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I.

BEVEZETŐ

A Debreceni Művelődési Központ jogszabályban meghatározott közfeladata: a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 76§ (2) bekezdésében és Debrecen város közművelődési feladatairól szóló
39/1999. (XII.23.) Kr. rendelet 3. §-ában felsorol közösségi, közművelődési feladatok
ellátása.
Önállóan működő költségvetési szerv, a személyi juttatások, a munkaadót terhelő
járulékok és a szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett
jogosult rendelkezni. A pénzügyi – gazdasági feladatokat 2013. január elsejétől a Méliusz
Juhász Péter Könyvtár Debrecen látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét a munkamegosztási megállapodás rögzíti.

1. Kiemelt feladataink voltak
 A közösségi művelődés megerősítése. Az intézményben a közösségek száma
megközelíti a százat, s az általuk kezdeményezett programok, rendezvények száma az
éves rendezvényeink 50%-át teszi ki. Sikerült egy széleskörű, közösségekre épülő
tevékenységrendszert kidolgozni.
 A XXV. Nemzetközi Betlehemes Találkozót 2015. december 11-13. között sikeresen
megvalósítottuk. Az eddigi eredmények elismeréseként „A debreceni betlehemes
találkozók hagyományátörökítési gyakorlata 2015. évben a Szellemi Kulturális Örökség
Jó gyakorlatok nemzeti nyilvántartására felvétetett.” az UNESCO Magyar Nemzeti
Bizottság Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottságának döntése alapján.
 „Városrészi családi programok” továbbépítése. Megvalósultak a tavaszi és téli
városrészi programok. Minden évben újabb célokat tűzünk ki a rendezvények
megvalósítása alkalmával. Az idén is a szabadidő hasznos eltöltése és a közösségi
élmények nyújtása mellett fontosnak tartottuk a családok és közösségek
összetartozásának erősítését. Kiemelt célunk volt még, hogy ismerjük meg Debrecen
amatőr csoportjainak tevékenységét, fedezzünk fel új tehetségeket.
 XVI. Élő Népművészet országos és észak–alföldi regionális népművészeti
pályázat és kiállítás
A pályázat kiírói ötévente adnak lehetőséget a hazai tárgyalkotó népművészet, a népi
kismesterségek képviselőinek, hogy az előző években született alkotásokat szakmai
zsűri, majd a közönség előtt megmérettessék. A Debreceni Művelődési Központ Belvárosi
Galériájában megrendezett régiós tárlaton 125 alkotó 378 db alkotása volt
megtekinthető.
A régiós kiállítás zárása után 71 alkotó 188 előzetesen kiválasztott munkáját szállították
Budapestre az országos zsűrizésre. Az országos zsűri által kiválasztott alkotások 2015
őszétől 2016. tavaszáig a Néprajzi Múzeumban voltak kiállítva.
Példaértékű együttműködéssel valósult meg a pályázat és a hozzá kapcsolódó kiállítás a
régió 3 megyéjének (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Jász-Nagykun-Szolnok megye;
Hajdú-Bihar megye) koordináló szervezeteivel, szakembereivel. A sikeres
megvalósításhoz hozzájárult a partnerek szakmai elhivatottsága, kiterjedt
kapcsolatrendszere és kiváló együttműködése.
A kiállítást a DMK Belvárosi Galériájában mintegy 4000 fő nézte meg.
 XI. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat kiállítása
1995 óta kétévente megrendezett rendezvénnyel a kiíróknak az a célja, hogy lehetőséget
teremtsenek a Magyarországon és az ország határain túli magyar nyelvterületen élő, a
hagyományos kézműves tevékenységekkel foglalkozó fiataloknak a bemutatkozásra, a
megmérettetésre, illetve hagyományápoló tevékenységük továbbfejlesztésére.
November 6-án valamennyi kategória díjazottjainak munkáit együtt mutattuk be az Ifjú
Kézművesek Országos Kiállításán a Debreceni Művelődési Központ Belvárosi
Galériájában, ahol a közösségi díjak átadására is sor került.
2015-ben sajnos, csökkent a pályázaton résztvevők száma. A szakmai zsűri állásfoglalása
azonban az volt, hogy bár csökkent a pályázók száma, a beadott pályamunkák minősége
kiemelkedően jó volt. A legszínvonalasabb hagyományápoló alkotó munka a kézműves
szakiskolákban volt tapasztalható.

Galánfi András, fafaragó, a Népművészet Mestere, a Magyar Művészeti Akadémia rendes
tagja, tavaly töltötte be 70. életévét. A keleti régió meghatározó népművész-pedagógus
egyénisége, aki fáradhatatlan alkotóerővel, hittel, szervezőmunkával képviseli a népi
műveltségünk alapértékét jelentő népművészet továbbélésének, átadásának ügyét.
Nagyszabású életmű-kiállítással tisztelgett munkássága előtt a Magyar Művészeti
Akadémia 2015 tavaszán a Vigadó Galériában. Ebből a hatalmas anyagból nyújtott a
decemberi kiállítás válogatást, kiegészítve új alkotásokkal, így mi debreceniek is
adózhattunk az alkotó kiemelkedő teljesítménye előtt. Januárban rendhagyó
tárlatvezetéssel zárult a kiállítás.

II.

A DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

1. A bevételi források és azok teljesítésének részletezése
Megnevezés
Pénzmaradvány (nyitó bevételi
számla) előző évi
Szolgáltatások ellenértéke
Továbbszámlázott szolgáltatások
bevétele
Kamatbevétel
Kiszámlázott ÁFA
ÁFA bevételek, visszatérülések
Működési bevételek összesen
Átvett pénzeszközök összesen
Költségvetési támogatás
Költségvetési
bevételek
mindösszesen

Eredeti
Teljesítés(eFt)
előirányzat
(eFt)
2.747
2.747

Teljesítés
%-ban
100,00

14.300
1.370

15.781
1.757

110,36
128,25

50
4.231
16.275
36.226
0
185.745
36.226

0,1
4.102
15.369
37.059
33.102
198.748
70.161

0,2
96,95
94,43
102,30
331,02
107,00
193,68

Összességében működési bevételeink a 2015. december 31-ei pénzforgalmi adatokat
figyelembe véve 2,30 %-kal túl teljesültek, amely magában foglalja az ÁFA
visszaigénylést, de nem tartalmazza az átvett pénzeszközök (33.102 eFt) összegét.
Ezen belül az alaptevékenységgel összefüggő bevételek (alaptevékenység bevétele, és
a bérleti díjak) 110,36 %, míg a továbbszámlázott bevételek 128,25 %-ban
realizálódtak.
Termeinket leggyakrabban vásárok és termékbemutatók céljára veszik igénybe. A
legnagyobb bevétel márciusban, a legkevesebb pedig augusztusban keletkezett.
Az előirányzathoz viszonyítva a csökkenés mértéke elsősorban az ÁFA visszaigénylésünk
nem teljesüléséből adódik, mivel a visszaigénylés ellenőrzésekor a revízió megállapítása
alapján (amelynek ellenőrzése még jelenleg is folyamatban van) az Intézmény
árbevételhez arányosított ÁFA visszaigénylésre jogosult. Ez több millió forint bevétel
kiesést jelentett a 2015. évben.

Vállalkozói tevékenységet Intézményünk nem folytat, így ilyen jogcímen nem keletkezett
bevételünk.
2015-ben az alábbi pályázati forrásokat nyertük
Pozíció
sz.
700.
701.
702
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.

Pályázat kiírója

Pályázat tárgya

Kormányhivatal
Közfogl. támogatása
Emberi
Erőforrások FRESH ART kiállítás támogatás
Minisztériuma
beérkezett: 1.500.000.- 09.03.
1.200.000.- 12.28.
DMJV Önkormányzat
Városrészi gyermeknapok
DMJV Önkormányzat
Gyermeknapi programok támogatása
Kormányhivatal
Közfogl.támogatása
Kormányhivatal
Közfogl. támogatása
NKA
XI. Országos Ifj. Népi Kézm. Pályázat
NKA
Belvárosi Cuháré-Táncházak
NKA
Éneklő Ifjúság
DMJV Önkormányzat
Homokkerti Nefelejcs Himzőkör
DMJV Önkormányzat
Homokkerti Kertbarát Kör
DMJV Önkormányzat
Homokkerti KH Kemence építése
DMJV Önkormányzat
Homokkerti KH 10. éves évfordulóra
NKA
Délibáb Klub
DMJV Kult. alap
Bokréta Foltvarró Kör Csapókert
DMJV Kult. alap
Csapókerti Pávakör Csapókert
DMJV Kult. alap
Életfa Idősek Klubja Csapókert
DMJV Kult. alap
Csapókerti Népi Díszítő Kör Csapókert
DMJV Kult. alap
Ifjúsági Utcaszínház Műhely Csapókert
DMJV Kult. alap
Hajnalcsillag Nyugdíjas Klub Nagymacs
DMJV Kult. alap
Boldogkerti Kertbarát Kör Újkert
DMJV Kult. alap
Újkerti Gyermek Elsősegélynyújtó Klub
Újkert
DMJV Kult. alap
Kortárs nyugdíjas torna Klub
DMJV Kult. alap
Rozmaring Népdalkör
DMJV Kult. alap
Főnix Irodalmi Kör
DMJV Civil alap
Nyugdíjas Óvónői Klub Belváros
DMJV Civil alap
Homokkerti Nefelejcs Hímző Kör
Homokkert
DMJV Civil alap
Homokkerti Kertbarát Kör Homokkert
DMJV Civil alap
Homokkerti Nyugdíjas Klub
DMJV Civil alap
Józsai Kertbarát Kör Józsa
DMJV Civil alap
Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre
Józsa
DMJV Civil alap
Józsai Hagyományőrző Csoport
DMJV Civil alap
Józsai Díszítőművészeti Szakkör Józsa
DMJV Civil alap
Varázskéz Rajz Szakkör Józsa
DMJV Civil alap
Macsi Nyugdíjas Klub
DMJV Civil alap
Nagymacsi
Közösségfejlesztők
Csoportja Nagymacs
DMJV Civil alap
Gipür Csipkeverő Szakkör Tímárház
DMJV Civil alap
Debreceni Origami Kör Tímárház

Kapott támogatás
összege
3.103.600.3.000.000.1.500.000.2.000.000.1.561.525.-

4.367.038.1.000.000.400.000.300.000.50.000.50.000.200.000.150.000.300.000.50.000.30.000.74.000.20.000.30.000.60.000.20.000.30.000.20.000.30.000.40.000.35.000.30.000.40.000.35.000.35.000.30.000.30.000.35.000.30.000.30.000.50.000.25.000.25.000.-

738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753
754.
755.
756.

