Tárgy:
A kismarosi Művelődési Ház és
IKSZT 2014. évi beszámolója

Mellékelten benyújtom a kismarosi Művelődési Ház és IKSZT 2014. évi működéséről szóló
beszámolóját.
Határozati javaslat: A Képviselő Testület elfogadja a kismarosi Művelődési Ház és IKSZT
2014. évi működési beszámolóját.

Az előterjesztést készítette:
Pálmai-Burik Éva intézményvezető

Kismaros, 2015-03-31

BESZÁMOLÓ
A KISMAROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
IKSZT 2014. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

KÉSZÍTETTE: PÁLMAI-BURIK ÉVA

A Művelődési Ház és IKSZT önálló intézmény, gazdasági feladatait az Önkormányzat látja
el. Alaptevékenységeink közé tartozik: közösségi színterek működtetése, közművelődési
tevékenységek és támogatásuk, könyvtári szolgáltatás, kiemelt önkormányzati rendezvények,
nemzeti ünnepeink, a ház termeinek bérbeadása és üzemeltetése.
Kronológiai sorrendben legfőbb eseményeink:
Jan. 3-án előadás sorozat indult Jakobszen-Tátrai Zsófia szervezésében, Kommunikáció a
családban címmel, mely 30-40 főt vonzott a Művelődési Házba alkalmanként. Az előadás
belépődíj nélküli volt, így mi is ingyenesen biztosítottuk számukra a helyiséget, remélve,
hogy lesz folytatás.
Jan. 12-én a Malenkij Robotra emlékeztünk.
Jan. 14-én Buszos színházlátogatást szerveztünk Budapestre az Erkel Színházba, ahol az
Aidát láttuk.
Jan. 25-én Pótszilvesztert tartottunk a Művelődési Ház nagytermében.
Jan. 29-én Lakossági fórumot tartott a Magyar Vöröskereszt az árvízi védekezésről.
Jan. 31-én Desenvoltura, spanyol akusztikus gitár koncertet hallhattunk egy fiatal kismarosi
pár előadásában.
Febr. 7-én Véradás volt a Magyar Vöröskereszt szervezésében. Elmondásuk szerint, egyre
többen szánják rá magukat erre a nem éppen kellemes fél órára településünkről.
Szintén ezen a napon tartotta farsangi bálját az iskola a Művelődési Ház nagytermében.
Febr. 8-án a Nyugdíjas klub szervezésében szintén Farsangi bál volt.
Febr. 14-én a gyermek és felnőtt néptáncosok farsangoltak.
Febr. 20-án a Váci Kajak-Kenu Egyesület szervezésében kajakosokkal találkozhattak a
kismarosiak. Egy rövid sajtótájékoztató után kérdezhettek, fotózkodhattak néhány hírességgel
kicsik és nagyok egyaránt.
Febr. 22-én Helyet biztosítottunk a Jobbik lakossági fórumához, mellyel már a választásokra
készültek.
Febr. 23-án Buszos színházlátogatást szerveztünk Budapestre az Erkel Színházba, ahol a
János Vitézt láttuk.
Márc. 1-én KvarTonus Jazz Group, előadásával igazi jazz hangulatot varázsolt: Strausz
Eszter, Vörös László (kismarosi lakosok) és két zenésztársuk.
Márc. 8-án A Patak Vendéglő közreműködésével Nőbált tartottunk..
Márc. 11-én megalakult a kismarosi Területi Agrárgazdasági Bizottság.
Márc. 13-án a Fidesz tartott lakossági fórumot.
Márc. 14-én emlékeztünk az 1848-49-es forradalomra.
Márc. 22-én lakossági fórumot tartott a Zöldhíd Régió.
Márc. 28-án Magyar Miklós és társai kiállítás megnyitóján vehettünk részt.
Ugyanezen a napon a Zöldhíd Régió újabb lakossági fórumot tartott.
Márc. 29-én a Rock szerelmesei címmel non-stop rock zenével csalogattuk a műfaj kedvelőit.
Ápr. 6-án az Országgyűlési Választásnak biztosítottunk helyszínt.
Ápr.12-én egy nagyszerű gitáros mutatkozott be egy koncert alkalmával, Makó Béla.
Ápr. 13-án Buszos színházlátogatást szerveztünk Budapestre az Erkel Színházba, ahol a
Parázsfuvolácskát láttuk.
Ápr. 16-án Ifidiscót szerveztünk.
Ápr. 25-én Pintér Tünde kiállítás megnyitóján vehettünk részt
Máj. 3-án tartottuk Majálisi rendezvényünket a Csattogó-völgyeben. A szervezés közösen
zajlott Verőce Község Önkormányzatával és Greff Józseffel. A közös szervezésnek
köszönhetően a költségek is több felé osztódtak, de több kismarosi család kérésére a 2015-ös

