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Beszámoló
A József Attila Általános Művelődési Központ 2017. évi tevékenységéről
1. AZ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, MINT SZERVEZET
Az Általános Művelődési Központ, különböző alaptevékenységeinek ellátása, a szervezeti és
szakmai tekintetben önálló, egymással együttműködő és tevékenységüket összehangoló intézményegységek működésében valósul meg. Az intézményegységek munkáját az intézményegység-vezetők
irányítják, a működés összehangolását az intézményvezető látja el.

JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
KÖZMŰVELŐDÉS
ÉS
VÁROSI KÖNYVTÁR

BÖLCSŐDE
ÉS
ÓVODA

Humán erőforrás:
Engedélyezett álláshelyek száma
intézményvezető
intézményegység vezető
gazdasági vezető
óvodatitkár
óvodapedagógus/ kisgyermeknevelő
pedagógiai asszisztens
dajka
művelődésszervező
könyvtáros
iskolavédőnő
informatikus
technikus
portás ügyintéző
gazdasági ügyintéző
élelmezés szervező/ raktáros
szakács és konyhai kisegítő
felszolgáló
takarítónő és mosónő
karbantartó
gépkocsivezető

CENTRÁL ÉTTEREM
ÉS
VENDÉGHÁZ

56
1
2
1
1
12
1
6
1
1
1
1
1
1
5
2
10
2
3
2
2

Megjegyzés

1 betöltetlen

2 betöltetlen

József Attila Általános Művelődési Központ
5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
Tel/Fax: (68) 466-103; +36 (30) 445-54-32
mezohegyesamk@gmail.com www.mezohegyesamk.hu

Tevékenységünk színterei:
 Bölcsődei és óvodai nevelés három telephelyen:
 Bölcsőde:
Csokonai u.1. szám
 Óvoda:
1. sz. Kozma Ferenc u. 17. szám
2. sz. Ruisz Gyula utca u. 2. szám
3. sz. Csokonai u. 1. szám
 A közművelődés:
 Központi épület – Béke par 1. sz.:
előtér és színházterem
Városi könyvtár
tornacsarnok (A Tankerület és az Önkormányzat szerződése alapján)
 Civil ház – Kiskatonák tere 10. sz.
megállapodás alapján (biliárd és asztalitenisz szakosztály, zenekarok)
 Centrál Étterem: gyermek és közétkeztetés, vendéglátás – Kozma Ferenc u. 22. sz.
 Tálalókonyhák:
Bölcsőde
1. sz. Óvoda
2. sz. Óvoda
3. sz. Óvoda
Kozma Ferenc Szakképző Iskola és Kollégium
 Centrál Vendégház – Kozma Ferenc u. 10.sz.
Intézményünk törvényes működését az év folyamán több alkalommal ellenőrizték az arra
jogosult személyek illetve szervezetek. Az ellenőrzések eredményeit jegyzőkönyvek tartalmazzák, a
szükséges intézkedések, beszerzések megtörténtek.
 Országos Tanfelügyeleti ellenőrzés
Téma: A vezető munkájának tanfelügyeleti ellenőrzése, értékelése.
Időtartam: 2017. 02. 17. – 2017.03.04.
 Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
Téma: Fűtésrendszer és szénmonoxid jelzőrendszer ellenőrzése.
Időtartam: 2017.10.10. és 2017.12.05.
 Galuska Józsefné belső ellenőr okleveles könyvvizsgáló.
Téma: A központi támogatás felhasználásának szabályossága.(2016 év)
Időtartam: 2017 november hó 20 munkanap
 Magyar Államkincstár Békés megyei Igazgatósága
Téma: A szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés
Időtartam: kezdete 2017. november 02. – vége 2018. április 30.
 Master Quality Minőségfejlesztő, tanácsadó és szolgáltató Kft.
Téma: HACCP minőségbiztosítási rendszer működtetésének vizsgálata.
Időtartam: 2017.11.08.
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 Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc- biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
Téma: Tálaló konyhák élelmiszerbiztonsági ellenőrzése.
Időtartam: 2017. 05.25 – 10.24.
 Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály
Téma: Dohányzást szabályozó törvény betartása
Időtartam: 2017.09.19.
2. BÖLCSŐDE
A Képviselő-testület 2017. május 24-i ülésén tárgyalta „A gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásának átfogó értékelését” mely anyag tartalmazta a bölcsődei tevékenységről szóló
beszámolót.
3. ÓVODA
Alapító okirat szerinti feladatellátás:
Alapfeladatunk az alapító okiratban meghatározott óvodai nevelés, amely a gyermek
neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
Fogadni tudja a két és féléves gyermekeket egészen a tankötelezettség kezdetéig, és ellátjuk a
gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.
Az óvodai nevelőmunkánk az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő és a
32/2012. (X.8) EMMI rendelet- a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelveinek figyelembevételével a nevelőtestület által elfogadott és az intézményvezető által
jóváhagyott- Gyöngyszemek, helyi óvodai pedagógiai programunk alapján folyik. Minden
óvodánkba járó kisgyermekek számára biztosítani kívánjuk a szeretetteljes, derűs, befogadó óvodai
légkört. Alapelvünk, hogy a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom
övezze. Tiszteletben tartjuk a család elsődleges szerepét a gyermek nevelésében. Az óvodában folyó
nevelés, a gyermekek családi nevelésének kiegészítése. Tevékenységeken keresztül minden óvodás

kisgyermek számára hozzáférhetően gondoskodunk az életkornak, a gyermek egyéni sajátos
képességeinek megfelelő műveltségtartalmak közvetítésére.
Humán erőforrás
Engedélyezett álláshelyek
Óvodapedagógus:
Pedagógiai asszisztens:
Dajka:
Óvodatitkár:
Képesítési adatok
Közoktatási vezető szakvizsga
Vezető óvodapedagógus szakvizsga
Óvodapedagógus alapvégzettség (főiskola)
Besorolási adatok
Pedagógus I
Pedagógus II

11
1
5
1
1
2
11
8
3
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Megbízási jogviszonyban alkalmazott dolgozók
logopédus
gyógypedagógus, SZIT- terapeuta

1
1

Szervezeti felépítés

József Attila Általános Művelődési Központ Óvoda
1. sz. Óvoda

Zümmögő
középsőcsoport

Csicsergő
nagycsoport

2. sz. Óvoda

Katica
vegyes csoport

Nyuszi
kiscsoport

3. sz. Óvoda

Maci
kiscsoport

Csoportjaink egyéni arculata
Csicsergő, Zümmögő csoport – Művészeti nevelés
Alapvető cél a gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása. Ehhez
szükséges, hogy az esztétikai nevelés nagyobb hangsúlyt kapjon, hassa át az egész óvodai nevelést és
a tevékenység-formákban is nagyobb szerephez jusson.
A gyermeki személyiséget úgy szeretnénk alakítani a művészeti nevelés segítségével, hogy
nyitott, érdeklődő, önálló, természetszerető- védő, tisztelettudó, segítőkész egyén váljék belőle.
Feltételezzük, hogy minden gyermekek vonzódnak a meséhez, zenéhez és az alkotó
tevékenységekhez. Ha mindezt az óvodában megkapják, kialakul tartásuk, önállóvá, nyugodttá és
kiegyensúlyozottá válnak. Tudnak nevetni, felfedezni, rácsodálkozni.
A gyermekek esztétika iránti fogékonyságának alakításban alapvető feladat:

az esztétikus, higiénikus gondozás biztosítása;

harmonikus, esztétikus, összerendezett mozgás fejélődésének elősegítése;

az egészséges, esztétikus természeti, tárgyi-és társadalmi környezet biztosítása, segítse
a szépérzék kialakulását;

képesek legyenek a tárgyi – emberi - természeti környezetben észrevenni a szépet, a
csúnyát;

az esztétikai élmények legyenek alkotói és formálói a gyermekek esztétikai ítéletének;

a művészeti tevékenységekhez kapcsolódjanak rácsodálkozási élmények, s ez által a
gyermekekben erősödjön az élmény befogadó képesség;
Katica és Nyuszi csoport – Néphagyományőrzés
Nevelésünk tartalmát a néphagyomány ápolás sokszínű tevékenységrendszere gazdagítja. A
gyerekek cselekvésén keresztül olyan, a későbbi életére is meghatározó élményeket kap, amelyek a
szülőföldhöz, a társakhoz való érzelmi kötődést alapozzák meg. A mindennapok és egyes jeles napok
hagyományőrző szokásai az óvodai élet tevékenységrendszerébe jól illeszkednek.
A néphagyomány őrzés jeles napjai
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Mihály napi vásár és a szüret

lovas hagyományok őrzése

Advent (november 30. utáni első vasárnaptól a 4. vasárnapig)

Mikulás
(december 6.)