DMJV Civil alap
DMJV Civil alap
DMJV Civil alap
DMJV Civil alap
DMJV Civil alap
DMJV Civil alap

Tiszta Forrás Hímző Kör Tímárház
Önkéntes Fiatalok Klubja Újkert
Mentál Filmklub Újkert
Tűzzománc és Palmetta Szakkör Újkert
Fazekas Szakkör Újkert
Maróthi György Nyugdíjas Pedagógus
Kórus Újkert
DMJV Civil alap
Életmód Klub Újkert
DMJV Civil alap
Csapókerti Kertbarát Kör Csapókert
DMJV Civil alap
Nefelejcs
Természetjáró
Szöv.
Csapókert
Magyar
Művészeti XXV. Nemzetközi Betlehemes Találkozó
Akadémia Titkársága
Kormányhivatal
Közfog. támogatása
DMJV Központi
Érdekeltségnövelő tám.
DMJV Önk.
Érdekeltségnövelő tám.
DMJV Önk.
Nemzetközi Betlehemes Találkozó
DMJV képviselői keret ÚKH Kerti bútorok
NKA támogatás
„Belvárosi Toppantó Táncház”
NKA támogatás
„Fapofa-Kézműves Tábor”
NKA támogatás
„Népzenei Együttesek találkozója”
DMJV támogatás
XXV. Nemzetközi Betlehemes Találkozó
II.

30.000.40.000.35.000.30.000.25.000.35.000.45.000.40.000.50.000.1.150.000.-

6.817.654.700.000.2.500.000.1.000.000.800.000.500.000.800.000.900.000.1.000.000.-

2. Az intézményi kiadások elemzése
Megnevezés
Felhalmozási
kiadások
(beruházás. felújíts)
Személyi juttatások
Külső személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Személyi
juttatások
és
járulékok összesen
Dologi kiadások
Költségvetési
kiadások
mindösszesen

Módosított
előirányzat
(eFt)
15.535

Teljesítés(eFt
)

Teljesítés %-ban

15.523

99,92

112.925
4.430
30.639
147.994

106.074
4.429
28.890
139.393

93,93
99,98
94,29
94,19

110.635
279.120

101.211
261.054

91,15
93,53

Költségvetési kiadásaink: 93,53 %-ra teljesültek. Ezen belül a dologi kiadásaink 91,15
% - ra.
Anyagbeszerzések, készleteknél a felhasználás (96,79 %)
A nem adatátviteli, illetve az adatátviteli költségeknél a felhasználás 99,92%.
Szolgáltatási kiadásaink 89,07 % előirányzatnak megfelelően alakult.

3. Létszám és bérgazdálkodás, személyi feltételeink
Személyi kiadásaink (rendszeres és nem rendszeres) az előirányzatnak megfelelően
alakultak, 94,16%-os a teljesítés.
A munkaadót terhelő járulékok szintén a tervezettnek megfelelően alakultak, 94,29 %.
A DMK dolgozóinak engedélyezett létszáma 2015. december 31-én 46 fő volt.
Jelenleg 6 fő dolgozik a Manda programban a debreceni közösségi házakban. Ebből 1 fő a
Belvárosi Közösségi Házban, 1 fő a Homokkerti Közösségi Házban, 1 fő a Tímár Házban,
1 fő a Csapókerti Közösségi Házban, 1 fő pedig az Újkerti Közösségi Házban dolgozik.
A munkakör megnevezése: archivátor.
Feladatuk az intézményben a munkavállaló részére átadott gyűjteményi adatok
digitalizálása, archiválása, metaadatolása, adatbázis feltöltése. A munkakör betöltője a
vonatkozó jogszabályok előírására figyelemmel köteles felettese utasítása alapján
további olyan feladatokat is ellátni, melyek jellegüknél fogva tevékenységi körébe
tartoznak. A munkaidő heti 40 óra.

4. A szolgáltatási szerződéssel ellátott feladatok tapasztalatai
2015-ben szerződésünk volt:
1 K&H Biztosító Zrt.
2 INVITEL Távközlési Zrt.
3 Debreceni Hulladék Hulladékgazdálkodási
Közszolg.
4 Debreceni Fogyatékosokat ellátó int.
5 Lantos Kereskedelmi és szolg. Bt
6 Civis Ház Zrt.
7 Tömb 2002 Kft.
8 Eredő Garázsipari Munkabizottsági Kft
9 MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt
10 Mobilix Hungary Kft
11 Magyar Telekom Nyrt
12 Telenor
13 UPC Magyarország Kft.
14 Multi Alarm Zrt.
15 DIGI Távközlési Kft.
16 Alarm Wachter Centrum Kft
17 Aqua Vital Hungary Kft
18 Mobilx Hungary Kft
19 Generali Providencia
20 Debreceni Vízmű Zrt
21 GDF-SUEZ
22 EON
23 Debreceni Társasház kezelő

Kötelező gépjármű
biztosítás
Internet előfizetés
Szilárd Hulladék ürítése
Szennyes textília mosása
Mozifilm
Bérbeadás
Általános takarítás
Munka-,Tűzvédelmi
Üzemanyag Hitelkeret
Bérbeadás
Internet
összes flotta mobil
Kábeltelevízió
Távfelügyelet
Kábeltévé,telefon
Riasztó karbantartás
Aqua Cooler készülék
Számítógép karbantartás
FORD Cascó
Víz,és szenyvíz
gáz energia
villany energia
közösköltség

24 Józsa Park Társasház
25 Telenor
26 PB Invest

közösköltség
összes flotta mobil
Józsa energia

Szolgáltatói szerződéseink ellenőrzését 2015-ben is elvégeztük. A felhasználásokról havi
kimutatásokat készítetünk, összehasonlításokat végeztünk, a kiugró eltéréseket
kivizsgáltuk.
5. Az

intézmény vezetőjének az
kapcsolatban hozott intézkedései

önkormányzati

vagyonnal

Nagyobb felújítások, karbantartások:
 Tímárház - Kézművesek Háza
Felújítási keretünk terhére önkormányzati forrásból két ütemben 8 m Ft-ot fordítottunk.
A projektet külső vállalkozó végezte. Elsőként felújító jellegű építészeti munkálatok, mint
az épület utcafronti fal felújítása, a bejárati kapu cseréje, a belső udvar falrészeinek
felújítása, festése valósult meg. A II. ütemben az épület villamos hálózatának
megtáplálásának korszerűsítését, illetve két helyiséget érintő villamos hálózatot érintő
belső felújítást végeztettük el.
 Újkerti Közösségi Ház:
Az emeleti férfi WC oldalfal csempéjének felújítása belső munkatársak által.

Beszerzések:
 Intézményi szinten:
-

intézményi mobiltelefonok cseréje,

-

háztartási gépek (porszívó- és takarítógépek, tea-kávéfőző. stb. eszközök),
szerszámok.

 Újkerti Közösségi Ház:
-

5 db kültéri faasztal-pad (2+1) garnitúra - előkertbe,

-

5 db könyvespolc,

-

2 db könyves állvány,

-

2 db vitrines szekrény,

-

3 db polcos szekrény.

 Tímárház- Kézművesek Háza:
-

hangtechnikai berendezés – Kiállító terembe,

 Belvárosi Közösségi Ház:
-

nagyméretű vetítővászon - a Pódium terembe,

-

monochrom multifunkcionális nyomtató - Gazdasági csoport,

-

hang- és fénytechnikai eszközök – belső és külső helyszíni használatra.

 Homokkerti Közösségi Ház:
-

balett szőnyeg - a Próbaterembe,

-

kemence - az udvarra.

2015-ben nagyobb javítási munkákat nem végeztünk egységeinkben. A szükséges
karbantartási, javítási feladatok viszont a betervezett költségeken felül valósultak meg. A
hiányzó forrásokat költségvetési átcsoportosítással pótoltuk.
A DMK Ford mikrobusza már 7. éves, így elkerülhetetlen néhány nagyobb felújítás, a
szükséges gumicsere mellett karosszéria és motor javításra is szükség volt.
A CSKH-ban működő két gázkazán korszerűtlen, a biztonságos üzemeltetés így évente
nagyobb javításokat igényel.
Külső támogatásból épült meg a KKH udvarán álló kemence, amit már birtokba is vettek
a közösségek.
6. Tevékenységeink a statisztika tükrében
A statisztikai táblázat elemzésére néhány diagramot készítettünk. Az ábrák
egyértelműen mutatják az adatokat, a különbségeket.

2015-ben az éves látogatói, használói létszám 806.048 fő volt. A legmagasabb a
BKH-ban (306.826 fő), míg a legalacsonyabb a OKH-ban volt. Az ondódi látogatói létszám
mégsem mondható kevésnek, hisz a településrészen összesen 486 fő él.

Ezen a diagramon látható, hogy egységeinkben az egyes tevékenységek látogatottsága
mekkora. A BKH- ban a szolgáltatásokat igénybevevők száma meghaladja a 380.000 főt.
Az ÚKH- ban a rendezvényeken résztvevők száma megközelítette a 45.000 főt. Az
ismeretterjesztéssel kapcsolatos tevékenységeken az idén egyre többen vettek részt. A
legtöbb közösségi forma az Újkertben és a BKH- ban és a HKH- ban működik. Meglepően
kevés ez a szám a CSKH- ban, hisz ebben az egységben is nagy múltú közösségek
működnek.

Az összes tevékenységeink közül a legtöbben a szolgáltatásainkat vették igénybe. Ez a
látogatóink felét teszi ki. A rendezvényeinken való részvételt a rendszeres művelődési
formák, majd a külső szervek tevékenysége követi. A táborokon és az ismeretterjesztési
programokon való részvételi arány a legkevesebb.

A közösségi házak működésének sajátosságait tükrözi a közösségi házat igénybe vevő
külső szervezetek tevékenységeinek a megoszlása. A legtöbb programot, rendezvényt a
Csapókerti Közösségi Házban rendezik a külső szervezők. Magas még ez az arány a HKHban is.
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Működésünket az idén is a közművelődésben bevezetett önértékelési gyakorlatnak
megfelelő rendszer és tematika alapján tesszük meg.
 Információs tevékenység
Az információs tevékenység munkánk egyik fontos területe. Valamennyi egységünkben
nőtt az információs szolgáltatások száma.
Az intézményi belső információáramlást szolgálják:
- A programokhoz, feladatokhoz kapcsolódó team munkamegbeszélések.
- A havonta tartott szak alkalmazotti értekezletek.
- Az évente 2 alkalommal tartott összmunkatársi értekezletek.
- A hálózatba kötött munkaállomások (LAN).
A fenntartó tájékoztatását szolgálják:
- Éves munkabeszámoló.
- Félévente elkészített költségvetési beszámoló, kiegészítve rövid szakmai
beszámolóval.
- Különböző beszámolók (pl. éves statisztikai jelentés, kimutatás terembérletről
stb.).
A Debreceni Művelődési Központ kommunikációs tevékenységét 2015-ben Takács
Hajnalka intézményi kommunikátor végezte.
Intézményünk hírei rendszeresen megjelentek a helyi médiában, de néhány
nagyrendezvényünkről az országos lapok, rádiók és televíziók is tudósítottak.
Több mint 100 médium adott hírt intézményünk eseményeiről.
Hány médiummal állunk kapcsolatban?
Nyomtatott sajtóorgánum
Internetes portál
Televízió
Rádió

24
80
5
18

Részletes bontásban, hogy a média területein, hány alkalommal jelentünk meg
2015-ben? (a kigyűjtött hírek alapján):
Írott sajtó
973
Online média
332
Televíziós megjelenések
Rádió interjúk, rádió hír

81
64 (Ami tudomásunkra jutott, de ennél
jóval több alkalomról számolhatunk be. A
rádióadók rendszeresen népszerűsítik
programjainkat.)

