SZIKSZT - Szalántai Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
2010 szeptemberében pályázat által megkezdődött a Művelődési Ház felújítása, s a munkálatok
befejeztével szinte rá sem lehet ismerni az épületre, amely kívül-belül új arcot kapott. A padozat, a
nyílászárók, a világítás már nem múlt századi. A bejáratot most már a mozgáskorlátozottak és
babakocsis anyukák is könnyebben megközelíthetik és használhatják, hiszen az új épület az
európai normák szerint teljes körűen, kívül-belül akadálymentesítve lett.
A SZIKSZT, vagy, ahogy a helyiek nevezik: KULTI, a falu főutcáján, szép parkosított környezetben
helyezkedik el, udvarában parkolási lehetőséggel és pihenőkkel, tűzrakóhellyel.


Színházterme 200 személy befogadására alkalmas, színpada 48 m2.

Intézményünk alkalmas műsoros estek,
rendezvények, esküvők, bálok, konferenciák,
értekezletek lebonyolítására. A nagyteremhez
öltözők is tartoznak. A „Kulti”-ban kerülnek
megrendezésre a civil szervezetek már
hagyományként kialakult műsoros estjei és az
azt követő bálok (Horvát-Est, Romanap,
alapítványi bálok). Helyet biztosítunk a falu
intézményeinek és egyesületeinek, civil
szervezeteinek
saját
rendezvényeik
megtartására (jelmezbál, jótékonysági bálok).
Itt tartják gyűléseiket a falu egyesületei és a
non-profit szféra képviselői is. A Marica Kulturális Egyesület és a Szalántai Kötélugró
Sportegyesület tagjai heti rendszerességgel készülnek nálunk fellépéseikre illetve versenyeikre.



Az udvar felőli fedett teraszhoz, mely a nagyterem felől is megközelíthető, nagy
füves terület kapcsolódik, mely sportrendezvények lebonyolítására alkalmas.
A teraszon vendégül láthatunk akár 50 főt is. Nagytermünkben tartjuk a vásárokat,
termékbemutatókat és börzéket.



A számítógépterem nyitva
intézményünkbe látogatók.



Könyvtár is működik, amely főleg a helyi lakosokat hivatott kiszolgálni, de járnak ide
falunk vonzáskörzetében lakó diákok is. A szakirodalmaktól kezdve az ifjúsági és
szépirodalmon át a horvát nyelvű könyvekig bárki találhat a maga számára
megfelelő olvasnivalót.



Konyhánk, mely klubszobaként is szolgál, 30 m2-es, kisebb tréningek
lebonyolítására alkalmas. Konyhánkat nagyobb rendezvények esetén tálalónak
használjuk, és itt látjuk vendégül a szereplőket, fellépőket is. Helyiségünk kisebb
baráti összejövetelek színhelyéül is szolgálhat.
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Előterünkben
legtöbbször
kézműves foglalkozásokat tartunk
a
legkisebbeknek
és
az
érdeklődőknek,
de
találkozó
pontként is szolgál. Volt már itt
filmvetítés és március 15-i ünnepi
műsor, vagy a Magyar Kultúra
Napjára szervezett műsor, vagy
"Egy perc és nyersz" játékos
vetélkedő, történelmi játszóház,
Húsvét, Ádventi készülődés és
még sok érdekes program.



Tárgyalónk alkalmas kisebb megbeszélésekre, fogadó órákra vagy akár a helyi
civilek itt tarthatják taggyűléseiket és megbeszéléseiket. Általában a zártkörű
összejövetelekre, megbeszélésekre igen alkalmas, jól felszerelt, ízlésesen kialakított
helyiség.



A mi KULTINKBAN igyekszünk a saját és más közösségek igényeit, ötleteit, vágyait
megvalósítani egy jól és összetartó közösség érdekében.



Szeretnénk értéket teremteni programjainkkal, rendezvényeinkkel nem csupán egy
jól eltöltött nappal, hanem értékes tartalommal megtöltött emléket-nyomatot hátra
hagyva következő nemzedékeinknek.

,,A zene minden népnek, minden kultúrának a szíve, mert az a szívből jön.”
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