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Város Képviseló testü]ete - többszöri átszen'ezés, összevonás,
az 59l2oo3' ( IV.2B.)' Ökt'sz. ]haLáÍozatával 2003 ' május
1-LóI hozÍa 1étre a Múve1ódési, Sport-és szabadidő Központot'
Az intéZménymagában fog1alja: a MúvelődésiKozpontot, a \rárosi
Spoltcsarnokot és Sporttelepet, az Arnbnrs Mozgót és a \iárhe]l'i l|ilsá.qi
Szegha1om
Le\.á]asztás

után

Tábort.

lntegrált intézmény,amely önállóan
költségvetési szeN.

gazdá1kodó, te]jes jogkórrel rende1kezó

Az irtézlT1á1-y a1apító okilatában 1rleghatáfozott alapfe]adatok a kör'etkezók:

-

mú\'elódésíközpontok, házak tevékenysége
máshova nem soro1t kulturális tevékenység (mozi]
sportintéZmények, spof tlétesítményekmúködtetése
údültetés

Fenntaltási és múködési kó1tségeit naptári évre tervezett kö]tségvetósben
Lrányozza e1ó, amelyet Szeghalom Város Képvise1ó testülete has/jot.á'
Az országg1úlés 1997' decenrberébcn fogadta e] a cx]-', számú,, A kÜ]turáljs
javak veáélmerol és a muzeális intézményekról, a nyih'ános kónyr'tári
;llátásról és a közmúvelódésró] szóló toÍ\'ényt, an-re1y az a1ábbjak szcrint
a közmú\'elódés fe1adataitI
h aLáÍoz7'a
'a\eg
76's (1) A teiepü1ési önkormánJ'zat kötelezó feladata a he1v.'i
közmúve1ódési tevéken].ségtámogatása
('2) Ennek fofmái különösen:
a') az ískolarendszeren kívü1i öntel'éken]', őnképzó,
szakképző tanío1yarnok' életminóséget és élete sé]}t
javító lanulási, lelsőoktatási lehetóségek,
népfóisko1ák megteremtése'

b')

A telepü1és. kórnyezetj, szeilemi,
értékeínek,ha5'ományaínak íe]tárása,

cszcli

gism' fL:se'
gondozáS'r'

hel'v-.i közmúl'elódési szokások
8-rd. Bi a '.
Az eg}'etenes, a nemzetj és a nemzetiségi kisebbségi
ku1túra éftékei1-lck rncqismeftetése , a mcgéItós a

a

c')

me

ml]\

beíogadás elősegítése, az ünnepek kuitúrájának

d')
e')
f']
c.)
h')

gondozása.
}\z ismeÍetszeTz'ő, az amatőr a1kotó, rniivelődő
közösségek tevékenységénektáI11ogatása.
A helyí társadalom kapcsolatrendszerének, köZösségj
segitése.
é1eténekérdekérvén]'esítésének
A különbözó kultúrák közötti kapcso1atok
kiépítésénekés fenntaÍtásának segitése
A szabadidó ku]tufális cé]úeltöltésóhez 2 fe]téte]ek

biztositása
Egyéb múveLódési 1clretóséget segító 1ehetóségek
biztosítása

A közművelódési feladatokat az önkormányzat elsósorban az
Ienntartott közmúve1ódési jntézménv múködtetósével 1átja

Intézményünk legutóbb 2OoB' októberében számolt

á1Íala

e1'

be a

tcstúLetn;k, ígY most az e1múl é\' tevékenységétkívánom bemutatrli

Képviseló-

személvi és tártYi feltételek

A Múvelódési, Sport-és Szabadidó Kozpont 'l szakíe]adatot ]át el' Szakmai
íeladatot két fó. szakiránlú leLsófokú végzettséggel, több ér'es szakrr-raj
SZjlltcn
s/akorlattal rende1kezó munkatáIs végez' A gazdasági l'ezeto
az
dolgozik
alkalmazott
üg]'viteLi
tt"otot.l végzettséggelrende]kezik. 1 íó
a
N4oZi
intézménybe"n, aki áz eMagyarolszág Pont múködtetéséért'il]et\"^
íeladataiért,valamint az InteInet szolgá1tatáséIt

A

létszámkeretünk 10 fó'

A

Ie1e1ós

szaki:kalmazottakon kívúl6

íó technikaj'

on'.'a.-'ot'teendöketlatel,vaLamintbiztosítjáka1-rétvégirendezl'én'vek
ií.[iol. a \4ozi jegyszedói feladatait, fe1üg:1'e1etét, il1etr'e a Várhel]'i Tábor
n]íködtetéSét.

kóza1ka1mazottak, mindenki a \'égzettségének
eltöltött éveinek íigyelembe l'éte1él'el'a Kjt' _szer'int kerü]t
;;il;á;;
szükséges o]1'os1
t."o..ú".", valamennyien rende]keznek a mur-rkavégzéshez
leírássa]' A
i.n"ola".ar. iLletvc szenelyre éS feladatokra szabott munkakörj
tech1!]]<ai
;;';k";á;;"i ;';uiiizatl-Laiot<, nagr'obb renclezl'ények. eset]eges
feLadátokat'
bármel-vik telep1-red_en clvégzik a szúkséges
:'"'ú""t

u,'"r.áia.""i- r'alamennyien

"""re"

javlr1tak'
táIFxri feLtéteie ínk az e1,őzó beszámo1ó óta eltelt idószakbao
ószén
i<o"-,iuaoaJsi érd ekeltségnöveló támogatáson nyert összegból
'008
e
szjntén
2009 ben
r.i"''i"""r. a k]ubtelem Lutorzatát (aizta1ok székek),
' '' 'a'Ó'A.d| ' o' ' k'
:"".;;;_ ",.."á*^*o. projc]''o'r' l"pr 'po
\] l onolol h l' ' 'i'' l ''
AZ eMag] ar'ország Centfrrm uze 1'e|_' Loií' a
S'akmaí Nap
1ebon!'o]ított dó]-mag]'alorszagirégio eMa$-atoÍSzagaz
egl, LcD moniiort és e5. flipehart táblar ajár.dékozott