Luca nap
(december 13.)

Karácsony érzelmi előkészületei

Farsang (Vízkereszttől – jan.6.- húshagyóig)

Húsvét (az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap)

Pünkösd (Húsvét után az 50. nap)
Minden jeles napot egy hosszabb előkészület vezet be, amelyhez a gyermekek kíváncsiságát
folyamatosan kielégítő, változatos tevékenységet biztosítunk. a hagyományok ápolása közben az
együttjátszásunk, együttmunkálkodásunk, tervezgetésünk örömtelivé, izgalmassá teszi a várakozás
időszakát. Kiemelkedő jelentőséggel bírnak ünnepeink, melyek közösség-formálásunk és a családdal
való együttműködésünk alappillérei. Maga az ünnep, külsőségeivel együtt vidám hangulatú,
felszabadult együttlét kell, hogy legyen. Az ünnepre való készülődés aktivizálja a gyermekeket,
felkelti kíváncsiságukat. A gondolatok, ötletek születése, majd a célok kitűzése, működésbe hozza
fantáziájukat. A megvalósításban vállalt szerepek az intellektuális és gyakorlati tevékenységek
hosszantartó láncolatai. Maga az ünnep a kiteljesedés, közösségünk érzelmeit, gondolkodását,
magatartását formáló erő. A hagyományápolás színesebbé és gazdagabbá teszi mindennapjainkat. A
népszokásokról keveset közvetít a család, így feladatunknak tartjuk, megismertetni gyermekeinkkel
azokat az értékeket, melyek ha nem léteznének nem lenne min megvetni lábunkat. A népi játékok
meghatározó szerepet töltenek be nevelő munkánk során. Nagy hangsúlyt fektetünk a kézművesség
kínálta lehetőségek maximális kihasználására. Ezáltal ismertetjük meg gyermekeinket az ősi népi
kézművesség értékeivel, az ősi technikákkal, ösztönözve őket az alkotás örömének felfedezésére, a
munka megbecsülésére, véleményalkotásra, a természet szeretetére.
Maci csoport – Egészséges életmódra nevelés
Egészséges óvodai környezet, kiegyensúlyozott szeretetteljes légkör kialakításával,
egészséges életmód szervezésével segítjük a gyermekek fejlődését, figyelembe véve eltérő testi lelki szükségleteiket. Egészséges életmódra nevelünk az egészséges életvitel igényének
kialakításával, a gyermekek mozgásigényének kielégítésével, harmonikus, összerendezett
mozgásfejlődésének elősegítésével.
A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése az egészséges életmód,
testápolás, étkezés, öltözködés, pihenés, betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak
alakításával.
Statisztikai adatok
Intézményi adatok
Férőhely
Óvodai nevelésben résztvevő összes gyermek
Férőhely kihasználtság %

2016. 10. 01.
125
105
84%

2017.10.01.
125
104
83%

Várható 2018. 10.01.
125
103
82%
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Csoport átlaglétszám
SNI gyermek
SNI-vel felszorzott létszám
SNI-vel felszorzott csoport átlaglétszám:
Napi nyitva tartás
Napi nyitva tartási óra
Óvodai csoportok száma
Étkező gyermekek létszáma
HH / HHH gyermekek
A tényleges összlétszám %
Ebből halmozottan hátrányos helyzetű
A tényleges összlétszám %

21
4
110
23
00
6 -1630
10,5
5
103
22
21%
4
3%

21
4
109
22
00
6 -1630
10,5
5
101
17
14%
4
3%

21
5
113
23
00
6 -1630
10,5
5
-

A gyermekek adatai
Nemek aránya

Nem magyar
állampolgár

Időpont
2016.10.01.
2017.10.01.

-

fiúk
55
53

Iskolaköteles gyermekek
6. életévét betölti 08.31-ig
Óvodai szakvélemény alapján iskolaérett
Óvodai szakvélemény alapján óvodában marad
Szakértői vélemény alapján óvodában marad

A gyermekek korösszetétele

lányok

3 éves

4 éves

5 éves

6 éves

7 éves

50
51

41
26

24
38

25
21

15
19

-

2016
39
30
9
-

Fejlesztő tevékenység

2017
33
24
9
-

fő
5
5
5

logopédia
gyógypedagógia
SZIT/TMSM terápia

2016/2017
heti óra
5
6
10

várható -2018
29
2017/2018
fő
heti óra
4
1
6
3
6
2

Csoportok adatai
Időpont

2016/2017
létszám/SNI

október 1.
május 31.
aug. 31.

Időpont
2017/2018
létszám/SNI

október 1.

Maci
kiscsoport
14
20
19

Csoport neve / Típusa
Nyuszi
Katica
Csicsergő
nagycsoport
vegyes csoport vegyes csoport
18
24/1
25/1
18
23/1
25/1
18
20/1
25/1

Maci
kiscsoport

Nyuszi
kiscsoport

Katica
vegyes csoport

Csicsergő
nagycsoport

13

24

23

20

Zümmögő
kiscsoport
24/2
24/2
24/2
Zümmögő
középső
csoport
24

Pályázati fenntartó program
Egészségre nevelés és szemléletformálás a mezőhegyesi József Attila Művelődési Központ
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Óvodájában” pályázat programjai:
Program
1. sz. Óvoda
Túra
május

2. sz. Óvoda
május

Táncház
10 alkalom

január 12; 14; 20; 26; 29;
február 02; 04; 10; 16;
19.

január 25; 26;
február 1; 2; 8; 9;
15; 16; 22; 23.

Bajnokság
4 alkalom.

október 22.
november 05; 12; 19.

január 11; 13; 18;
20.

3. sz. Óvoda
május
január 12; 14; 20; 26;
29;
február 02; 04; 10;
16; 19.
Március 14; 21.
Április 12; 26.

Pedagógiai folyamatok
Éves munkatervünket a stratégiai dokumentumokkal összhangban készítettük el. Az operatív
tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálta, és a dokumentumokban nyomon
követhető. A pedagógiai folyamatok, a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt nevelési
eredmények elérése, a szülők, gyermekek és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások
teljesülését szolgálták. A megfogalmazott célok, feladatok – a csoport, valamint a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek adottságait figyelembe véve – megjelentek az óvónők tervező munkájában. A
teljes pedagógiai folyamat nyomon követhető a csoportnaplókban, valamint a gyermeki
produktumokban.
A gyermeki teljesítményeket folyamatosan követjük, dokumentáljuk, elemezzük, és szükség esetén
fejlesztési tervet készítünk, amely a róluk vezetett dokumentációban nyomon követhető.
Személyiség- és közösségfejlesztés
Óvodánkra a támogató szervezeti és fejlesztési kultúra jellemző. A lassú ütemben fejlődő,
beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek megkülönböztetett figyelmet kapnak. Napi munkakapcsolatot tartunk fenn szakmai támogató hálózattokkal, szervezetekkel. A gyermekek teljesítményének értékelése a törvényi előírások, a pedagógiai programban
megfogalmazottak alapján egyedi és fejlesztésközpontú. Az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, - különös tekintettel az intézményi hagyományok ápolására, a támogató
szervezeti kultúrára - követhetők.
A pedagógiai munka feltételei
Rendszeresen felmérjük a pedagógiai programunk megvalósításához szükséges infrastruktúra
meglétét, rendelkezünk a fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel. A megvalósítás anyagi
fedezetét döntően a jövőbeni pályázati lehetőségekből kívánjuk biztosítani. Reményeink szerint a
megvalósítás fázisába érkezik az 1. sz óvoda energetikai fejlesztése pályázati forrásból.
A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az egyenletes
terhelés kiemelt hangsúlyt kap. Az óvodapedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelőmunka feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak. Intézményünkben rendszeres, szervezett a
belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása. A humán erőforrás képzési és
fejlesztési tervek elkészítése annak érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai tudása
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megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. Az intézményi
szükségleteknek megfelelően, és az óvodapedagógus egyéni életpálya figyelembe vételével
készítettük el továbbképzési programunkat, melyben prioritást élvez munkatársaink felkészítése, a
tanfelügyeleti ellenőrzésre, és a minősítési eljárásra.
Továbbképzések
Az intézményi továbbképzési programban meghatározott elvek alapján a 2017-2018-as
továbbképzési terv tartalma szerint.
Továbbképzés megnevezése
„ A játék, szabadjáték szerepe az óvodai hátránycsökkentésben, a fejlesztés
beépítése a pedagógiai programba”
„A mozgás kiemelt szerepe a gyermekek fejlődésében, az óvodai
hátránycsökkentésben, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba”
„Művészeti nevelés hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodákban, a
fejlesztés beépítése a pedagógiai programba”
„Különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTM, kiemelten tehetséges) gyermekek
együttnevelése az óvodában, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba”
„Pedagógusok felkészítése a minősítésre”
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Országos tanfelügyeleti ellenőrzés
A vezető munkájának tanfelügyeleti ellenőrzése, értékelése. 2017. február 17.
A vezető ellenőrzése és értékelése azNkt.7.§ (1) bekezdés a)–h) pontja által meghatározott nevelésioktatási intézmény vezetőjére és a többcélú intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló,
nevelési-oktatási intézmény feladatát ellátó intézményegységének vezetőjére terjed ki. Az
intézményvezető ellenőrzésére leghamarabb az intézményvezetői megbízás második, legkésőbb
negyedik évében kerülhet sor. A vezető ellenőrzésének célja: „az intézményvezető pedagógiai és
vezetői készségeinek fejlesztése az intézményvezető munkájának általános pedagógiai és
vezetéselméleti szempontok, továbbá az intézményvezető saját céljaihoz képest elért eredményei
alapján.”
A vezető munkájának értékelése:
Pedagógus neve: Soósné Záluszki Mária
Oktatási azonosító: 72336763210
Értékelők:
Verébné Sulyok Éva vezető tanfelügyelő
Szász Károlyné tanfelügyelő
Kompetenciák értékelése
1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek
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Támogató tanulási környezetet hoz létre, és ehhez biztosítja az intézmény forrásait. –
Hatékonyan irányítja és menedzseli az intézményt, fenntartja és fejleszti a
gyermekközösséget. - Irányítja az értékközpontú nevelés, tanulás és tanítás folyamatát.
Fejleszthető területek

