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A M vel dési Központ és Városi Galéria évenkénti beszámolója elengedhetetlen részét 
képezi annak a munkának, amelyet a min sítésünk során felmutattunk.  

Az elvégzett munka, az eltelt id szak bemutatása, valamint a munkatervben foglalt célok 
inspirálnak minket a tökéletesebb, összehangoltabb teljesítményre a közösség érdekében. 

Beszámolónkban a városi nagyrendezvények csak említés szintjén jelennek meg, mert 2017-
ben külön napirendi pontként szerepelt ezeknek a rendezvényeknek a bemutatása. 
 
 
Humánerőforrás 
 
Létszám 
Az intézmény 2017-ben engedélyezett közalkalmazotti létszáma 10 f  volt. 
 Közm vel dési szakember  7 f   (f iskolai végzettség  3 f  
          OKJ végzettséggel 4 f ) 
  M vel dési Központ   5 f    (igazgató, Kézm vesházak is) 
  Bokrosi M v.Ház        1 f  
  Alföld NE                    1 f  
 
 Technikai munkakörben  3 f  
 
NMI foglalkoztatásának keretében  3 f    (ebb l koordinátor 1 f , 
          2 f  álláshelyen 5-en voltak nálunk) 
 
Munkaügyi Központ keretében  8 álláshelyen 16 f  
 Az  segítségükkel tudtuk biztosítani többek között a Galéria nyitva tartását, a 
 portaszolgálatot, a kisebb felújításokat. 
 Az el z  évekhez viszonyítva hatalmas volt a cserél dés, sokan – ami örömteli – állást is
 találtak. 
 
Nyári diákmunka keretében 8 f t foglalkoztattunk. A diákok a júliusi, augusztusi rendezvényeknél, 
belvárosi programoknál, szabadságolás idején ügyeletben és f ként a borfesztivál építésénél, és 
programjainál segítették munkánkat. 
 
Több középiskolával kötöttünk szerz dést, így alkalmanként a középiskolás diákok nálunk töltötték 
le a kötelez  50 órás önkéntes szolgálatukat. 
 
Szakmai feladatok 

Intézményünk közm vel dési munkája önállóan szervezett, másokkal együttm ködésben 
lebonyolított rendezvényekb l, és másoknak helyet biztosító programokból áll. 

A legnagyobb arányt az együttm ködésben megvalósuló szervezések jelentik, melyek 
számát fokozatosan szeretnénk emelni. Figyelemmel kísérve a hazai és uniós pályázatokat, 
szervezeti tendenciákat, azt tapasztaltuk, hogy mindenek el tt el nyt élveznek az összefogással, 
partnerségben megvalósuló ötletek, projektek. 

Emellett azt sem mellékes figyelembe venni, hogy a programok, szervezések – intézmények, 
civil szervezetek, vállalkozók részér l – óriási kínálata valósul meg Csongrádon, sokszor elaprózva, 
szétforgácsolva er inket és anyagi forrásainkat. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy inkább kevesebb, 
de jól szervezett, nagyszabású kulturális és közösségi program valósuljon meg. 
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Közm vel dési munkánk, feladataink (közm vel dési tevékenység formák szerint) 
Ismeretterjesztés 

- Intézményünk szervezte a Pet fi szavalóversenyt a város diákjainak, dr Botos Katalin és 
dr. Botos József anyagi támogatásával. 

- A Magyar Kultúra Napja alkalmából került bemutatásra dr. Gyöngyössy Orsolya: 
Bels város ékköve cím  könyve. 

- A Házasság Hetén dr. Mihalecz Gábor tartott el adást a párkapcsolatokról. 
- Filharmóniai koncertsorozatot szerveztünk 3 el adással diákoknak. 
- A Kertbarát Kör szervezésében el adás hangzott el a Kárpát-medence gyógynövényeir l 

és felhasználásukról. 
- Az Arany János emlékév kapcsán irodalmi konferenciát szervezett Fábián Györgyné Dr. 