évben a kismarosi focipályán lesz megtartva ez a rendezvény, remélve, hogy a helyi lakosok
nagyobb létszámmal fognak részt venni.
Máj. 18-án egy középkori hangvételű koncertet szerveztünk. Az együttes vezetője Dobay
Márti volt.
Máj. 25-én az Európai Parlamenti választásoknak biztosítottunk helyszínt.
Máj. 28-án a Zöldhíd Régió közreműködésével buszos kirándulást szerveztünk Gödöllőre a
szemétlerakó helyszínére, ahol megnéztük mit is csinálnak a mi szemetünkkel. Sok kérdésre
választ kaptunk és megerősítettek bennünket a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról.
Délelőtt az iskolások, délután a kismarosi felnőtt lakosok vehettek részt a látogatáson.
Máj. 31-én párkányi képzőművész csoport kiállítása n yílt meg a házasságkötő termünkben. A
kismarosi lakosok közül néhányan nagyon örültek, hogy néhány szlovák szót
feleleveníthettek. Előtérbe került az igazi sztrapacska elkészítése is.
Június 6-án helyet biztosítottunk az elballagó óvodásoknak.
Június 14-én sűrű napunk volt. Délelőtt az Óhegy-dűlő Érdekképviseleti Egyesület éves
közgyűlését tartotta. Délután és este a 8. osztály bankettet tartott ballagásuk alkalmából. Vele
párhuzamosan Desenvoltura koncert volt a Művelődési Házban, spanyol akusztikus
gitárzenét játszott a kismarosi házaspár.
Június 15-én a fóti Waldorf Iskola évadzáró gálaműsort tartott. Mint mindig, maximális
teltházas volt a rendezvényük.
Június 21-én Szent-Iván éj alkalmából a kismarosi magyar néptánccsoportok Pirosalma
címmel évadzáró gálát tartottak. Tűgyújtással és tűzugrással zárult az este, amit a gyerekek
rendkívüli módon élveztek.
Június 22-én Kovács Gabriella megnyitotta első önálló kiállítását az IKSZT házban.
Június 28-án a Kismarosi Kikiáltó szerkesztősége összegyűjtötte az elmúlt néhány év
legfontosabbnak tartott események fotóit, amiből kiállítást rendezett be.
Július 26-án egy fantasztikus koncertnek lehettünk részesei, Száraz Lívia ismét színpadra
lépett. Egyértelmű visszajelzést kapott a nézőközönségtől, akik betöltötték a termet. Folytatni
kell, ezt mi igényeljük, várjuk a folytatást.
Július 31-én indítottuk útjára néptáncos delegációnkat Olaszországba. Hatalmas sikerekkel és
egy életre szóló élménnyel tértek vissza a Fényecske és az Abajdóc táncosai.
Augusztus 3-án Schmidt József halálának évfordulója alkalmából megemlékezést és
koszorúzást tartottunk a Művelődési Ház előtti emléktáblánál.
Szeptember 5-én esztergomi képzőművészeknek rendeztünk kiállítás megnyitót.
Szeptember 6-án egy nagyon érdekes előadást hallhattunk, Hogyan és miért épültek az
egyiptomi piramisok?. Az előadó Papp Árpád L. volt.
Szeptember 26-27-én tartottuk a Marus-napokat, ismét nagyon jól sikerült, köszönhető ez
annak, hogy sokan részt vettek a szervezésben és mindenki magáénak érezte a rendezvényt.
Október 5-én tartottuk az Idősek napját, ami évről-évre nagyobb sikert arat.
Október 12-én a helyi választás fordulatot hozott nemcsak az Önkormányzat, hanem a
Művelődési Ház életében is. Neubauer Rudolf lett az új polgármester, kíváncsian és izgatottan
vártuk hogyan és miként tovább.
Ami rövidesen kiderült, bizalmat és maximális támogatást ígért a Polgármester Úr sok-sok
munkáért cserébe.
Október 17-én Losonczi Gábor felolvasó estet tartott az IKSZT házban.
November 8-án 40 éves jubileumát ünnepelte a Nyugdíjas Klub, vacsorával, műsorral,
kiállítással egybekötve.
November 11-én a szokásos Márton-napi felvonulásnak zárásaként biztosítottunk helyszínt a
Művelődési Házban.
November 15-én Skót táncházat tartott a Dagda. Hosszú kihagyás után jó volt őket újra látni
és hallani.

