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A MŰVELŐDÉSI HÁZ 2019. ÉVI SZAKMAI MUNKÁJA 

 Színházi események, előadások: 

 A művelődési házban 2019-ben nem volt színházi előadás. November 13-án autóbuszos színházlátogatás 

keretén belül a Miskolci Nemzeti Színházban, a Luxemburg Grófja című előadást nézhette meg az, aki je-

lentkezett (68fő). 

 Nemzeti ünnepek, jeles napok: 

Nemzeti ünnepeinket az események rangjához illően köszöntöttük. Hagyomány, hogy a Március 15-i és az 

Október 23-i ünnepség a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-

lával közösen kerül megünneplésre. 2019-ben harmadik alkalommal lett szónoki beszédíró pályázat meghir-

detve Március 15-ére, ahol a nyertes pályázó mondhatta el az ünnepségen a beszédét.  

 Kiállítások: 

 2019-ben kettő kiállításunk volt. Augusztusban Pázmándi Sándor Subogó völgy címmel állított ki 

sajószögedi életképeket, valamint a régi fényképezőkép gyűjteményét. A második kiállítás a szépkorúak 

hetének programsorozatán belül valósult meg, Gondol Károlyné foltvarrással készült munkáit és Asztalos 

Lajosné mézeskalács alkotásait állítottuk ki. Év végére felkerültek a községről készült fényképek a művelő-

dési ház falára, így már állandó kiállításnak is helyt adunk.  

Rendszeres csoportfoglalkozások: 

 A Búzavirág Népdalkör minden héten kedden, a Fürge Ujjak kézimunka klub minden héten szerda délután, 

a Szivárvány nyugdíjas klub pedig minden hónap első hétfőjén, a művelődési házban tartotta összejöveteleit. 

Csütörtökönként senior torna volt 16 órától. Kéthetente vasárnap református istentiszteletnek adott otthont a 

művelődési ház. 

Saját szervezésű, betervezett rendezvényeink: 

Január végén volt a nyugdíjasok pótszilvesztere. Mindig sokan jönnek el és nagyszerű a hangulat. 

 

2019-ben már 7. alkalommal került megrendezésre a Családi Majális.  

A már bevált programok mellett tavaly először, meghívott fellépő műsora is várta a művelődési ház melletti 

térre kilátogatókat. (Gönci betyárok mutatták be a fokos, a karikás, a mordály valamint a kürt használatát. 

Megismerhettük a ruházatukat, illetve a kiegészítőiket, valamint ízelítőt kaphattunk betyártáncokból is.) 

 

Az év folyamán a legkiemeltebb, gyermekeket célzó rendezvényünk a Gyermeknap május utolsó szombat-

ján, ahol az egész napos rendezvényen sokszínű, izgalmas eseményeken vehetnek részt a családok. 

 

A Falunapokat színvonalas műsorok, fantasztikus koncertek jellemezték. Új elem volt, hogy a helyi kéz-

művesek is bemutatták termékeiket. (A kézimunka klub alkotásai is megtekinthetőek voltak és sütemény-

kóstoló is volt.)  
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Szépkorúak hete 

 

2019 szeptemberében három napon keresztül minden a szépkorúakról szólt. Igyekeztünk mindenben a ked-

vükre tenni. Nagy sikert aratott a megnyitón a gyerekek műsora, de a kiállítást is nagy örömmel fogadták. 

Rekordszámú szépkorú jött el a vacsorára és élvezte a látványos operett előadást a nap végén. Ismét készül-

tünk egy kvíz játékkal, ami osztatlan sikert aratott, egymással versengve próbálták megfejteni a régi televí-

ziós mesék főcímdalait. A művelődési ház előtt sikerült egy látványos dekorációt készítenünk az ősz jegyei-

ben, amire sok dicséretet kaptunk, ez ösztönöz arra, hogy más alkalomra is készítsünk ilyet. 