A

l-'...oáaa"ae.t
ii-rtéimónynek'

A

meglévó eszközeink íolyanatos kaIbantartásáróI gor'rdoskodtunk' A
Sportcsarnok á1tal használt taLarítógép .javitása jelentós (és nem tervezhetó])
összegbe kerúlt az ll\ÍézlILéf'yek,a Spoltcsarnok vona1i Iüstérzékelójétlabda
találta el (cseléjétjavasolja a szakszeíviz, me]y 37o.oo0 Ft-ba kefülne'
íorrásunk egyelóre nincsl), a Spoltpálya automata iocso1órendszere tőbb

aikalomlr-ral hibásodott meg, illetve nem működik
megfe1e1óen'

A Várhelyi táborban idén is
tisztasági mesze1ések'

megtöIténtek

Az elmú]t évi beszáno1ómban a

a

a

rendeltetésér-rek

szúkséges kísja\'ítások, a

szakfe1adatokró1, felszere1tségról,

gazdálkodásrói, telephelyek állapotárói Iószletesen írtam' Ez ér'i
beszámolómban az intézményben zajló programokról kír'ánok számot ádnj,
teljes részletességgel'lr4ellékelem a tefembeosztásokat, rnelyek az áIlandó

programok ídópontjaít Í'aftaIlnazzek' Ig^z, .'e1n mind a Múr'e1ódési, Sport és
Szabadídó KöZpont álta] sze|nezetÍ rendezvény' de miután az i]]téZ]nón]'be].1
zaj1ottak mincienképpen fészünk l,o]t aZ elókészítésben,a végrehajtásban éS
az utómunká1atokban. (DóIt betűuel jelezteln a sajdt rendezDénaeinket')

2oo8' novembeÍ hó

2AAa.

- Nouetnber 9-ét'L 12 amatór csapat részuéte[éueleLinduLt a városi KísPálaás
Labdalúgó Bajnoksólg ' TeÍjes egészébenaz intézmén! szerÜezte a tonLdt, a
nérkózése\tre 2oo9. mdrcius 11ig nínden uasán1ap délután ]3.ao óro.tól 19
órdig került sor.
- 2ao9' nouember 12-é11 9'3a óratóL bábszí11hdz Úolt dz óuadásakna.k 2aE
gaenne|í tellintette meg az eLóadiÍst, a rendezué|1]! beuétele 62.100 ft,
l'inri itsa. 6A.OO0 Ft uolt.
- November 13-16 közőtt a Ga1ambLenyésztók Egyesülete a sportcsarnokban
Iendezte meg kiálítását.
Novembel 2O-án és 22 én a Sportcsarnok adott helyet a kózi1lhrl:: és :
g1.ermekLabdarúgó torná1<nak.
|' Nooentbe, 24 é]1 a FiÍhannónía KHT lleL közöse1'L szeruezett Ifjú Zenebarat
HarLguersen!] uott a xÍűuelödési Kózpontban az dltalá:1os és kózépiskalás
dídkak szántára'
November 27-é11 a Voröskereszt szen'ezéséber-i véradás, majd kitűntetési
ünnepség volt a N4úvelódési Kozporrtbán'
Nor'cmber 3O-án serdüló kéZ1labda torna a VáIosí Sportcsarnokbair'

2oo8. decembeÍ hó
December 4-5 én a Pétef András Napok Spo'tYelsenyei Za.jlottak a

Sportcsarnokban.
Dece1nber 5 étL több éues haggomdngt folgtatua' negszerDeá k a té!'aPó
csanagok hózlroz szdllítdstlt' Mu:akatórsaím beőltózue' tLil7,r.Ói hordtalr ki Q
nleo ren delt csanaqokar'
Detember 6 jn"kispál]as labdarúgó tolna vo1t a Sportcsarnokban a DSE
szcr_\;ezésében.

- Decetnber 9-én az Á\ta\dnos Iskola M|iuészeti tagozaiaiual kózós
rendezuénat bonaaLítoth'Lnk a AtlúueLódési Kőzpontban. ahol a kűlóttbózó

fuúuészeti tanszakak katácsottyi nűsoróLt tektnthették meg oz' érdeklódóÍt.
Pi|rhuzamosal1 ct kíétllÍtó-tereÍnbenftegn!í'tt a képzómiiÜészeti tc|nszal.
kiallítdsa'
- Decetnber 10 én iskolamozi ualt, 177 littagatóual. sze1'etik ezt fanndt a
ggennekek és a pedagógusok' hiszen így 250 ft os jeg1J árdélt tekinthetík ]neg
a JiLmet, ellentétbe|L az esti Üetítéssel'ahol +oa Ft a belépójegu.
Teremfoci megyei diákolinpia ziIatt december 11 éo, 12 én ADIDAS
gyermek kézilabda torna, 14-án és 16-án pedig DSE kispályás 1abdarúgó
torna.
- Az Óvodások karácsonyi únnepségéredecernber 18 án került sor a
Sportcsarnokban.
_ December 19-én a Képvise1ó testület kitúntetésiünnepsége, il1etr'e a
rendkírúlitestü]eti ü1és zaj10tt a Sportcsalnokban'
A Pra Musica kónts közremúhödéséuel a hagao|ndlauas Kdracsc11li
Hantguerseltgt december 22 én rendeztLik nleg a Atrűuelódésí Kozpolúban'
hó-ziga.zdái
Decelnber 28 dn a BékésMeggei Kézilabda szöueiség ÍelÍúrésére
régió
ifjúsagí
kézilabda
L)aÍagaió
a
Keíet
]l|Iagaarorszdgi
I)oltunk
nérkózéseinelt'
December 29-étlt /' o.lkalotnmal rendeztünlr a 21 órás focit a
spo11csan1akban' Dr' Csuta LcLjos|1é testneue|ó tanar íránaítÓsauc1l. A
tapdsztat.1tok azt mutatjak' h.ogy macimutn reggel o6'ao órától 21.oa órdig
ta|1ható .1 ren.d, éÍéLtólsoÍÍuolt Qz ittas személlJ' túzjelzót betö|1ék'
aI|TLennlJ ezetet le szaÍútottó.lístb'
30-dn a DdÜid napí amatór asztalitenísz L)erseftu uolt a sportcsan1akbarl'
neluet 6 aLkalomlna| rendezett meg az il'Ltéz|Téna'