Nincs.
2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek

- A jövőkép kialakításával, a megvalósítására irányuló stratégiaalkotással és a szervezet
küldetésének tisztázásával a közös értékek megvalósításához képes szűkebb és tágabb
célokat kijelölni. - Képes arra, hogy irányítsa annak a közös munkának a folyamatát,
melynek során megszületnek a mindenki által elfogadott értékek és jövőkép. - Képes a
stratégiai célok eléréséhez szükséges feladatokat pontosan, érthetően meghatározni,
ezért a feladatok végrehajthatók. - Megosztja a vezetést munkatársaival, és a fejlesztést
a saját és mások képességeibe vetett bizalomra alapozza.
Fejleszthető területek

Nincs.
3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek

Az önreflexió során képes felülvizsgálni, elemzi egy-egy tevékenységét, döntését,
intézkedését, módszerét, azok eredményeit, következményeit. Szükség esetén változtat
ezeken. - Személyiségében megtalálhatók/fellelhetők a sikeres intézményvezetés
kulcstényezői, olyan tulajdonságok, mint az optimizmus, felelősségvállalás,
megbízhatóság, az elszámoltathatóság megértése, tény-alapú döntéshozatali képesség,
vállalkozókészség, eltökéltség, fogékonyság, következetesség a másokkal való
munkában, önállóság, tudatosság, hitelesség, kreativitás, politikai tudatosság. Mindezek
a személyiségjegyek segítik saját fejlődésében.
Fejleszthető területek

Nincs.
4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek

A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen meghatározva,
felhatalmazást adva osztja meg a vezetési feladatokat a vezetőtársaival, kollégáival. A
leadott döntési- és hatásköri jogokat ő maga is betartja, betartatja. - Mások szempontjait
és a különböző társadalmi és kulturális sokféleségből adódó nézőpontokat figyelembe
véve (kommunikáció és közös döntéshozatal) döntéseket hoz, problémákat old meg,
konfliktushelyzeteket kezel és ezzel a nyugodt munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma
és támogató kultúra feltételeit teremti meg.
Fejleszthető területek

Hatékonyabban szorgalmazza a nevelés eredményesebbé tételére irányuló
kezdeményezéseket, az óvodapedagógusok szakmai megújulásának lehetőségét,
pozitívan álljanak az oktatásban megjelenő kihívások elé.
5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
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Kiemelkedő területek

- Biztosítja, hogy az intézmény üzemeltetése hatékonyan és eredményesen, az
vezetőjogi hatáskörének megfelelően történjen, továbbá gondoskodik az intézményhez
kapcsolódó adminisztrációs kötelezettségek hatékony és eredményes elvégzéséről. Képes elemezni és hatékonyan, a jogszabályi követelményeknek megfelelve, kezelni az
intézményi erőforrásokat, beleértve a pénzügyi, humán, technológiai, fizikai stb. erőforrásokat. - Fontos számára az intézmény arculata és törekszik arra, hogy az óvodáról
pozitív képet alakítsanak ki. - Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény
működését és az óvodapedagógusokat érintő jogszabályváltozásokat, a munkájukhoz
szükséges jogszabály változásokról folyamatosan tájékoztatja a kollégákat. Többféle
kommunikációs eszköz, csatorna (verbális, nyomtatott, elektronikus, közösségi média
stb.) működtetésével tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének.
Fejleszthető területek

