18 óráig
Szerda: 8-20 óráig
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Csütörtök: 8-20 óráig
Péntek: 8-19 óráig

A művelődési ház 2022. augusztus 1-től augusztus 16-ig zárva tart.
A  szélmalom  nyitva  tartása:  április  1-től  október  31-ig-  keddtől  szerdáig  és  péntektől
vasárnapig, 14-18 óráig, csütörtökön 9-13 óráig.
Deák György kovácsműhely és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Emlékkiállítás látogatása a
ház nyitva tartása idejében lehetséges. 

A Dorozsma  Petőfi  Sándor  Művelődési  Ház  a  nemzeti  ünnepeken  is  nyitva  tart  a
délelőtti órákban, utána külső helyszíneken rendezi a programokat:

-  Március  15.  a  művelődési  ház előtti  Dísz téren,  a  Petőfi  szobornál  és  a  Kossuth
táblánál.

- Augusztus 20-án a művelődési ház előtti Dísz téren az országalmánál.
- Október 23-án a művelődési házban és a Hősök ligetében.

Megemlékezések külső helyszínen:
- Június 4-én a Nemzeti összetartozás napja a Hősök ligetében.
- Október 6-án az Aradi vértanúkra emlékezünk a Dísz téren.
- Január 17. A doni katasztrófa (Keresztelő Szent János r.k. templom kertje)
 - Október 1. Idősek napja (Ács Géza Sportcsarnok) és a Zene Világnapja (Keresztelő 

Szent János r.k. templom)

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. nyugdíjas klub, modern tánc, kézműves foglalkozások, zumba, aerobic),
de  vannak  olyan  területek,  amelyeken  még  akad  tennivalónk  (pl.  ifjúsági  korosztály
bevonása.)   A  helytörténeti  kiállítóhely  nagyszerű  lehetőséget  nyújt  arra,  hogy  jobban
megismerjük hagyományainkat népi és polgári kultúránkat.

A pandémia következtében az online kapcsolattartás felerősödött,  megemelkedett  az
információcsere a fórumokon, a művelődési ház közösségi oldalán.  Az új tevékenységeket
továbbra  is  szeretnénk  megtartani:  online  kiállítások,  a  Rádió  Dorozsma és  a  Dorozsmai
Napló kulturális vonatkozású rovatainak szerkesztése, szociálisan rászorultak megsegítése.
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3.2. Kapcsolatok más szervekkel

A 7 művelődési  házat 2022. január 1-gyel összevonták és az Agóra tagintézményei
lettek. A közös munka érdekében havonta munkaértekezleteken egyeztetjük szakmai és egyéb
álláspontjainkat, vitatjuk meg elképzeléseinket.

A  városban  működő  más  kulturális  intézményekkel  való  együttműködésünk  jónak
mondható (pl. IH Rendezvényközpont, 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).  Az  újszülöttek  köszöntése  kapcsán  a  helyi  védőnőkkel  folyamatosan
kommunikálunk.  Meg  kell  jegyeznem,  hogy  ezek  a  kapcsolatok  alkalmiak,  és  csak
meghatározott feladatok során aktivizálódnak és valósulnak meg.

2022. március 25.

Hajdú Géza
művelődési ház vezető
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