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1. Az intézmény épületi, tárgyi és működési feltételei

1.1. Épületi adottságok: 
A Szentmihályi  Móricz  Zsigmond Művelődési  Ház két  település  közművelődési  feladatait
látja  el.  A mintegy 3500 lakosú Szentmihályon működik az anyaintézmény,  és a mintegy
1600 lelket  számláló  Gyálaréten,  csatolt  intézményként  működteti  a Gyálaréti  Művelődési
Centrumot. Az intézmény helyiségstruktúrája megfelel a 20/2018.(VII. 9.) EMMI rendeletben
meghatározott feltételeknek.

a.) Szentmihály: 
Az épület 1956-tól, egy régi malom átalakítása után lát el kulturális teendőket. 1964 és ’66
között  az  épületet  kibővítették,  és  egy  új  emeleti  rész  hozzátoldásával  a  közművelődési
feladatok ellátásához kitűnő épületi adottságokkal rendelkezővé tették. 
Az épületben található:
- 200 fő befogadására alkalmas nagyterem színpaddal (134 m2 + 43 m2). A színházteremként
is funkcionáló terem széksorai nem rögzítettek, így mindenféle típusú közösségi rendezvény
lebonyolítására alkalmas. A terem berendezéséhez szükséges asztalok és székek rendelkezésre
állnak. A színháztermet öltöző és raktárhelyiség szolgálja ki.
-  50  m2-es  kisterem,  20-25  fő  befogadására  alkalmas.  Nagyrendezvényeinken
tálalóhelyiségként funkcionál.
- Az emeleten található egy 66 m2-es kiállító terem. 40-50 fő befogadására alkalmas, 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.
- 52 m2-es iroda, melyben két fő állású szakalkalmazott dolgozik.
- 48 m2-es közösségi szoba, 20-30 fő befogadására alkalmas kiscsoportok rendezvényei, klub
foglalkozások színhelye, a nagyrendezvények esetén kisegítő helyiségként funkcionálhat.
- 36 m2-es klubszoba, mely kis közösségeink összejöveteleire szolgál (zenebölcsi, stresszoldó
jóga, egészségmegőrző torna stb.)
- 44 m2-es tárgyaló, melyben helyet biztosítottunk a Digitális Jólét Program Pontnak.
-  9  m2-es  ügyfélszolgálati  iroda  -  hosszú  távra  a  Szentmihályi  Egyesület  bérli,  az  általa
működtetett DIGI Info csatorna üzemeltetése céljából.

A Szentmihályi  Móricz Zsigmond Művelődési  Ház 2019. évben megkapta a volt  napközi
épületét, melyet Alkotóháznak neveztünk el. 
Az épületben 2 helyiség szolgál közművelődési tevékenységre.
-  39  m2 kerámia  szoba:  16  fő  befogadására  alkalmas,  a  Szentmihályi  Kerámia  Kör
működését szolgálja.
-  39  m2 szakkör  szoba,  15-20  fő  befogadására  alkalmas,  egyéb  szakköri  tevékenységek
megtartására.
2021-ben  befejeződött  az  „Alkotóház”  -  vizesblokk,  tusoló  helyiség,  zuhanyfülke  -
felújításának  kőműves  munkája,  melyre  400  eFt  állt  rendelkezésre  a  2020.  évi
érdekeltségnövelő pályázat összegéből. 

A  „Régi  idők  udvara” 200-250  fős  szabadtéri  rendezvényeinek  fogadására  alkalmas  a
Szentmihályi  Móricz  Zsigmond  Művelődési  Házban.  Szabadtéri  színpaddal,  faragott,
népművészeti  motívumokkal  díszített  pajtával  és  kemencével  rendelkező  hagyományőrző
udvar.
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b.) Gyálarét:
A Gyálaréti  Művelődési  Centrum 1985-’86-’87-ben került  három lépcsőben kialakításra  a
helyi, több éve bezárt iskolaépület-komplexumból, teljes egészében társadalmi munkában. Az
épületben található:
-  120 fő  befogadására  alkalmas  117  m2-es  nagyterem,  amely  szolgálja  a  közművelődési
munkát. 
- Az épületben 1997-ben került elhelyezésre 18 m2-en a helyi postahivatal. 
- Az iskola napközi épületéből, a település nyugdíjasainak segítségével 1987-ben alakítottunk
ki, egy 66 m2-es nyugdíjas házat, mely azóta is a Gyálaréti Nyugdíjas Klubnak ad otthont.

1.2. A közművelődési intézmény felszereltsége:
A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház felszereltsége megfelel a 20/2018.

(VII. 9.) EMMI rendelet előírásainak. 
2017 évtől céltámogatásoknak és érdekeltségnövelő pályázatoknak köszönhetően folyamatosan
bővítjük eszközparkunkat, felszereltségünket:
Meglévő eszközeink összesen:

- 2 db asztali számítógép + monitor  
- 1 db multifunkcionális nyomtató
- 1 db fényképezőgép 
- 1 db pót akkumulátor kamerához
- 1 db videokamera 
- 1 db memória kártya a fényképezőgépbe,
- 2 db laptop
- 1 db 2 TB-os külső adathordozó 
- 3 db TV
- 2 db mosogatógép
- 2 db porszívó
- 1 db takarítógép
- 3 db hűtőszekrény
- 1 db klíma berendezés
- 1 db bluetooth hangszóró
- 2 db hordozható mikrofon 
- 2 db projektor
- 4 db hangfal
- 2 db erősítő
- 1 db elektromos tűzhely
- 3 db mikrohullámú sütő
- 2 db mosó-szárítógép
- 1 db professzionális DMX vezérlő
- 2 db kültéri hangfal
- 2 db benzines fűnyíró

2022. évre vonatkozó tervek: 
Szentmihályon az emeleti  folyosó és a lépcsőház hidegburkolat felújítását,  a bejárati  és a
vészkijárati  ajtók  cseréjét  szeretnénk  megvalósítani.  A ház  parkettázott  termeiben  a  teljes
felújítás (csiszolás, pótlás, lakkozás, hézagtömítés) szükséges.
Gyálaréten a felújítás során az intézményt körbekerítettük, teljes tetőszerkezet cserére került
sor,  kialakítottunk  egy  120 fő  befogadására  alkalmas  nagytermet,  ezen  kívül  iroda  segíti
közművelődési munkánkat, valamint a főépület ablakcseréje megtörtént. Sor került az épület
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elektromos hálózatának teljes felújítására, az épület teljes külső-belső festésére, mázolására.
Az épület akadálymentesített és riasztóval ellátott.
A  régi  takarékszövetkezet  épületében  a  Gyálaréti  Lokálpatrióta  Egyesület  működik.  A
polgárőrség és a körzeti megbízott is itt tartja fogadóóráit.
A 2022.  évre  vonatkozó  tervek: a  Gyálaréti  Művelődési  Centrumhoz  nagy területű  füves
udvar  tartozik.  Fűkasza  vásárlását  tervezzük az  árok  és  töltés  kaszálása  céljából
nélkülözhetetlen.
A főépület bővítésének második ütemtervére az építési engedélyt megkaptuk, várjuk a
munkálatok folytatását, mert a vizesblokk mennyisége és minősége a szakhatósági szab-
ványoknak sem felel meg.  Ez nagyban rontja rendezvényeink színvonalát.  Tervben van a
házban a posta által bérelt helyiség ablakcseréje, és a nagyterem fűtés korszerűsítése.

1.3. A közművelődési munka anyagi feltételei:
A 2022. évi bevételeink és kiadásaink a következő módon kerültek tervezésre

Szentmihályi Móricz Zsigmond
Művelődési Ház

Személyi juttatás (K1) 24 050 000

Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 3 296 000

Dologi kiadás (K3) 5 933 000

~ebből áfa kiadás (K351) 734 000

Egyéb működési célú kiadások (K5) 400 000

Beruházás (K6) 500 000

~ebből áfa kiadás (K67) 106 000

Felújítás (K7) 500 000

~ebből áfa kiadás (K74) 0

Kiadás összesen (K1-K7): 34 679 000

Működési célú átvett pénzeszköz (B16) 7 699 000

~ebből pályázati támogatás (981*&!981016&!981070) 7 699 000

~ebből közcélú foglalkoztatás (981016) 1 278 000

Működési bevétel (B401, B402, B403, B410, B411, B406) 4 306 000

~ebből kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 50 000

~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) 1 136 000

Irányítószervi támogatás (B816) 21 537 000

Bevételek összesen (B1, B4, B8): 34 679 000
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1.4. Személyi feltételek 

A személyi állomány összetétele a 2020. évi XXXII. törvény 1. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján  határozatlan  idejű  közalkalmazotti  munkaviszonya  2020.  november  1.  napjával  a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) hatálya alá tartozó határozatlan idejű
munkaviszonnyá alakult át.