Nincs.
Eredmény rögzítésének dátuma: 2017.03.04. OH informatikai felület
Nevelőmunkánk értékelése
Óvodánk helyi nevelési programjában a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban
fogalmaztuk meg sajátos nevelési- céljainkat, feladatainkat. A tervekben (éves munkaterv,
továbbképzési terv,) jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok,
feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók. A tervek nyilvánossága biztosított.
 Egészségnevelési tevékenység fejlesztése;
Az egészségfejlesztés célja, a gyermekek teljes körű egészségfejlesztésének - lelki, testi,
értelmi, érzelmi és akarati tulajdonságaiknak - biztonságban és egészséges környezetben
történő alakítása. Az egészségfejlesztéssel összefüggő tevékenységek:
Az egészséges táplálkozás. A helyes étkezési szokásokat kisgyermek korban kell kialakítani.
A fejlődés alapfeltételei között kiemelt jelentőségűnek tartjuk a gyermekek egészséges
táplálását, mivel az óvodás gyermek fejlődésének egy olyan periódusában van, melyre
jellemző a nagyfokú és rendszeres fizikai aktivitás, a szervezet gyors növekedése, ami ennek
megfelelő tápanyagfelvételt tesz szükségessé. A teljesítés nem csak anyagiakon (élelmezési
normán), de szemléleten (étrend - összeállítson), óvónői leleményességen és a szülők segítő
együttműködésén is múlik. Az óvodapedagógus egészségpedagógiai feladatát az étkezés
lebonyolítása alkotja.
A mindennapos testnevelés, testmozgás. A mozgásszervek fejlődésének belső, élettani
ingere a mozgásra való késztetésben mutatkozik meg, ezért a mozgás élettanilag a
kisgyermek alapvető életjelensége. A kisgyermek mozgásszükségletének kielégítése
legnagyobb részt a játéktevékenység útján valósul meg. A felfrissítő, edző mindennapi
testnevelés középpontjában is a sok mozgással járó játék áll. A gyermekek fokozott
mozgásigényének kielégítését jól szolgálják az udvari játékok. Az udvari tevékenység
mellett a séta, a kirándulás egészíti ki a levegőzést. A mozgáshoz változatos eszközöket
biztosítunk, melyek alkalmasak a nagy és finommozgások, az egyensúlyérzék
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fejlesztésére. A négy-öt éves korban kialakuló alakváltozás, a hirtelen növekedés gyakran
okoz hanyag testtartás, ezért a szervezett foglalkozások keretében prevenciós, fejlesztő
tornagyakorlatok végzésével segítjük a gerinc deformitások megelőzését. A lábboltozatot
erősítő, fejlesztő mozgással a lúd-talpas gyermek lábtartását javítjuk.
Baleset megelőzés és elsősegélynyújtás. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében illetve
bekövetkezésekor ellátandó feladatok az SZMSZ –ben kerültek rögzítésre. A gyerekek
megtanulják, hogy egy-egy hétköznapi tárgy (pl.: bicikli, mászóka, autó, gyógyszer) milyen
veszélyforrásokat hordoz magával, illetve mire érdemes odafigyelniük a balesetek
megelőzése érdekében. Az óvoda házirendjében vannak meghatározva azok a védő, óvó
előírások, amelyeket a gyermekeknek az óvodában tartózkodás, illetve kirándulás során meg
kell tartaniuk. A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének
megfelelően ismertetjük. Az ismertetés ténye a csoportnaplóban kerül dokumentálásra.
Személyi higiéné: testápolás, öltözködés, pihenés. A gyermek magával hozza az otthoni
higiénés szokásokat, amelyek nem feltétlenül azonosak az óvoda mindennapos szokás
rendjével. Szükség esetén elkerülhetetlen a korrekció, a helyes szokások kialakítása.
Fontosnak tartjuk a csoporton belüli azonos követelményrendszer kialakítását.
Környezeti higiéné. Az óvodai nevelés kompetenciájába soroljuk a természet megvédését, a
hulladék kezelését, az energiával való takarékosságot.
Az egészséges életmódra nevelés a TÁMOP-os pályázatnak is köszönhetően már több éven
átívelő folyamat. Negyedik éve rendszeresen megvalósuló programok a túra, a bajnokság és a
táncház.
 Az eltérő egyéni képességeket toleráló, arra épülő differenciált adaptív fejlesztés
megerősítése;
Pedagógiánk alapelve: az eltérő egyéni képességeket toleráló, arra épülő differenciált adaptív
fejlesztés. Adaptivitás az óvodában: A gyermekek közötti különbségek elfogadása. Célul
tűztük ki minden gyermek teljesítményének növelését. Ennek érdekében három alapvető
szükségletre összpontosítunk. 1. Kapcsolat: minden gyermek tartozzék valahová, legyen
fontos, számítsanak rá. 2. Kompetencia: minden gyermek legyen képes megtenni valamit,
hihessen magában. 3. Autonómia: minden gyermek legyen önálló, tudja szabályozni
cselekedeteit.
Gyermekvédelmi tevékenység
A gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenység folyamatos ellátása, - amely a csoportba járó
gyermekekre vonatkozik – minden óvodapedagógus feladata, és a kötetlen munkaidő terhére
látja el.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos feladatok:
 a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény alkalmazása
 óvodai fejlesztő-felzárkózató program működtetése
 óvodai házirend betartatása a szülőkkel
 az óvodai felvétel során a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felvételét nem
utasítja el
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az óvodai nevelési időn belül térítésnélküli szolgáltatások biztosítása
minden óvodapedagógusnak figyelnie kell a saját csoportjába járó gyermekekre
a család segítése, a gyermek fejlődéséhez szükséges javaslatok megfogalmazása,
családlátogatás tapasztalatainak dokumentálása
 a hátrányos helyzet okainak feltárása, segítségadás az okok megszüntetéséhez
Feladatok a veszélyeztetett helyzetű gyermekkel kapcsolatosan:
 családlátogatás a nevelési év kezdetén, szükség szerint év közben, de legalább félévente
 hiányzások figyelemmel kísérése, igazolatlan hiányzás esetén intézkedés a Házirendben
foglaltak szerint (írásbeli felszólítás 1-10 nap hiányzás esetén, 10 nap után jelzés az
óvodavezetőnek szabálysértési eljárás megindítása céljából
 gyermekjóléti-családsegítő szolgálattal kapcsolatfelvétel, folyamatos egyeztetés, a gyermek helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése
 környezettanulmány, gondozási terv elkészítésében való közreműködés, esetmegbeszélésen való részvétel
 gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése, javaslata az óvodavezető, családsegítő felé
 nyilvántartólap folyamatos vezetése, feljegyzések készítése
 a gyermekvédelmi koordinátor folyamatos tájékoztatása
Kapcsolatrendszer
Arra törekszünk, hogy kapcsolataink, az óvodai nevelést, a gyermekek érdekeit szolgálják,
korrektek és eredményesek legyenek.
 az általános iskola – beiskolázással kapcsolatos feladatok;
 az egészségügyi intézmények, védőnők – egészségügyi felügyelet és szűrővizsgálatának;
 Gyermekjóléti szolgálat, Családsegítő – hatékony gyermekvédelmi munka;
 Pedagógiai Szakszolgálattal – a gyermekek fejlesztésével és beiskolázásával kapcsolatos
feladatok, kiemelt figyelmet érdemlő (SNI, BTM) gyermekek;
 szakmai szervezetek – pedagógusok továbbképzése, szakmai - érdekvédelmi feladatok.

4. KÖZMŰVELŐDÉS és VÁROSI KÖNYVTÁR
Az elmúlt esztendő gazdag kulturális kínálatot eredményezett a kis létszámú szakmai
kollektíva elhivatottságának köszönhetően. Szoros költségvetésünk ellenére sikerült valamennyi
korosztály számára magas szintű szolgáltatásokat nyújtani és színvonalas rendezvényeket szervezni.
Az Általános Művelődési Központ Béke parki épülete közösségi és kiállító tér is, amely
adottságait kihasználva a sokszínű kulturális és sportélet színtere, és egyben funkcióhoz kötődő
szolgáltatások működtetője. Az intézmény, vezető szerepet tölt be a város közművelődésben a
szórakoztató, az ifjúsági és többgenerációs rendezvények, városi ünnepségek, kiállítások,
hangversenyek, nemzeti ünnepek szervezésében. Befogadója tanfolyamoknak, civil és sport szervezeteknek, művészeti csoportoknak, vallási és politikai eseményeknek. 2017. januárjában jelentős
változás történt intézményünk életében. A Közművelődési és Városi Könyvtár
intézményegységnek otthont adó Béke parki épület és a diákotthon fenntartása átkerült elősz ör a
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Gyulai majd a Békéscsabai Tankerületi Központ irányítása alá. A termek bérbeadási lehetősége
megszűnt számunkra, így az ebből származó bevételtől elesett intézményünk. Dolgozóink a
kezdeti nehézségek után sikeresen vették a változás okozta buktatókat, munkájuk minőségét nem
befolyásolta az átalakulás.
Személyi ellátottság
Közművelődés

Városi Könyvtár

Infotechnikai
csoport

Kiszolgáló
személyzet

1 fő
intézményegység vezető

Csoportok
1 fő
karnagy
(megbízási jogviszonyban)

1 fő
művelődés- szervező
(kulturális közfoglalkoztatott)
1 fő
portás
+ 1 fő kulturális
közfoglalkoztatott

1 fő
könyvtáros
+
1 fő Tankerületi
alkalmazott

1fő
technikus
1 fő
rendszergazda

1 fő
takarító
2 fő
karbantartó

1 fő
lovas terapeuta
(megbízási jogviszonyban)

1fő
mazsorett
csoportvezető
(egyesületi alkalmazásban)