 

 

2019-ben másodszor csatlakozott intézményünk az Országos Rajzfilmünnephez. A filmes programban 

magyar és nemzetközi, klasszikus és kortárs művek szerepelnek. A legkisebb gyerektől a felnőttekig külön-

böző korosztály számára kínálta a közösségi filmnézés élményét. A programban való részvétel ingyenes 

volt. Az óvodával való egyeztetés után, november15-én a Vuk című rajfilmet nézhették meg a művelődési 

házban az óvodások. Kiegészítő programként csillám tetoválással készültünk: minden kisóvodás kapott egy 

kis rókát a karjára. Ajándékként egy hajtogatott rókafigurát adtunk ajándékba mindenkinek, aki részt vett a 

programon.  

 

A Községi Karácsonyi ünnepség és a Szeretetvendéglátás a művelődési házban és a parkolóban került 

megrendezésre. Felléptek az ünnepségen az Óvodásaink és a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4. osztályos tanulói is. A jó kapcsolatnak hála, a Szivárvány nyugdíjas 

klub minden tagja 1-1 tepsi süteménnyel támogatta a rendezvényt. 2019-ben második alkalommal hirdettünk 

meg adománygyűjtést, rászoruló gyermekek megsegítésére. Rengeteg adományt kaptunk, melyet Polgármes-

ter Úr ünnepélyes keretek között, a szeretetvendéglátáson adott át a Magyar Vöröskereszt helyi képviselőjé-

nek. 2019-ben először volt kiegészítő program ennél az eseménynél. A gyerekek nagyméretű fából készült 

készségfejlesztő játékokon tehették próbára ügyességüket.  

 

Kirándulások: 

 

Ősszel a nyugdíjasokkal Aggteleken voltunk, hazafelé pedig megnéztük az Edelényi kastélyt is. Még szinte 

el sem kezdődött az év, de máris kérdezgetik, hová megyünk legközelebb. Úgy tűnik, nagy szükségük van 

az embereknek erre a kikapcsolódási formára.  

 

Külső szervek rendezvényei:  

 A művelődési ház szolgáltató funkciójához szorosan hozzátartozik, hogy befogadja más intézmények, civil 

szervezetek, magánszemélyek és cégek rendezvényeit. Kiemelten fontosnak tartjuk és partnerként kezeljük 

az oktatási intézmények rendezvényeit és próbáit (óvodai jótékonysági bál, iskolai jótékonysági bál, óvodai 

jótékonysági sütivásár, óvodai évzáró és ballagás, iskolai évnyitó utáni főzés). Helyet adunk az iparcikk vá-

sárokon kívül: termékbemutatóknak, esküvőknek, házassági évfordulóknak, születésnapi összejöveteleknek, 

halotti toroknak, ballagásoknak, állástoborzásoknak, véradásnak, ruhaosztásnak, Református Istentisztelet-

nek, látásvizsgálatnak, a községben működő művészeti csoportok évzáró bankettjeinek, és a Szögedért 

Egyesület rendezvényeinek (bálok, előadások). 



3 
 

 

2019-ben összesen 167 alkalommal volt valamilyen esemény a művelődési házban. A ház az elmúlt évben 

291 napot volt nyitva, ami azt jelenti minden második napra esett valamilyen esemény, vagy rendezvény. 

Iparkodunk minden külső szervezet rendezvényét meglevő eszközeinkkel, fizikai segítségünkkel támogatni. 

Széket, asztalt pakolunk, dekorálunk a rendezvények előtt, takarítunk a rendezvények után. Ennyi esemény-

hez a meglévő humán erőforrás szükséges. 

 

Partnerség és szakmai kapcsolatok: 

Egyetlen intézmény sem működhet magában, elszigetelten, kapcsolatok nélkül. Az együttműködésnek meg-

határozó szerepe van, sokat jelentenek a személyes ismeretségre épülő kapcsolatok is. A hagyományok ápo-

lása, intézményi és települési rendezvények: falunapok, majálisok, vetélkedők, találkozók, megemlékezések, 

a helyi kisközösségekkel való folyamatos kapcsolat az együvé tartozás érzését erősítik. Nagyon jó a kapcso-

lat valamennyi községben működő csoporttal. A hagyományos ünnepségek, községi rendezvények megszer-

vezését és lebonyolítását Polgármester Úrral, Sajószöged Községi Önkormányzatának munkatársaival, az 

Általános Művelődési Központ pedagógusaival és a konyhai dolgozókkal, valamint a Sajószöged Község-

üzemeltetési Kft. dolgozóival közösen végezzük. Intézményünk a rendezvények kulturális részét egyezteti le 

a közreműködőkkel, ünnepi megemlékezések alkalmával biztosítja a szükséges technikai feltételeket, vala-

mint a rendezvényekhez tartozó kiadványok (meghívó, plakát) grafikai és sokszorosítási munkálatait végzi. 

