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Az íntézménymunkatervének összeállításakor a szakmai terveket ebben az

évben is a költségvetési tervezés, az egréb pénzügri források megszetzésének
Iehetősége (pályázatok, támogatások), a hagrományos rendezvények
megrendezése, az alaptevékenységbe tartozo tevékenységek lehetőség szerinti
fejlesztése jellerrrzí.

Az elmúlt év tevékenysége:
A ZOLL-re készítettmunkatervünkben tervezett programok egy kívételével
megvalósultak. Több kiállítást rendeztünk: Kor-Kör-Kép címmel Kocsis Csaba kiállítása
után a 85 éves Péter András Gimnázium tehetséges tanulói mutatkoztak be, valamint egy
tehetséges fiatal alkotó, Füzi Réka munkáit láthatták az érdeklődők. Színhází előadást
rendeztünk, a lövőre Veled Ugyanitt 2. címii darabot mutatta be a Bánfalvy Színistúdió.
Nagy siket aratott a Szinetár-Bereczky musical est, melyre 2B0 fő volt kíváncsi.
Megrendeztük a hagyományos Szeghalmi Majálist, a Sárréti Könnyűzenei Fesztivált mely mára már országossá nőtte ki magát _, a Pörkölt-és Gulyásfőző versenyt. A Sárréti
Boszorkányfesztivál Történelmi Nappá bővült, az újratelepülés300. évfordulója ünnepi
programjaival, valamit a Körös-Sárréti Ízek Fesztiválja rendezvénnyel kiegészíwe.
Nagysikerű élő koncertet adott a Bikini együttes és a Neoton Família.
A Vass Sándor emléktorna - a résztvevők pénztelenségemiatt
csapat fogadta el a meghívást.

-

egy naposra szűkült, 4

A Népdalkörök, népzenei együttesek XVI. Országos és térségiminősítésérea Nemzeti

Kulturális Alap pályázatán 200.000 Ft támogatást nyertünk. A rendezvényen 34 együttes
és szólista mérettette meg magá| országos szaktekinté|yíizsíiri előtt, 4 Arany Páva díj
született.

Az e|őző év gazdá|kodásában gondot okozott a víz, villany árának emelése, de

a

A

a

legnagyobb problém át a gázszámlák kifizetése okozta. Nem tartjuk jó módszernek az évi
egy-két szám|ázást, melyet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. követ. A gázenergia
többletköltségeinek kifizetésére a működési céltartalékból igényeltünk pótelőirányzatot.
Ugyancsak a költségvetési kiadásainkat emelte a Várhelyi Ifjúsági Tábor felújítása. A
teljes felújítás költségeire az önkormányzat pá|yázat útján nyert forrást, de a felújítás
több olyan költséget generált, mely nem volt tervezhető: villanybcylerek vásárlása,
riasztórendszer teIepítése,működtetése, villanyszerelési munkák.
o/o'ra
A több, mint két hónap kiesés igen érzékenyen érintette a tervezett bevételt 66,8
tudtuk csak teljesíteni.

Mozi szakfeladat bevételei is elmaradtak a tervezettől, de ennek nem csak

látogatottság hiánya az oka, hanem az is, hogy a bemutatásra kerülő filmek 85

vetítéselőtt letölthető

az

o/o-a

már a

Internetről, valamint az, hogy Mozi Presszó bérlője

augusztusban felmondta a bérleti szerződést, így a bevétel teljesítéseott is csak 750/o-os.

Feladataink, rendezvényeink a 20t2-es évben
1.) A

-

helyi társadalom közösségei szerepének növelése érdekében
nyitott és befogadó intézményi szerep erősítése
közös programok megvalósítása továbbra is alapvető feladatunk.

közművelődési tájékoztatása érdekében
a meglévő propaganda módszerek (feliratok, plakátok, szőrő|ap, helyi tV,
szuperinfó, személyes kapcsolatok) mellett szükséges új, hatékony módszereket
találnunk az érdektelenségmegszüntetése érdekében.

2.J A lakosság

Az anyagi háttér önkormányzati támogatásból, saját bevételből és a minimális
pályázati, szponzori támogatásból áll. Amennyiben még lehetőség lesz az
érdekeltségnövelő pályázat benyújtására, természetesen élünk a lehetőséggel, a
3.)

színházterem nézőterének felújítására kívánunk pályázni. Folyamatosan figyelemmel
kísérjük a megj el en ő pályázatokat.
4') Szerepet vállal intézményünk a kistérségben,igyekszünk erősíteni a kistérségi, járási
központi szerepet.