Kulturális Közfoglalkoztatás
A Kulturális Közfoglalkoztatási programban 2013-tól vesz részt intézményünk. ebben az
évben az V. program keretében 2 főt foglalkoztatunk, illetve az önkormányzati 2 fő kulturális
közfoglalkoztatott is az intézményi dolgozók munkáját segíti.
Továbbképzés
Intézményegység vezetőnk 2017. szeptember 27. – október 25. között sikeresen elvégezte a
Vállalkozásfejlesztés és a vállalkozói közösségek a közművelődésben elnevezésű 632354/2016/KOZOSMUV számú akkreditációt jóváhagyó határozat alapján a Nemzeti Művelődési
Intézet által meghirdetett 40 órás, a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről,
követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.)NKÖM rendelet szerinti
akkreditált szervezett továbbképzési programot. Valamint rendszeren részt vett, a megyében
rendezett közművelődési konferenciákon.
2017. évben megvalósult rendezvények
Intézményegységünk nyitott minden kulturális kezdeményezésre, valódi és kölcsönösen
hatékony együttműködésre. Igyekszünk jó kapcsolatot kiépíteni, partnereinkkel, hogy közösen
együttműködve, együtt gondolkodva határozzuk meg és valósítsuk meg a kitűzött célokat.
Szolgáltatásainkkal próbálunk esélyt teremteni városunk lakosságának minden korosztálya
számára a szabadidő tartalmas, kulturált eltöltéséhez.
A művelődési központ a nagyobb nemzeti ünnepek kivételével minden hétköznap, hétvégén és
iskolai szünetben várja a látogatókat. A nyitva tartáshoz 1 fő intézményi és 1 fő kulturális közmunka
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programban alkalmazott munkatárs biztosítja a portai ügyeletet.
A különböző rendezvények látogatottsága a közművelődési igazi fokmérője illetve, az hogy
egy adott intézmény lehetőségeit a lakosság mennyire használja ki. Általánosságban elmondhatjuk,
hogy a művelődési központ szinte valamennyi programját – azok jellegét nem figyelmen kívül
hagyva – a várakozásoknak megfelelő számban látogatták. Programjaink évről évre bővülnek,
színesednek. A tavalyi évhez hasonlóan a sportot szeretők körében idén is a Mezőhegyes Kupa
Kispályás Labdarúgó Torna a legnépszerűbb sportrendezvény, melyen 13 csapat küzd egymással
december és január hónapokban minden hétvégén. Az Újévi koncert továbbra is rekord számú nézőt
vonz. Hosszú évek óta megrendezésre kerül a Magyar Kultúra Napja, Városi Nőnap, Szent-György
napi kulturális- és sport rendezvény, Idősek Napja, Bölcsődés és Óvodás jótékonysági rendezvény,
melyek a legnépszerűbbek az ÁMK-ban megvalósuló programok között. A Mutasd Magad DélBékés elnevezésű rendezvényen, melyet közösen szervezünk a Mezőkovácsházi művelődési házzal,
a környékbeli települések amatőr tehetségei, kortól függetlenül szép számmal vesznek részt. Idén az
egyik szemezgetőjét rendezhettük meg. Örömünkre szolgál, hogy minden évben az ÁMK választják
a rendezvény egyik helyszínéül. Szent István Napi programjaink voltak a leglátogatottabbak Kökény
Attila koncertje, a Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület 20 éves születésnapja
alkalmából rendezett fúvószenekari és mazsorett találkozó, a Duma’ színház előadása, a tűzijáték
(amely a város lakossága szerint ilyen szép és hosszú még nem volt) idén is rekord számú nézőt
vonzott. A három nap alatt mezőhegyes szint teljes lakossága megfordult szabadtéri színpadunknál.
Idén újra csatlakoztunk az Európai Mobilitási Hét programjaihoz szeptember 16. és 22. között. Az
Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesülettel közösen 322.959,- Ft pályázati támogatásból
egy héten keresztül az egészséges életmódhoz, az autómentes közlekedéshez kapcsolódó
programokat valósítottunk meg, melynek végén a résztvevők értékes ajándékokkal gazdagodtak.
Nagy siker volt Vujity Tvrto - „Túl minden határon” című színházi estje. Nem csak a 250 fős
látogatottság miatt, hanem mert évek óta ez volt a leglátogatottabb belépős rendezvény városunkban.
Ezen az estén a lakosság egy olyan rétegét vonzottuk be a művelődési házba, akik más
rendezvényekre nem, illetve csak ritkán látogatnak el. Az Október 23. alkalmából rendezett
koszorúzási ünnepségünket a Nemzeti Lovas Díszegység lovas felvonulása tette különlegessé.
2017. ÉVI ÁMK SAJÁT PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK
Január
7,8,14,15,19,
Mezőhegyes Kupa Kispályás Labdarúgó Torna
21,22,25,26,28,29
7
Újévi koncert
22
Magyar Kultúra Napja – műsor és kiállítás (febr.15-ig)
27
Nőklub évnyitó összejövetel
Február
7
Bábszínház
14
Valentin nap
Március
4
Kézimunka kiállítás megnyitó
4-16
Kézimunka kiállítás
8
Városi Nőnap
13
Niedzileszky Katalin könyvbemutató

József Attila Általános Művelődési Központ
5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
Tel/Fax: (68) 466-103; +36 (30) 445-54-32
mezohegyesamk@gmail.com www.mezohegyesamk.hu
15
15
18
23
25
25
30

Nemzeti Ünnepünk március 15. – Városi ünnepség
Emlékfutás
Bölcsődei és Óvodai Jótékonysági Rendezvény
Nőklub
Asztalitenisz verseny
HSMA Kiemelt Bothúzó Magyar Kupa
Ásvány kiállítás

Április
7
19
21
22
22-23
23
26
Május
8-14
13
16
17
23
27
30
Június
9
22
30
Július
3-7
14
14-31
24-28
31
Augusztus
1-4
1-14
4,11,16,17
14-18
18
19
20
Szeptember
16
17
18
19

Megyefutás
Szent György Napi Honfoglalósdi
Bábszínház
Szent György Napi Kulturális és Sportrendezvény
Szent György Napi Rajzverseny Kiállítása
Szent György Napi Búcsú
Ünnepi testületi ülés
„Közösségek hete” keretében ÁMK története - kiállítás
I. Cukorgyári Találkozó
TEXLIB könyvtári számítógépes program használati továbbképzés
Zrínyi Kiadó szakmai nap
Újságírók ismerkedtek városunk műemlékeivel. Idegenvezetés
Óvodai ballagás
Óvodai gyereknap
Pedagógus nap
Szabó Mihály „Virágom virágom” című könyv bemutatója
Semmelweis nap
Erzsébet tábor – Hagyományőrző tábor (XXXV. Mezőhegyesi
Gyermek Néptánctábor)
Retro találkozó
Lipták Fruzsina kiállítása
VI. Lovastábor 1. turnus
VI. Lovastábor 2. turnus
VI. Lovastábor 2. turnus
Lipták Fruzsina kiállítása
Kertmozi
Erzsébet tábor – ÁMK Sport tábor (focitábor)
Szent István Nap 1. nap - énekes-zenés műsorok
Szent István Nap 2. nap - Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett
fesztivál és bál
Szent István Nap 3. nap – Duma’s Színház, tűzijáték
Kulturális Örökség Napja
Európai Mobilitási Hét – Teljesítmény túra
Európai Mobilitási Hét – Kerékpár túra 39 majorba
Európai Mobilitási Hét – Kerékpár túra 81 majorba
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20
21
21
29
Október
2-6
2
3
8
8
8-31
12
15
21
28
November
9
9
10
28
30
December
3, 9,10,16,17
5
14
19
31

Európai Mobilitási Hét – Lámpás futás
Európai Mobilitási Hét – Kerékpáros ügyességi verseny, zárás
Bábszínház
Vujity Tvrto - „Túl minden határon” – színházi est
Országos Könyvtári Napok – Antik könyvvásár
Országos Könyvtári Napok – Isaszegi János könyvbemutató
Országos Könyvtári Napok – Papp Éva előadása
Országos Könyvtári Napok – Könyvtári Vasárnap
Szabó Ákos és Havasi Csaba Fotókiállítás megnyitó
Szabó Ákos és Havasi Csaba Fotókiállítása
Posta történeti előadás
Idősek napja
Nemzeti ünnepünk október 23. – Városi megemlékezés
Mutasd Magad Dél-Békés Szemezgető
Lovas-terápiás évadzáró rendezvény
Laczó András opera nagykövet Bánk Bán című előadása
Szociális ágazati dolgozók köszöntése
Mezőhegyes Kupa Kispályás Labdarúgó Torna sorsolás
Bábszínház
Mezőhegyes Kupa Kispályás Labdarúgó Torna
Mikulás szolgálat
Nőklub karácsony
Városi karácsony
Centrál szilveszter