Szentmihály:
- vezető (végzettség: szakirányú egyetem, szakirányú főiskola), 
-  egy  főállású  közművelődési  munkatárs (végzettség:  szakirányú  főiskola  és  felsőfokú
szakképzés) 
- egy nyolcórás gondnok, karbantartó
- egy négy órás gondnok, karbantartó
- a közfoglalkoztatás keretein belül 1 fő munkatárs (karbantartó feladatokkal)

Gyálarét:
- egy részmunkaidős közművelődési szakember (végzettség: szakirányú főiskola és felsőfokú
szakképzés) 
- egy négyórás gondnok, karbantartó

2022.  január  1-től  a  Szent-Györgyi  Albert  Agóra  Szentmihályi  Móricz  Zsigmond
Művelődési Ház telephelyévé vált.
A gazdálkodási feladatokat a közgyűlés határozata értelmében és a megkötött megállapodás
keretében  a  Nevelési-Oktatási  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
Jelenleg a következő alkotó művelődési  közösségek végzik tevékenységüket  intézményünk
keretei között:

Szentmihályi Nyugdíjasok tánckara: több, mint 30 éve működik. Jelenleg Pipicz Erzsébet
irányítása  alatt.  Fellépéseikkel  rendszeresen színesítik  programjainkat,  más nyugdíjas  társ-
klubbok programjain is fellépnek, keresettek az egész Városban, mindig lehet számítani rájuk.
A helyi közösségi ünnepeken való fellépések mellett számos más településen mutatkoztak be
a régióban, és különböző versenyeken is részt vettek.

Szentmihályi  Kerámia  Kör: A  kerámia  foglalkozások alkalmával  készült  tárgyakat
városszerte  több  kiállításon  bemutattuk,  többek  között  mindig  részt  veszünk  az  évente  a
Szent-Györgyi  Albert  Agórában  megrendezésre  kerülő  Városi  Kulturális  Piacon.  Aktívan
együttműködünk a többi szegedi kerámiaszakkörrel. A Szentmihályi Kerámia Kör vezetője,
Poitinger  Andrea számos rendezvényen aktívan  részt  vett,  és  bemutató  foglakozást  tartott
minden korosztály bevonásával.
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Terebes Zenekar próbái: a 8 tagú, nagy hírnévnek örvendő népzenei együttes fellépéseivel
közreműködik településünk életében.
Hajnalfa  néptánccsoport:  A  24  felnőttből  álló  csoport  alkalmanként  próbál.
Rendezvényeinken bemutatkoznak.

DJP információs klub: Vegyes korosztályú klub, az informatika fejlődését követi nyomon.

Kreatív kuckó (hímzés,  fafaragás, kavicskép készítés, festés): Vegyes korosztályú,  30 fős
csoport kreatív tevékenységet folytat.

Irodalmi sarok:  Vegyes korosztályú, 22 fős csoport a magyar- és világirodalom remekeit,
gyöngyszemeit olvassák, tapasztalatait osztják meg egymással.

Délikert  Ifjúsági  Színjátszó  Csoport  több,  mint  15  éve  működik  Szentmihályon  és
Gyálaréten.  A Békési  Eszter  által  vezetett  csoport  30 ifjú  tehetséget  mozgat  meg minden
egyes alkalommal, az Évente megrendezésre kerülő Színjátszó Táborban mindkét településen,
melynek produktumait többször be is mutatják nagyrendezvényeken, előadások formájában.
Részt vettek több határon túli utazásunkon (Nagybánya, Kolozsvár, Szabadka). Előadásaikkal
kivétel nélkül fergeteges sikert arattak. 

Drámapedagógia  csoport: Fiatalokból  álló  színházi  fellépést  előkészítő  oktatás  Liszkai
Tamás vezetésével. Az egyes alkalmakon a csoport tagjai a mozgástechnika, hangtechnika,
retorika, beszédtechnika fortélyait sajátítják el.

2.1.2. Rendszeres művelődési formák 
A következő rendszeres művelődési közösségek végzik tevékenységüket intézményünk keretei
között:

Karate klub: A Felföldi Sándor által vezetett karate foglalkozás több, mint 30 éve működik
Szentmihályon. Az év során országos és nemzetközi versenyeken mérettették meg magukat a
tagok.  Több  rendezvényen  tartottak  bemutatót,  a  Város  minden  részéből  látogatják  az
edzéseket a gyermekek.

Nyugdíjas klub: Szentmihályon  (94 fő) és Gyálaréten  (52 fő) a tagok aktív résztvevői a
helyi közösségi programoknak. Önkéntes tevékenységükkel hozzájárulnak a művelődési ház
rendezvényeink  sikeres  megvalósulásához.  A  nyugdíjasok  számára  nagyon  fontos  a
közösséghez  tartozás  élménye  a  magány  és  az  elzárkózottság  enyhítése  érdekében,  a
találkozók alkalmával kártyáznak, társasjátékoznak, kézműveskednek. Elsődleges cél, hogy
szeretetteljes,  jó  hangulatú  összejövetelekre  a  tagok  örömmel  jöjjenek.  A  változatos
programokban ki-ki megtalálja  a számára legkedvezőbbet:  Észkerék: gondolkodás-fejlesztő
program A játék érzelemmel teli tevékenység. Az érzelmi intelligencia az önismeret kiváló
fejlesztője,  a személyiség formálója.  Több, mint szórakozás program: Kirándulás, színház,
mozi,  bálok,  tánc,  amatőr  színjátszó  csoport  létrehozása.  Kreatív  kuckó: a  négy  évszak
tükrében  fafaragás,  kavics  festés,  decoupage  technika  elsajátítása,  a  virágkötészet,  az
agyagozás, a szalvéta hajtogatás művészete, makramé, kötés, horgolás, szabás-varrás, sütés-
főzés.  Irodalmi sarok: Egy-egy íróval,  költővel  négy klubnapon keresztül  foglalkoznak.  A
zene bűvöletében programsorozat: A zene gyógyítja, megszépíti, jobbá teszi az embereket.
Könnyűzene, nóta, népdal, operett, opera szerepel a palettán.  Egészségünk programsorozat:
Tegyünk  magunkért!  Klubnapokon  összehangolják  a  jobb  és  bal  agyféltekét  3-4  perces
mozgással. Minden hónapban más-más témában egy felkért vendég tart előadást.
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Jóga klub: Heti rendszerességgel működő foglalkozás, főként a helyi hölgyek bevonásával, a
mindennapi élet igényeihez idomuló fizikai, mentális és lelki egészség és kiegyensúlyozottság
megőrzéséért 8-12 fő részvételével.

Ping-pong klub: Heti rendszerességgel működő klub. 10-14 fiatal mozgásigényét kielégítő
foglalkozás.

Kártya klub Szentmihályon és Gyálaréten: Az idősebb korosztály közösségi összejövetele
16-14 fővel.

Holt-Tisza  Baráti  Kör:  a  6-10  fős  csoport  a  Holt-Tisza  természeti  környezetének
védelmében tevékenykedik. A négy települést körbeölelő Tisza és holtágai védelmében több
fórumot  és  természeti  körutakat  szerveztek.  Aktívan  részt  vesznek  a  Művelődési  Ház
programjain.

Szomszédolók Baráti Köre: 6-10 fős csoport, a Kárpát-medencei Szentmihály nevű, magyar
lakta  településekkel  tartja  a  kapcsolatot.  Céljuk:  identitásunk  védelme,  a  magyar  kultúra
közvetítése és értékeink ápolása.  Az évente megrendezett  Kárpát-medencei  Szentmihályok
találkozójának fő szervezői, motorjai.

Zenebölcsi:  Kasztner  Anna  zenepedagógus  vezetésével  szülők  és  gyermekek  együtt,
játékokkal,  énekekkel,  hangszerekkel  fejlesztik  a  csecsemők  és  kisgyermekek  hallását,
mozgáskoordinációját. Létszámuk kb. 20 fő.