2A49,

fó szempont a város 25 é\es
20O9.évi munkatervúnk készítésénél
igvekeztünk összeál]ítani az
mérten
évíorcluLója \'olt. Anyagi lehetóségeinkhez
é!es Iendcz\,ényten'ünket, tef!ezett pfoglamjainkat' A pfoglamjaink
rr-regjeLentek a jubileumi kiadvár-ryokban. p1akátokon' A ter\'ezeti
programjainkat a beszámo1ó ben]újtásáig maradéktalanul ll]eg\'alósítottl1k'

A

2oo9.január hó

Diáksport Tanács meg'"ei
']aiuár 7'én a Békés\4eg_5i_ei
a Sportcsarnokba1]'

kézi1abca

diákolirnpiai elódöntót rendezett
Január 1o-én a Szegl-ralmi Tenisz E$'esület verse1]ye vo]t'
Január 17'én, 24-én és 37 éfi az Utánpót]ásneveló FC korosztálros
1abdarúgó tornái zajLottakJanuir 22 étt d MaglJar RuÍhira Napjd alkdÍmdbóL Szeghalnton élö
gobelítt késátók nunkdib|ól naílt ]íidÍtíí.dsa Mt|iuelódési Kózpol7tbd]'L' ndjd
']t'Iaggai
Bama és Molnar Só-ndot ifodaLtni estjé11 Üel1ettelr részt
érdeklódök'

Január25énaVöIösMeteo].HorgáSze$esülctaN1il\'c]i]dési1i(jzpo].tlr:1rt

'Laf

totta óves kózg]'iúésót'

'1z

- Jdnudr 28-dra a2 óuaddsoknak glJefinekszínházi elódddst

rendeztüI'Lk' a:z
egllik tdgóÜoda ne1n hoztd el d g1Jerekeket, ígl] összesen 167 db jegyet adtultk
eI' Az Újtetepi ÓuodtLsokat uállalkozó segítségéuelutQziattuk be az eÍöadd.sl11.'

jegazem meg' hogg októberre is kótóttunk le bdbszínhá:zi elóaddst, de a
uezetó óuó1\ó tájékoztatott bennúnkeL hogg nem jönnek el a guereke]Íkel, me11
olga.n elóadókat tdláLtak, akík kimennek d2 óuoddkhoz megü1|1aní a2
eLóadast, tennészetese11 nem inggen. Hasonló a helyzet az dltalános is]oÍauaL
nla)' cl tduaÍui beszdmaLómban ís jeleztem, hogg a'z ifjúsó.gí tLdzban tcLrtanak
szín}'tdzi eLóadásollat. Azt gondolam., hogg a színhd'zi elóadtisokat megfeleló
kölilmátgek kózötÍ kell rendezl1i színpad' .fussölaa' uiliLgító.s stb' - hiszen a
kóiilmátyek _ déleLótÍ tonlaóra _ déIután színhózí elóadás, uaga déIelótÍ
bd.bszíttltá'z délutan aIuds, ugganabban d teremben nem biztosítjtlk a:zt a
színhazi éInéngt,amel1Jet az eLóaddsok hiuatattak ]íózuetítení.Mi pedig csak
a pedagógusok' óuól1ók segttségéL)eI tudjuk bíztosttani a megfeleÍó létszdmot'
hiszett tt szúló nég keuésbéjón eI gyermekéuel.
]tt

2oo9.februáf hó
Február 7 én déle1őtt a Sá.réti Utánpótlásneve1ó Sc leány íoci, dé]után az
Utánpót]ásneve1ó FC liú labdarúgó tornája zajlott a Sportcsafnokbatl '
Február 18-án negállapodást szú1eíeltaz IntóZnény és a Po1gárdlség
közótt, a megállapodás érte]mébena polgáfórök biztosíják a hazai
rendezésúbajnoki lIlérkózéseken (kézilabda és íoci) a belépójeg"'ek áfuSítását
és biztosítják a szükséges létszámú reDdezót'
- Febluar 20 dn zajIatÍ a ]/IúL)elódési Közpafttban a-z ]fjú Zenebaróí
ha ng

uersertg második elóadása.

napon a Só'tét 1o0 tagú Eg1Jüttese (Kórósladdlty, \Íésztó,
FüLesggannat és Szeghalotn népdalkóre) próbat taflatt a |\t|úuelódési
Központban' farsangí muLcttság g al egabekótue'
Február 24 én dé1e1őtt véIadásra biztosítottunk termet a VöröskeÍeszt
részére'déluttttt Tauaszuiró cím|neI tnegrendezh)nk a műÜészeti ískoldual
(JguclrLeze11

a

lrözas elóadast.

Februdr 28 óLn házigo^dai uolhlnli cl szúlóföldúnk Békésmegge népz'enei
Úersel1uének, anlelg eggben negaei minósító is l')oIt'
Ug1'anisak lebruáf 28-á1r a Sportcsarnokban kerü]t megrendezósre a
giÁr'rázium szalagavató ünnepsége' i$'ekszűr-rk a megrende1ó igén!'cjheZ
a-rimálisan alkalrreazkodni, de egy_re na5''obb gondot jeieDt a kh' 35 ször
ősszeállított, s máfa nagyon elhasználódott táncpalketta ]eíakása'
Febíuá]: 29 én ai óvodások farsangi ünnepséget t']r1ottak a
Sportcsarnokban.
2oO9. március hó

| Új
kíualtunk bemütat:1i cl uáros lakóinalt' amíkar - Pákozdi
'portagot
L-puiso L) .eg 'séaéue' t' eo]'iu'u\c a \I'"':'\'tl ]"ooaa' lJo tal" 1-' a1

14 fé2aUal1 liDa']csi ane'r '\'1'dP''1'op P\O^a''L'l?
-''ú'í.'i.,"7 én Utánpót1ásneve1ó Ft to'nája, 8 án kézilabda-toÍna Zaj1ott a
'.;l,a'al'

Ltll dósszés?1,

Sportcsarnokban.