A rádióadók közül 18-cal, a televíziók közül 5-tel, a nyomtatott médiák közül 24-gyel,
a hírügynökségek közül 4-gyel állunk állandó kapcsolatban. Ők rendszeresen
szerepeltetik rendezvényeinket programajánlóikban, de több alkalommal bővebben is
beszámoltak egy-egy eseményről. 137 különböző témájú sajtóanyagot juttattunk el a
média képviselőihez, ami 286 db címzettet jelentett minden alkalommal. A Debreceni
Korzó című városi programfüzetben 2015-ben folyamatosan megjelentek programjaink
beharangozók, fotók formájában. A Kölcsey Központ által kiadott Debreceni
Tavasz/Nyár/Ősz/Tél c. kiadvány szintén megjelentette a nagyobb rendezvényeinket. A
Debrecen Televízió kulturális magazinja, a Debreceni Színképek rendszeresen
beszámol
kiállításainkról,
kulturális
rendezvényeinkről.
Több
alkalommal
stúdióbeszélgetésekre is sor került az intézmény igazgatójával. Rövidebb híradások
hangzottak el a DTV Napszemléjében és az Alföld TV Este 7 c. hírműsorában. Az
országos médiumok közül a Kossuth Rádió több alkalommal beszámolt
rendezvényeinkről. Évek óta a Debreceni Utazási Vásáron önálló standot állít az
intézmény.
Az intézményi honlap látogatottsága (www.debrecenimuvkozpont.hu)
2015. január 1. és december 31 között az alábbi adatok vannak:
- oldal látogatottsága: 33.884 felhasználó
- a felhasználók által indított munkamenetek száma: 49.550
- a felhasználók oldalmegtekintései: 161.527
- az oldalon eltöltött átlagos időtartam: 2 perc 31 másodperc
- új látogatók aránya 67,6%, visszatérő látogatók aránya 32,4% a 100%-os felhasználói
látogatottságból
- a felhasználói munkamenetek közül 84,18% számítógépről, 11,73% mobilról és 4,08%
tabletről nézte meg az oldalt.
Programajánlónk havonta (nyáron összevontan) 1500 példányszámban jelent meg
10 alkalommal. Továbbá nagyméretű plakátokon is közzé tettük havi programjainkat,
amelyek nemcsak az intézményi központban, de a Kossuth téren, és az egységekben is
láthatóak voltak. Közel félszáz kulturális intézmény és szervezet vezetőjével állunk
kapcsolatban, akik rendszeresen kapnak tájékoztatást a DMK programjairól levélben,
illetve elektronikus formában. A Tourinform Irodába, a Kölcsey Központba, az
Ifjúsági Házba, Csokonai Színházba, a Déri Múzeumba, a Vojtina Bábszínházba, a
Debreceni Egyetemre, a Nagyerdei Kultúrparkba, valamint a Vasutas Művelődési
Házba rendszeresen több programfüzetet is eljutattunk. A programajánló töredék részét
postázzuk – a költségtakarékosság miatt – a legtöbb helyre e-mailben küldjük el a

programajánló pdf-változatát: a sajtónak, a protokollnak, csoportvezetőknek,
együttműködő partnereknek, iskolaigazgatóknak, óvodavezetőknek, polgármesternek,
alpolgármestereknek, osztályvezetőknek, egyéb hivatali tisztségviselőknek, a
kormányhivatalnak, a kulturális bizottság tagjainak, képviselőknek, bizottsági
elnököknek, alelnököknek, a városi és az országos kulturális intézményvezetőknek,
partnereinknek.
A Facebook közösségi portálon - 2011 őszén - regisztráltuk az intézményt, ahol 2011
végére 687 ismerősre, míg 2012 végére 1363 ismerősre, 2013 végére 2700 ismerősre
tettünk szert. 2014-ben már 3 462 fő lájkolta az oldalunkat, míg 2015-ben 3886 fő
kedvelte. Programjaink népszerűsítését itt is végezzük, híreinket itt is rendszeresen
megjelentetjük, így újabb látogatókat sikerül bevonnunk. 2015-ben is a
rendezvényeinket fotós kollégánk közreműködésével fotóztuk. A rendezvényeket
követően a képek nem csak a facebook-on, de a DMK-honlap fotógalériájában is
megtekinthetők, azt követően pedig az intézményi médiatárban archiváljuk. 2015-ben
298 rendezvényről készültek fotógalériák, ami összesen 8817 db fényképet és 89 db
videofelvételt jelent.
 2015-ben is – az előző évek gyakorlatát követve - sajtótájékoztatókat szerveztünk
Összesen 16 sajtótájékoztatót szerveztünk december 31-ig. Melyek ezek?
 Január 19-én, a DMK Ondódi Közösségi Házában: „Mi - Magunkért” –
közösségfejlesztés debreceni városrészekben. Vendégünk volt Hoppál Péter
kultúráért felelős államtitkár és Papp László polgármester.
 Január 23-án, a Tímárházban a Kisújszállási Értéktár bemutatkozó
kiállításához kapcsolódó sajtótájékoztató. Vendégünk volt a kisújszállási
polgármester és Mazsu János tanácsnok, a Debreceni Értéktár Bizottság elnöke.
 Február 25-én, a DMK Belvárosi Közösségi Házában „Kaleidoszkóp” – Kulturális
szakemberek képzése a közművelődési és könyvtári szolgáltatásfejlesztés
érdekében projektzáró sajtótájékoztató. Vendégünk volt Pajna Zoltán, a HajdúBihar Megyei Közgyűlés elnöke.
 Március 11-én, a DMK Belvárosi Közösségi Házban Ünnepi programok március
14-15-én Debrecenben – együttműködésben a várossal, a Főnixszel, és a város
néptáncegyütteseivel – sajtótájékoztató. Vendégünk volt Komolay Szabolcs
alpolgármester.
 Sajtótájékoztató a Költészeti Fesztiválról a Főnixszel közösen az I-es
villamoson. Ezt a sajtótájékoztatót nem mi szerveztük, de részt vettünk rajta,
képviseltük az intézményt és népszerűsítettük a versmegzenésítési pályázatunk
nyilvános döntőjét.
 Április 10-én, a DMK Belvárosi Közösségi Házban Ars Sacra Debreceniensis
címmel 300 éves a katolikus újjászületés Debrecenben – kiállítás debreceni
képző-, ipar– és fotóművészek szakrális műveiből - sajtótájékoztató. Vendégünk
volt Bosák Nándor, a Debrecen – Nyíregyháza Egyházmegye püspöke.
 Május 5-én, a DMK Újkerti Közösségi Házában sajtótájékoztató a 35 éves
Újkerti Közösségi Ház kapcsán. Vendégünk volt Komolay Szabolcs
alpolgármester.
 Május 8-án, a DMK Belvárosi Közösségi Házában Hungarikumok Hajdú-Bihar
megyében és Debrecenben címmel sajtótájékoztató. Vendégünk volt Halász
János országgyűlési képviselő, a Hungarikum Bizottság tagja és Mazsu János, a
Debreceni Értéktár Bizottság elnöke.
 Május 21-én a Debreceni Művelődési Központ által szervezett és koordinált
Városrészi családi programokról és a DMK 2015. évi nyári táborairól.










Tartotta: Komolay Szabolcs, DMJV alpolgármestere és Jantyik Zsolt, a
Debreceni Művelődési Központ igazgatója.
Szeptember 7-én - Hol tartunk? A Debreceni Értékek Hungarikummá való
nyilvánításának folyamata. A sajtótájékoztatót tartották: Halász János, a
Hungarikum Bizottság tagja, országgyűlési képviselő; Dr. Mazsu János, a
Debreceni Értéktár Bizottság elnöke, tanácsnok; Jantyik Zsolt, a Hajdú-Bihar
Megyei Értéktár Bizottság elnöke
Szeptember 23-án - A debreceni Betlehemes Találkozó a Szellemi Kulturális
Örökség Jó gyakorlatok nemzeti nyilvántartásába került. A sajtótájékoztatót
tartották: Komolay Szabolcs alpolgármester; Jantyik Zsolt, a Debreceni
Művelődési Központ igazgatója; Gyöngy Péter, a Betlehemes Találkozók
szervezője.
Október 8-án – Beharangozó sajtótájékoztató a Hungarikum Bizottság
debreceni kihelyezett üléséről. Halász János országgyűlési képviselő és Mazsu
János, a Debreceni Értéktár Bizottság elnöke.
November 5-én - 25 éves a Főnix Néptáncegyüttes és a IV. Csapókerti Civil
Expo. Tartották: Jantyik Zsolt, a Debreceni Művelődési Központ igazgatója
Törökné Csécs Lenke, a Főnix Néptáncegyüttes művészeti vezetője,
a Csapókerti Baráti Kör Egyesület elnöke.
November 10-én - A Magyar Nyelv Napja debreceni programjai. A
sajtótájékoztatót tartották: Szentei Tamás, DMJV Polgármesteri Hivatal
Kulturális Osztályának vezetője; Jantyik Zsolt, a Debreceni Művelődési Központ
igazgatója; Dr. Kovács Béla Lóránt, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazgatója;
Dr. Lakner Lajos, a Déri Múzeum tudományos igazgatóhelyettese; Keresztesné
Várhelyi
Ilona
dr.,
Debrecen
Nyíregyházi
Egyházmegye
Püspöki Hivatala, a 300 éves Katolikus Újjászületés Debrecenben - Emlékév
koordinátora; Süli András, a Debreceni Campus Közhasznú Nonprofit Kft.
programigazgatója

Három évvel ezelőtt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala útjára indította
http://intezmenyek.debrecen.hu és a http://rendezvenyek.debrecen.hu honlapot,
amelyet a cívisváros kulturális intézményei töltenek fel tartalommal. Ezzel a felülettel
újabb lehetőség nyílt arra, hogy rendezvényeinket a nagyközönség számára szélesebb
spektrumban tegyük közzé.
 A facebook látogatottságunkat hirdetéssel lehetne generálni. Az előttünk álló
évben arra törekszünk, hogy minél többeket irányítsunk az oldalunkra, minél
több oldalkedvelőnk legyen.
Néhány szemelvény a facebook-hozzászólásokból:
 2015. február 24. Újkerti Közösségi Ház: Újkerti teadélután Szuperek vagytok!
A tavasz hírnökei,,,"dalos pacsirták,,
 2015. március 14. Nagymacsi Közösségi Ház: Oh, szabadság… Nagyon szép
megemlékezésben volt részünk! Köszönjük a fellépőknek és a szervezőknek!
 2015. március 29. Nagymacsi Közösségi Ház: VIRÁGVASÁRNAP NAGYMACSON
De jó ismerős arcokat látni
Nagyon sokan voltak. Ebben a hűvös időben is. Remek lett a tojásfa is.
 2015. március 12. Józsai Közösségi Ház: 20 éves a Józsai Népdalcsoport Az
elődjének a Pávakörnek még én is az alapító tagja voltam,-mint citerás és énekes



▶
▶
▶
▶

(sok sok díjat nyerve együtt)-! Számomra az az idő is szép emlék marad!
Gratulálok a jelen népdalcsoport 20 éves fennállásához!
2015. április 25. Józsai Közösségi Ház: 25 éves a Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti
Köre
Gratulálok ! Sok-sok boldog, együtt eltöltendő esztendőt kívánok NEKTEK !!
2015. május 6. Nagymacsi Közösségi Ház: Köszöntjük az édesanyákat
Köszönjük nagyon szép volt.
2015. április 29. Újkerti Közösségi Ház: Bokázó
A kisfiamnak nagyon tetszett!! Sokat beszélt róla este!! Köszönjük a lehetőséget!!
2015. június 21., XI. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál Király! Nem lehet rá mást
mondani.
2015. augusztus 21., I. Nagymacsi Kenyérünnep Gratulálok a szervezőknek, kiváló
ünnepség volt!!!
Öröm volt részt venni benne!! 
 Ismeretterjesztés

E tevékenységünk látogatottsága volt a legkevesebb az idén is, holott évről-évre arra
törekszünk, hogy növeljük intézményünkben az ismeretterjesztő programok számát.