Ifjúsági Nosztalgia Klub: 20-26 fő, a mindenkori fiatal korosztályból kikerülő, de még nem
nyugdíjas  aktív  társaság,  akik  programjainkon  aktívan  részt  vesznek,  önkéntes
tevékenységükkel segítik működésünket.

Zumba:  8-12 fő, a mindennapos feszültségek levezetése érdekében alakult csoport, zenés-
táncos, egészségmegőrző, közösség-összetartó erejű vegyes összetételű korosztályból.

Pilates: Olyan komplex mozgásforma, amely ötvözi a "nyugati" világ anatómiai ismereteit a
"keleti" mozgáskultúra egyes eszközeivel. Gyakorlásában nagy szerepet kapnak a gerinc sta-
bilizáló izmai (mélyizmok), illetve a speciális légzéstechnika. Gyakorlói szerint a pilates fő
célja a test és a lélek egységének megteremtése olyan módon, hogy az elme ne legyen lekötve
és a test kecsesen, egyensúlyban mozogjon. 

Gyerektorna: 12 fő, óvodás korú gyermekek számára mozgáskoordináció fejlesztése.

"Szeretettel beszélgetve" csoport: 26 fő részére egy önkéntes szakember önismereti beszél-
getést folytat az érdeklődőkkel.

Lélekfürdő: Páli Tibor László és Jenei Kornél vezeti a hangfürdőket, amelyek általában nem
előre eltervezett hangfolyamok, hanem a jelenlévők egymásra hatása (metakommunikációja)
és a vezetőkben lévő érzések határozzák meg, hogy milyen hangok szólalnak meg (20 fő).

Biblia kör: A Máté-Tóth András professzor vezetésével működő Teofil olvasókör kezdetei a
80-as évekre nyúlnak vissza. Az olvasás elsődleges célja a Bibliához kapcsolódó ismeretek
megosztása.  Az  olvasókör  havi  rendszerességgel,  évente  10  alkalommal  gyűlik  össze.  A



8

résztvevők  nyitott  értelmiségiek,  akik  bekapcsolódása  nem  függ  össze  vallási
elkötelezettséggel. Résztvevők száma 10-15 fő. 

Baba-mama klub: A foglalkozások idején lehetőség van a gyermekekkel való közös játékra,
a szülőtársakkal való kötetlen beszélgetésre. Ezen túlmenően havi egy alkalommal lehet elő-
adást hallgatni gyermeknevelési témakörben (pl. szobatisztaság, fegyelmezés, büntetés, dicsé-
ret, jutalmazás stb.). Cél: segíteni az édesanyákat gyermekgondozási, gyermeknevelési felada-
taik ellátásban, tartalmasabbá tenni a kisgyermekekkel otthon töltött éveket (14 fő).

Fiatal családok csoportja:  Ez a 15 éve működő közösség 10-12 családot ölel fel. Kétheti
rendszerességgel  találkoznak  a  művelődési  házban.  Különböző  szakirodalomból  merítik
összejövetelük témáját, eközben gyermekeiket játékos foglalkozással (játszóházzal) kötik le.
Együtt kirándulnak, nyaralnak, farsangolnak, sok közös programot szerveznek. Gyermekek és
felnőttek együttes létszáma 40-50 fő.

Senior  okostelefon  kezelői  tanfolyam: anyaintézményünkkel  a  Szent-Györgyi  Albert
Agórával  együttműködésben,  új  kezdeményezésként  2022-ben  először  indítjuk  el
képzéseinket  több  turnusban,  melyek  a  senior  korosztály  boldogulását  hivatottak
megkönnyíteni  a  digitális  térben.  Tematikánkban  szerepelnek  a  digitális  fénykép-  és
videókészítés,  alkalmazások  letöltése,  gps  használata,  menetrendek,  keresők,  biometrikus
azonosítók,  internet  biztonság  stb.  A  heti  rendszerességű,  jó  hangulatú  alkalmakat
informatikában jártas kollégánk vezeti.

A kiscsoportok munkájához a működési feltételeket biztosítja az intézmény, azok vezetését
vagy  a  művelődési  ház  szakmai  munkatársai,  vagy  önkéntes  csoportvezetők  végzik.
Intézményileg segítjük a csoportok szakmai  pályázatait,  és minden kiscsoport saját  erőből
igyekszik támogatókat, szponzorokat találni szakmai célkitűzéseik megvalósítása érdekében. 

2.1.3. Művészeti kiállítások 

A 2022. évben a kiállítások összeállításában a változatosságra törekszünk. A képzőművészeti
kiállítások mellett több népművészeti kiállításra is készülünk.
Egyéb kiállításaink: 

- Aba P. Ákos Nemezkiállítása
- Göncz Árpád 100 éve született kiállítás
- Bessenyeiné Daróczi Éva Festmény kiállítása
- Bernát Sára és Ökrös Fanni: Portrék, Grafikák Kiállítása
- Marozsán Zoltán: Természetfotók Kiállítás
- Varsányi Anna: Plakátok Kiállítás
- Szalóki Renáta: Mandalák Kiállítás
- Gyenes Kálmán Fotókiállítása
- Régi Szeged: Fotókiállítás
- Természetfotó Kiállítás
- Dőri Magdolna: Boglyos Dolgok Kiállítás
- Aba P. Ákos Tanítványainak Festett Fa Bútor Kiállítása
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2.1.4. Ismeretterjesztés 

2022-ben  az  ebben  a  témakörben  rendezett  programok  elsősorban  a  már  fent  említett
évfordulókhoz  kötődnek.  Földrajzi,  történelmi  és  művészettörténeti  előadásokat  tervezünk
évfordulók témájához kapcsolódva is. 
Paprika-emlékszoba  kiállításunk  egész  évben  látogatható.  Kiscsoportjaink  havi
rendszerességgel ismeretterjesztő előadást tartanak.
Mindkét  nyugdíjas  csoportunk  rendszeresen  látogat  más  nyugdíjas  csoportokat,
ismeretterjesztő kirándulásokon vesznek részt. 

2.1.5. Műsorok

Számos nagyrendezvényt tartunk mindkét településen.  A Magyar Kultúra Napja, Költészet
Napja, Húsvétoló, Gyereknap. Hagyományörző nap, Közlekedési nap, Falunap, Szentmihály
Települések  Találkozója,  Idősek  és  Zene  Világnapja,  TökJó  Családi  Nap,  Mikulások,
Falukarácsonyok  és  egyéb  műsorok.  2022.  évben  8  színházi  előadást  tervezünk,  vendég
színjátszó társulatokkal: 

- Rejtő Jenő: „mint egy költői hasonlat” – cabaret,
- Mészöly Miklós: Saulus monodráma,
- Páratlan páros (Móra Népszínház színészei),
- Vidám lányok (Szegedi Nemzeti Szinház színészei),
- Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (Zenthe Ferenc Színház),
- Néptánc Előadás: Puszták Népe (Forrás Táncegyüttes),
- Feketeszárú cseresznye (József Attila Színház),
- Advent a Hargitán (Zenthe Ferenc Színház).

előadásokat teltház mellett játszották a nagytermünkben található Kukucska színpadon, és az
udvarunkon kialakított szabadtéri helyszínen egyaránt.

Művészeti  kiscsoportjaink  aktivitásának  köszönhetően  az  év  során  számtalan  alkalommal
adtunk műsort  intézményeinkben  saját  és  vendég művészeti  csoportok  közreműködésével.
Nyugdíjas klubjaink  nagy  népszerűségnek  örvendnek  megyeszerte,  sokat  mentek
vendégségbe  és fogadtak  társklubokat.  Irodalmi  estjeink,  könyvbemutatóink,
gyermekműsoraink szintén rendkívül népszerűek.

2.1.6.  Táncos rendezvények 

A két ház nyugdíjas báljai, az alapítványi- és a saját szervezésű bálok, nosztalgia bál adják a
táncos  rendezvények  nagy  részét,  emellett  táncházakat  is  szervezünk.  Szentmihályon
Nyugdíjas Farsangi Bál, Tavaszköszöntő-, Majális-, Nyár Nyitogató-, Szüreti- és Katalin Bál
kerül megrendezésre, Gyálaréten pedig a Fiatal Családosok Farsangja, és a Nyugdíjas Bál,
mellett  Kukorica  Bálat  is  tartunk.  Az  év  végi  ünnepkörben  a  Mikulás  Nyugdíjas-,  és  a
Szilveszteri Bálon mindkét településen együtt ünnepelünk.