],lldrcius 9-é17 szttthózí elóaddst rendeztink, címe : Jöuóre ueled ugaanitt' a
neues eÍóadók sem pol1zottak anngi érdeklódót, hag,! rcntábílis leguel1 az
elóadás' 1600 Ftos, |'Lgugdíjas és díó.kjeglJból 71 db-ot, 1880 ft'os felnótÍ
íequbóI 103 db-at tudhrnk eladni'
- Március 14-én a váíosi koszorúzási ünnepség után a MúvészetíIskola
szinjáLszó| bemutatták ünnepi lnúsorukat, míg a Hag1'o65'''5. Esi_esüiet
történe1mi játszóház keretében logla1koztatta a sren-nekeket'
- Március 15-én Utánpót1ásneve]ó Fc tofnája kerüit mcgre]-}dezésre a
Sportcsarnokban.
- Mtlrci s 19-én fejezódótt be a Vdrosi Kispdlgó.s Labdarúgó Bajnokság, az
eredmátghirdetésen uala1nel1nui csapat megjelent. akleuél' serleg, és küIön.d.íj
átadasdra ke1úÍtsor. Ebben az éÜberl islnét c1 Mdde in Papp csapata szerezte
meg a'z elsó helyet.

Március 21-én Szeghalom 1'á!Íos és a SpoItcsálnok adott otthont a
SzeghaLmi Kulturáiis E$lesü1et áitai rendezeit országos ]|úSági x,Iazsorett
FesZtiválnak'

Máfcius 29-én Utánpói]ásne\'.ió Fc ]abdarúgó tofr]ája

lnegrendezésÍe a Sportcsarnokban'

kerü11

2oo9. ápÍiiis hó
Ápilis 1 élt a hannadik Irtú Zenebar.lt hantguerseng !íe1úItmegren.dezésre a
Múuelódési Központban, a BékésMeggeí Szímfoniltus Zenekar uolt a

uendégúltk'
Áprii1s 2 ái'r az óvodások csa1ádi sportnapot fendeztek a Sportcsa].nokban'
- A Kóltészet Napja tiszteletére mínden éuben irodaÍmi estet reldcn'jnk lr1én
apiÍis 1a a1 a ,ésáói vEJsZE versérLekló EgaLittes uolt a L)endégü11]l'
SzegÍ1dlomtól úga félúto:t.' ''' cím.úSinka músorukat nutattak be a szé])
''
s zamú u erske duelókne k.
- A Senshi Kiokushyn Karate EgJ'_esület a SpoÍtcsalr-]ok átadása óta mindc]-]

évben két-háIom nagyszabású ka.ate esemény háztgazdája' t']én c]Só
a]kalon-rmal eln]'_eÍték az Országos Diáko1impia rendezési jogát' A vefsenyle
js
március 18'án Lerű1t sor' Nagy íeladatot rótt az jntézménymunkatáIsaífa
a közel hatszáz velsenyzó, bíró e1heLyezése, a szúkségesíe]tételek
megtefemtése, cle a megjeler'riek e$'beha]'}gZó \ré1eménye Szer'jr-)t SikeIü]t
min"denben megíelelnünk' Tudomásoi-r-r szeÍint a 2O1o es é\'be]-l is Szegha1om

rendezheti az oIszágos döntót.
- 2aO9. aplilis 21-én déIelótt az óuodósoknaÍr' délután a ]iisí'sltolásoknak
szeruezÍ't|ilik szí|1házat' BudaPesti nttiuészelc a xÍicílnackó cí1'núnesejdÍékat
111::Íafta\r' be' Összeselt 3a5 db 4oO F't'os jegyet sikelilt eladntttlk. a
beuételúnk 152'soa ft' míg a kiadósuttk 150'oo Ft+ dÍd ualt'
Áptitis 23'ált zarult le az a uetéiliedó'sorazat' n7eIanek ólletgazrlr:i ltlt
uoÍánk' Segítséget kaph1n\r a Nagg x'IiÍrlós vdrosi Kóftautc1r és a saü-éti
Múzeun lru1 1|..Ltar s ait ó l.
hí|t'J]t (1z
tiiron, eÍózetes Íordutóbót álló heÍaisnereti ueÍélkedó sarozatrrJközós
fató
dltaláttos iskoLa felsó tagozatos tcü1'u'Ióit' valt totó Íritöltése'
asa
negtl
esszé
'
készíIésea PÍáner kútnál. Udfost be1nuto'tó idegenueze,ói
eLdó11Íó
i L"g1"i't' 10 cscrpat részéreáplilis 23 an rendeztljk meg '1 111inde1it
,'ar'iordulat. ,q flLa.d'atolt kózöÚ ega igen lehéz lieresztrejtuél1u ]negfe]tése.
,aii jpit* Íotóibol összeallÍtorr miitÚzs kirakása' nlast muic:s'L n1eg! jdtek'
1

kitöltése szerepelt' A uersena uégénél1élres
kónljujutalmakaL okleÜelet adott át Macsdli József polgó.rmester úr, s gaóztes
csapat küIóndíjilt' meÍa ega egul1apos kirilnduló.s uoÍt, testuél1elepüLésúnkl'e,
ualamint ega

13+1

es totó

KaÍatasze|rkirálura'

Április 25-én a Múve1ódési Központban kerü1t sof a város jubileumi

únnepségéreés itt nyílt meg Boromisza Zsolt lestómúvész kiá11ítása, mel]'et
]." I etig l; l_. tak az árdek]odok'
Április 25-én a Városi Spofttelepen rendezte meg az Utánpótlásneveló FC.
az INTERLIGA Nemzetközi Gyermek labdarúgó tornát'
Ápilís 29-én d Tdnc vilagnapja alkdLmabóI rendeztunk kózós elóaddst a
sZí]'Lháztere1nberl.