A Belvárosi Közösségi Házban ismeretterjesztő, természettudományi rendezvényei
sorából kiemelkedett a 2015-ben immár 52. alkalommal megrendezett LII.
Természetbarát hét 5 estés előadássorozata, melynek neves, szakmailag kimagasló
előadói változatos témájú előadásaik révén estéről estére megtöltötték a BKH
Pódiumtermét.
A Diabétesz Klubbal ill. a Hajdúsági Diabétesz Egyesülettel együttműködve szervezett
programjai (pl. Belvárosi Egészségnap, „Egészségünkért” előadássorozat) révén számos
hasznos, egészségmegőrzést, egészséges életmódot elősegítő információ juthatott el a
résztvevőkhöz.
Az Újkerti Közösségi Ház 2015 első rendezvénysorozata volt a XXII. Kertbarátköri
Vezetőségek Téli Népfőiskolai Képzése. Itt a kertészet és szőlészet témakörében
hallgathattak hasznos és érdekes előadásokat a résztvevők. A program ebben az évben is
igen népszerű volt a kertbarátok körében, mutatja ezt az is, hogy a mozi terem minden
alkalommal megtelt.
A Megyei Borverseny 2015-ben is a népfőiskolai előadássorozat záró programja volt a
Megyeházán. 82 termelő borát értékelte ekkor a zsűri fehérbor és vörösbor
kategóriában.
Januártól decemberig tartja előadásait a Magnitúdó Csillagászati Klub hetente egyszer,
amely 2015-ben ünnepelte 15 éves létrejöttét. A természettudományok iránt érdeklődő,
csillagászattal foglalkozó közösség több tízezer érdeklődőt ismertetett meg az égbolt
csodáival. Az elmúlt évben az előadásokon megismerhették a csillagászat aktuális
eseményeit, eredményeit, alapismereteit. Időnként neves előadókat fogadtak pl.
Gyarmathy István ökológust, Kovács Gergő geológust. Az eredményeik hazai és külföldi
szaklapokban jelentek meg: pl. Meteor, Aldireo. Tavaly Debrecenben és környékén 24
nyilvános rendezvényt tartottak, ismeretterjesztő előadások, távcsöves bemutatások,
játékos vetélkedők keretében, melyeken 1.230 látogató vett részt. A tavasz folyamán a
DMK közösségi házaiban az "Ismerd meg! - Természetismereti sorozat" keretében 4
vetített képes előadást tartott játékos totóval, kézműves feladattal (napórakészítés),

makett készítéssel kiegészítve. Az előadássorozaton közel 180 zömében általános
iskolás, diák és felnőtt vett részt. Tavasszal és ősszel csillagászati bemutatót tartottak az
érdeklődőknek az ÚKH termeiben és az újkerti szánkódombon.
Intézményünk 18. alkalommal rendezte meg az ifjúság anyanyelvi nevelését és a
beszédkultúra javítását szolgáló Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny városi és
városkörnyéki fordulóját. Ebben az évben 18 általános iskola 32 diákja mérte össze
tudását. A verseny két fordulóból állt, először a szabadon választott szöveget, majd a
Kazinczy-díj Alapítvány által megküldött kötelező szöveget olvasták fel a versenyző
diákok. A versenyzők feladata nem egy művészi produkció előadása volt, hanem az adott
szöveg értő és értető, tartalmának és stílusának megfelelő hangú tolmácsolása, megfelelő
hangsúlyozással, szép kiejtéssel, a mondatok, mondatrészek kiemelésével. Ezek
figyelembe vételével értékelt a zsűri. Városunkat a Kisújszálláson megrendezésre kerülő
regionális döntőn a 7. – 8. évfolyam korcsoport első helyezettje képviselhette.
Más nemzeteknél is fontos a természetvédelem a környezettudatos magatartás
fejlesztése. A „Love a tree day” – A fák napja alkalmából rendezett interaktív
foglalkozást az Amerikai Kuckóval közösen rendeztük meg. A szelektív
hulladékgyűjtésre, az újrahasznosítható anyagokra felhívtuk a tanulók figyelmét, és
csoporttevékenységgel gyönyörű képeket alkottunk azokból.
A legvitézebb huszár – Simonyi Óbester, a vitézség és a huszárerények
megtestesítője volt, Debrecen formálásában jelentős szerepet játszott. Az Ő emlékére
és tiszteletére megrendezett XVII. SIMONYI NAPOK programsorozatába
kapcsolódtunk be először a következő programokkal:
Május 8. – október 11. „Versaillestől Párizsig” - 70 ÉVE ZÁRULT LE A II.
VILÁGHÁBORÚ – történelmi eseményeket feldolgozó dokumentumkiállítás. Rontó Géza
nyá. honvéd őrnaggyal közösen összeállított tablókon feldolgozott fotók,
dokumentumok, valamint korabeli film-és hanganyagok, haditechnikai eszközök, tárgyi
emlékek bemutatása színesítette a kiállítást.
A megnyitó május 8-án volt, fellépő a Debreceni Helyőrségi Zenekar. Együttműködő
partnerek és támogatók: a Szent László Honvéd Hagyományőrző Egyesület debreceni
tagjai és Katona Sándor.
A világrendet megváltoztató négyéves borzalom tárgyi emlékei, a háborút feldolgozó
tanulmányok kivonatai, azok fénymásolatai-, tekintettel arra, hogy a „nagy háború
eseményei” a mai történelem tananyagoknak is részei: rendhagyó történelemórák
megtartására kínáltak lehetőséget általános- és középiskolai diákcsoportoknak. A
kihelyezett tanórák 10 alkalommal, Oláh László nyugállományú honvéd alezredes
szakvezetésével, és dokumentum filmvetítéssel a DELTA Moziban kerültek
megrendezésre. Az ismeretterjesztő programsorozat kiemelkedően magas
látogatottságot ért el (4.650 fő).
Május 9., 11.00 Emlékfát ültettünk SIMONYI ÓBESTER „a legvitézebb
huszár” emlékére a Mathiász János Kertbarát Körrel.
Május 12., 14.00 Beszélgetés Simonyi óbester debreceni szerepvállalásáról,
az általa létrehozott értékek, hagyományok őrzéséről, tiszteletéről és Debrecen
48’-as emlékeiről
Meghívott előadó: Pintér József középiskolai tanár, Vitéz Szoboszlai Endre és dr. Papp
Gyula nyugalmazott ezredes voltak.
ÚJKERTI EGÉSZSÉGNAP és EGÉSZSÉGHÉT
2015. március 17. Újkerti EGÉSZSÉGNAP - EMPÁTIANAP és Ismerd meg! természetismereti
sorozat
keretében
Környezetünk
és
védelme
–
környezettudatosság, a „Víz világnapja”
A nap sikeres lebonyolítását a DMJV Gyermekvédelmi Intézmény sérült gyerekei
és gondozói, valamint a Bolyai Általános Iskola tanulói segítették.

Az ÚKH-ban 2010 óta van Empátianap, ahol az érzékenyítés kerül központba, melynek
célja, hogy bármilyen fogyatékkal élő életébe belátást nyerhessünk. Az elfordulást, a
tudatlanságot felváltsa a nyitottság, az odafordulás. A gyerekek a játékos foglalatosságok,
egyszerűbb játékok, ajándéktárgyak készítése közben, majd zenés énekes, hangszeres
bemutatón, közösen teázgatva, süteményt ropogtatva valósították ezt meg.
Délután a Környezetünk és védelme foglalkozáson, a Dózsa György Általános
Iskolából érkező gyerekek megismerhették a környezetvédelemben vállalható
szerepeket, feladatokat, elsajátíthatták a földünk égető problémáit, valamint a ’zöld
lábnyomunkat’. Mikroszkóppal, nagyítókkal behatolhattak vizeink (Tócó patak,
Nagyerdei tó) rejtelmeibe, láthatták a benne élő apró élőlényeket, szennyeződéseket.
Feladatok, totók megoldásával szerezhettek ismereteket az egészséges táplálkozásról –
élelmiszerpiramis készítés -, praktikus tanácsokat hallhattak a közösségekben terjedő
vírusok terjedésének csökkentéséről. Kóstoltak egészséges élelmiszereket, italokat.
Nagy aktivitás és figyelem jellemezte a diákokat, hasznos új ismeretekre tettek
szert, melyeket a mindennapi életben alkalmazni és használni tudnak, az egészséges
életmód, a környezettudatosság terén. A kísérő pedagógusok is nagy érdeklődéssel
fogadták a programot, nagyon tetszett nekik a különböző feladatokra, gyakorlatokra
felépített interaktív foglalkozás, mellyel minden diákot be tudtunk vonni a feladatokba. A
gyerekek nyitottsága, érdeklődése és aktív közreműködése is azt bizonyítja, hogy
szükség van erre a prevenciós célú rendezvényünkre.
Fontos, hogy a diákok minél több oldalról megismerhessék az egészséges életmód
fontosságát, és biztosítsunk számukra nekik szóló, játékos formában megvalósuló
preventív foglalkozásokat, előadásokat, amelynek keretein belül a megfelelő
információkhoz, tudásanyaghoz hozzájuthatnak, valamint őszintén feltehetik kérdéseiket
a megfelelő szakembernek az adott témában.
ÚJKERTI ŐSZI EGÉSZSÉGHÉT 2015. november 16-20.
Célja volt az idősebb korosztály figyelmének felkeltése a prevenció fontosságára,
mérésekkel kiszűrni az esetleges problémákat (pl. magas vérnyomás), ismeretszerzés, a
mozgás szükségességének kiemelése, a fiatalok, tanulók egészséges, empatikus és
környezettudatos, szeretetteljes életmódra nevelése, egészségtudatos magatartás
fejlesztése játékosan gyerekközpontúan, prevenció. A 15 éves a Kortárs Nyugdíjas Torna
Csoport, a 20 éves Életmódklub és az 5 éves Szivárvány Mozgás Szín csoport
jubileumának megünneplése.
A Csapókerti Közösségi Ház 2015-ben túlnyomó többségben hat közösség keretén
belül valósultak meg ismeretterjesztő programok, előadások. Ez a hat csoport a
Csapókerti Kertbarát Kör, Szatyor Klub, Életfa Idősek Klubja, Nefelejcs
Természetjáró Kör, Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság, Vadászgörény Klub).
Az előadások témája ennek megfelelően a csoportok profiljának megfelelő,
sokrétű. Egészségnap, egészségügyi, történelmi előadások, kirándulások, versenyek,
tájékoztatók aktuális kérdésekről. Nagymértékben számítottunk önkénteseinkre (Dr.
Sápi Levente kertészmérnök, Zajácz György csillagász, Csákvári Sándor történész),
valamint együttműködő partnereinkre (ÁNTSZ, Vöröskereszt, Turmalin Egyesület).
Gyermekek számára is szerveztünk rendhagyó tanítási órákat csillagászati témában.
Törekszünk minden tekintetben magas színvonalra, a műfaji sokszínűség
megjelenésére, a különböző korosztályok szintjéhez való alkalmazkodásra, az
élményszerűségre, cselekvő részvételre.
A Homokkerti Közösségi Ház programjai voltak:
„Egészség karnyújtásnyira” – 2015. április 9.