2.1.7. Egyéb művelődési és szórakozási alkalmak

Magyar kultúra napja: Hagyományosan mind a két településen évről-évre megrendezzük a
Kultúra  Napját,  melyben  színes  programokat  biztosítunk  az  érdeklődőknek.  2022-ben
Szentmihályon egy színházi előadást  mutattunk be Rejtő Jenő: „mint  egy költői hasonlat”
című  műve  alapján.  Gyálaréten  pedig  Nemes  Levente  Gyalogfény  koncert  keretében
tartottunk megemlékezést.
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Március 15-i ünnepség mindkét településen.

Tesz-vesz  tavasz  Gyálaréten: 15  éve  kezdeményezte  a  katolikus  közösség a  „Tesz  vesz
tavasz” programot melynek szerves résztvevője a Művelődési Ház kollektívája. Minden évben
tavasszal az egész településen és környékén szemetet szed a közösség és kitakarítja a régi és
az  új  temetőt.  Tudatosan  próbáljuk  fejleszteni  a  lakosok  környezettudatos
gondolkodásmódját. 

Családi  nap: mind  a  két  településen  szeretnénk  több  generáció  együttlétét  elősegíteni.
Igyekszünk  a  szülőket  és  a  nagyszülőket  is  bevonni  ebbe  a  programba.  Játszóházakkal,
állatsimogatóval,  mese  színházi  előadásokkal  színesítjük  a  rendezvényt.  A  programokat
igyekszünk  úgy  összeállítani,  hogy  az  újonnan  beköltöző  lakosok  számára  is  vonzóak
legyenek.  Ezen  rendezvényeink  mozgatják  meg  a  legtöbb  helyi  és  környékbeli  lakost,  a
Délikert városrész mind a négy településén. 

Szent  Iván-éj  Gyálaréten:  20  éve  indult  ez  a  program.  A  Szent  Iván-éji  tűzugrással  és
kürtöskalács sütéssel. Az elmúlt években már csapatjátékokkal, közösségfejlesztő játékokkal,
métázással és piknikkel egybekötött nagyszabású rendezvénnyé bővült. 

Népművészeti  és  Kaland  táborok Szentmihályon  és  Gyálaréten.  Tudatosan  fejlesztjük  a
gyermekek  hagyományokhoz,  népművészethez  való  kötődését.  Ennek  érdekében  a
táborokban  kiemelt  szerepe  van  a  népi  kézművességnek,  az  ősi  magyar  kultúra
megismerésének (tánc, gasztronómia, nemezelés, bútorfestés, csuhézás, gyékényezés, íjászat,
lovaglás, baranta).

Színházi est: Hatodik éve, szabadtéri és a házban található Kukucska színpadunkon évi hat-
nyolc alkalommal, hagyományteremtő szándékkal rendezünk színházi esteket. 2022. évben 8
színházi előadást tervezünk, vendég színjátszó társulatokkal: 

- Rejtő Jenő: „mint egy költői hasonlat” – cabaret,
- Mészöly Miklós: Saulus monodráma,
- Páratlan páros (Móra Népszínház színészei),
- Vidám lányok (Szegedi Nemzeti Szinház színészei),
- Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (Zenthe Ferenc Színház),
- Néptánc Előadás: Puszták Népe (Forrás Táncegyüttes),
- Feketeszárú cseresznye (József Attila Színház),
- Advent a Hargitán (Zenthe Ferenc Színház).

Délikert  Színház  ifjúsági  tagozatának  tábora  Gyálaréten  és  Szentmihályon: 15  éve
működik a csoport. Nyári alkotó táboraik alatt,  mindkét településen 35-45 fő részvételével
minden évben egy új-, klasszikus magyar szerző darabját viszik színpadra. A táborok vezetője
Békési Eszter drámapedagógus. Munkájuk legjellegzetesebb vonása, hogy kicsik és nagyok
együtt  játszanak.  A  táborok  produktumait  többször  be  is  mutatják  nagyrendezvényeken,
előadások formájában. Részt vettek több határon túli utazásunkon (Nagybánya, Kolozsvár,
Szabadka). Előadásaikkal kivétel nélkül fergeteges sikert arattak.

Gyalogolni jó: Az április 22-i Föld Napjához kapcsolódóan gyaloglóknak, kerékpárosoknak,
futóknak  és  kutyásoknak  szervezzük  meg  a  „Gyalogolni  jó…”  túránkat,  mely
hagyományteremtő, ingyenes szabadidős lehetőséget ad a közösségépítés érdekében. A túra
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során  Délikert  városrész  településein  (Szentmihály,  Kecskés,  Klebelsberg,  Gyálarét)  át,  a
Holt-Tiszát, a Nagy Tiszát és az árvízvédelmi töltéseket érintjük, 16 km-es távon. 

Egészség nap: Szentmihályon minden évben megrendezésre kerül az ingyenes egészségnap.
Programok között szerepel: vérnyomás mérés, vércukorszint mérés, testzsír-százalék mérés,
audiológia, mozgásszervi tanácsadás, dietetikai szűrés és sport foglalkozások. Kísérő program
a véradás. Lehetőséget biztosítunk, hogy a helyi lakosok tudatosan tudjanak gondolkozni az
egészségük érdekében.

Közlekedési  nap:  Szentmihályon  a  rendőrség  és  a  polgárőrség  bevonásával  játékos
közlekedési oktatás gyermekeknek.

XVIII.  Pogácsa  Fesztivál: A  Szentmihályi  Nyugdíjas  Klub  szervezésében,  társklubok
meghívásával a Pogácsa Fesztivál keretében rendezünk pogácsasütő versenyt, melyen a kisült
produktumokat  zsűri  osztályozza,  a  győztesek  pedig  értékes  díjakkal  gazdagodnak.  Az
eseményt fergeteges hangulatú tánccal, mulatsággal zárjuk.

Hagyományörző  nap:  Paprika  fűzés,  csuhézás,  kukorica  morzsolás,  gesztenye  sütés,
napraforgó képek készítése és még számos az őszhöz, a betakarításhoz fűződő hagyományok
ápolása.

Kárpát-medencei  Szentmihályok  találkozója: A  Kárpát-medencében  megtalálható
Szentmihály  települések  összefogására  szerveződő  programsorozat,  amely  alkalmával
néptánccal,  népzenével  mutatkoznak  be  a  települések  hagyományőrző  csoportjai.
Megmutatják saját településeik kulturális  értékeit.  Célunk fenntarthatóságunk biztosítása és
szakmai  programjaink  színvonalának  emelése.  Hazai  és  határon  túli  civil  kapcsolataink
számának  növelésével  erősíteni  kívánjuk  a  Kárpát-medencei  civil  hálót.  Néptánccal  és
népzenével  ötvözött  hagyományőrző  programokkal  kívánjuk  színesíteni  a  kulturális
rendezvényeket.  A  szakmai  program  célja:  Kárpát-medencei  civil  együttműködések
kialakítása  és  ápolása  által,  hagyományőrzésünk  és  identitásunk  védelme  a  népzene  és  a
néptánc  közvetítésével.  A néptánc  és  népzene közösségi  összetartó  ereje,  a  készség-  és  a
képességfejlesztés által erősítjük az egyéni és nemzeti identitástudatot. Rendezvényeinknek
hagyományteremtő jellege van, lehetővé teszi a szakmai tapasztalatcserét,  növeli a fiatalok
motivációját a magyar kultúra és a hagyományápolás iránt.

Idősek  Világnapja  és  a  Zene  Világnapja: E  két  világnap  ötvözéseként  komolyzenei
koncerttel,  népzenei,  népdal  produkciókkal  színesítjük  programkínálatunkat  és  köszöntjük
Nyugdíjas Klubunk tagjait mindkét településen. 

Október 23-i rendezvény mindkét településen.

TökJó  Nap  Szentmihályon:  A  Szentmihályi  Egyesület  kezdeményezésére  15  éve
megrendezésre kerülő program. Nagy érdeklődésnek örvend a helyi lakosok körében. Kicsik
és nagyok egyaránt aktívan részt vesznek a tökfaragásban, a játékokban, a langalló sütésben,
kézműves  tevékenységben.  A  Művelődési  Ház  koordinálja  a  programokat,  színvonalas
előadásokkal emeljük az esemény színvonalát.