2oo9.május hó

- x[CliJs 1'é]-L a

SzeghaLmi Majdlis keretébe11 35 Íózócsapat rész1')éte|éuel
megrendezhik a fózóDersenat, détutdn Íeuépteka sdrtétíKöltl'tyúzenei
Fesáiual ]1ueltes zenekarai, befuutató tartott Ll DREAMS egaüttes. Este a
Danubius Best oÍ szórakoáatta d jelenléuóket' amit Roa és Ádam konceftje
kóDetett. A najcLlÁt a haggomdngokhoz híuen túzijdiék zilrta'
Május 7-én Gó1iát Kupa 1abdarúgó torna \'olt a spoftte1epe]] '
9 én a Csaba Metá1 szegl-ralmi üzeme lendezett sportnapot a
^4ájus
Sportcsarnokban.
- Május 1B-án a Sárlét-Coop Zft' ÍaÍtattaa i\4úvelódési KöZpontban
közg1ú1ését.
- Május 21 én az áltaLátros isko1ai Kakaó Kupa sportverser-ry kerü1t
meglendezésre a Sportcsarnokban és a Sportte]epen.
N,Íájus 21-én szintén több é\'es hagyonány alapján a Sár.róti Te]e\'ízió
Iendezte meg a József Attila szavalóversenyt a Mú\'e1ódési KózPo1rtb2r. '
- MájuS 22 én és 23 án 30 lós osztálykirándulást logadtunk a Várhe]vi
Táborban'
N4ájus 30 án a társastánc tanszak tartotta éves Záróbe!' u Lj LUj át a
Sportcsarnokban.
- A május 31-1 Városi Gyermeknap megrendezéséhez színpadot és a

hangtechnikát biztosítottuk'
- A Postás szaksze^'ezet e{Í napos kiránduláson

r

olt a Varh eh i Taborh.rn.

2oo9. június hó

Június 2 tól az alapfokú mú\'ószeti iskola képzómúvészetikiá1]ítáSa kelült

megrendezésre a kiáL1ító teremben'

szeghalmi óvodások Várhe1yben vettek részt erdei
^
ór,odában'
Június 6 án és 7 én a Nosztalgia Pétef Aldrás Kosárlabda Tonra l'ersclll ci
zaj]ottak a Sportcsarnokban, 23 csapat rész\'ételéve1''
júnju. 8 9 erdei iskolábalr r'ett 1észt 23 Ió Várhe1yben'
- Június 14 én a Mazsofett Eg'\'üttcs Záfóbenutatójáfa keríilt sor a
színházteremben'
J"únius 2

5

között

Június 14 19 közótt Kincskeresó oapközis tábort

1skola Várhelyben.

re1]dezett az Á]ra]ános

Júr]ius 30'án a szegha1rni Rendőfkapitányság tartott íórumot a motorosok
részérea Múve1ódési Központban.
_ Június 22
27 között Várhelyen táboÍazott a BékésVárosí
Diákönkormányzat 26 képr'iselóje'
2oo9. július hó

elején a Múvelódési Központban és a SpoÍtcsarnokban nvári
karbantaftást végeztek a munkatársak'
Július 1o tó] a Gombai Refo.n-rátus Egyházközségból 60 fó órkezett a
a körn]'ék ne\'ezetességeit, a várost, de
VáIhel).i Tábo.ba'

A hónap

és FüzesgJrarmatra
el1átogattak G1'ulára ^4egnézték

Jú1ius 18-ár-t

1s'

a SpoÍtte1epen kelült

sof

a

Me

g1'ei PolgáfórnapÍa'

Sportvefseny, bemutató' Iózőverseny szefepeIt az egész napos progfamba]l'
\1ind a-Z előkészítésben, mind a lebonyo1ításban aktív résztvevói \ro1tunk aZ
esenlénYnek.
- A r'árosban tartózkodó túZoltó_g]''ermekek július 20-án eg1' napot töltött._k a
VáIhel]._j Táborban

2oo9' augusztus hó
- A M' san'étíBoszor\cdngfesztiudl reftdeztúlr meg augusztus 1 é1t' Az egész
n.apos progra1nbal1 szerepeLt a uízifuci bajnoksag, Pctplika JarLcsi Csúzlí7'ddja,
,oít t"ogáió"Ía" és mínden egaéb ani a baszarkaftusig|1oz kapcsalhalb.
a bucsoi Í1astdnc csaport, a debreceniek diuat'shollt és brealr ttil'lc
feLlépett
'betiutatót
tartattab a nagtaa neggaújtósa és a túzzsonglól'ók lTiisora 1]tá11'
Az est|
az este faqpontjia Fengó ltíktós és csdpata éló kanceftje UaIÍ'
túzijaték;t íétroclisco kóuette' Anaagí Íehetóségeinlr . ennai program'at
.iq"dt.t ' Vanulak elképzeléseínka jöuó éui rendezÚénnl|el kap-csolatban' de
erZt 1iggreny.i az ángagi fonásoknak' Pdt!]dzdtí lehetóségü11k min|ntó'|is'
tamogá:toi|li az'Öltko111'Ld17!jzat.o11 kíuűÍnincs, kitikusunk aruttLl tóbb
]_
1o-] 4 közó]+l' o1asz íoc1su1i \'olt a Sporíte1epen Heslesj LásZ]ó

'q.lÉll""t',"

szervezésében.

.q Karate E5'esü1et augusztus 7I-16 között rendezte n]eg

táborár

Várhc]r'ben. 3'1 íór'e1'
a' á..s,-:t"r,.'" 15-én megrendezett Has/ományórzó Fesztirlái]-roz szinpadot
és hangtechnikát biztosítottunk'
] a-g'""r,.l" 16 án a Ga]an-iblen]_észtók Eg]'esülete tefületi üléSt ta'tott a
VáIoSi Spoftcsarnokban
] Á.s"";*" 21 és 23 között az NB'II es bajnokságban szefep]ó békésj
r.llindet] nap két
r.o"ariuba^ csapat edzótáboÍt szelvezett Várhclyben' és
'd,...l'
.. or' a Spor.c. rrokb"
"ő;;;;;;
va ss
;;;,', i'tntrege,', }retilt megrenclezésre a:z dÍtal,nk szeruezett
síráo,] llat Kézitabcli Elr.lékton-La' Ki\ellc NBI/BS és 'I1 es csdpaíj
^rB
t.teuezetttl-mal1dlLatafl'rangasto]'nara'\Ial1oI!]"a1.Leguúttespl,'a
jó[
hc.sznas