Mozi
2017-es évben látogatottság hiánya miatt meg kellett szűntetnünk a rendszeres havi mozifilm
vetítéseket. A 4 éve újraindított augusztusi kertmozi vetítés idén is nagyszámú közönséget vonzott.
Ebben az évben egy este a gyermekeké volt. A 2030-as kezdési időpont ellenére az Énekelj! című
film vetítése nagy sikert aratott.
Kiállítások
Idén is változatos tárlatokat láthattunk a művelődési központban, szinte minden hónapra esett
egy-egy kiállítás. A témák a következők voltak: kézimunka, Szabó Ákos és Havasi Csaba fotó,
ásvány, Szent György Napi rajzverseny, ÁMK történet, Lipták Fruzsina rajzai, Mazsorett története,
500 éves a reformáció.
Táborok
2017 nyarán 4 tábort szerveztünk. A lovastábor idén 6. alkalommal került megrendezésre, a
nagy érdeklődésre való tekintettel most először két turnusban (egy-egy turnusban 10 fő vehetett
részt). Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. biztosította a szakmai oktatást és természetesen a
lovat, munkatársaink és segítőink a szabadidős programokat és az egyéb szervezési feladatokat látták
el. Az étkezés a Nonius Hotelben és a Centrál Étteremben zajlott. A tábori díj (20.000,- FT/fő) teljes
egészében lefedte a költségeket.
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Az Erzsébet Tábor Program keretében is két tábor, a Hagyományőrző tábor és az ÁMK Sport
tábor, ahogy a gyerekek nevezték Focitábor valósult meg. Ennek költségvetését teljesen lefedte a
662.940,- Ft pályázaton nyert összeg. Karancsi Norbert táborvezető felügyelete mellett 29 általános
iskolás alsó tagozatos gyerek táborozott, zömében az MSE utánpótlás csapatának tagjai. Az egy
hetes tábor alatt a fociedzéseken kívül több kiránduláson és szabadidős programon is részt vettek a
gyerekek. Az étkezést a Centrál Étterem Biztosította.
A 35. Mezőhegyesi Gyermek Néptánctábor Hagyományőrző Tábor néven valósult meg
júliusban. A táborhoz az Erzsébet Tábor Program keretén belül 731.520,- Ft pályázati támogatást
nyertünk, amelyhez intézményünk 127.000,- Ft támogatást tett hozzá. Az ÁMK intézményegység
vezetője táborvezetőként, - Mikós János és Miklós-Pap Zsuzsanna szakmai irányításával - egy héten
keresztül 800-1800 óra között szervezett programokat a 32 fő 4-12 éves korú gyereknek. Több
gyermek évek óta visszajáró táborozónk, köszönhető ez nem csak a színes programoknak, hanem a
szakmai oktatók személynek, akiket 2018-ban is meg kell hívnunk, még akkor is, ha többlet
költséget jelent az intézménynek a személyük, velük együtt tudjunk nem csak különlegesebbé tenni
táborunkat, hanem a hagyományőrzést megtartani, ami ennek a 35 éves múltra visszatekintő
tábornak a célja.
Rendszeres csoportfoglalkozások
Közművelődési intézményünk programkínálata két fontos területből áll össze, a rendszeres
szabadidős foglalkozásokból melyek a délutáni és esti órákban zajlanak, valamint az alkalmi
rendezvényekből. A művelődési központ rendszeres foglalkozásai között túlsúlyban vannak a
mozgáskultúrával kapcsolatos programok. Ezek közül a legnépszerűbb a tömegsport foglalkozás
vagyis a felnőtt baráti társaságok hetenkénti labdarugó összejövetele. Az asztalitenisz versenyeket
2015-ben újraindítottuk, ennek is köszönhető, hogy elindult az egyesület alapítás folyamata. A
biliárdosok mellett az asztaliteniszezőknek is a kiskatonák tere 10 szám alatti Civil házban
biztosítottunk termet edzéseik megtartására. A Civil házban egy termet a sportolók mellett, amatőr
zenekarok próbateremként használnak. A 2017-es rendszeres foglalkozások bemutatását az 1. sz.
mellékletben található táblázat tartalmazza
Mezőhegyes Város Fúvószenekara
A 2017-es évet a hagyományokhoz hűen nagysikerű újévi hangversennyel kezdte a zenekar. 4
éve színesíti a zenekar műsorát a Krcsméri Tibor kezdeményezése nyomán alakult Mezőhegyesi
Zenekedvelők Kórusa. A hagyományoktól eltérően idén először a zenekar támogatóinak, tagjainak és
a mazsorett csoport tagjainak koncert utáni fogadása a Centrál Étteremben került megrendezésre.
2017-ben több fiatal taggal bővült a zenekar létszáma. Ebben az évben is számos fellépésük
volt városunkban és vidéki településeken, sőt június elején olaszországi testvérvárosunk San Giorgio
di Nogaro meghívásának eleget téve több koncertet is adtak külföldön. Március 12-én a
Mezőhegyesre kihelyezett ünnepi Megyegyűlésen hallhattuk a zenekart. Több falunapon is felléptek:
Végegyházán, Kevermesen, Dombegyházán, Magyarbánhegyesen. A nyári hónapokban több hazai
nagyrendezvényen is szerepeltek. A Nemzetközi Lovasrendőr Verseny alkalmából rendezett
felvonuláson meneteltek a készenléti rendőrség zenekarával együtt, a Nemzetközi Fogathajtó
versenyen a megnyitó ünnepségen szerepeltek. A Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett
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Találkozón zenéltek augusztus 19-én. Szeptemberben a Reformáció 500 éves évfordulója alkalmából
adtak koncertet a református templomban. Októbertől folyik a felkészülésük a 2018 évi újévi
koncertre.
Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület
Augusztus 19-én ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját az egyesület. A jubileum
alkalmából rendezett fúvószenekari és mazsorett találkozó megrendezésében intézményünk dolgozói
aktívan közreműködtek. A Centrál Étterem biztosította az étkezést a részt vevő mazsorett és
fúvószenekari csoportok számára, valamint az ez alkalomból rendezett mazsorett bálra. A helyszínek
berendezését, a hangtechnikai feltételeket, a portai ügyeletet a közművelődési dolgozók biztosították.
Az önkormányzat 300.000,- Ft támogatással segítette a rendezvényt. Az ÁMK költségvetéséből havi
50.000,- Ft működési támogatást nyújt a csoport részére, emellett technikai eszközökkel,
berendezéssel és szervezéssel segíti rendezvényeiket.
Lovas-terápiás oktatás
2013-ban indult a lovas-terápiás oktatás. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a település
költségvetésében rögzíti a képzéshez szükséges forrást úgy, hogy azt a József Attila Általános
Művelődési Központ foglalkozásaként nevesíti. 1.280.382,- Ft költséget jelentett 2017-es évben
(ebből: 1.214.239,- Ft a lovas terapeuta díja, 66.143,- ló használati díj). A további költségeket és a
lótartást a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. biztosítja. Intézményünk gazdasági ügyintézői
végzik a lovas-terápiás oktatással kapcsolatos adminisztrációs és pénzügyi teendőket. A lovasterápiás csoport megalakulása óta minden évben, így idén is részt vett a Fóti és a Hódmezővásárhelyi
versenyen. Intézményünk a versenyeken való részvételt szállítással és a gyermekfelügyelt segítésével
támogatta. Hagyománnyá vált, hogy az őszi verseny után, Polgármester Úr fogadáson köszönti a
Lovas-terápiás oktatásban résztvevő gyermekeket, pedagógusokat és támogatóikat. A kellemes
hangulatú esten, a versenyekről készült film és fényképek megtekintése mellett, a jelenlévők
láthatták a gyermekek által elnyert számtalan érmet, oklevelet és díjat is. A rendezvény előkészületeit
és lebonyolítását hagyományosan a művelődési központ munkatársai koordinálják.
Partner szervek rendezvényei, intézményen kívüli tevékenységeink
Intézményünk szolgáltató funkciójához szorosan hozzátartozik, hogy befogadja más
intézmények, civilszervezetek, magánszemélyek és cégek rendezvényeit. Ezen a téren a hely
biztosítása mellett igény szerint technikai (hangosítás, asztalok, székek, paravánok, fotó, video) és
szervezési segítséget is nyújtunk. Kiemelten fontosnak tartjuk és partnerként kezeljük városunk két
oktatási intézményének rendezvényeit. Egyre szorosabb a kapcsolatunk a Mezőhegyesi
Sportegyesülettel. Helyet biztosítunk közgyűléseiknek, valamint dolgozóink segítenek az egyes
adminisztrációs, hangtechnikai, eredményjelzői feladatok ellátásában is, mind az ÁMK épületében,
mind az MSE pályán.
2017-ben még szorosabbra fűztük partneri kapcsolatunk a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt.-vel, kölcsönösen segítjük egymás rendezvényeit. Asztalokat, székeket,
paravánokat, podeszokat, hangtechnikát adunk kölcsön, ezeken felül idén először dolgozóink
(hangtechnikus és rendezvényszervező) munkájukkal is segítették a Ménesbirtok nagyrendezvényeit.
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Környező települések közül Végegyházával azon belül a Végegyházi Barangoló Egyesülettel
van szoros kapcsolatunk. Több pályázatban vettünk részt közösen, idén is beadtunk egyet
konzorciumban, amiről még nem született döntés, ezen kívül ellátogatunk egymás rendezvényeire,
részt vettünk közös kirándulásokon is.
A mezőkovácsházi Duma’ Színház 25 éves fennállása óta minden évben nálunk tartja
hagyományos nyári tréningjét, melyet augusztus 20-án egy fergeteges előadással zárnak, városunk
lakói és a környékbeli településekről hozzánk látogató közönség számára.
A korábbi évek hagyományaihoz hűen, idén is meghirdettük a Mikulás-szolgálatot. A város
lakossága körében egyre népszerűbb szolgáltatásunk. Folyamatosan nő az igénybe vevők száma.
Munkatársaink idén többször közreműködtek vidéki csoportok városunkba látogatásakor
idegenvezetéssel és fotózással.
Folyamatosan jelen vagyunk a városban megvalósuló programokon valamilyen technikai
segítséggel (hangosítás, asztalok, székek, paravánok, fotó, videó). Ezek közül a hangtechnikai
segítséget kérik a leggyakrabban, szinte nincs olyan hét, hogy hangtechnikusunk munkáját ne venné
igénybe valamelyik partnerünk. A Polgármesteri Hivatalban, Kozma Ferenc Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégiumban, az Alapszolgáltatási Központban, az MSE pályán, a Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. lóversenypályán és a Nonius Hotelben megvalósuló
rendezvényeken.
A Békéscsabai Jókai Színházba 2017-ban 18 előadásra szerveztünk felnőtt csoportot.
Mezőhegyes Városi Havilap
A Városi újság szerkesztősége az Általános Művelődési Központban működik, a tördelő
szerkesztői feladatokat informatikusunk látja el. A Polgármesteri Hivatalban történik a sokszorosítás
és a hivatal kézbesítői végzik a lap terjesztését. Az újság időbeni megjelenését műszaki okok miatt
több esetben nem tudtuk teljesíteni, reményeink szerint a novemberben üzembe helyezett új
nyomtatóval ez a probléma megoldódik. Hirdetési díjakból származó bevételünk a 2017 december 1ig 42.748,- Ft.
Iskolaegészségügyi - Szolgálat
Az iskolaegészségügyi - szolgálatot 3 fő látja el:
1fő gyermekorvos Dr Varga Sándor,
1fő Háziorvos(üzemorvos)Dr Guti Pál,
1 fő iskolavédőnő Erdősi Tiborné.
Az iskola-egészségügyi ellátást a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szabályozza.
A védőnő önállóan végzi a következőket: testméretek mérése, vérnyomás mérés, érzékszervek
vizsgálata, alapfokú ortopédiai elváltozások szűrése, golyva tapintásos vizsgálata, testi higiénés
állapot szűrése, védőoltások szervezés, dokumentálása, egészségnevelő előadások tartása.
 Szűrővizsgálatok a páros évfolyamokban, az összes iskolában.
 Tisztasági vizsgálat évente háromszor, illetve igény szerint az iskolában ,
az általános iskolai diákotthonban minden hétfőn reggel a beköltözés előtt
 Kampányoltások szervezése és lebonyolítása a 6. és 7. évfolyamokban: Kanyaró – rubeola –
mumpsz, diftéria – tetanusz, hepatitis-B, méhnyakrák – elleni oltások.
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A leggyakoribb kiszűrt elváltozások: statikai lábbetegség, hanyag tartás, túlsúlyosság,
szemészeti elváltozás.
Iskolavédőnőnk évek óta tanítóvédőnőként részt vesz a főiskolás védőnők képzésében
gyakorlati oktatásában. Ez évben is a miskolci és a szegedi főiskoláról voltak hallgatók.
Városi Könyvtár
Könyvtárunk, az 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvény értelmében nyilvános
könyvtári funkciót betöltő városi könyvtár, mely Mezőhegyes Város Önkormányzata és a
békéscsabai Tankerületi Központ között született megállapodás értelmében iskolai könyvtári
feladatokat is ellát, az Általános Művelődési Központ központi épületében, két szolgáltatási helyen.
Humán erőforrás
1 fő könyvtáros az Általános Művelődési Központ alkalmazottja. A 2017 május A
nyugdíjba vonuló kolléga helyére, a jogszabályi elvárásnak megfelelően (1997. évi CXL.
tv. VII. Fejezet III. rész, 54. § b) felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező
könyvtári szakembert alkalmaztunk.
1 fő könyvtáros a Tankerületi Központ alkalmazottja
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
A könyvtári érdekeltségnövelő támogatásról szóló 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet értelmében
a könyvtár a 2017. évben 131. 835.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A 2017. évben
önkormányzati költségvetésből biztosított állománygyarapítási összeg 281.124.- Ft. Összességében, a
tárgyévben állománygyarapításra fordított összeg 412.959.- Ft, mely összeg teljes mértékben
elköltésre került (141 db dokumentumot vásároltunk belőle).
Magánszemélyektől adományként 287 db könyvet fogadtunk el és vettünk leletárba 383.499,-Ft
értékben.
2017. december 1-én a tényleges állomány 27.064 db, melynek kb. 60 %-a a felnőtt, 40 %-a a
gyermek dokumentum.