Adventi  mesék  Gyálaréten: A  Karácsonyt  megelőző  4  vasárnapon  a  köztéren  adventi
tűzgyújtás  mellett  egy-egy  mese  hangzik  el.  Különböző  játékok,  táncok  színesítik  ezt  a
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programot.  Adventi  rendezvényeink nagy szerepet játszanak a közösség építésében, forralt
bor, tea és batyus vendégséggel egybekötve.

Krumpli ebéd a szegényekért Gyálaréten: Az egyházközösség kezdeményezésére 20 éve
adakozó,  karitatív  tevékenységként  az adventi  időszakban valósítjuk  meg minden évben a
Krumpli  ebédet  Gyálaréten,  mellyel  a szegény családokat  támogatjuk.  A Művelődési  Ház
koordinálja, és ad otthont ennek a programnak.

Falukarácsony mindkét  településen:  A jeles  ünnepek  és  hagyományok  ápolása  céljából
minden  évben  megrendezzük  a  Falukarácsonyt  mindkét  településen,  melyekkel  a
hagyományok  mellett  a  települések  közösségi  együttlétét  is  erősítjük.  Ezen  alkalmainkon
Szentmihályon és Gyálaréten is részt vesznek aktív közösségeink, saját produkcióikat előadva
(egyházi kórus, Betlehem, óvodások műsora, helyi fellépők). 

Játszóházak:  Igyekszünk  legtöbb  programunkon  biztosítani  a  gyermekek  játszóházas
elfoglaltságát, ez így a szülőknek is sokkal kedvezőbb lehetőséget ad a programokon való
részvételre. Részmunkaidős kolléganő specializálódott játszóházak megtartására. Gyálaréten,
havi rendszerességgel foglalkozik a gyermekekkel és a Szentmihályi rendezvényeken is aktív
szerepet vállal. 

Politikai rendezvények: Önkormányzati, lakossági fogadóóra és lakossági fórum.

2.1.8. Kötetlen formák

Társas összejövetelek:

-  Sakk kör és Kártya klub,  illetve  Varró kör:  a nyugdíjasok számára  nagyon fontos a
közösséghez  tartozás  élménye  a  magány  és  az  elzárkózottság  enyhítése  érdekében,  a
találkozók alkalmával kártyáznak, sakkoznak, varrnak.

-  Munkatársi értekezlet: heti 1 alkalommal a ház dolgozói összegyűlnek és megbeszélik a
heti teendőket és kiértékelik az előző heti munkát. 

 - Digitális Jólét Program Pont: a hátrányos helyzetű lakosoknak lehetőséget nyújt digitális
kompetenciák elsajátítására. A művelődési ház nyitvatartási idejében mentorunk vezetésével
felzárkóztatjuk a szolgáltatást igénylőket és a rászorulókat.

Senior  okostelefon  kezelői  tanfolyam: képzéseink  a  senior  korosztály  boldogulását
hivatottak megkönnyíteni a digitális térben. Tematikánkban szerepelnek a digitális fénykép-
és videókészítés, alkalmazások letöltése, gps használata, menetrendek, keresők, biometrikus
azonosítók,  internet  biztonság  stb.  A  heti  rendszerességű,  jó  hangulatú  alkalmakat
informatikában jártas kollégánk vezeti.

Táborok: A nyári szünet idejére tábor és táboroztatás lehetőségét kínálja intézményünk 2022
évben is. Kerámia és népművészeti tábor, hagyományőrző tábor, kaland táborok, kézműves
tábor, honismereti tábor, színjátszó táborok, sakk táborok, család táborok és a képzőművészeti
tábor, drámapedagógiai tábor, egyéb táborok. Összesen 10 tábort valósítunk meg idén.
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2.1.9. Külső szervek tevékenysége

Ünnepségek, közéleti események,
Gyűlések, értekezletek,
Családi rendezvények,
Vásárok,
Civil szervezetek rendezvényei, gyűlései,
Oktatás, képzés,
Polgárőrség fogadóra,                         
Posta,                                                  
DIGI Távközlési Zrt.,
Netsurf Kft.,
Invitel,
Szentmihályi Egyesület által működtetett információs csatorna.

2.2. Éves szolgáltatási és rendezvényterv (2022)

Állandó, rendszeres programok

Rendszeresség Közösségi tevékenység Tevékenység célja Résztvevők
száma

Alapszolgáltatás
Kultv. 76 § (3)

minden 
munkanapon Digitális Jólét Program digitális tudás fejlesztés 9 c

heti alkalom DJP információs klub digitális tudásfejlesztés 6 c
minden 
munkanapon

Rendszeres paprika 
emlékhely kiállítás hagyományok átörökítése 37 d

minden szerdán
16:00 – 18:00 Nyugdíjas tánckar népművészeti csoport 

fejlesztése 12 e

havi 1 alkalom Varró kör önképző csoport 
fejlesztése 10 c

heti 1 alkalom Kreatív kuckó önképző csoport 30 c

minden hétfőn
18:00 – 20:30

Szentmihályi Kerámia 
Kör

képzőművészeti csoport 
fejlesztése, 
tehetséggondozás

10 f

heti 2 alkalom Gyermektorna egészségfejlesztés 12 c
heti 1 alkalom Pilates életminőség fejlesztés 11 c

heti 1 alkalom „Szeretettel 
beszélgetve” csoport

életminőség fejlesztése 26 c

heti 1 alkalom Észpörgető klub életminőség fejlesztés 19 c

havi 1 alkalom Délikert Színház
önképző csoport 
fejlesztése

35 c

minden kedden 
18:00 – 19:30

Karate klub egészségfejlesztés 18 c

minden szerdán
18:00 – 19:00 Zumba egészségfejlesztés 12 c

minden hétfőn és
csütörtökön
13:00 – 16:00

Nyugdíjas klub 
Gyálaréten közösségfejlesztés 52 b

minden hétfőn
16:00 – 18:00

Nyugdíjas klub 
Szentmihályon közösségfejlesztés 96 b

minden hétfőn
18:00 – 19:00 Jóga Klub életminőség fejlesztése 12 c

havi 1 alkalom Holt-Tisza baráti kör közösségfejlesztés 6 b
minden szerdán Zenebölcsi gyermekek 19 b
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10:00 – 11:00 művelődésének fejlesztése

havi 1 alkalom Szomszédolók Baráti 
Köre

közösségfejlesztés 11 b

évi 4 alkalom Ifjúsági Nosztalgia klub közösségfejlesztés 13 b
havi 1 alkalom Lélekfürdő lelki egészség fejlesztése 21 b
havi 1 alkalom Biblia kör lelki egészség fejlesztése 14 b
minden hétfőn
10:00 – 12:00

Baba-Mama Klub generációk közötti 
kapcsolat fejlesztése

12 b

havi 2 alkalom Fiatal családcsoport
generációk közötti 
kapcsolat fejlesztése 52 b

minden pénteken
18:00 – 20:00

Ping-pong klub életminőség fejlesztése 14 c

minden hétfőn
16:00-18:00 Kártya klub közösségfejlesztés 22 b

havi 2 alkalom
Terebes zenekar próbái
és lemezfelvétel

népzenei csoport 
fejlesztése 8 a

havi 2 alkalom Irodalmi Sarok életminőség fejlesztése 28 c
heti 
rendszerességgel Drámapedagógia színházművészet 

terjesztése 8 e

heti 
rendszerességgel

Senior Okostelefon-
kezelői tanfolyam életminőség fejlesztése 6 c

havi 1 alkalom Hajnalfa 
néptánccsoport

táncművészeti csoport 
fejlesztése 24 a

havi 1 alkalom Szentmihályi Kerámia 
Kör kiállítása

a kerámia kör alkotásainak
bemutatása 61 f

havi 1 alkalom Kiállítás művészeti ízlés fejlesztése 196 c

Konkrét dátumhoz, időponthoz kapcsolódó programok

Közösségi te-
vékenység Közösségi tevékenység Tevékenység célja Résztvevők

száma
Alapszolgál-tatás

Kultv. 76 § (3)

január 15.
Emlékezés a Doni katasztrófa évfor-
dulójára Gyálaréten (Civil Összefo-
gás Egyesület).

közösségi részvétel 
fejlesztése 74 b

január 21. Magyar Kultúra Napja Gyálaréten. ünnepek kultúrájának
gondozása

32 d

Január 21-31. Aba P. Ákos Nemezkiállítása. művészeti ízlés fej-
lesztése

28 c

január 28.
Magyar Kultúra Napja Szentmihá-
lyon (Rejtő Jenő: „mint egy költői 
hasonlat” – cabaret.

színházművészet ter-
jesztése 63 e

január 29. Nyugdíjas Pótszilveszter Gyálaréten. közösségi részvétel 
fejlesztése 112 b

Február 10-
24. Göncz Árpád Kiállítás. művészeti ízlés fej-

lesztése 244 c

február 11. Fiatal családosok farsangja Gyálaré-
ten.