Gazdag Katalin természetgyógyász tartott előadást. Az előadás az egészséges
táplálkozás, a reform konyha kulcskérdéseit tárgyalta, személyes tapasztalatokkal
fűszerezve. Az előadó rámutatott arra, hogy a betegségeink gyógynövények rendszeres
fogyasztásával megelőzhetőek. Néhány ismert gyógynövényt is bemutatott, illetve
megismertette a részt vevőket a helyes használatukkal.
„A karosszékből álljanak most fel…” – kihívás napja 2015. május 20.
Ez alkalomból közös mozgásra invitáltuk a lakosságot, családokat. A rendezvényt a
Homokkerti Pitypang Óvodával közösen szerveztük meg. Reggeli tornával kezdtük a
napot. 80 óvodás és nevelőik 15 perces bemelegítéssel hangolódtak a tornára, melyet
egy szakképzett aerobikoktató tartott. A reggeli mozgás után intenzívebb gyakorlatok
következtek: négy csoportban más-más ügyességi játékok várták a gyerekeket. A játék
végén málnaszörppel kínáltuk meg a kifáradt gyerekeket.
Retro véradás – 2015. július 29.
A Magyar Vöröskereszttel közösen szerveztük meg a rendezvényt. A régi véradások
hangulatát felidézve kolbásszal, sörrel várták a véradókat a szakemberek. 70 véradó
nyújtotta a karját, hogy segítsen másokon.
„Egészség kicsiknek és nagyoknak” – 2015. november 11.
A meghívott előadó, Kiss Erzsébet nyugdíjas testnevelő tanár és újságíró volt. Az előadás
interaktív volt, személyre szabottan válaszolt a felmerülő kérdésekre. Az előadás közös
tornával zárult. A résztvevők elégedetten távoztak, jó hangulatban telt el a délután.
Tervezzük, hogy a jövőben ezt a témát előadássorozatra fűzzük fel.
A Józsai Közösségi Házban a tavalyi esztendőben összesen 26 ismeretterjesztő előadás
volt. Mint minden évben most is igyekeztünk minden korosztály számára hasznos és
érdekes előadásokat szervezni. Nagy segítség volt az intézmény számára, hogy előadóink
ingyen vállalták és megtartották ezeket az előadásokat.
A Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete évek óta nagy segítségünkre van. Az ő
közreműködésükkel tudtunk az évben a gyermekek és felnőttek számára hasznos
programokat szervezni. Ilyenek voltak a Teddy Maci Kórház, a fiataloknak szóló
prevenciós előadások a divat káros hatásairól és az egészséges táplálkozásról.
"Hangszerek testközelben" címmel szerveztünk népi hangszerbemutatót a közösségi
házban. A bemutatón részt vevő diákok Magyari Ágnes és Dr. Borosné Toplenszky Tímea
a Muzsikáló Egészség Alapítvány AMI zenepedagógusai segítségével elkalandozhattak a
régen és mai használat népi hangszerek világába
A felnőttek számára is igyekeztünk érdekes és tartalmas előadásokat összeállítani.
Gárdonyi Sándor történész az év folyamán több előadást is tartott nálunk. Az I.
világháború kitörésének száz éves évfordulója alkalmából a felnőttek részére három
részes előadássorozatot tartottunk közreműködésével. Április elején vallástörténeti
előadást hallhattunk tőle, amelyen megismerkedhettünk azokkal a sajátosságokat,
amelyek jellemzik a hinduizmust és a buddhizmust.
1956-os forradalom és
szabadságharcra az ő közreműködésével emlékeztünk meg. Összefoglalta és érthetően
felvázolta az 56-os forradalom kiváltó okát, a menetét bővebben kitérve a befejező
szakaszára és következményeire.
A szüreti naphoz kapcsolódva Zádorné Kondor Erika, a Csokonai Vitéz Mihály
Gimnázium magyar szakos tanárnőtől hallhattak előadást " Itt van a víg szüret, s mustos
kádja körül /A szüretelőknek víg tábora örül." - szüret a művészetekben – címmel. A
rendezvényre ellátogatók egy rendkívül tartalmas és jól szemléltetett előadást hallhattak
arról, hogyan jelenik meg szőlő, a bor és a szüret az egyes művészeti ágakban: a
festészetben, az építészetben, a szobrászatban, a költészetben és a zenében. Az előadás
során a közösségeink tagjai még dalra is fakadtak. Ajkukon szüreti dalok csendültek fel.

A Turmalin Egyesülettel közösen megrendezett Józsai Egészségnapra ellátogatók az
egészséges életmóddal kapcsolatban hallhattak előadásokat, valamint ingyenes
méréseken, szűréseken vehettek részt.
A 2015-ös év áprilisától csütörtökönként elindult nálunk az „Életigen” mentálhigiénés
programsorozat. Az előadásokat Zsiga Attila életvezetési tanácsadó tartotta.
A Nagymacsi Közösségi Házban 13 alkalommal volt ismeretterjesztő rendezvény 2015ben, amelynek nagyon sok érdeklődője volt. Összesen 698 fő vett részt a programokon.
Az egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokat igényli a közösség, de mindenféle
téma nagyon érdekli az itt élőket. A programok nagy részére a Hajnalcsillag Nyugdíjas
Klubból, a Kőrösi Csoma Sándor Tagintézményből, valamint a Nagymacsi
Közösségfejlesztők Csoportjából érkeztek érdeklődők. A nyugdíjas klub tagjai nagyon
aktívan közreműködnek a közösségi ház életében és minden rendezvényünkön szívesen
részt vesznek.
Rendezvényeink a következők voltak:
 „Íme, eljön majd az idő, így szól az Úr” Bibliai magyarázó előadássorozat
Gellén Ferenc teológus, hitoktató négy alkalommal tartott előadást a közösségi házban.
Az előadások alkalmával bibliai történeteket hallhattak az érdeklődők és a bibliai alakok
és történetek hitelességét magyarázta az előadó. A rendezvény során sor került
dokumentumfilm vetítésre és projektoros vetítésre. Az előadásokon minden korosztály
képviseltette magát.
 Egészségmegőrző délután – bemutató és előadás (2015.02.04.)
Boruzs Lajosné, volt kórházi asszisztens és a Hajnalcsillag Nyugdíjas Klub tagja tartott
előadást az egészséges életmódról, projektoros kivetítéssel a nyugdíjas klub tagjainak és
az érdeklődőknek. A program végén gyógyteákkal, zöldség, gyümölcs tállal vendégeltük
meg kedves vendégeinket.
 Kultúrházak éjjel-nappal: „Farsang a könyvtárban” interaktív játékos
délután (2015.02.13.)
A programon a Kőrösi Csoma Sándor Tagintézmény alsós tanulói vettek részt. A
közösségi ház együttműködve a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral interaktív, játékos
vetélkedőt és kézműves foglalkozást szerveztek az általános iskolások részére. A
foglalkozás során a tanulók busóálarcot készítettek és sok új információt tudhattak meg
a busójárás kialakulásáról.
 „Oh szabadság”…-1848-ra emlékezünk (2015.03.13.)
A Hajnalcsillag Nyugdíjas Klub és a Kőrösi Csoma Sándor Tagintézmény tanulóinak
közös ünnepi műsora. A rendezvény során közösen emlékeztünk meg az 1848-as
eseményekről.
 Város napja: Élet-képek Fotókiállítás (2015.04.10.)
A nagymacsi lakosok kezdeményezésére a Város Napja alkalmából 2015. április 10én rendeztük meg a Nagymacsi Élet-képek kiállítást, ahol a helyi lakosok által
összegyűjtött fényképek voltak láthatók (gyerekkori, esküvői, családi, iskolai, katonai,
valamint a környező földeken végzett munkákról és a Steinfeld Kastélyról készült képek).
Több mint 300 kép gyűlt össze, de a hely hiánya miatt nem sikerült mindent kiállítani,
ezért a program során Power-Pointos kivetítéssel mutattuk be ezeket a képeket. A
fotókon keresztül betekintést nyerhettek a látogatók az itt élő családok szüleinek,
nagyszüleiknek életébe és minden napjaikba. A kiállításon Szőnyi Sándorné a DMK
igazgatóhelyettese köszöntötte a kedves érdeklődőket és Dr. Vajda Mária Phd
néprajzkutató, a Déri Múzeum főmuzeológusa nyitotta meg a rendezvényt. A vendégek a

megnyitó folyamán különböző érdekességeket hallhattak a régi nagymacsi életről, a
településen található Steinfeld Kastélyról és a Steinfeld családról.
 Nagypénteki passió – előadó Ráczné Veres Sára lelkész (2015.04.03.)

Lelkész asszony a rendezvény során ismertette Jézus életének utolsó óráit és
történeteket olvasott fel az érdeklődők számára.
 Ismerjük meg! kirándulás (Debrecen) (2015.07.18. és 08.05.)

A program célja, hogy ismerjük meg közelebbről városunkat és annak történelmét.
Többen feltehetik a kérdést, hogy miért pont Debrecenre esett a választás. Sokan nem
ismerik igazán a „kálvinista Rómaként” és „cívisvárosként” emlegetett településünket,
annak meghatározó alakjait, épületeit, jelentőségüket a magyar történelemben. Ezért
volt jó lehetőség ez a program, mivel egy kellemes kirándulás keretében, családias
légkörben sok új információval gazdagodhattak a résztvevők. A program során több
templomban is jártunk (Református Nagytemplom, Pásti utcai Zsinagóga, Kápolnási
utcai Zsinagóga, Református Csonkatemplom, Szent Anna székesegyház) és a Belvárosi
Közösségi Házban ekkor még látható XVI. Élő Népművészet Országos Pályázat ÉszakAlföldi Regionális Kiállítását is megtekintettük. A kiránduláson a Nagymacsi
Közösségfejlesztők tagjai, nagymacsi lakosok, és a Macsi Nyugdíjas Klubból vettek részt.
 „Mit tehetünk érte?”- ismeretterjesztő előadás (2015.10.07.)