Regisztrált olvasók száma
14 éven aluli
14-65 év közöttiek
65 év felettiek

Statisztikai adatok
2016. január 1-én
498
272
184
42

2017. január 1-én
524
299
188
37

Márai program VII. forduló
A program célja: a nemzeti kultúra megőrzése, a hazai és a határon túli magyar kiadók által
megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és a határon túli
könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; a kortárs magyar szerzők támogatása és
megismertetése.
A program keretében 160.000.- Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.
A megrendelt könyvek kiszállítása 2018. január 15-március 15 között történik.
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TEXTLIB integrált rendszer
Hosszú távú és folyamatos tevékenysége volt a könyvtár munkatársainak a TEXTLIB
integrált rendszer használatával a honosítási tevékenység, ami az állomány informatikai rendszerbe
vitelét jelenti, illetve az új dokumentumok regisztrálását. ezen tevékenység 2017. évben befejeződött.
2017. végére a teljes felnőtt olvasóközönség nyilvántartásba vétele is megtörtént. Célunk a teljes
állomány feldolgozásával, a rendszer segítségével történő kölcsönzés, a korábbi, még jelenleg is
használatos „tasakos” módszer helyett. A vonalkóddal történő kölcsönzési rendszer beindítása
jelenleg folyamatban van.
A könyvtár térítésmentes szolgáltatásai:
 könyvkölcsönzés
 tájékoztatás
 témafigyelés
 folyóirat olvasó használata
 könyvtárközi kölcsönzés
A könyvtár térítéses szolgáltatásai:
 közösségi internet használat
 fénymásolás
 nyomtatás
 szkennelés
A könyvtári funkción túl, helyet és teret tudunk biztosítani különböző civil szervezetek
összejöveteleinek (Társadalmi szervezetek, Nőklub, Vakok- és Gyengén látók Egyesülete,
Városvédő Egyesület, Református Egyház Kálvin Kórusának próbái)
A gyermek részlegben rendszeres, tantervbe foglalt könyvtári órák megtartására kerül sor,
valamint filmnézésre, zenehallgatásra is megfelelő a környezet.
2017-ban megvalósult rendezvényeink
(saját rendezvények, a könyvtárban más szervezetek által szervezett rendezvények, a könyvtárosok
részvétele más rendezvényeken):
•
2017. január 22. Magyar Kultúra Napja (feladatvállalás a szervezésben, lebonyolításban)

2017. március 13. Niedzielsky Katalin publicista előadása „Március 15. A Szabad sajtó
napja” címmel (helyszín, levezetés biztosítása)
•
2017. március 18. Óvodai és bölcsődei jótékonysági rendezvény (feladatvállalás a
szervezésben, lebonyolításban)
•
2017. április 11. Költészet napja – Területi szavalóverseny (helyszín, a felkészülők segítése
szakirodalommal)
•
2017. június 22. M. Szabó Mihály „Virágom, virágom” című, „Esélyegyenlőség
alulnézetből” alcímű kötetének bemutatója (helyszín, levezetés biztosítása)
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•

2017. október 02-08-ig Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat. A Nemzeti Kulturális
Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt, a Békés Megyei Könyvtár által benyújtott,
„Csak tiszta forrásból” című Országos Könyvtári programsorozat Békés megyei
rendezvényei NKA 204108/1319 azonosítószámú pályázat 35.000.- Ft összegű támogatásával.
–
Egész héten át tartó antikvár könyvvásár
–
október 2-án Dr. Isaszegi János tábornok úr előadása „A 21-21. századok háborúi a
könyvek tükrében! Tanulunk-e belőlük?” címmel.
–
október 3-án Papp Éva nyugalmazott könyvtáros, az Országos Széchényi Kör tagja
előadása „Széchényi és a víz” címmel
–
október 8-án 14.00-18.00-ig Könyves vasárnap
5. CENTRÁL és VENDÉGHÁZ