ünnepek kultúrájának
gondozása 68 d

február 19. Nyugdíjas farsangi bál Szentmihá-
lyon.

ünnepek kultúrájának
gondozása 158 d

március 5. Nyugdíjas Nőnap Gyálaréten. ünnepek kultúrájának
gondozása 48 d

március 5. Nyugdíjas Nőnap Szentmihályon.
ünnepek kultúrájának
gondozása 82 d

Március 07-
31.

Bessenyeiné Daróczi Éva Festmény 
kiállítása. Szentmihály.

művészeti ízlés fej-
lesztése 320 c
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március 12. Gardrób Börze Szentmihályon.
közösségi részvétel 
fejlesztése 183 b

március 15.
Települési megemlékezés Szentmi-
hályon.

ünnepek kultúrájának
gondozása 87 d

március 15. Március 15-i ünnepség Gyálaréten.
ünnepek kultúrájának
gondozása 86 d

március 25.
Színházi előadás - Mészöly Miklós: 
Saulus.

színházművészet ter-
jesztése 52 e

március 26. Tesz-vesz tavasz Gyálaréten.
közösségi részvétel 
fejlesztése 56 b

Április 04-29.
Bernát Sára és Ökrös Fanni: Portrék, 
Grafikák Kiállítása Szentmihályon.

művészeti ízlés fej-
lesztése 292 c

április 10. Tavaszköszöntő Bál.
ünnepek kultúrájának
gondozása 152 d

április 11. Költészet Napja Gyálaréten.
ünnepek kultúrájának
gondozása 33 d

április 11. Költészet Napja Szentmihályon.
ünnepek kultúrájának
gondozása 95 d

április 14. Széder Est Gyálaréten.
ünnepek kultúrájának
gondozása 127 d

április 23. Föld Napja „Gyalogolni jó…” túra 
(Délikert).

közösségi részvétel 
fejlesztése 68 b

május 5. CSAO Anyák Napja Szentmihályon. közösségi részvétel 
fejlesztése 49 b

május 7. Színházi Előadás – Vidám lányok 
(Szegedi Nemzeti Szinház színészei).

színházművészet ter-
jesztése 104 e

Május 09-27. Marozsán Zoltán: Természetfotók Ki-
állítás. Szentmihály.

művészeti ízlés fej-
lesztése 317 c

május 14. Majális bál Szentmihályon. ünnepek kultúrájának
gondozása 156 d

május 21. Gyerek Nap Szentmihályon. közösségi részvétel 
fejlesztése 161 b

május 28. Gyerek Nap Gyálaréten. közösségi részvétel 
fejlesztése 85 b

június 10.
Színházi Előadás – Mikszáth Kálmán:
Szent Péter esernyője (Zenthe Fe-
renc Színház).

színházművészet ter-
jesztése 256 e

június 13. Ünnepi könyvhét könyvbemutatóval
Szentmihályon.

ünnepek kultúrájának
gondozása 59 d

Június 13-30. Varsányi Anna: Plakátok Kiállítás. 
Szentmihály.

művészeti ízlés fej-
lesztése 418 c

június 19. Nyár Nyitogató Bál. ünnepek kultúrájának
gondozása 149 d

Június 20-24. Honismereti Tábor Gyálaréten.
helytörténeti értékek 
átörökítése, tehetség-
gondozás

22 f

június 24. Szentivánéj Gyálaréten közösségi részvétel 
fejlesztése

82 b

Június 27 – Jú-
lius 01. Képzőművészeti Tábor Gyálaréten

helytörténeti értékek 
átörökítése, tehetség-
gondozás

24 f

Július 04-08. Sakk Tábor 1. – Szentmihályon.
helytörténeti értékek 
átörökítése, tehetség-
gondozás

34 f
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Július 11-15. Sakk Tábor 2. – Szentmihályon.
helytörténeti értékek 
átörökítése, tehetség-
gondozás

35 f

Július 11-29.
Szalóki Renáta: Mandalák Kiállítás. 
Szentmihály.

művészeti ízlés fej-
lesztése 215 c

július 15.
Néptánc Előadás: Puszták Népe (For-
rás Táncegyüttes).

színházművészet ter-
jesztése 258 e

Július 16-24.
Fiatal Családosok Tábora Gyálaré-
ten.

közösségi részvétel 
fejlesztése 52 b

Július 23-31.
Családi Tábor Gyálaréten. Katolikus 
Egyházközösség.

közösségi részvétel 
fejlesztése 53 b

Augusztus 01-
05. Hagyományőrző Tábor. Gyálarét.

helytörténeti értékek 
átörökítése, tehetség-
gondozás

18 f

Augusztus 01-
05.

Kerámia Tábor. Szentmihály.
helytörténeti értékek 
átörökítése, tehetség-
gondozás

22 f

Augusztus 08-
12.

Drámapedagógiai Tábor Szentmihá-
lyon.

helytörténeti értékek 
átörökítése, tehetség-
gondozás

16 f

Augusztus 08-
26.

Gyenes Kálmán Fotókiállítása Gyála-
réten.

művészeti ízlés fej-
lesztése 184 c

Augusztus 13-
19.

Gyerek Színjátszó Tábor. Szentmi-
hály.

helytörténeti értékek 
átörökítése, tehetség-
gondozás

43 f

szeptember 3. Pogácsa Fesztivál Szentmihályon. közösségi részvétel 
fejlesztése 150 b

Szeptember
05-30.

Régi Szeged: Fotókiállítás Szentmi-
hályon

művészeti ízlés fej-
lesztése 338 c

szeptember
10. Falunap Gyálaréten. közösségi részvétel 

fejlesztése 381 b

szeptember
15.

Színházi Előadás: Feketeszárú cse-
resznye (József Attila Színház).

színházművészet ter-
jesztése 242 e

Október 07-
09.

Kárpát Medencei Szentmihályok ta-
lálkozója, Szentmihályon.

ünnepek kultúrájának
gondozása 142 d

október 8. Kukorica Bál. Gyálarét. közösségi részvétel 
fejlesztése 123 b

Október 10-
28. Természetfotó Kiállítás. művészeti ízlés fej-

lesztése 364 c

október 22. Szüreti Bál. Szentmihály. közösségi részvétel 
fejlesztése 154 b

október 23. Ünnepi megemlékezés Szentmihá-
lyon.

ünnepek kultúrájának
gondozása 66 d

október 23. Ünnepi megemlékezés Gyálaréten. ünnepek kultúrájának
gondozása 72 d

november 5. TökJó nap Szentmihályon. közösségi részvétel 
fejlesztése 186 b

November 07-
30.