Az idősek hónapja alkalmából különböző témájú programokat szerveztünk a
nagymacsi Hajnalcsillag Nyugdíjas Klub részére, ahol sok új információval
gazdagodhattak a tagok (20 fő), például az egészségmegőrzéssel, egészségvédelemmel
kapcsolatban. A „Mit tehetünk érte?” – ismeretterjesztő előadás célja az egészség
tudatos életmód kialakítása. Ez alkalommal a bőr és szépségápolásra helyeztük a
hangsúlyt, amellyel kapcsolatban Szabó Csilla tartott előadást. Az előadó kitért a
vitaminok fontosságára; külső és belső ápolásra, testápolás, arcápolás, kézápolásra;
valamint az évszaknak megfelelő védelemre.
 Egészség délután (2015.10.14.)

A programon a Nagymacsi Hajnalcsillag Nyugdíjas Klub tagjai és a Kőrösi Csoma
Sándor Tagintézmény 5-6. osztálya vett részt. Összesen 45 fő volt a programon. A
rendezvény célja az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés (prevenció), egészség
tudatos életmód kialakítása, egészségvédelem, a kialakult problémák előrehaladásának
megelőzése. Az Egészség Délután programjai több helyszínen folytak. A Színház
teremben előadás, gyógytorna, egészségügyi mérések (cukorszint mérés), gyógynövény
teszt és kézműves foglalkozás voltak (levendula zsákocska készítése). Az előadást és a
gyógytornát Nagyné Halász Anna tartotta. Az előtéri folyosón bőrápoláson vehettek részt
a jelentkezők. A program végén megvendégeltük a jelenlevőket gyógyteával és
gyümölccsel. Mindenki nagyon jól érezte magát a rendezvényen és máskor is szívesen
részt vennének hasonló programokon.
 56-os megemlékezés (2015.10.22.)

A Kőrösi Csoma Sándor Tagintézmény tanulói és a Hajnalcsillag Nyugdíjas Klub tagjai
közös színpadi műsorral emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc
eseményeiről. A programot zenével és projektoros kivetítéssel színesítették, ahol
különböző képeket vetítettek a forradalomról. A rendezvényen összesen 100 fő vett részt
és a vendégek között a Hajnalcsillag Nyugdíjas Klub tagjai, az iskola tanulói és tanárai,

valamint néhány szülő volt. A műsor végén megvendégeltük vendégeinket a nyugdíjasok
által sütött süteményekkel és teával. Az ünnepi program nagyon jól sikerült és méltó
módon megemlékeztünk az 56-os eseményekről.
 Képzések
Intézményünk nyilvántartott felnőttképzési hely, KAB engedély száma: 291363/2014/KOZMUV
2015-ben akkreditált képzésünk volt a „NÉPI JÁTSZÓHÁZVEZETŐI TANFOLYAM”.
A program célja: A résztvevők megismerjék a néprajztudomány részterületeit és a
hagyományos magyar népi kultúra elemeit. Ismerjék az anyagi kultúra területei közül a
gazdálkodás, népi táplálkozás, népi építészet és lakáskultúra, viselet jellegzetességeit.
Ismerjék a magyar folklór területeit, ezen belül a népszokásokat, az évkör, a családi élet
ünnepeit, a néphit, a gyermekélet, a játékszokások, a gyermekfolklór, a népköltészet
jellegzetességeit. Sajátítsák el a gyakorlati népi kézműves ismereteket és technikákat a
természetben található különböző anyagok (vessző, csuhé, szalma, nád, gyékény, bürök,
stb.) felhasználásával. Ismerjék az egyszerű tárgyak elkészítésének folyamatait és
szerezzenek jártasságot az alábbi technikák alkalmazásában: nemezelés, szövés-fonás,
bőrmunkák, egyszerű fazekasság, gyöngymunkák, növényi festés.
Ismerjék a jeles napokhoz köthető tárgykészítés alkalmait és technikáit, legyenek
képesek elkészíteni az alábbi tárgyakat: adventi koszorú, mártott gyertya, aratókoszorú,
hímes tojás. Alkalmazni tudják megszerzett tudásukat az iskolarendszeren belüli illetve
kívüli tevékenységi formákban.
Célcsoportja volt: óvodapedagógus; tanító; tanár; kollégiumi nevelő; gyógypedagógus;
napközis pedagógus; szakkörvezető; nyári kézműves táborok oktatói; szabadidő
szervező
A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény volt: egyetemi/főiskolai végzettség
A továbbképzési program képzési idejének összes óraszáma: 120 óra
A továbbképzési program szakmai és vizsgakövetelményei voltak:
A képzés végén a hallgatóknak el kellett készíteni egy 20 oldalas, írott házi (záró)
dolgozatot egy néprajzi témakör kidolgozása, egy település, tájegység vagy népcsoport
bemutatása, játszóházi foglalkozások tervezete, vagy kézműves mesterség, technika
bemutatása témákban.
A szóbeli vizsgán néprajzi elméleti tételsorból húztak és feleltek a vizsgázók. A gyakorlat
ellenőrzése a tanfolyam alatt készített és befejezett tárgyak bemutatása, valamint a
vizsgán egy gyakorlati feladat megoldása tételsor szerint történt.
A tanfolyam akkreditációja 2014 év augusztusában lejárt. Az Emberi Erőforrások
Minisztériumához benyújtott kérvényt eredményeképpen még az akkreditáció lejárta
előtt megkaptuk újabb 5 évnyi időtartamra képzési engedélyt. A felnőttképzés törvényi
változásai miatt intézményünk kikerült a felnőttképzési törvény hatálya alól. Új eljárás
keretében az Oktatási Hivatalhoz is be kellett nyújtanunk kérelmet a népi játszóház
vezetői tanfolyam engedélyeztetéséhez
Az engedélynek a megszerzésére 2015. januárjában megtörtént így a pedagógusok
számára előírt két évenkénti továbbképzési rendszerben is szerepelhetünk, mint képző
intézmény.
A Debreceni Művelődési Központ képzései 2015-ben

A DMK 2010 óta szervez a népi játszóház vezetői képzést.
Mára több mint száz hallgató képzésén vagyunk túl, akiknek túlnyomó többsége
pedagógus végzettségű. Egyben megállapítható az is, hogy lassan csökkenni fog
szükségszerűen a tanfolyamot igénylők száma, hiszen lassan a megye és a város
kézműves mesterségek iránt érdeklődő fiataljait, felnőttjeit már megszólítottuk, és aki
készen állt az ismeretek elsajátítására, az már elvégezte. Örvendetes tény az is, hogy
roppant kevés azoknak a száma, akik csupán a kötelező pedagógus kreditek
megszerzéséért, tehát csupán a papírért végzi el tanfolyamunkat, sokkal inkább jellemző,
hogy őszinte érdeklődéssel és lelkesedéssel fognak a tanulmányaikba.
Igyekeztünk a tavalyi évben lejárt akkreditációnkat úgy megújítani, hogy minél szélesebb
körben legyen elérhető bárki számára a tanfolyam, így rendelkezünk a nem pedagógus
végzettségűek számára lényeges KAB akkreditációval is, illetve az Oktatási Hivatal
engedélyével is, bár jóval nehézkesebbé teszi a helyzetünket a törvényi szabályozás, mely
szerint a pedagógus végzettségűek tanfolyamon való részvétele teljes egészében külön
adminisztrációt igényel, mint azoké, akik nem rendelkeznek ilyen végzettséggel. Ez
gyakorlatilag egy tanfolyamon belül minden esetben dupla munkát eredményez.
Idén két alkalommal bonyolítottunk le népi játszóház vezetői képzést:
2014. október 3- 2015. március 05.
résztvevők száma: 23 fő
2015. április 24- 2015. szeptember 23. résztvevők száma: 15 fő
Összesen:
38 fő
Össz. bevétel:
3.100.000 Ft
Kiadások után fennmaradó összeg: 1.496.400 Ft
Mint a fentiekben említettem, lassan telítődik a képzési piac. A jövőben tehát el kell
gondolkodnunk hasonló óraszámmal működő, de érdeklődésre számot tartó képzéseken
is illetve azok engedélyeztetésén vagy valamely intézménytől való átvételén.
Mindemellett érdemesnek tartom egy olyan képzés megtervezését is, mely a képzők
képzőjeként a már végzett népi játszóház vezetők további ismereteinek bővítését, a
régiek felújítását szolgálná, mélyítené, 30- 60 órás tanfolyami formában. Ennek
tematikáját az intézménnyel együttműködő kézművesek közreműködésével állítjuk
össze.

 Kiállítások rendezése
A Debreceni Művelődési Központ 10 egységében, összesen 64 időszaki kiállítást
valósítottunk meg. 27 képző- és iparművészeti, 19 népművészeti (főként a Tímárházban
és a Belvárosi Közösségi Házban), 5 fotóművészeti, 1 helytörténeti, 3
dokumentumkiállítást és 9 egyéb (vasútmodell és terepasztal, értéktári bemutatkozás,
bolgárkertészet) kiállítást rendeztünk.
 A Tímárház – Kézművesek Háza 2005-től tartozik a DMK
intézményhálózatához.
Az egység fő profilja, hogy kortárs népi kézműves mesterek alkotásait mutassa be
egyéni- illetve csoportos formában. Ebben az évben azokkal a kiállításokkal együtt,
melyek helyszíne nem a Tímárház volt, összesen tizenkilenc bemutatót hoztak létre.
A Tímárház nagy kiállítótermi bemutatói közül elsőként a Kisújszállási Értéktár januári
bemutatkozása említhető, ahol is a két értéktár kölcsönös értékeinek megismertetése és