Konyhánkat 2015. január 1-től a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi előírásokról – alapján üzemeltetjük.
Az alábbiakat végeztük el a rendeletben foglaltak alapján:
- nyersanyag kiszabati ív vezetése. Egy napra vonatkozóan az étkezést igénybevevők életkora
és száma alapján meghatározott adagszámban elkészítendő ételek előállításához szükséges
nyersanyagok tételes, mennyiségi felsorolását tartalmazza, amelyet 90 napig őrzünk meg.
- az étrend összeállításánál biztosítjuk, hogy egymást követő kétszer 10 élelmezési nap meleg
étkezéseinek vonatkozásában egy ételsor csak egy alkalommal fordul elő. Állati eredetű
fehérjeforrást minden főétkezés tartalmaz. A receptúrák kidolgozása az anyag kiszabati ív
szerint történik, amelyen a nyersanyagok pontosan meg vannak nevezve, valamint a
mennyiségük is..
- az ellátás során biztosítjuk a követelményeket. Korcsoportonként figyeljük az
energiatartalmat, amely egész napos ellátásnál 100%, háromszori étkezés esetén 65%,
ebédnél pedig 35%.
- az ételek korcsoportonkénti adagolását az előírásnak megfelelően végezzük. minden ellátási
területre étlapot küldünk. - a törvény 7 §.- a szerint naponta biztosítjuk az élelmiszereket.
- felhasználási előírásokat, korlátozásokat, tilalmakat betartjuk. 12 % - os tejfölt, 1,5 % - os
zsírtartalmú tejet használunk. Csak jódozott sót alkalmazunk a főzés során. Tálalókonyhára
nem adunk sót további ízesítés céljára. A tejhez nem teszünk cukrot, kész termékeket nem
édesítjük. Zsírt nem használunk, csak olajt. Bő olajban készült ételeket próbáljuk mellőzni.
Teljes kiőrlésű gabonafélék szerepelnek az étrendben. Napi szinten biztosítunk nyers
gyümölcsöt vagy zöldséget. Nem használunk 30%-nál magasabb zsírtartalmú húst. 23% -nál
magasabb zsírtartalmú húskészítményt.
- 2015. október 1-jétől kötelező 3 év feletti korcsoport részére 1,5 % vagy ez alatti zsírtartalmú
tejet biztosítani minden nap.
Az iskolai szülői szervezet kérésére a gyermekélelmezésben is biztosítjuk az A és B menüsor
közötti választási lehetőséget. Az élelmezésszervező egy hónapra állítja össze az étlapot az
intézményegység vezető jóváhagyásával. Az élelmezésszervező rendelkezik a törvény által előírt
képesítési feltételekkel.
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Törvényi kötelezettségünknek eleget téve szerződést kötöttünk a Gyopárosi Gasztronómiai és
Turisztikai Kft-vel speciális gyermek ételek szállítására
Jelenleg 2 fő részesül speciális étkeztetésben melynek költsége 2017 október 31-ig 524,911 Ft.
2017. évben a törvény által előírt tanítási szünetekben is biztosítjuk a gyermekek étkeztetését,
amely ebben az évben 70 nap, átlagban napi 105 fő.
2017. június-augusztus hónapban Erzsébet tábor keretében elkészítettünk 2590 adag reggelit,
2398 adag tízórait, 1905 adag ebédet, 2173 adag uzsonnát. Erzsébet táborok bruttó bevétele
3.283.674. Ft.
2017.július 08 - augusztus 05. között Topriella Kft részére biztosítottunk ellátást. 2050 adag
reggeli, 2094 adag ebéd, 2024 adag vacsora. Bruttó bevétel 4.634.880. Ft.
Főzőkonyhánk és öt tálaló konyhánk HACCP minőségbiztosítási rendszerrel működik.
A főzőkonyha és az általunk üzemeltetett tálalókonyhák NÉBIH által kiadott külön engedéllyel
rendelkezik, amely szerv rendszeresen ellenőrzi, hogy feladat ellátásának törvényi feltételeit az
intézmény hogyan biztosítja.
A NÉBIH által előírt „Gyermek közétkeztetésből származó ételek (ebéd) érzékszervi vizsgálata”
során Átlagon felüli értékelést kaptunk.
Az üzemeltetéshez a személyi feltételek biztosítottak
Dolgozói létszám
intézményegység vezető
élelmezés szervező
raktáros
szakács
felszolgáló
konyhai kisegítő
ügyviteli dolgozó
takarítónő
gépkocsivezető

Fő
1
1
1
7
2
3
1
1
1

A szakma szabálya szerint 70 fő étkezésének előállításához 1 fő szakács és 1 fő konyhai
kisegítő szükséges. A napi 1035 adag kis és nagy étkezés elkészítéséhez és tálalásához a meglévő
dolgozói létszám megfelelő.
Munkaerő igény a napi feladatok ellátásához(12 fő)
 1 fő diákotthon
 1,5 fő szakképző iskola
 1 fő bölcsőde
 2 fő délutános műszak (Centrál konyha)
 4 fő délelőttös műszak (Centrál konyha)
 1,5 fő szabadnap
 1 fő felszolgáló
 1 fő raktáros
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Rendezvények lebonyolításához ugyan ennyi személyzet áll rendelkezésre, ami minden alkalommal
plusz munkát jelent.
Ételkészítés napi munkamegosztása
-

100 adag reggeli
260 adag tízórai
155 adag uzsonna
15 db hidegcsomag
420 adag ebéd „A” „B” menü + ala carte
85 adag vacsora + következő napi előkészület

1 fő
4,5 fő
2 fő

A főzőkonyha technikai felszereltsége 800 fő kapacitású.
Napi étkezések adagban.
- 100 adag reggeli – kiszállítás
- 260 adag tízórai – kiszállítás
- 420 adag ebéd – 200 adag kiszállítás – 220 adag helyben fogyasztás
- 155 adag uzsonna – kiszállítás
- 100 adag vacsora – kiszállítás
Ez 54%-os kapacitás kihasználtságot jelent.
Szabadkapacitás keretén belül működik az étterem „ala’ cartos” része.
Forgalmi adatok:
étel bevétel - Ft
fő vendég
fő/nap
bevétel - Ft/nap
ital bevétel

2016-os év
9.571.537
6800
19
37.791
3.953.798 Ft

2017 október 31-ig
8.722.832
7500
25
43.475
4.323.664

Az étel bevétel 50%-ban a betérő vendégek által fogyasztott ételek bevételéből adódik. A fent
maradó 50%-ot a rendezvények (4 lakodalom, kb 50 családi összejövetel, bálak és egyéb rendezvények) A jövő évre jelenleg 2 lakodalomra van előjegyzésünk. Bővíteni kívánjuk rendezvénypalettánkat. Minden hónapban lesznek akciós hétvégék, új kínálattal készülünk a Valentin, és Nőnapra.
(Ez év decemberében újdonságonként, vasárnaponként svédasztalos étkezést biztosítunk
kedvezményes áron.) Amennyiben igény van rá úgy ezt a következő évben is folytatjuk.
Amennyiben kulturált kerthelységet is ki tudunk alakítani, amelyben hivatalosan is tudunk
étkezést biztosítani akkor tavasztól őszig szabadtéri rendezvények szervezésére is lehetőségünk
nyílik. (pl.: grill-parti, labdarugó vb projektoros kivetítés, stb.)
Tárgyi feltételeink átlagosak. A nyári nagy rendezvény alatt komoly problémát okozott, hogy
hűtőgépeink elavultak. Fogyó eszközeinket, a szükségleteknek megfelelően igyekszünk pótolni. Az
éttermi mosdó felújításra szorul, A főzőkonyhában, a munkakörülmények javítása érdekében,
indokolt lenne klíma berendezés felszerelése.
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Centrál Vendégház
Vendégházi szolgáltatásainkat elsősorban a városunkban munkát vállaló cégek veszik igénybe
huzamosabb ideig dolgozóik elszállásolására. Turista forgalomra az 1-2 éjszakás foglalás a jellemző.
A vendégéjszakák száma 2017. november 30-ig: 168 éj, árbevétel: 336.000 Ft.

Mezőhegyes, 2017. december 6.
Soósné Záluszki Mária
intézményvezető
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