Dőri Magdolna: Boglyos dolgok kiál-
lítás Szentmihály

művészeti ízlés fej-
lesztése 322 c

november 9. Színházi Előadás: Advent a Hargitán 
(Zenthe Ferenc Színház).

színházművészet ter-
jesztése 123 e

november 19. Nyugdíjas bál Gyálaréten.
közösségi részvétel 
fejlesztése 118 b
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november 26. Katalin Bál Szentmihály
közösségi részvétel 
fejlesztése 152 b

november 27. 1. Adventi Est Gyálaréten.
ünnepek kultúrájának
gondozása 45 d

december 4. 2. Adventi Est Gyálaréten.
ünnepek kultúrájának
gondozása 45 d

december 5.
Aba P. Ákos Tanítványainak Festett 
Fa Bútor Kiállítása. Gyálarét.

művészeti ízlés fej-
lesztése 167 c

december 6. Mikulás Ünnepség Szentmihályon.
ünnepek kultúrájának
gondozása 62 d

december 7. Mikulás Ünnepség Gyálaréten.
ünnepek kultúrájának
gondozása 41 d

december 11. 3. Adventi Est Gyálaréten.
ünnepek kultúrájának
gondozása 45 d

december 10. Mikulás Nyugdíjas Bál Gyálaréten.
közösségi részvétel 
fejlesztése 116 b

december 11.
Mikulás Nyugdíjas Bál Szentmihá-
lyon.

közösségi részvétel 
fejlesztése 145 b

december 15. CSAO Karácsony, Szentmihályon.
közösségi részvétel 
fejlesztése 74 b

december 17. Falukarácsony. Szentmihály. ünnepek kultúrájának
gondozása 165 d

december 18. 4. Adventi Est Gyálaréten. ünnepek kultúrájának
gondozása 45 d

december 18. Krumpli Ebéd Gyálaréten közösségi részvétel 
fejlesztése 106 b

december 22. Falukarácsony Gyálaréten. ünnepek kultúrájának
gondozása 96 d

december 31. Szilveszter Szentmihályon. közösségi részvétel 
fejlesztése 162 b

december 31. Szilveszter. Gyálarét. közösségi részvétel 
fejlesztése 98 b
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2.3 Az intézmény nyitvatartási rendje:

     a./ Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház:
Az intézmény éves munkaterve igazodik az intézményben folyó közművelődési munkához,
mely alapján 2022. évben az intézményeink nyitvatartása a következő: 

Évi rendes nyitvatartás: 
Január 1-től december 31-ig.

                   Heti 56 óra az alábbiak szerint:

                                        Állandó    
  Hétfő 08.00 - 20.00
  Kedd 08.00 - 20.00
  Szerda 08.00 – 20.00              
  Csütörtök 08.00 – 20.00
  Péntek 08.00 - 14.00              18.00-20.00
  
               

Ezenfelül munkanapokon és munkaszüneti napokon a programokhoz igazodva.

Az  állandó  nyitvatartás  ideje  változatlan,  a  programokhoz  igazodó  nyitvatartás  havonta
módosítható az összes nyitvatartási idő megtartásával.

         b./ Gyálaréti Művelődési Centrum:
Évi rendes nyitvatartás: 

Január 1–december 31.

Állandó   
  Hétfő 08.00-12.00 15.00-19.00
  Kedd 08.00-12.00 15.00-19.00          
  Szerda 08.00-12.00 15.00-19.00          
  Csütörtök 08.00-12.00 15.00-19.00     
  Péntek 08.00-12.00 15.00-19.00         

Ezenfelül munkanapokon és munkaszüneti napokon a programokhoz igazodva.
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3. A közművelődési intézmény kapcsolatai:

3.1. Közönségkapcsolatok:
   

Közönségigények artikulálása:

A településeinken felmerülő érdeklődési körtől, életkorból adódó valamennyi valós, a
tágan értelmezett kultúra körébe tartozó igény kielégítésére meg kell teremtenünk a
formai  keretet.  Ez  elsősorban  a  formálódó  közösségek  életében  való  részvétellel
teremthető meg. A személyes kapcsolatépítésen keresztül a dolgunk, hogy intézményi
feltételrendszerünkkel,  mintaadó szellemi kapacitásunkkal segítsük a törekvések
megfogalmazását,  helyet  biztosítsunk  a  közösségi  kezdeményezéseknek  életkori
sajátosságoktól függetlenül. „Menedzseljük” törekvéseiket.  

Igényfelmérés:
- a kiscsoportok tagságán keresztül,
- a rendezvényekre látogatókkal folytatott személyes beszélgetések alapján,
- társszervezetek munkájában való részvétel során,
- statisztikai adatok alapján (látogatottság),
- a településen való jelenlét során.

Szentmihály mintegy  3500,  Gyálarét mintegy  1600  lakosával,  Szegedhez  csatolása
ellenére falu maradt, az itt élők a betelepülések örvendetes növekedése ellenére falusias
életmódot folytatnak. A civil társadalom szerveződése mindkét településen folyamatos,
melyek aktivitása változó. Ezek életben tartása,  intézményünkhöz való kapcsolása az
egyik legfontosabb feladatunk.
E Szegedhez kapcsolt településrészek közös sajátossága, hogy részönkormányzat híján
kicsit magukra maradtak. E településeken  a közművelődési intézmények kultúra- és
értékteremtő tevékenységük mellett, erőteljes közéleti feladatokat látnak el, hisz a
művelődési ház a településeken az egyetlen nem szakosodott közintézmény. Az itt élő
emberek  igénylik,  hogy  mindennapi  problémájukra  helyben  kapjanak  választ,  azok
megoldásában  segítsünk,  így  a  művelődési  ház  a  közélet  fóruma  is.  A  helyi
lakosságnak  nyújtott  szolgáltatások  beépülnek  az intézmény  alaptevékenységei
közé. Mindkét  településen  örvendetesen  kezd  kialakulni  egy  fiatal,  bár  „betelepült”
értelmiségi  réteg,  akik  új  polgári  értékrendet  hoztak  a  településekre,  és  ez
szerencsésen ötvöződik a hagyományos értékrenddel.
Gyálaréten a több szempontú újrakezdés jegyében ( a pandémia okozta nehézségek és
az  eddigi  közművelődési  szakember  távozása  miatt)  a  helyi  igények  felmérése
érdekében  közösségi  beszélgetéseket  generáltunk. A  három  alkalomra  tervezett
igényfelmérést  nagy  érdeklődés  és  aktív  részvétel  jellemzi.  Ezek  a  beszélgetések
ugyanakkor nem csak az igények felmérését  szolgálják,  hanem egyúttal  a résztvevők
bevonását is a közösségi élet szervezésébe. 
 A művelődési ház tevékenységstruktúrája Szentmihályon és Gyálaréten is lefedi a helyi
lakosság  érdeklődése  alapján  artikulálódó  kulturális,  közéleti,  közösségi  igényeket.
Szentmihályon  nagy  szerepet  tölt  be  az  értékközvetítés  hatékonyságának
növekedésében  a  kábeltelevízió  közösségi  működtetése.  A  művelődési  házak
közösségei  mind  korosztályilag,  mind  érdeklődési  köröknek  megfelelően  lehetőséget
adnak a felmerült igények kielégítésére.
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A művelődési ház a településeken működő valamennyi civil szervezettel kapcsolatot tart,
amelyek az alábbiak:

1. Szentmihályi Egyesület
Célja: a település civil életének szervezése: kulturális, sport, ifjúsági, környezetvédelmi,
esélyegyenlőségi feladatok ellátása. Kapcsolódik a művelődési házhoz: együttműködési
megállapodásunk van. Együttműködésünk szoros.
Létszáma: 40 fő.

2. Szentmihályi Polgárőr Egyesület
Célja: polgárőr-védelmi feladatok ellátása.
Kapcsolódás:  együttműködési  megállapodásunk  van,  az  egyesület  fogadóóráit  és
rendezvényeit a művelődési házban tartja.
Létszám: 30-40 fő.

3. Gyálaréti Polgárőr Egyesület
Célja: polgárőr-védelmi feladatok ellátása.
Kapcsolódás:  együttműködési  megállapodásunk  van,  az  egyesület  fogadóóráit  és
rendezvényeit a művelődési házban tartja.
Létszám: 20 fő.

4. Gyálaréti Lokálpatrióta Egyesület
Célja: kulturális programokat szervezni, valamint a köztisztaságra, környezetvédelemre
felügyelni a településen.
Kapcsolódás:  gyűléseiket,  nagyrendezvényeiket  a  művelődési  házban  tartják;  közös
programok szervezése: gyereknap, falunap.
Létszám: 12 fő.

5. Keresztény Ifjúmunkás Mozgalom Gyálaréti Csoportja
Célja: vallási nevelés, különböző életkorú gyermekeknél és felnőtteknél.
Kapcsolódás:  az intézmény helyet  biztosít  programjaikhoz,  besegítenek a  művelődési
ház programjainak szervezésébe, lebonyolításába, abban tevékenyen részt vesznek.
Létszám: 20 fő.

6. Délikert Kulturális Egyesület
Célja:  a  választókerület  négy  településének  összefogása,  közös  nagyrendezvények
szervezése,  lebonyolítása  a  települések  nem  jogi  személyiségű  szerveződéseinek
támogatása. 
Létszám: 20 fő.

7. Rétikék a Gyálaréti Óvodáért Alapítvány
Célja:  az  ifjúság  testi,  szellemi  nevelésén  túl,  kulturális  és  sportrendezvények
szervezése, környezetvédelem.
Létszám: 3 fő.
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8. Nemzeti Identitás Egyesület
Céljai:

- Kulturális  és  sportrendezvények,  mentálhigiénés  és  szabadidős  programok  részben
vagy egészben történő szervezése, finanszírozása.