 

Kapcsolattartás a lakossággal: 

 

Munkánk szerves részét képezi, hogy a lakosságot értesítsük a leendő programokról, valamint beszámoljunk 

az elmúlt eseményekről. A Saj(t)ó-Szögedről újság hasábjain rendszeresen jelennek meg beszámolók és pla-

kátok. Igyekszünk bevonni ebbe a munkába a résztvevőket, így ők írják meg az élményeiket. A község 

Facebook oldalán szintén rendszeresen közzé tesszük az eseményeket, valamint rendezvényenként kb. 20-25 

db plakátot helyezünk ki a községben.  

 

Személyi feltételek: 

 

A könyvtárban és a művelődési házban jelenleg 3-an dolgozunk. Ez a létszám szükséges ahhoz, hogy tudjuk 

tartani a meglévő minőséget.  

 

Tárgyi, technikai feltételek: 

 

Az intézmény belső tereinek állagmegóvása folyamatos, a kisebb karbantartási munkálatokat a Községüze-

meltetési Kft. munkatársai végzik el. Tárgyi feltételeink a rendezvények lebonyolításához és a foglalkozások 

megtartásához adottak, azonban a nagy igénybevétel miatt az eszközök meghibásodása gyakori. Az elmúlt 

évben kaptunk új asztalokat valamint 2 üvegvitrint a művelődési házba, aminek nagyon örültünk. Kisebb 

technikai eszközök vásárlása az idei évben is elengedhetetlen feltétele lesz a zavartalan működésnek. 

 

Egyéb megoldásra váró, nem szakmai feladatok:  

 Az egyre több rendezvény újabb és újabb dekorációt igényel. Néhány időtálló dekorációs kellék 

sokat segítene a munkánkban.  

 A művészöltöző burkolatának cseréje időszerű lenne. 

 A színpadi függöny mögötti területen irányfényeket kellene kialakítani. 
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 Asztalterítőt szeretnénk az asztalokra. 

 2020-ban szükség lesz a mosdók tisztasági festésére. 

 A célszerűség miatt, néhány kapcsolót át kell helyezni. 

 Egy új projektor is szükséges. 

 A színpadi függöny kitisztíttatása is időszerű. 

 

Összegzés: 

  

A Sajószögedi Művelődési Ház és Könyvtár küldetése az itt élő polgárok számára az elérhető kulturális és 

közművelődési szolgáltatások biztosítása, ezzel is hozzájárulva a kulturális esélyegyenlőség megvalósításá-

hoz. Célunk a régi és a helyi hagyományok megőrzése és ápolása mellett újak teremtése, melyek a közös-

ségépítés alapjai mindenkor! 

Az intézmény fennállása alatt folyamatosan bázisa volt a művelődni vágyó öntevékeny közösségeknek, va-

lamint a művészetekre fogékony polgároknak. Elsődleges célunk napjainkban is az, hogy minden korosztály 

találjon a kulturális palettán olyan programot, amelyre szívesen látogat el, ami értéket közvetít számára, ahol 

együtt lehet hasonló érdeklődési körű társaival, ahol tevékenységével hozzájárulhat a helyi társadalom for-

málásához. A 2019-es évben hagyományos, már megszokott rendezvényeink mellett új, hagyományteremtő 

szándékkal létrehozott programjaink is voltak. Ehhez szükséges a képviselő-testület azon szemlélete, amely 

támogatóan állt munkánkhoz és a rendelkezésre álló humánerőforrások mellett, a pénzügyi források nagy 

részét is biztosítja. Hiszen ahhoz, hogy megfelelő minőségű szakmai munkát tudjunk végezni, nem elegendő 

a rendelkezésre álló humán erőforrások maximális kihasználása, igazi eredményt csak az anyagi, tárgyi fej-

lesztés hozhat. A művelődési ház épületét továbbra is sokan és sokat használják. Ezentúl is nyitottak va-

gyunk minden új kezdeményezésre, és lehetőségeinkhez mérten próbálunk helyet és segítséget biztosítani. 