;ú.;";",;a' aiti ltinden

éuben uisizatér a

szeruezetÍ'

ÍeLliész1l!'ést

biztosító uersenare' De a Kispest kézíIabdó:zóí is egg hároln éuuel e?'elótti jó
emlélcrj ton1a utdl'L tél1ek uissza hozzáttk' Iggekszúnk míndent megteftl'Li' hag!]
a hozzank érkezó uendégek jóI érezzékmagukat.
látogatott
- Auguszh)s 29-én a sáffét Népdalkör meghíDására íntézménaúnkbe
patrónusa
egu
Szeghalomról
eLszannazott
úr.
akinek
Dabasí
Népdatkór'
a
fó
_
Míttdkétnépdatkór ega egu röuid núsort adott eIó a színhá:ztere1nben'' A
uendégeknek ÍilmÜetítésselegubekótótt bemutatót t411attu11]í a Uarasról . a
Népdatkör tagja Naga LászLó múzeumigclzgató mutatÍa be a telepúlést'de
uarosi séta és a Múzeu:n, uc.ldlnint a Mundérba bújt tórténelem címúkidI|ttas
negtekil'Ltése is szerepe[t a p:lgramban' Az egész napos tcrlóllkÓzót kőzós
estebéd ztilta'

2oo9. szeptembeÍ hó

-

Az Á'ttaldnas Iskola, a Péter Al1dras Ginlnáziutn és Szigetí Endre Szalthépzó
Isltola testneuelóíuel' uc|\amil'Lt a sp111eguesúIetek uezetoíÜel negtóftét7t a
spartcsan'Lok és sporttele]9 órabeosztasa' Az ór7szálnaÍí a Kép1)iseló'ieshilet
4/ 2ao5'u]'29) sz' ÖkL hatd'rozatában megÍogdLmazotl aránaban ke|iltek
feío sztdsra'
Szeptembe. 3 a óta minden héten csütöItőkön a Vakok -és G]_engé1'r]átók
1-raszná1ját az Intelnet-tel1l1et, feltelepített programokka1, har-}gos \'efzió\'a1
ismerkedr-rek a szánítógéppel
' Szeptember 12-1'3-á|r került meglendezésre a Városi SpoItcsar]']okban az
S'Gym Testépítő és Eróemeló E$'-esület szen'ezésébenaz országos Eróemelő
verseny. Az eg]'esü1et, hason1óan a Karate Eg}_esü]ethez minden ér'ben cg1'
két oIszágos, \'a$l nemzetközi \'ersenyt hoZ a városba'
Sa.jnos az ó tapaszta1atuk is az, hogy a helyi lakosok érdek]ódése e]cn]'ésZó,
rnajdnem nuL1a.
Szeptember 2o-án a Városi Spoltcsarnokban Regioná1is Kalate Velsenyt
lendezett a Senshi Kyokushin Karate EgJ-esü1et.
Szeptember 24-én körzeti atlétika \'erseny \'olt a spoÍtteLepen, 60 , 100_
.+oo,l5oo m-es síkÍutás, kis1abdahajítás, távolugrás és súl}'1ökés szefcpe]L
az iskolák kózötti \'ersen]'_ben'
Szepternber 28 án 7oo órás tanfo1yamot indított a BékésM'egyei Regionális
Képzó Központ a Múvelódési Központban, olyan munkanélküljek számára'
akik nem rendelkezr-rek 7. 8. osztál}os \'égzettségge1'
Szeptetnber 3o'dn a Kelet - Mag'larafszágí régíó eTanácsadói részére
szeruézett toDábbképzést az e]\|Iagaararszdg Ce|1t1umot núk'adtetó NT
Nal'Lprofit KHT' A touábbképzése11 d régió 1o5 tdl'Lacsadójcl ue,t l'észt' siÍieliLt
tecitiiaitag tnegoÍdanunk' l'togg ' kótcsóttgépelílÍel ug!]arL, d'e mliködjól a
tikrős tere'mbe dttelepített géppark' A Mittísztere|nöki Hiuatal |nunkatdrsai is
jelel1 l)oltak a toudbLképzéset-L' DéLután a |rclgi lak'ossagot is beuo11'td]Í a
programokba.

2oo9' októbeÍ hó
3

án az INTERLIGA netúeÍkö7'i gx ernek labdarúgó torna

rószl el,óiérrek biztosítottuk a \lersenyzés íeltéte1elta Spoftte1epe1-r'

1b0

- A sz|sz Fe.enc Autcloss

Emlékr'-erseny részt\'evói megkoszorúzták szisz
Felenc szobrát, és megtekintették az emlékkiállítást'
október B-án újabb tanfolyam indult o1yan munkánélküliek számára akik
a 6' osztál1yaL sern rerrdelkeznek'

A

beszámo1óm benyújtásáig tórtént eseményekró1 kívá1]tan számat adni a
fentiekben' Úgy gondoLtuk munkatáIsaimmal, hogy ebben a formában
tudjuk a T' Képviseló-testület elé táIni azt a2 iger' sokrétútevékenysóget,
ame1]' 1ntézmén]'ünkben fo1yik' Valarrerrnyí rendezvény máS és más igénnyel
bír, minden program más berendezést, e1ókészítést,tecl_rrrikai eszközőket
igénye1, akár napi kétszeri átrendezésse1, pakoiással, palketta lerakásá\'a],
hangosítással stb., s a mi feladatunk, hogy azokat maradéktalanu]

biztosítsuk'

A rendezvén1'eken túl rrem szó1tam a Nyugdíjas K1ub, a Sárrót Népdalkör, a
Pro N{usica Kórus, a Szeghalmi Ku1tulá1is Eg}'esület ál]a1rdó ' heti

rendsZerességú,Múve1ódési KóZpontban tartott foglalkozásaiIó]. (az állandó
pf og.arrrok beosztását melléke1em)
A VáIosi Spoltcsar]-]okban és a Spofttelepen az eLmú]t bajnoki ér'bell - 2008
2009 ber'r - a hazan rendezésú mérkózések száma: (Szegha1on FC. SZNKC.
SKE Scrdú1ó, iÜúsági felnótt ) 16. A 2oo9l2o1O-es bajr-rokság ós^ tÉzai
mérkózéseinek menetrend.jét is csatolom a beszárnolóhozUg1'_ancsak a beszámo1ón-r me1lékletétképezi a SpoItcsanok jelen
piLlanarban éIvényes állandó beosztása.