- A helyi programokhoz kapcsolódó eszközigény biztosítása,  működéssel kapcsolatos
kiadások kiegészítése.

- Az  ifjúság harmonikus  testi-szellemi  fejlődését  elősegítő  eszközök,  programok
költségeinek részben vagy egészben történő fedezése.

- Az egyesület nemzetközi és belföldi kapcsolatainak támogatása.
Kapcsolódás:  az intézmény helyet  biztosít  programjaikhoz,  besegítenek a  művelődési
ház programjainak szervezésébe, lebonyolításába, abban tevékenyen részt vesznek.
Létszám: 12 fő.

9.  A  Szentmihályi  és  a  Gyálaréti  Római  Katolikus  Plébániához kapcsolódó
szerveződések

A szentmihályi és a gyálaréti  római katolikus közösséghez kapcsolódó családoknak
biztosítanak közösségi rendezvényeket.  Szoros együttműködésben szervezünk közös
programokat.

3.2. Kapcsolat más szervezetekkel
Mindkét  településen,  legfontosabb  kapcsolatunk  a  települések  önkormányzati
képviselője,  hiszen  valamennyi  rendezvényünk  legitimitásához  a  társadalmi
támogatottság mellett elengedhetetlenül szükséges képviselőnk támogatása. 
A fogadóórákat intézményeinkben tartja a képviselő. 

A civil szervezeteken kívül az intézmény szakmai munkatársai tevékenyen részt vesznek:

1. A  határon túli  kapcsolatok ápolásában  (Erdély,  Kárpátalja,  Szlovákia,  Vajdaság,
Horvát  Pannónia,  Muravidék),  magyar  ajkú  szervezetekkel  tapasztalatcseréken,
vendégszerepléseken,  találkozókon.  2016  óta  folytatjuk  a  Kárpát-medencei
Szentmihály  települések  felkutatását  és  a  személyes  kapcsolattartást.  Ezen
tevékenységünkre nagy hangsúlyt fektetünk, mivel közös kulturális tevékenységeink
által identitásunkat növeli;

2. A Csongrád Megyei Népművelők Egyesületének munkájában;
3. A Magyar Népművelők Egyesületének (MNE) munkájában;
4. A KKDSZ helyi és megyei szervezetének munkájában az intézmény vezetője és két

munkatársa is részt vesz.
5. Szeged város kulturális intézményeivel való kapcsolattartás:

Közös városi rendezvények szervezésében szerepet  vállalunk,  az intézmények saját
programjain kiállításokkal, egyéb programokkal megjelenünk. 

6. Szegedi Egyetemi Színház munkájában szakmai részvétel.
7. Az Alsóvárosi Ferences Plébániával való szoros együttműködés, pl. szegénykonyha

tevékenységében.

Együttműködés a városban lévő művelődési intézményekkel:
2022.  január  1-jével  a  Szent-Györgyi  Albert  Agóra  csatolt  intézményévé  váltunk.
Anyaintézményünkkel és a hét Szegedi Művelődési Házzal a szakmai munka minden
területén támogatjuk egymást, ami saját feladatellátásunk eredményességét is fokozza
(közös részvétel egyes PR rendezvényeken, közös pályázatok, egymás művészeti cso-
portjainak fogadása, a szomszédos lakóterületeken működők esetén a nagyobb hord-
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erejű rendezvények időpontjának lehetőség szerinti összehangolása, eszközkölcsönzés
és közvetlen szakmai segítségnyújtás).

A hetente 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  hét  Művelődési  Ház  az  Agórával  közös  honlapon  igyekszik  megfelelni  a  kor
kihívásainak. Ez a platform a kulcs, hogy a felgyorsult világban hatékonyabban elérjük
közösségeinket.  Emellett  Facebook jelenlétünket  is  kiemelt  energiával  fejlesztjük  és
tervezzük tovább bővíteni digitális portfóliónkat (pl.:Instagram).

A hét intézmény együttműködését megállapodás rögzíti. 

A működés szempontjából további két meghatározó kapcsolat:
a.) a Szent-Györgyi Albert Agórával,
b.) a helyi képviselőn keresztül az önkormányzattal,
c.) a gazdasági és műszaki feladatok elvégzésében az NGSZ-szel.

A településeken működő közintézményekkel (Szentmihályi Bölcsőde, Szentmihályi Óvoda,
Gyálaréti Óvoda, CSAO - Családok Átmeneti Otthona) intézményi  kapcsolattartásunk jó.
Helyi  kábelTV-csatornában  megjelennek  rendezvényeink.  A  közintézmények  valamennyi
nagyrendezvényén jelen vagyunk, és az ott történtekről tájékoztatjuk a lakosságot.
A mindkét településen a katolikus plébániával kapcsolatunk kiváló, jelen vagyunk a jeles
ünnepek  szentmiséin.  Nagyrendezvényeinken  a  Szent  Mihály  Plébánia  és  a  Gyálaréti
Egyházközösség is képviselteti magát.

Az intézmény és a közszolgáltatók kapcsolata:
- Gyálaréten:

A Posta a Művelődési Házban működik, napi nyitvatartással, bérleti díj ellenében.
       -    Szentmihályon:

Az Invitel mellett megjelent a DIGI szolgáltató, a Netsurf és a Szentmihályi Egyesület
által működtetett média csatorna, őket bérleti díj ellenében fogadjuk.

Települési összefogások: 

1. A vajdasági Magyarszentmihály és az erdélyi Tordaszentmihály, Székelyszentmihály és
Csíkszentmihály  településekkel  együttműködési,  társtelepülési  kapcsolatunk  van.  2019
évben felvettük a kapcsolatot Felvidéken Szentmihályfával, így tovább bővült a kulturális
kapcsolati kör.  2022-ben is megvalósítjuk a Kárpát-medencei Szentmihályok kulturális
fesztiválját, immár 5. alkalommal.

2. Gyálaréti  társtelepülési  kapcsolatot  építettünk  ki  a  vajdasági  Magyarkanizsával  és
Ógyálával.

3. Intézményünk  -  a  Szomszédolók  Baráti  Körének  tevékenységén  keresztül  -  és  az  itt
működő  civil  szervezetek  kulturális  együttműködési  megállapodást  írtak  alá  több,  a
Kárpát-medencében működő magyar civil szervezettel. Közös pályázatokat nyújtunk be
kulturális csereprogramok lebonyolítására. 
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Együttműködő  partnereink:  Kőrösi  Csoma  Sándor  Közművelődési  Egyesület
(Csomakőrös),  József  Attila  Magyar  Művelődési  Egyesület  (Magyarszentmihály),
Szabadkai Nagycsaládos Egyesület (Szabadka), és még több ifjúsági és kulturális civil
szervezet, intézmény.

Határon  túli  polgármesterekkel  együttműködéseink:  Csíkszentmihályi  Polgármesteri
Hivatal, Tordaszentmihályi Polgármesteri Hivatal, Szentmihályfa Polgármesteri Hivatala.
Állandó egyházi együttműködések határon túl: Tordaszentmihályi Református Közösség,
Székelyszentmihályi Unitárius Egyházközösség.

A színháztalálkozóink anyagi  támogatásában a  Déryné Program segítségére kiemelten
számítunk.

Erdélyben  és  Felvidéken  népművészeti  identitástábor  lebonyolításában  a  Rétikék
Alapítvánnyal és a Délikert Kulturális Egyesülettel és a Nemzeti Identitás Egyesülettel
együttműködve veszünk részt.

4. Délikert  városrész  négy  településrészének  -  Szentmihály,  Gyálarét,  Kecskéstelep,
Klebelsberg-telep  -  összefogási  fórumaként,  2022.  évben  a  településeket  érintő
nagyrendezvényeinkre invitáljuk a lakosságot.

A Művelődési Ház kiemelt nagyrendezvényeit a helyi nevelési oktatási intézményekkel és
a településrészek  civil szervezeteivel és a település önkormányzati képviselőjével együtt
szervezi, finanszírozza és bonyolítja.

A 2022. évi nagyrendezvény tervünkben szerepelnek a társrendezők.

Szeged, 2022. március 22.  

Máté-Tóth Andrásné
vezető
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