a kapcsolatok jövőbeli bővítése volt a cél. Ezt követte a „Több vasat a tűzbe!” c. anyag:
Elek Zoltán, Molnár Péter és Szekeres Antal kovácsmesterek bemutatkozása februárban,
akik a kiállítás megnyitóhoz kapcsolódóan látványos kovácsolással szórakoztatták a
közönséget az udvaron.
Látványos, szép emléket hagyott nézőiben a hajdúsági hagyományőrző fafaragók
márciusi tárlatának megtekintése is
Ezt követően a második alkalommal meghirdetett KÖSÖNTYŰ- ékszerkészítő pályázat
tavalyi nyerteseinek és idei pályázóinak kiállítását láthatták, valamint a kiállítás
megnyitóhoz kapcsolódó díjátadón az idei év nyertese vehette át jutalmát, többek között
egy jövő évi önálló bemutatkozás lehetőségét a nagyteremben.
A nyári időszak kezdetén a Mandala Műhely szép üvegkreációit tekinthette meg a
nagyközönség, majd júliusban és augusztusban Bodó Imre fafaragó több ezer darabos
régiség gyűjteményéből egy ízelítőt.
Az ősz pedig újra két fontos és nagyszabású kiállítást hozott, hiszen a Tímárház adott
otthont a XI. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat fafaragó kategóriájának, így
a szeptemberben nyíló tárlaton a zsűri által kiválasztott munkák kerültek bemutatásra,
novemberben pedig az összes kategóriában zsűrizett alkotások kerültek a Belvárosi
Galériába.
Igaz, hogy november végén a házban felújítási munkálatok kezdődtek meg, de a kiállító
terem érintetlensége miatt a munkatervben meghatározott módon tudták folytatni a
munkát, így Boján Imre riselő mester „Virágoskert az én szívem” című kiállítását
rendezték meg októberben. Ezt követte novemberben a Kézműves Alapítvány által
koordinált Népművészet Mestereit bemutató anyag, mely egyben főhajtás volt azok előtt
az idős mesterek előtt, akik egy élet munkájának elismeréseként vehették át az
elismerést.
Kiállításaink hagyományait megbontva Tóth- Pócs Judit nemezes iparművész
mutatkozott be decemberben a Tímárház nagytermében egészen újszerű, modern
formavilágban mozgó, egyedi alkotásaival, melyek csupán annyiban feleltek meg a ház
kiállítási tematikájának, hogy az egyik legősibb, legtermészetesebb alapanyag
felhasználásával készültek.
A kisgaléria kiállításai egészen a novemberi időszakig zavartalanok voltak, ám a felújítás
okán egy bemutatót kénytelenek voltak elhagyni, jövőre pótolják. Így mindenek előtt a
Tímárház csipke szakköre mutatkozott be február végétől, majd Rácz Edina
„Hagyományokban sétáló álmodozás” című bemutatója az előbbiekben említett
modern és hagyományos vonal összehasonlításaként szerepelt március végétől április
végéig.
Ezt követte Tar Sándor fiatal pályakezdő bőrműves júliusi bemutatkozása, majd
szeptemberben a Református Kollégium Általános Iskolája pedagógusainak
kiállítása.
A sort a Csipkeverő szakkör egyik tagjának csetneki csipkéiből összeállított tárlata zárta
volna, melyet az időközben megkezdődött felújítási munkálatok okán nem tudtak
megvalósítani, így az a 2016-os esztendőre csúszik át.
Több olyan kiállítás volt még, amelynek ugyan nem a Tímárház volt a helyszíne, de
Mátrai- Nagy Andrea munkatársaival együtt sokat munkálkodott rajta: a Tímárház
Tiszta forrás Hímző körének 40 éves jubileumi tárlata a Belvárosi Közösségi Házban,
a Debreceni Értéktár bemutatkozó kiállítása Kisújszálláson, valamint Tiszafüreden.
A Tímárházban megrendezett kiállításokat összesen 25.660 látogató tekintette meg.
 2015-ben 15 kiállítás valósult meg az Újkerti Közösségi Házban. Arra
törekedtek, hogy minél több közösségüknek és alkotó kedvű hivatásos és amatőr
művésznek adjanak lehetőséget a bemutatkozásra. A ház adottságait kihasználva, az ide

betérő vendégek részére kívántak esztétikai, művészeti élményt nyújtani, vagy csupán a
figyelmet felkelteni.
A Tengerpart ékszerei c. tárlattal indult az év, Balogh Gábor fotóművész munkáiból A
megnyitót a Debreceni Új Fotóműhely vezetője tartotta.
Január végén Elvis '80' címmel Szilágyi Gábor gyűjteményéből rendeztek
kiállítást,
mivel 80 éve született a „Király”. Korabeli újságok, fotók, emléktárgyak idézték meg az
énekes sztár emlékét.
Február végén nyílt a "Három dimenziós utazás" c. kiállítás a Maticska Jenő Alkotó
és Képző-művészeti Kör tagjainak műveiből, melyek a Kör erdélyi alkotótáborában
készültek.
Március végétől több mint egy hónapig volt látható A Középkor emlékei c. kiállítás B.
Orosz István grafikusművész középkort idéző munkáiból.
2015.
Áprilisban került sor az „Ezerarcú képzelet” és a Népművészet modern köntösben c.
kiállításra, ahol a Könnyűipari Szakközépiskola legtehetségesebb alkotó diákjai
mutathatták be legjobban sikerült munkáikat.
Május 8-ától egészen decemberig tartott a "70 éve zárult le a II. Világháború" c.
dokumentumkiállítás, mely a II. világégés befejeződésének évfordulójára emlékezett.
Oláh László nyugállományú honvéd alezredes anyaga a folyamat történelmi
eseményeit dolgozta fel a kiállítás keretében, eredeti relikviák bemutatásával.
Az Anyák napjához kapcsolódó májusi tárlattal kedveskedtek az édesanyáknak, melynek
címe: "Teremtő anyák". A kiállítást női alkotók munkáiból rendezték: ékszerekből, textil
kiegészítőkből, kerámiákból és gyöngyből készült tárgyakból.
Május végén nyílt meg a Tájoló Tűzzománc Szakkör és a Palmetta Ötvöszománc
Szakkör közös évadzáró kiállítása. A Bobonkáné Papp Antónia vezette szakkör
visszatérő jelleggel ad számot minden esztendőben az egész éves szakköri munka
eredményeiről.
Csakúgy a Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör és Szabadiskola és a Festőtanoda
is, melyek közös évadzáró kiállítása júliusban volt megtekinthető. A kiállításra kerülő
alkotásokat Tarnóczi József festőművész, szakkörvezető válogatta.
Szeptemberben a DMJV Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatával közösen
Bolgárkertészet címmel fotó- és eszközkiállítást rendeztek a bolgárkertészet 100 éves
magyarországi történetéről.
Évek óta zajló sikeres kezdeményezés folytatásaként 2015 októberében is megrendezték
a „Gyűjtögettük, megmutatjuk” c. kiállítást, mely az újkerti nyugdíjasok otthonában
megtalálható rejtett „kincseket” mutatta be a nagyobb közönségnek is.
Ugyancsak októberben került sor a hagyományos 1956-os forradalom előtt tisztelgő
dokumentumkiállításra is.
Novemberben volt látható az „Orsóval és ecsettel” című csipke és festmény kiállítás.
Erdeiné Törőcsik Katalin a Medgyessy Kör tagja, első önálló kiállításán mutatta be
festményeit. Az alkotó munkássága a csipkeverés műhelytitkaiba és remekeibe is
betekintési lehetőséget nyújtott az érdeklődőknek.
Adventre hangolva címmel az újkerti tárgyalkotó csoportok anyagából rendezett
kiállítással zárult a kiállítási évad decemberben, ahol a fazekas, a szövő, az origami, a
foltvarró és a kézimunka szakkörök közös anyaga hangolta az ünnepre a
tárlatlátogatókat.
Az ÚKH 15 kiállítását 2015-ben 24 190 fő látta.
 A Csapókerti Közösségi Ház nem rendelkezik állandó kiállító helyiséggel, így a
kiállításoknak igazodniuk kell az egyéb programokhoz, rendezvényekhez, az itt működő
civil szervezetek tevékenységéhez. A kiállításokat egy kivételével az emeleti Klub

helyiségben rendezték meg. A helyiség jó adottságú, de kicsi alapterületű és rosszul
megközelíthető, így kamara kiállításokra nyújt lehetőséget.
2015 folyamán hat kiállítást rendeztek, melyeken túlnyomó többségben amatőr alkotók
mutatkoztak be.
A magyar kultúra Napján nyílt „Egymásért” címmel debreceni naiv művészek
kiállítása. Balogh Attiláné, Kósa Géza és Papp Lajos Debrecen Észak-keleti
városrészében élő naiv alkotók közös tárlata (grafika, festmény, kisplasztika) a DMJV
Gyermekvédelmi Intézménye, a Kortárs Szalon Kulturális Alapítvány és a DMK
Csapókerti Közösségi Háza együttműködésében valósult meg.
Márciusban Régi-új női ruhák c. Buka Csabáné csipkeverő és Mátrai-Nagy Andrea
Bíborka hímző munkáiból rendeztek közös kiállítást a nemzetközi nőnaphoz
kapcsolódva.
Április 10-én nyílt meg a Debrecen város napjához kapcsolódó képzőművészeti
pályázat eredményét bemutató kiállítás. Elsősorban a városrészben élő gyermekek és
fiatalok számára hirdették meg a pályázatot, melynek legsikeresebb alkotásait díjazták
és kiállították. A díjátadó-kiállítás megnyitóhoz képzőművészeti foglalkozás társult.
Novemberben „Életképek a két civil szervezetről” címmel fotókiállítást rendeztek
a közösségi ház előterében. A IV. Csapókerti Civil Expóhoz kapcsolódóan a Csapókerti
Kertbarát Kör és a Főnix Néptáncegyüttes életét bemutató fotókiállítás volt
megtekinthető.
Szintén november folyamán került sor a „Mit rejt a tulipános láda? – a néptánctól a
tárgyalkotó népművészetig” című kiállításra, mely a 25 éves Főnix Néptáncegyüttes
ünnepségsorozatának része volt, s melyen a népművészeti tárgyalkotással foglalkozó
jelenlegi és egykori táncosok mutatkoztak be.
Decemberben a „Rábaköztől Erdélyig” c. viselet-kiállítás a 25 éves Főnix
Néptáncegyüttes viselettárából nyújtott válogatást, kapcsolódva jubileumi
rendezvénysorozatukhoz.
 A DMK és egyben Debrecen központi kiállítóhelye a Belvárosi Galéria, mely
az intézmény működésének kezdeteitől – s előzményeitől számítva is – egyike a város
legjelentősebb kiállítási helyszíneinek.
2015-ben a Belvárosi Galériában 10 kiállítás valósult meg. A Galéria 2015. évi kiállítási
tervének összeállításakor alapvető szempont volt a városi művészeti életén belüli
rangjának megfelelő minőség. Fontos törekvés volt ebben az évben a népművészeti
gyökerekből táplálkozó művészek munkásságának bemutatása, mivel 2015-ben
koncentrált módon jelent meg az autentikus népművészet két pályázati és egy jubileumi
kiállítás keretein belül.
A Magyar Kultúra Napjának előestéjén nyílt a Makoldi Sándor jubileumi kiállítása.
A jubileumi kiállítás célja volt képet adni Makoldi Sándor művészetének legújabb
időszakáról, szakrális-mitologikus művészetének kiteljesedéséről. Makoldi Sándor
meghatározó, iskolateremtő képzőművésze Debrecennek, emellett több területen is
maradandót alkotott: önálló, szerves alapú vizuális nevelési módszert a Tanítóképző
Főiskola tanáraként, új szemléletű néprajzi tanulmányok sorát a lükői szemléletet
továbbépítő holisztikus gondolkodás jegyében. Két nagysikerű beszélgetésre is sor került
az alkotóval. Külön emlékezetessé tette a megnyitót, hogy Makoldi Sándor itt vehette át a
Debrecen Kultúrájáért Díjat Komolay Szabolcs alpolgármestertől. A kiállítást kb. 1300-an
tekintették meg a nyitva tartás időtartama alatt.
Január végén nyílt a Klubgalériában Barkó Erika emlékkiállítása és a Debreceni
Alkotó Képzőművészek kiállítása.