is megszervezzük hagyományos
Fesztivál! mely 2012-ben
Könnyűzenei
rendezvényeinket, a rockos Majálist és a Sárréti
*
már a 17' alkalom lesz. A Szeghalmi Majális sztárvendége e|őzetes egyeztetések alapján
- a Magna Cum Laude együttes lesz.
Az Ambrus Mozgő üzemeléséttervezzük aZ\LZ-es évre is, bár a látogatók száma nagyon
lecsökkent az utóbbi időszakban. Emelkedett viszont a filmkölcsönzés, a szerzői- és egy
egyéb jogok díja.
Talán látogatószám növekedést jelent aZ a megállapodás, melyet Napköziotthonos
Óvoda és Bölcsőd e vezetőjével, valamint Tildy Zoltán Általános Iskola alsó tagozatos
pedagógusaival kötöttünk, miszerint havi egy alkalommal iskola-és ovi-mozit
rendezünk a gyerekek számára
5']

Ifjúsági korosztály számára továbbra

6.) Együttműködés a Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ és a város intézményei
kózöti jónak mondható, továbbra is gond, hogy az Általános Iskola több éve nem segíti
az intézményünk alapfeladatát jelentő színházi előadások, bábszínházak, egyéb műsorok
m e gr e n d e z é s é t, h i s z e n az o kat az lfjt:,sági Házb an re n d ezi k, s aj át s z e rve z é s tikb e n.

Nevelési - oktatási intézményeink nagyobb rendezvényeihez (farsangok, iskolai
bemutatók, szalagavató) továbbra is biztosítjuk a helyszínt és a hangtechnikát vagy a
Művelődési Központban, vagy a Sportcsarnokban, térítésellenében. A térítéscsak az
igénybevett időtartam alatt használt rezsiköltséget jelenti.

A Tildy Zo|tán Általános Iskola ez évben három országos tanulmányi verseny rendezési
jogáért nyújtott be pályázatot, ehhez mind helyiség biztosításával (SportcsarnokJ, mind
egyéb programok fkiállítások) rendezésévelis hozzájárulunk.
A helyi civil szervezetek közül egyre tobben élnek a lehetőséggel, hogy pályázataik
elkészítésében,illetve azokelszámolásában igénybe vegyék segítségünket, az intézmény
által biztosított infrastruktúrát I internet, fax, fénymásoIás stb.)

Városi nagyrendezvényeket ez évben is tervezzük, sajnos anyagi lehetőségeink igen
korlátozottak. Így megrendezzük a Szeghalmi Majálisq valamint a VII. Sárréti
Boszorkányfesztivált, melynek sztárvendége még kérdéses,egyeztetés alatt van.
Elkészült a belső szabadtéri színpad, a világítás kiépítésére,illetve a hangtechnika
beszerzésérepá|yázatot nyújtott be az Önkormányzat és intézménytink. Új bérlője van
január I-tő| a Mozi Presszó helyiségének, vele közösen nyári, esti programokat kívánunk
megvalósítani. Mive| az érdekeltségnöve|ő pályázaton nyert összegbőI nem tudtuk
beszerezni a hiányző asztalokat, székeket, így a presszó územeltetője vállalta az átrium
7.)

udvar berendezését.

Z\'J'Z-es évben folytatjuk azt a műsorrendezési tendenciá| miszerint nem
megvesszünk az előadást, hanem bevétel-arányosan 20-80,10-90 o/o-os arányban

A

osztoztunk a szervezővel. A fizetőképes nézők száma azonban egyre csökken.

B') Továbbra is biztosítjuk a helyszínt a Nyugdíjasok Klubjának, a Sárrét Népdalkörnek, a

Pro Musica Kamarakórusnak, valamint minden más hozzánk forduló civil közösségnek
[pl. Kulturális Egyesület, Ga]ambtenyésztők Egyesület, Karate Egyesület, Testépítő- és
Erőemelő Egyesület). A Vöröskereszt számára évi négy-öt alkalommal biztosítunk teret
a véradáshoz. Z\'J'L. januárjától felnőttek részérenéptánc oktatás indult, melyet az idei

évben bővítettünk, Aprók Tánca címmel gyermekek részéreis meghirdettük

a

foglalkozásokat. Befogadó intézménykénthelyet biztosítunk különféle tanfolyamoknak,
termékbemutatóknak valamint itt folyik a Premier Művészeti Szakközépiskola modern
tánc képzéseis. A délelőtti szabad órákat árusítások, termékbemutatók részérebérbe
adjuk. Fieti két alkalomma] nálunk tartja összejövetelét a Jehova Tanúi gyülekezet'

és - mint a város legnagyobb közösségi tere
továbbra is helyet eszközt és szakmai segítségetnyújt minden olyan
kezdeményezésnek,amelyhez alapító okiratában az Önkorm ányzatlehetőséget biztosít.
9,) Az intézményalapfunkciőjánálfogva

Sportcsarnokban rendszeresen és igény szerint helyet biztosítunk a megyei
sportversenyeh a diákolimpiák a Versenysport edzései, bajnoki mérkőzései, országos és
egyéb versenyek lebonyolításához, valamint családi, baráti közösségeknek biztosítunk
sportolási lehetőséget. De itt rendezi a Gimnázium a szalagavatót, az Óvoda a farsangot

A
is.