Szenczi Ibolya. 
- A Faludy Műhely szintén konferencia keretében népszerűsítette a költészetet. 
- Szabó György, a bükki füves ember, óriási érdeklődés mellett tartotta meg előadását. 
-  A Születés Hete keretében kerekasztal beszélgetést hallhattunk Család születik 

témakörben, megismerkedhettünk a Kriston módszerrel és Hadas Krisztina újságíró 
beszélt családokat segít  munkájáról. 

- A Levéltár szervezésében el adást hallhattunk. 
- A TIT szervezésében zenés beszélgetésre került sor Samu Mihállyal. 
- Ismét kapcsolódtunk az Országos Rajzfilmünnephez gyerekeknek szánt filmekkel, 

kézm vességgel, könyvárusítással. 
 
Képzés 

- Számítástechnikai tanfolyamot szerveztünk küls s cég bevonásával 4-szer 30 órában. 
Igény mutatkozott a folytatásra is. 

- Decemberben indult a targonca vezet  képzés a Békés-megyei KISOSZ szervezésében. 
 
Kiállítás 

- Különleges és ritkán látható gy jteményt láthattak az érdekl d k a Stéhlik Lajos 
kiállításon. 

- Bokroson Pálinkó Dezs  amat r képz m vész anyagát láthatták az érdekl d k. 
- Bencsik Szilveszter kiállítása volt látható februárban. 
- Piroska János fest m vész anyaga egy hónapig volt látható. 
- Tóth Kovács József fest m vész tárlatát áprilisban tekinthették meg. 
- Bokroson gobelin kiállításon mutatkoztak be a kézimunka szerelmesei. 
- Szimbiózis címmel Hoffer Andrea és E. Rácz László képz m vészeti anyaga volt 

látható. 
- Képz m vészeti Egyetem fest  szakos hallgatóinak kiállítása 
- 25 éves a Szög-Art 
- XX. Tiszavidéki Amat r Alkotók Tárlata Bokroson 
- Csonka, Jánosi, Kármán, Koltay, Kristófy, Mányoki, Radvánszky, Szász, Végvári – 

csoportos kiállítás 
- Plein Air 
- Nádas Alexandra kiállítása 
- Dudás Sándor kiállítása 

 
Közösségi szolgáltatás 
Marketing 

Honlap készült a Borfesztiválhoz, http://www.kultur.csongrad.hu/borfeszt/index.html 
Információ 

 Közfoglalkoztatott kollegákkal sikerült megoldanunk, a földszinti információ szolgáltatást, 
az este 7-ig történ  jegyárusítást. 
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Plakátjainkban, programjaink megjelenésében, az egyel re csak közfoglalkoztatásban lév  
grafikus kollegánknak köszönhet en, állandó, kiegyensúlyozott színvonalat tudtunk nyújtani. 

Elkészült az intézmény kommunikációs terve, melyhez kapcsolódik az arculat tervezése is. 
 
 
Művelődő közösségek tevékenysége 
- László Imre Baráti Kör – Havonta 2 alkalommal jött össze a csoport a M vel dési 

Központban 30 f s közösségükkel. Az alkalmankénti próbák mellett kiállítás megnyitóinkon, 
boros rendezvényeinken segítették munkánkat. Önálló nagy rendezvényük a László Imre est, 
intézményünk egyik kiemelt programja. 

-  Röpülj Páva Kör – Két hetente találkoztak. A László Imre Körhöz hasonlóan vettek részt 
rendezvényeinken. Összeszokott csoportjukkal ahol megjelentek, hangulatot teremtettek. 

-  A Hagyományőrző Kézimunka Szakkör heti találkozásain túl a Belvárosban vett részt 
kézm ves bemutatóikkal. Évi nagy kiállításuk sok-sok érdekl d t vonzott decemberben. 

-  A Csongrádi Színtársulat hetente 2 alkalommal próbál, mely találkozások a fellépések el tt 
akár napi rendszeresség vé is váltak. A Menyasszonytánc cím  el adásuknak több százan 
tapsoltak Csongrádon, valamint Csongrádon és határon túl is. 