Összességében a művelődési ház 2019-ben is egy gazdag, színes, eseménydús, sikeres évet zárt. Mindez 

elkötelezettséget mutat a részünkről, bizalmat jelez a látogatóink oldaláról, segítő támogatást a Polgármeste-

ri Hivatal részéről, valamint a fenntartó Önkormányzat felől is, hiszen anyagi támogatása nélkül nem tudtuk 

volna megvalósítani kitűzött céljainkat. KÖSZÖNJÜK! 

 

 

Firtkóné Ládi Heléna 

könyvtáros 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A beszámolóm végén megköszönöm a könyvtár és a művelődési ház működését biztosító Önkormányzatnak 

az elmúlt évi anyagi támogatását. 

 

 

A beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket, véleményüket szívesen fogadom. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, amennyiben beszámolómat megfelelőnek tartják, elfogadni szí-

veskedjenek. 

 



5 
 

MŰVELŐDÉSI HÁZ 2020. ÉVI PROGRAMTERVEZETE 

Rendszeresen ismétlődő programok 

1. Január 6-tól Minden hónap első hétfőjén Szivárvány nyugdíjas 

klub összejövetele 

2. Január 7-től Minden kedden népdalköri próbák 

3. Január 8-tól Szerdánként kézimunka szakkör 

5. Január 9-től Minden csütörtök délután Senior torna 

6. Január 26-tól Kéthetenként vasárnap Református Istentisztelet 

Betervezett programok 

1. Január 25. Pótszilveszter a nyugdíjasoknak 

2. Február 22. Baba-mama vásár 

3. Március 13. 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc  

megemlékezés 

4. Március Autóbuszos színházlátogatás 

Hegedűs a háztetőn színházi előadás a 

 Miskolci Nemzeti Színházban 

5. Április 04. Húsvéti témájú bábszínházi, vagy gyermekszínházi elő-

adás a művelődési házban 

6. Május 1. Családi Majális 

7. Május 9. Sport bál 

8. Május  Baba-mama vásár 

9. Május 30. Gyermeknap 

10. Augusztus 7-8. Falunap 

11. Augusztus 15. Baba-mama vásár 

12. Szeptember 12. Autóbuszos kirándulás a nyugdíjasoknak 

13. Szeptember  

16-17-18. 

Szépkorúak Hete rendezvénysorozat 

14. Október 8-9-10. Országos Könyvtári Napok 

Élőszavas mesemondó előadás 

Író-olvasó találkozó: Urbánszki László íróval 

Könyvbörze 

15. Október 22. 1956-os Forradalom és Szabadságharc megemlékezés 

16. Október 17. Baba-mama vásár 

17. November Országos Rajzfilmünnep 

18. November Autóbuszos színházlátogatás 

19. December 05. Gyermek előadás a művelődési házban. Tihanyi vándor-

színpad: Megjött a Mikulás c. zenés mikulásváró előadása 

20. December 18  Karácsonyi ünnepség, Szeretetvendéglátás 

21. December 31. Szilveszteri bál 

 

A rendezvénynaptár azokat a súlyponti rendezvényeket tartalmazza, amelyek időpontját már az év elején 

nagy valószínűséggel meghatározhatjuk. A rendezvénynaptár iránymutató, a változtatás lehetőségét magá-

ban hordozza. 
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Ezen kívül a Művelődési Házban kerül megrendezésre (amiről eddig tudomásunk van): 

1. Február1. Óvodai jótékonysági bál Óvoda rendezvénye 

2. Február 28. Egyesületi bál Szögedért Egyesület 

rendezvénye 

3. Szeptember 1. Iskolai évnyitó Iskola rendezvénye 

4. Október 24. Egyesületi bál Szögedért Egyesület 

rendezvénye 

5. December Jótékonysági sütivásár karácsonyi műsor-

ral egybekötve 

Óvoda rendezvénye 

 

 

 

 