Erre 7z é,fte tervezett prograElok
október i 9. a Vidám kíséItetcímúszinháZí el(jadáS
október 22' Ünnepi műsor az áItalár.as iskola ós

a gimnázillm

ta]]u]ól

Iészére

október 23. Városi Ünr-iepség részekér-rta Szí]l_játék Tanszak októbel 23_f:t
készítettünnepi músora
Novembef 4 18 ig Szilágt'i.jános grafjkusmúvész kiállítása
November 7' Kézilabda to.na a Spoltcsarnokban
Novembel 8 tól elórelátható1ag 2010' márcirrs 15 ig mir]den vasárnap Váfosi
Kispá1yás Labdarúgó Bajnokság mérkózései
November 14' A kóIusok, népzenei eg}'üttesek és szólísták 15' Orszagos
N4inósító Hangversenye
No!ember 21 ' Utánpótlásneve1ó Fc' labdarúgó tornája
és Szegha1om VároS Íendez\'én\ e a
No\em " r -o. FELINA Hrr 'qa '1
Sportcsarnokban.

Dccem]:er5'APéterAndráSGinnáziumóSaSzjgetiEndreSzakk.pzóIsk()]a
sza1agar:ató ünnepél]'e a Spoftcsar.n okba]1'

tó1 á Varosi Kispá1yás Labc1alúgó Torna ígazo1t versctlvzók
számáIa kiírt \'ersenyeinek kezde1e'

D"..áb". s

December
December
December
Decembef
December
December

12. DSE labdarúgó tofna a SportcsaÍnokban
18. SZeghalom VáIos Kép\'iseló-testülete kitüntetési únncpsege
19. Csaba Metál sportnapja a Sportcsarnokban
22. Karácsonyi Koncert a Múve1ódési Központban
( 06'0o órátóI24.oo óráig) a Sportcsarnokban
28. Non Stop
Arrratőf Aszta1itenisz Verseny a Spo.tcsa.nokbar-}
30' Dávid napi'oci

Gazdálkodás
Öná]lóan gazdálkodó intézmény'Költségvetésünk cseké1y állall]í, jelentós
méItékúönko.mányzati támogatásból és saját bevételból tevódik őssze. Á
hatalmas alaptelületú intézménykiadásainak jó részéta fenntartási
kö1tségek, a közűzemi számlák teszik ki. Kisebb jar'ításokat,
karbanta.tásokat, lestéseket kolLégáim r.égeznek, de r-ras" segítséget jc]ent áz
ÖnkoIn]ányzatná1 alkalmazott közmunkások bizto sítása.

kiadási tételek a kü1öirbözó

technikai befendezések !áfat]i]n
rrreghibásodásai (csapadékvíz elvezetó szir'attyúk, szenn}-\'íZszi\latt]'uk,
locsoló berendezések, kazánok, hútó berendezések, takarítógép]' A
ten ezl-retó kiadások közül a nag1_obb téteIek: érintéSés vii1ámvéde]mi
feiülvizsgálatok, a túZ o1tókészü1ékek rendszeres kafbantaItása, az

.Ielentajs

a túz és \'agyon\'éde1rni rcr]dszer, a Spoltcsarnok
sötét sugárzójának amí a fútéscsó _ éves karbantaftása slb') A

intézrr:rényi biztosítások,

közszoigáltatók {viz, gáz, villany, teleíon) álta1 szerr]ázott alapdíjak, eg]'et]en
fitler fogyasztás nélkü1, ér'es szinten köze1 bfuttó 5 millió íorintot emésztenek
lei.

A Sportcsalnok és Sportte1ep bevételi telvének te]jesítésétnagyban
befolyásoLja' hogy pl' a Labdalúgó Eg]'_esület álka1mankénti dÜat íizer a

.
sporitelep í]"""iu:átae.t (íelnótt 1'2Oo Ft/alkalom' utánpót1ás 600 Ft/
.ik'1o-1' míg az egyéb e5'esületek eg/sóges óIadíjat (1'8oo Ft/óra) a
Spo.tcsá.'_Lok"é.t. A-Liadás' o1da1on a 1abdarúgók á1ta] használ régj épü]et
íenntartási költségei n-regközelítik a 3,5'4 l]li]]ió Ft ot'

A sokak á1tal bírált áíusok beengedése jelentós be\'ételt eledmér-ryez' bár az
jelentkezctt
utólagosan kivetett ipaIúzési adó megfizetése óta szinte egJ' scm

árusításía'

A

Várl-re1yi be\,ételeinek telvezésekor számítottunk

a Kézmij\'cs Tábor

hog1'
.-arrJ.toii"og"i*. Az idén július 20' kötül kaptunk jelzóst arró1'
(augllsztus

.r'']..na

tá"bor. Az E$'esú]et á]tál januárban 1efog]alt idópontot
\'o1na másnak értékesítení'

2 9) több "a]ka1omma] tudtuk

Költségvetésünk minden évben mega1apozott' a2 előző é\,i tényadatokon
alapul, úsr vé1em, hos/ eddig sikerü1t olyan költségvetést készíteni, ane1y
biztositotta és biztosítja alap'és válalt leladataink te1jesítését'Továbbra is aZ
a cé1, ho5. múködóképességünket megtaÍtva, maÍadékta1anul eleget teg,'unk
a íenntartó elvárásainak, s biztosítsuk azokat a feltételeket, ame]}'ek a
használatba vevók igényelnek'

Bevételek alakuláSa

Szakfeladat

2008.