- A Csongrádi Kertbarát Kör tagjai havi klubfoglalkozásuk mellett lelkesen vettek részt 
borászati, szakmai jelleg  rendezvényeinken, s rengeteg növényt kaptunk továbbra is a 
Kézm vesházakhoz. 

-  A Stéhlik Lajos Képzőművészeti Kör heti foglalkozásain találkoznak a képz m vészettel 
foglalkozók.  

-  A Csongrádi Versmondók Köre alkalmanként találkozik, f ként fellépések el tt gy lnek 
össze intézményünkben. 

- A Csongrád és Térsége Biokultúra Egyesület bázisának tekinti a M vel dési Központot. 
Minden olyan rendezvényünkön, bemutatókon számíthatunk rájuk, mely érdekl dési körüket 
érinti. 

- A Városi Nyugdíjas Klub szintén havonta szervezte táncos, vidám estéit, összejöveteleit. 
-  Az Egyetértés Nyugdíjas Klub havonta egyszer tartotta foglalkozását. 
-  A Nyugdíjas Pedagógus Klub intézményünkben találkozik 2 hetente. 
- A Grotta Alapfokú Művészeti Iskola központja intézményünkben található. 
- A Dalma Dance Club 2016-tól indított modern tánc- és mazsorett csoportot, hetente 1-szer. 

Rendszeres fellép i rendezvényeinknek. 
- A Bokrosi Nyugdíjas Klub aktív résztvev je a település rendezvényeinek. 
-       Bár nincsenek egyesületbe szervez dve, de hetente találkoznak a kismamák a Kerekítő 
foglalkozásán. 
 
Rendezvények szervezése 

- A városi ünnepségek megszervezése, levezetése, engedélyek megkérése 
intézményünk feladata volt. (Magyar Kultúra Napja, március 15., Kommunizmus 
Áldozatainak Emléknapja, Doni H sök Emléknapja, Pedagógus Nap, Jó tanuló, jó 
sportoló, Augusztus 20., október 6., október 23., Halottak napja, Adventi 
gyertyagyújtások) 

- Az újévi Operettgála 2017-ben is teltházas el adás volt. 
- A Házasság Hetén filmvetítés és Szirtes Edina Mókus koncertje várta az 

érdekl d ket. 
- Télbúcsúztató felvonulásra gy ltek össze az iskolások, óvodások. 
- A Csipkerózsika – zenés, táncos mesejáték beavatta a diákokat a táncszínház 

világába. 

- Kovács Kati táncdalénekes n napi koncertjére minden jegy elkelt. 

- Ma estére szabad a kecó címmel szórakoztató vígjátékot láthattak vendégeink. 
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- A Cseh Tamás Program keretében adott koncertet: Petruska, Pély Barna, a   
Hochspannung Lebensgefahr, a Robot Acoustic 

- A Majális f z versennyel és szórakoztató programokkal 2 napon át várta          
vendégeinket. 

-      Színházbérletünkben, és még négy el adáson mutatta be a Csongrádi 
Színtársulat  a Menyasszonytánc c. musicalt. 

-     Anyáknapján Szulák Andrea koncertet szerveztünk az EFI-vel 
együttm ködésben. 
-      A Fúvószenekar nálunk tartotta májusi koncertjét. 

-  El zs rizés után került megrendezésre a Közönség Bora rendezvény. 
-      Gyermeknapot tartottunk Bokroson, és Csongrádon a Mozi menza el tti  
parkolóban, több szervezettel, intézménnyel összefogva. 

-  Népdalkörök találkozóját szerveztük közösen a Röpülj páva körrel. 

- A Nagyboldogasszony templomban nyáron két komolyzenei koncertet 
szerveztünk. Heged -hárfa duó és Csongrád hangjai címmel Horti Lilla, Busa Tamás, 
Kóbor Tamás adott koncertet. 

- A Bokrosi lovasnap minden hivatalos szervezési része intézményünk feladata 
lett az évek alatt. 

-  A 38. Csongrádi Napok megnyitója az Alföld NE-sel és a Máskép zenekarral 
fényfestés kíséretében. 

- Tánc- és Zene Nemzetközi Fesztivál 

-  Borfesztivál szakmai napja Bokroson a Kormányhivatallal közös 
szervezésben. 