November 16-án Közmeghallgatást tartott az új képviselő testület. A nagyterem megtelt,
mindenki kíváncsian meghallgatta a bemutatkozást, terveket, majd a program utolsó felében a
lakosság kérdéseire válaszoltak a képviselők és a Polgármester Úr.
November 21-én Buszos színházlátogatást szerveztünk Budapestre az Erkel Színházba, ahol a
Carment láttuk.
November 22-én Sváb estet tartott a Német Nemzetiségi Önkormányzat.
November 23-án Farkas Éva aqvarelljeiből rendeztünk be egy kiállítást a házasságkötő
terembe.
November 24-én Víg Balázs író könyvbemutatót tartott a Művelődési Házba az iskolás
gyerekeknek.
November 29-én Erzsébet–Katalin bált tartottunk a Nosztalgia Táncklub tagjainak.
December 6-án helyet biztosítottunk a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak , akik ezen a
napon tartották adventi gyertyagyújtási rendezvényüket, majd ezt követően kaláccsal és
kakaóval készültek a résztvevőknek.
December 7-én tartottuk karácsonyi vásárunkat a Művelődési Házban.
December 15-én 2000 db pólót és esőkabátot kaptunk a ragyogó Napsugár Alapítványtól,
melyet helyi és környékbéli óvodákban, iskolákban osztottunk szét.
December 20-án tartotta nálunk a Fortuna Sc. évadzáró ünnepségét.
December 27-én Losonczi Gábor felolvasó estet tartott meséiből gyerekeknek.
December 28-án Angyalok és Krampuszok címmel előszilvesztert tartottak a kismarosi fiatal
szülők.
December 31-én Szilveszteri bálokat tartottunk, a Művelődési Házban a Nosztalgia Táncklub,
a Sportcsarnokban a Művelődési Ház szervezésében.

Állandó programjaink voltak 2014-ben a Művelődési Házban:
Heti rendszerességgel: -Olgi-torna hetente 2X
-Fényecske Néptánccsoport próbája hetente 2X,
-Marus Hagyományőrző Tánccsoport próbája,
-Nyugdíjasklub,
-Abajdóc felnőtt magyar néptánccsoport próbája,
-Ping-pong
-Jóga
-Karate hetente 2X
- Sweet Kids ifjúsági hip-hop csoport próbája
Havi rendszerességgel:
-Nosztalgia táncest 2X
Az IKSZT ház kötelező feladatai, amit a nyitvatartási napok mindegyikén biztosítanunk kell:
- e-Magyarország pont működtetése: információk továbbítása a lakosság részére,
formanyomtatványok letöltése internetről, nyomtatás, fénymásolás, ingyenes internetezési
lehetőség biztosítása, számítógép használatának elősegítése;
- vállalkozók ingyenes információhoz jutása;
- helyiség biztosítása az MNVH dolgozóinak, civil szervezeteknek;
- kötelező könyvtár üzemeltetés;
- tanórán kívüli tevékenységek elősegítésére helyiség biztosítása óvodás és iskoláskorú
gyermekek részére 18 éves korig bezárólag
- ifjúság segítése, összefogása.