io'ig
2OO9. szeptember 3O-ig

3.186.333

3.477.765

6.06r.471

1.127.AOA

977.494

817 .4AA

73 t' 150

465€5o

Múr.elódési

Központ

Városí
Sportcsarnok
és Spoltte]ep

várhelyi
Gyermek és

Itúsági Tábor

e-U.us

I'to"gO

Intézményi

M egj

e

gy-zé s

l,
l

összesen:

:

to.gga.s+z

Sportesemén}'ek je5lbevéte1e:

a.5 1a.

a

15

828.000 Ft

E$''éb jesrbe\'étel (mozi, szÍ]rrház) B35' 10o Ft

Önkormányzati támogatás 2oo8' december 31.
Önkcrmányzati támogatás 2oo9' szeptember 3O'

30.665.OOO

23.ALS.O24

Ft

Kiadások alaku1ása
2OO9. szeptember 30-ig

2004.

személyi
kiadás+járulék

személyi
kiadás+járulék

dologi
kiadás

0.405.382

9.293.279

Mú1'e}ódési

Központ

5.021.263

10.730.480

r

5.12A.67 A

10.772.837

'1.088.95E

1

VáIosi
Sportcsarnok

7

,+ 1

8.993

és Spoíttelep

VáIheiyi

524.337

1.033.675

Gyermek és

I!úsági Tábor
AmbÍus
Mozgó

1

14.000

lítézrí^é'j:r,i

2A.255.933

összese!r:

49a.921

163.640

23.O35.9L6

L4"657.984

3i

2.857

17.549.506

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztett Képviseló-testület!

á

is'ekeztem hiteles képet adni . arr-ól
Beszámoiómban
".;:"#;J;*', ;-"!"f vr..'aoáJ'i' spo't e" Szabadidó Központ
"

s']kfétú

a'z e]múlt

év alatt végzett'

Tol,ábbra

':H;#

tel1-retót
ís ig}'ekszünk minden tó1ünkele gedettek
m;"í"'iJ,."i -e"y haszná1ói

megtenni' hosy lnind a
leg]'enek'

Köszönetünket fejezzi1k ki a Képviseió-testület tagjai íelé,hogy biztosítják
kőltségvetési szinten a lehetóséget, ame1lyel e1eget tudunk tenni a2 a]apltó
okiratbarr meglogalmazott feladátainknaL.

Kérem a Tisztelt Képvise1ó Hölgyeket és Urakat vitassák meg beszámolómat,
s építójavas1ataikkal, tanácsaikkal segítsékmunkánkat, személyes
látogatásaikkal gyózódjenek meg tevékenységünkró1'

Szeretette1 \'árjuk Önöket intézményünkben, rendezvényeinken.

Szegha1om, 2oo9. aktóber 26.

MaróthyGyörryné
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HAZAI MÉRKÓZÉStrK
2ao9 ' ősz

számú rnc]]ék]et

(Szeghalon Fc' és a Szegha1mi NKC összes hazaí tnérkőzése)

2009' szeptember 5. (szombat) 14.30 és 16'30
SZEGHALoM FC ' MÉHKERÉK
2Oo9. szeptembel 13. (vasárnap ) 10'O0 óra

SZEGHALOMFc KÖRÖSLADÁNY

2oo9' szeptembef 14. (hétfó) 16'30
SZEGHALOM FC _ KONDOROS (U

(serdü1ó)

14)

2oO9' szeptembel 19. (szombat) 14'00 és 16.0O óra
SZEGHALoM Fc - VÉSZTÓ
2Oo9. szeptember 19. (szombat) 16'O0 és 18'oo óra
SZNKC _ SoLTVADKERT nói kézí]abda

2oo9- szeptember 20' (vasá1né!p) 1o.0o óÍa

SZEGHALoM Fc _ FÜZESGYARMAT (seldú1ó)

2009. szeptember 21' (hétfó) 16.o0 óIa
SZEGHALOM FC -VÉSZTó (U

1'+)

2009' Szeptember 26' (Szombat) 1zl'00 és 1tj'00 óra
SZEGHALOM FC KONDOROS
2oo9. október 3. (szor-rrbat) 1o.oo ófa
SZEGHALOM Fc _ DÉVAVÁNYA (serdú1ó]

2oo9' október 3' (szombat] 16'0o és 1B'o0 ófa
sZNKc MEDGYESEGYHÁZAnóikézi1abda
20o9. október 5. {hétíó) 15.o0 óra
sZEiHALoN4 Fc - GYOMAENDRÓD (U 14)
2009. október 1o' (szombat) 13'00 és 15'o0 óra

SZEGHALoM

Fc

2Oo9. október 17' (szombat)

BCS. MÁv SE'

i6'0o és 1E'O0 ora

SZNKC MARTFÚ

nói kézi]abc1a

2oO9. október 18. (\'asáInap) 1O 0o óra

SZEGHALo\4 FC - VÉSZTo ( serdüLó)

-2009. . {roo.

r

o. t

he.lo;

4.JO .

SZEGHALoM FC - KÖRÖSLADÁNY (U

14)

2oo9. október 24. (szombat] 12'30 1'+'30
SZ!.GHALO\,',l FC cS ABACSÜ D
2009' október 31. (szombat) 16.o0 és 18'00 óra
SZNKC _ DoMASZÉK r'ői kézilabda méÍkózés

2ooq' november ] ' ( Vasárrlap) lo'oo óra
SZEcHALol\4 Fc _ CYo]\4ANEDRoD (serdülo)
2009. november 7. (szombat)

SZEGHALoM Fc

1

_

1'30 és 13'30 óra

SARKADKERESZTÚR

2oo9' november 8. (vasárnap) 1o.o0 óra
SZEG HALoM FC BEKESSZENTÁ\DR4S l.erdűlo)
2009. november 14. (szombat)
SZNKC _ ÚJKÍGYoS nói kézi]abda mérkózés

2oo9' novembeÍ 16. (hétfó) 14.oo óra
SZEGHALoM Fc CSABACSÚD (U 14)
2009' november 28. (szombat) 11.00 és 13'00 óra
SZEGHALoM Fc _ FRÜHWALD _ JAMINA
2009' november 28. (szombat) 16.oo és 18.oo óra
SzNKc - ABoNY nói kézilabda mérkőzés
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