- XX. Csongrádi Borfesztivál a F  utcán 

- A miniszter félrelép c vígjáték bemutatása bérletes el adásban. Ebben az 
évben több színház- és zenei programunknál kellett kiírni, hogy minden jegy elkelt. 

- Márton-napi vigadalom az ovisokkal a Kossuth téren. 

- Újbor Fesztivál  

- Az Arany év alkalmából zenés-irodalmi estet szervezett Góg János, dr Botos 
József. 

- László Imre est 

- Rendíthetetlen ólomkatona – gyerekel adás 

- Adventi vásár és hozzá kapcsolódó programok a Kossuth téren négy hétvégén. 
Kísér  programként ismét megszervezte Murányi László képvisel  úr az Él  
Betlehemet. 

- Alföld NE Karácsonyi Gálája 

 
Tábor 

- Több napon át tartott a Visegrádi Négyek országából érkez  diákok találkozója a Grotta 
AMI szervezésében. Intézményünk a kézm ves foglalkozások, a táncház megtartásában, 
szervezésében, a záró kiállítás rendezésében vett részt. Helyszínül biztosítottuk a 
Kézm vesházakat. 

 
Származtatott alapszolgáltatások 
Bevételeink növelésére rendszeresen bérbe adtuk termeinket árusításhoz, intézményi, civil és 
családi rendezvényekhez. A legjelent sebbek: 

- EFI bál 
- Rómeó bál 
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- Bársony M. SZ.I. kollégiumának átadó ünnepsége 
- Szalagavató ünnepség – Bársony M. Sz.I. 
- Szilveszteri bál 

 
Belvárosi Kézművesházak 

- Februárban az Utazás kiállításon kézm ves bemutatóval és szóróanyagokkal ajánlottuk 
az érdekl d k figyelmébe értékeinket. 

- Márciusban a Visegrádi Négyek országából érkezett diákok vették birtokba a házakat, s 
alkottak együtt kézm veseinkkel. 

- Húsvétkor hagyományos, hogy a Belvárosban programmal, gyerekel adással, 
kalácssütéssel, tojásfestéssel, szövéssel, agyagozással, táncházzal várjuk a csongrádi és a 
haza látogató családokat. 

- Tavasztól szig vállalkozó bevonásával m ködött a Borház. Sajnos a településrészen 
él k nem vették jónéven még a halkabb, akusztikus koncerteket, és csoportos 
rendezvényeket sem. Így a szezon végeztével a vállalkozó befejezte a Borház 
m ködtetését. 

- Pünkösdkor kürt skalácssütés és gyermek programok várták a kikapcsolódni vágyókat. 
- Júliusban 2. alkalommal került megrendezésre a Menta ünnep, ahol a gyógy-és 

f szernövények köré épültek a programok. 
- Szappanf z  tanfolyamon 11-en vettek részt. 
- Az év során több alkalommal is filmforgatás helyszínéül szolgáltak a Kézm vesházak. 

(Gasztroangyal, Pecatúra – m5 tv, Játékfilm több napon át) 
- A Közösségek Hete alkalmából csongrádi civil szervezetek találkozóját, egymásnak 

történ  bemutatkozását szerveztük meg. 
- Az Erzsébet tábor csoportjai rendszeresen kértek foglalkozást. 
- A világ minden tájáról érkeztek látogatók, bejelentett csoportok. 
 

2017. évi látogatói létszám havi bontásban              

hónap létszám 
március 6 
április 752 
május 274 
június 614 
július 232 
augusztus 194 
szeptember 147 
október 67 
november 22 
december 11 
  
Összesen 2312 

 
 
Alföld Néptáncegyüttes 

- A néptáncegyüttes létszáma jelenleg 130 f . 
- Áprilisban Szegeden a XXVII. Országos Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztiválon, ahol 

mind a gyermek, mind az ifjúsági csoport arany min sítéssel tért haza, a nyitó m sort 
néptánc együttesünk és a Máskép zenekar mutatta be. 