IO') Az Internet labort sajnos egyre kevesebben veszik igénybe, melynek oka az, hogy
egyre több családnak már otthon is van gépe, illetve az intézményszámítógép-parkja
1 9 9 6-os beszerzésű, nagyon avult, j avíthatatlan.

11.) Elkészült a Várhelyi lfjúsági Tábor felújítása. 60 fő elszállásolására nyújt
lehetőséget a tábor. Gyönyörű lett a közösségi faház éptilete, megújult a konyha, új
berendezést és bútorckat tudtunk elhelyezni a hálószobákban, valamint a

vizesblokkokba [benti és a szabadtéri egyaránt) új burkolatot és szanitereket építettek'
Reményeink szerint a felújítástöbb látogatót, vendégéjszakát, idegenforgalmi adót, s
nem utolsó sorban intézményi bevételt eredményez majd.

Ilyen lett...

llyen volt...

intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak létszáma a 2011-es év végén
megváltozott. A gazdasági vezető - közös megegyezéssel - december 31-el kérte
munkaviszonya megszüntetését. A Sportcsarnok szakfeladatról szintén közös
megegyezéssel - egy Íő távozott. Önkormányzati segítséget kérünk - közmunkások
foglalkoztatásával - a Várhelyi Ifjúsági Tábor munkáinak - fűnyírás, karbantartás _

Az

folyamatos elvégzéséhez.

Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ L fő, szakképzett gazdasági-pénzügyi
ugyintéző alkalmazásával látja el a napi gazdálkodási _ számlázás, kűlönféle
nyilvántartások stb. - feladatokat. Megállapodás jött létre az intézményés a
Polgármesteri Hivatal között a könyvelési feladatok elvégzésére,valamint a beszámoló

A

elkészítésére.

2o

Lz. ÉvIpno cRAMTERV ELET

2012. 01.01-től 2oÍ2. március 15-ig
Minden hét végén[szombat-vasárnap) 11.00 _ 20.00 óra között zajlik a Városi Kispályás
Labdarúgó Bajnokság, mely teljes egészében azintézmény szervezése.

z\Lz. ianuár 23. (hétfő)

A Magyar Kultúra Napja alkalmából kiállítás a Péter András Gimnázium tanulóinak
munkáiból

z01z. február 15. (szerda)

L'ART POUR L'ART együttes Best of... című miísora

?oLz. április 11.

Rendhagyó irodalom óra a Költészet Napja alkalmából

2oL2. április hó
KÍálIítás

2oI2. április 30..
17. SÁRRÉTIKÖNNYŰzEtvEI FESZTIVÁL
SZEGHALMI MAIÁLIS - X' Pörkölt-és Gulyásfőző Verseny, Magna Cum Laudei együttes
koncertje
2012. iúnius 2-3. (Sportcsarnok)
Péter András nosztalgia kosárlabda torna

2012. augusztus 11.
VII. SÁRRÉTI BoSZoRxÁt{yr'gszTIVÁL

Egész napos program, fellépő még szervezés alatt

2012. augusztus 25-25
IX. Vass Sándor kézilabda emléktorna

20Iz. október

1.
Idősek Világnapja városi ünnepség

zoI2. október

Színházi előadás [szervezés alattJ

20Iz' november hó
201"2

/2073 évi Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság amatőr és profi csapatok számára

2072. december
Óvoda, Iskola karácsonyi műsora, szalagavató, Ünnepváró

Határidő: értelemszerű
FeIelős:

szakmai tevékenység- igazgatő, igazgatóhelyettes-művelődésszervező,
ügyviteli alkalmazott

- igazgatő, gazdas á gi ü gyi n té z ő
technikai feladatok - gondnok, takarítók, karbantartók
gaz dasági tevé ke nys é g

Természetesen ezek a programok tervezettek, még nagyon sok egyébbel bővülhetneh
hiszen az egyesületek, civil szervezetek programjait, bajnoki és egyéb versenyek
i dőpontj ait nem tartalmazzák.
Szeghalom, 2oÍz. február 6.
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A Művelődési' Sport-és Szabadidő Központ Munkatervének melléklete

Záradék
A

Művelődési' Sport- és Szabadidő Központ 2012. évi Munkatervét Szeghalom Viíros
Képviselő-testülete megismerte, megvitatta ós a 2012. február 27-i nléséna l9l20l2. (IL 27.)
Ökt' sz. Itatározattal elfogadta.

Szeghalom, 2012. március 2.
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