Az IKSZT ház üzemeltetésével kapcsolatban nagyon komoly adminisztrációs
kötelezettségeink vannak: negyedéves beszámolót kell készítenünk az előre bevállalt
rendezvények megvalósulásáról fotókkal, jelenléti ívekkel. Ez háromhavonta 40-50 program.
Félévente az előírásoknak megfelelő programtervezetet kell benyújtani, pontos dátummal,
várható létszámmal, programleírással.
Mivel az IKSZT-k jelenléte egy teljesen új dolog, ezért havi rendszerességgel
továbbképzéseken kell részt vennünk.
Állandó programjaink voltak 2014-ben az IKSZT házban:
-Zenebölcsi,
-Baba-mama klub,
-Bébitorna
-Gerinctorna hetente 2x
-Fülemüle Hagyományőrző Dalkör próbája,
- Német nyelvtanfolyam a sváb klub szervezésében
-Zafír nyugdíjas tánccsoport próbája
- Kézműves foglalkozás
- Balett oktatás
- Gyógynövényes klub havonta 1x
-Helyet biztosítunk logopédus- és pszichológus-rendelésnek
-Rendszeres bérlőnk egy természetgyógyász házaspár, akik szintén rendelést tartanak
épületünkben
Az intézményeink dolgozói voltak 2014-ben:
- 1fő vezető (Pálmai-Burik Éva) közalkalmazotti jogviszonyban határozott idejű
szerződéssel,
- 2 fő takarítónő, 8 órás munka törvénykönyve szerint alkalmazva határozatlan idejű
szerződéssel (Kakuk Hilda) és Poldauf Éva 6 órás.
- Csadó Klaudiát 4 órás könyvtáros.
- Közfoglalkoztatottaink voltak:
Kováts Norbert jan.1-május 31.
Lángi Bernadett jan. 1-dec. 31.
Liebhardt Csaba jan. 1-dec. 31.
Ungi Dániel szept. 1-okt. 15.
Molnár Krisztina okt-15-dec. 31.
Szabóné Fehér Gabriella szept. 1-dec. 31.
Révúti Norbert nov.1-dec.31.
- Munkánkat segítette Papp Gábor egész évben és Molnár Krisztina október 15-ig, akik
szociális segélyük igényléséhez kötelezően 30 órás közmunka igazolásuk fejében
segítkeztek nálunk.

Itt szeretném megemlíteni, hogy a dolgozók áldozatos munkája nélkül, akik nem mondhatnak
nemet se az esti órákra, hétvégére vagy ünnepnapra, esküvői- és báli éjszakázásokra, nem
tudná nyújtani mindazt az intézmény, aminek ma részesei lehetünk.
Köszönetet szeretnék mondani az év végén megszavazott jutalomért, melyet év végén 4 fő
állandó állományban lévő munkatárs kapott. Ezen kívül 2 fő közfoglalkoztatott, akik teljes
évben dolgoztak intézményeinkben 1-1 karácsonyi csomaggal lettek jutalmazva.
Főbb célkitűzéseim a 2015.évre vonatkozólag:
- a startmunka- és a kulturális közmunkaprogram adta előnyök maximális kihasználása
- bevétel növelése
- több program kínálása a lakosok igényei szerint
- szélesebb körű együttműködés a helyi civil szervezetekkel
- a pályázatok beadása önkormányzati segítséggel
- piac beindítása
- közösségi iroda létrehozása
- IKSZT udvar rendbehozatala
- az állandó munkatársak bérrendezése
- lehetőségek feltérképezése a közfoglalkoztatottak további foglalkoztatására.

Tisztelettel és köszönettel: Pálmai-Burik Éva intézményvezető