- Augusztusban immár hagyományos módon, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékpark adott otthont a Csongrád megyei Szent István napnak. A rendezvényen 
közrem ködött Erdélyi Luca, valamint a Csongrád megye Alkotói díjával korábban 
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kitüntetett Alföld Néptáncegyüttes és a szintén csongrádi MásKÉP zenekar. 
- A XX. Csongrádi Borfesztivál nagysiker  záró produkciója ez évben is a nyári Alföld 

Gála volt. 
- Az együttes, az Önkormányzat támogatásával, egy hetet tölthetett Erdélyben, ahol 

adatközl  táncosokkal, zenészekkel találkozhattak. 
- Az év végi karácsonyi Alföld Gála 2 napján több, mint 600-an láthatták a táncegyüttes 

m sorát, melyben közrem ködött a Suttyomba zenekar és a Black Five együttes. 
- Az év folyamán kb. 25 egyéb felkérésnek tett eleget az együttes, f ként hétvégéken. 

 
 
Partnerség 

Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn az intézményünkben működő szervezetekkel. 
Segítjük programjaikat, közösen gondolkodunk. (Kifejtve a m vel d  közösségek címszónál.) 
 
A város civil szervezeteivel rendszeressé váltak közösen szervezett programjaink: 

-  Bölcső NCsE-vel a Házasság Hete, Születés Hete, Gyerek karácsony valósult meg 
közösen, de minden olyan rendezvényen számíthatunk rájuk, ahol kézm vességre 
várjuk a gyerekeket. 

-  A VI-FI Vitalitásért és Fiatalokért Egyesület minden olyan alkalommal 
segítségünkre volt, ahol családoknak, gyerekeknek kínáltunk lehet séget együttlétre, 
s k azok, akik koordinálják az önkéntes munkára vállalkozókat. Hetente m ködtetik 
intézményünkben az Önkéntes pontot. 

- A Múzsa Művészeti Egyesülettel közösen valósult meg a Tánc- és Zene 
Nemzetközi Fesztivál, valamint az Újbor Fesztivál. 

- A Csongrádi Zenebarátok Kórusa minden évben koncerttel örvendezteti meg 
közönségét intézményünkben. 

- A Senior Úszó és Szabadidősport Egyesület két éve kapcsolódott a borfesztiválhoz 
a Sz l -d l  futóverseny szervezésével. 

 
Valamennyi oktatási, kulturális, szociális intézménnyel törekszünk a jó kapcsolatra, kölcsönösen 
segítjük egymást. 

- Az általános iskolák rendszeresen részt vettek a gyerekeknek szervezett 
programjainkon, színházi el adáson, filharmóniai koncertsorozaton, szavalóversenyen. 
A szervezésben nyújtott segítséget térítésmentes rendhagyó irodalom-és történelem 
órákkal köszöntük meg, melyeket az osztálytermekbe vittük. 

- Talán a közelség miatt is a leggyakoribb volt a kapcsolatunk a Galli J.Á.I-val, akik 
báljaikat, növendék koncertjeiket, rendhagyó énekóráikat nálunk tartják. Napokra 
birtokba veszik a házat próbáik során. 

- Az adventi gyertyagyújtások ünnepi m sorát az általános iskolák ajándékozzák nekünk. 
- Az Óvodák Igazgatóságával közös rendezvényünk volt a Télbúcsúztató, a Márton-nap 

és a Gyermeknap. 
- Az EFI vezetése és munkatársai nyitottak az együttm ködésre. Több programunkat 

segítették jelenlétükkel, egészségügyi méréseikkel. Pályázataik révén sikerült ingyenessé 
tenni a városi Anyák-napi koncertet, valamint dr. Tari Annamária el adását. 

- A Bársony I. Szakközépiskola rendszeresen jelen van életünkben. Építenek, 
szállítanak, faanyagot és munkaer t kaptunk t lük nagyrendezvényeinkhez. Mi pedig 
biztosítottuk iskolai ünnepeikhez, versenyeikhez a hátteret. 

- A BJG minden oktatást segít  programunkat befogadta, támogatta. 
- A Sághy M. Szakközépiskola nélkül nem valósulhatott volna meg az Alföld Gála. 

Rendkívül rugalmasak voltak. A tanítás ellenére több napon át lehet séget kaptunk az 
el készületekhez. 

- Feln tt színházi el adásaink alkalmával kedvezményes jegyet biztosítunk a 
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középiskolásoknak, amivel f ként a kollégisták élnek. 
- A Városellátó nagyrendezvényeink támogatója: színpadépítés, szállítás, tereprendezés. 
- A legszorosabb együttm ködésünk a Csongrádi Információs Központ Cs.K. 

Könyvtár és T.L. Múzeum vezetésével volt. Több közös nyertes pályázaton dolgozunk 
együtt 2018-ban is.  

o A Cselekv  Közösségek Mintaprojekt elnevezés  programjában a CsongrádON – 
Városismereti kalandjáték közösségi kidolgozása cím  pályázat közös 
megvalósítása hamarosan indul. Elnyert összeg: 1.999.999,- Ft. 

o Az EFOP 5.3.1.-es projektben több civil szervezettel együtt valósítunk meg 
rendezvényeket, programokat. A pályázatot az Önkormányzat nyújtotta be. 
Elnyert összeg: 35.000.000,- Ft. 

 
 
Karbantartás, felújítás 

Belvárosi Kézművesházaknál a tavasz beköszöntével kollegáink kijavították a házak alját, s 
kívülr l újrameszelték a falakat. A szükséges asztalosmunkát is elvégezték, ajtók, ablakok kerültek 
javításra. 
 Az intézmény platós kocsiját lem szakiztattuk. Hatalmas segítség nem csak a mi 
munkánkban, hanem szinte rendszeresen a többi intézményében is. Sportnap, óvoda költöztetése, 
id sek napjához szállítás Bokrosra stb. 
 A bokrosi m vel dési ház nagytermét kijavíttattuk, kifestettük. 
 A m vel dési központ laposteteje évek óta beázott, olyannyira, hogy a lépcs ház falán folyt 
végig az es víz, s vödrökben fogtuk fel. Ezt a problémát sikerült orvosolnunk egy teljes felújítással. 
 Ugyanígy minden es zés alkalmával a tetőtér irodái, mosdó helyiségei is beáztak, s ennek 
következtében a vakolat lehullott az utcai fronton és a bels  udvari részen is. Két tet ablak és az 
elhasználódott cserepek, cseréplécek kerültek kicserélésre. 
Mindkét felújításért köszönettel tartozunk az Önkormányzatnak. A tet tér javításakor tanácsolták a 
kivitelez k, hogy a pár éven belül szükségessé válik a tet  teljes felújítása, mert a gerendázat porlik 
szét. 
 Az Öregvár utca 57 sz. alól, ahol a Rejtekhelyet üzemeltetjük, konténernyi törmeléket és 
szemetet gy jtöttek össze kollegáink. 
 A borfesziválra készülve kollegáink felújították a faházakat, s a fesztiválhoz szükséges 
párakapu, fotófal, színpadlépcs  is saját kivitelezésben készült el. 
 
Pályázatok 
2017-es nyertes pályázataink inkább a 2018-as év munkáját segítik, er sítik, hisz ebben az évben 
kerülnek felhasználásra. 

 Nemzeti Kulturális Alap (komolyzene)               200.000,- Ft 
-     Nemzeti Kulturális Alap (közm vel dés) 

Köt dések - Csongrádi fiatal m vészek bemutatkozására   1.282.000,- Ft 
- Nemzeti Kulturális Alap (közm vel dés) 

Színházi el adásra            700.000,- Ft 
- Nemzeti Kulturális Alap (közm vel dés) 

Helyi érték és település imázs - Közm vel dési konf.       460.000,- Ft 
- Nemzeti Kulturális Alap (közm vel dés) 

Gyermek el adások Csongrád járás kistelepülésein       600.000,- Ft 
- Csoóri S.Program – Táncházak          500.000,- Ft 

Csoóri S.Program – Alföld NE szakmai munkájára    6.200.000,- Ft 
 
Összesen:         9.982.000,- Ft 
 
 