A Debreceni Alkotó Képzőművészek olyan alkotói csoport, melynek tagjai szinte kivétel
nélkül nyugdíjasok és valamilyen módon kötődnek a Belvárosi Közösségi Házban
tevékenykedő nyugdíjas közösséghez. Az alkotóközösség tagja volt a 2010-ben
tragikusan korán elhunyt Barkó Erika, akinek munkáiból és az Alkotó Képzőművészek
munkáiból már régóta szeretett volna a csoport egy közös kiállítást a nyugdíjasok
bázisintézményében, a Belvárosi Közösségi Házban. 2015 januárjában hunyt el 5 éve
Barkó Erika, ez kölcsönzött szomorú aktualitást a tárlatnak.
Makoldi Sándor jubileumi kiállítása után márciusban Blaskó Sándor, Abonyban élő
szobrászművész kiállításával folytatódott a magyar hagyományban gyökerező, organikus
művészeti törekvéseket képviselő alkotók, csoportok munkásságát bemutató tárlatok
sora. Az abonyi Blaskó Sándor magányos alkotóként a plasztikában képviseli ezt az
irányt, mely feloldja a hagyomány és korszerűség mesterségesen gerjesztett
ellentmondását: kor-szerű, hiszen örök, időtálló tartalmakat jelenít meg az eleink által
tisztán beszélt képi nyelven. A kiállítást kb. 1000-en tekintették meg a nyitva tartás
időtartama alatt.
Az év egyik debreceni szempontból is kiemelt jelentőségű tárlata volt az Ars sacra
Debreceniensis áprilisban.
300 éve kezdődött a katolikusok reformáció utáni visszatérése Debrecenbe, ezért a 2015.
esztendőt Bosák Nándor püspök emlékévvé nyilvánította. Az emlékév programjába
illeszkedett az Ars sacra Debreceniensis c. kiállítás is. A latin cím utal a katolikus
hagyományra, de tartalmilag nem felekezet-specifikus műveket vártunk, hanem az
emberi lét szakrális és transzcendens dimenzióira utaló alkotásokat. A kiállítás a kitűzött
célját a fentiek értelmében teljes mértékben elérte: 65 alkotó közel 200 alkotásából
válogatta ki a zsűri a kiállított 93 alkotást 54 alkotótól, tehát a debreceni képző-, ipar- és
fotóművészeket sikerült megszólítani a pályázattal, láthatóan erősen motiválta őket a
tematikus kiírás, de az érdeklődés a közönség részéről is megmutatkozott, kb. 1300-an
tekintették meg a nyitva tartás időtartama alatt a tárlatot.
A tárlat utóélete is figyelemre méltó. 2015 szeptemberében a IX. Ars sacra fesztivál
kiemelt rendezvényeként Budapesten, a Várkert Bazár frissen felújított kiállítótermeiben
láthatta a pesti közönség a debreceni szakrális műveket.
GDF-SUEZ - Az Év Természetfotósa 2014 pályázat vándorkiállítását májusban
fogadta az intézmény. 2005 óta, azaz a DMK megalakulásától minden évben a Belvárosi
Galéria egyik legsikeresebb kiállítása a tárlat. A korábbi évekhez mérten gazdagabb lett a
kiállítás megnyitóval és egy beszélgetéssel, mindkettőt Dombóvári Tibor, a naturArt
elnökségi tagja tartotta. A Debreceni Fotóklub tagjainak részvételével zajló beszélgetést
Konyhás István természetfotós, a Terepszemle Stúdió titkára vezette. Kb. 950-en
tekintették meg a nyitva tartás időtartama alatt a tárlatot.
A Tiszta Forrás Hímző Kör 40 éves jubileumi kiállítása
Intézményünk 2004 óta ad otthont a Tiszta Forrás Hímző Körnek, kezdetben az Újkerti
Közösségi Házban. 2006 óta a DMK Tímárház – Kézművesek Házában működik a számos
szakmai elismerést, díjat elnyert népművészeti alkotó közösség. Az idén 40 éves
jubileumuk alkalmából a Belvárosi Galériában valósult meg az elmúlt 4 évtized termését
reprezentáló kiállítás. Az érdeklődés a közönség részéről is megmutatkozott, kb. 1050en tekintették meg a tárlatot.
A Hajdú-Bihar Megyei Őszi Tárlat hagyományos, meghatározó képző-és iparművészeti
seregszemléje a megyében élő alkotóknak. A rendezvény alapvető koncepcionális eleme
évek óta, hogy az amatőr és a hivatásos alkotók egy tárlat keretében mutatkozzanak meg,
így az amatőrök számára e tárlat szakmai megmérettetést jelent. 2015-ben a Nemzeti
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alkalommal rendezte meg közösen a tárlatot. Bekapcsolódott a szervezésbe a VOKE
Egyetértés Művelődési Központja is. Fontos eleme a tárlatnak a szakmai orientáció, ezért
az amatőr alkotók ismét lehetőséget kaptak szakmai konzultációra a zsűri tagjaival, a
zsűrizést követően.
A kiállítást kb. 1300-an tekintették meg a nyitva tartás időtartama alatt, ami a tavalyi
látogatói létszámhoz képest emelkedést jelent.

 A Józsai Közösségi Ház 2015-ben 10 kiállítást szervezett
Január végétől március közepéig volt látható a "Varázskéz" rajzszakkör rajzaiból
rendezett kiállítás, mely a rajzszakkörbe járó gyermekek rajzait mutatta be. A kiállítást
930 fő látta.
Március közepétől április végéig a „Művészeti nevelés, művészettel nevelés a
Vénkerti Általános Iskolában” című, a Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola bemutatkozó kiállításán az Alapfokú Művészeti Iskola négy
tanszakának, a festészet, a tűzzománc, kézműves, grafika tanszak alkotó tevékenységébe
lehetett bepillantást nyerni.
A kiállítást 1150 fő tekintette meg.
Áprilisban a hagyományos Vasútmodell és Terepasztal kiállítás várta a
vasútbarátokat.
A Hajdú Expressz Vasútmodellező és Vasútbarát Egyesület a Józsai Közösségi Házzal
közösen immár VII. alkalommal rendezte meg vasútmodell kiállítását. A rendezvényen
50 m hosszú H0-ás modul rendszerű terepasztal nagyon sok életképpel, illetve egy 15 m
hosszú N méretarányú, számítógéppel vezérelt terepasztal, vitrinben elhelyezett
modellek, illetve önálló terepasztalok várták a látogatókat. 900 fő vett részt a kiállításon.
Április végétől június elejéig tartott nyitva Kocsis László grafikusművész „Érzékek”
c. kiállítása. A kiállítás metszetét nyújtotta az alkotó másfél évtizedes grafikusi
pályafutásának, ahol különlegességként megmutatkozott néhány San Franciscóban
készült „ős” Moduláris Grafikai mű még 2000-2001-ből. 1650-en látták a kiállítást.
Májusban került sor az Élményeim a Tócó - patak partján című, józsai gyermekek
számára meghirdetett rajzpályázat eredményét bemutató tárlatra. 1350 fő látogatta a
kiállítást.
Június közepétől másfél hónapig tekinthették meg a józsaiak a Józsai
Díszítőművészeti Szakkör kiállítását. A Szakkör 2014-2015 év során készített
anyagaiból láthattak válogatást az érdeklődők. 950 fő tekintette meg a tárlatot.
Szeptember közepén nyílt meg Buglyó Péter kádár, népi iparművész jubileumi
kiállítása. Buglyó Péter 50 éves munkássága során készített munkáiból láthattak
bőséges anyagot a közösségi házba ellátogatók. Az október legvégéig látogatható
kiállítást 3445-en látták.
Novemberben Czentyéné Zolnai Irén festőművész kiállítását láthatta a józsai
közönség "Mosolyt hoznak rám a telek" címmel. 4290 látogató nézte meg a tárlatot.
Ugyancsak novemberben nyílt a „Fűszáltól a felhőig” c. Kissné Juhász Ibolya
kiállítása
Az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület nyugdíjas tagja reprodukcióit állította ki. 2770 fő volt
kíváncsi a fotókra.
Decemberben karácsonyi rajzverseny zárta az év kiállításainak sorát „Legszebb
karácsonyi emlékeink” címmel. 600 fő látta a rajzverseny eredményét bemutató
kiállítást.

 A Nagymacsi Közösségi Ház 2015-ben két kiállítást valósított meg.
A Nagymacsi Közösségi Ház kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az ünnepekről, jeles
napokról méltó módon emlékezzen meg. Így tettünk a Magyar Kultúra Napján is, amikor
két eseménnyel emlékeztek meg a jeles napról: egy kiállítás-megnyitóval és egy
gyerekeknek szóló vetélkedővel.
Burai István grafikusművész anyagából Kártyajáték címmel nyitottak kiállítást január
23-án. Erre az alkalomra a művész 12 akril képet (paravánon voltak kiállítva) és egy
nagyméretű táblaképet hozott. Ez utóbbi alkotás még határozatlan ideig marad a
Nagymacsi Közösségi Házban, díszítve a főfalat. A kiállítás 2015. február végéig volt
megtekinthető.
A Nagymacsi Élet-képek c. kiállítás április 10-én nyílt. A Nagymacson élők
kezdeményezésére a Város Napja alkalmából rendezték meg a kiállítást, ahol a helyi
lakosok által összegyűjtött fényképek voltak láthatók (gyerekkori, esküvői, családi,
iskolai, katonai, valamint a környező földeken végzett munkákról és a Steinfeld
Kastélyról készült képek). Több mint 300 kép gyűlt össze, de a hely hiánya miatt nem
sikerült mindet paravánon kiállítani, ezért a program során Power-Pointos kivetítéssel
mutattuk be ezeket a képeket.
A fotókon keresztül betekintést nyerhettek a látogatók az itt élő családok szüleinek,
nagyszüleiknek életébe és mindennapjaikba.
 A Kismacsi Közösségi Házban 2015-ben egy kiállítás valósult meg Debreceni
Képeslapok címmel (2015. május 13. – június 13.) A kiállítás a Méliusz Juhász Péter
Könyvtár közreműködésével Dr. Nagy Attila gyűjteményéből hozott másolatokat. A
kiállítás látogatói kb. 20 db. 30x40 cm-es nagyításon csodálhatta meg a régmúlt
Debrecen utcáit megörökítő utólag színezett képeslapokat.
A kiállítást megnyitotta Nagy Mária, a megnyitó műsorában közreműködtek a Macsi
Óvoda növendékei Kenderesi Rozália óvodapedagógussal. A kiállítást összesen 150-en
tekintették meg.
 A Homokkerti Közösségi Házban 2015 folyamán két kiállítást szerveztek:
Értékeink a mindennapokban címmel február közepétől – március elejéig a
Homokkerti Közösségi Ház a Homokkerti Nefelejcs Körrel és a Tégláskerti öltögetőkkel
közösen szervezett kiállítást. A kiállítás célja, hogy bemutassa, az alkotások a
mindennapi életben is használhatóak. Otthonunk ízléses használati tárgyává válhatnak,
melyekre szép ránézni, jó használni. V. Szathmári Ibolya nyitotta megnyitotta a kiállítást.
A megnyitón 60 fő vett részt.
A Homokkerti Közösségi Ház a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesülettel közösen
szervezte meg az „Alföld virágai” c. kiállítást szeptemberben. A rendezvény nyitó
eseménye volt a 10 éves jubileumot ünneplő Homokkerti Közösségi Ház
programsorozatnak. Köszöntőt mondott Danku Attila önkormányzati képviselő, Hubert
Erzsébet, a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület elnöke, Tar Károlyné, a
Kézműves Alapítvány elnöke valamint Szőnyi Sándorné, a Debreceni Művelődési
Központ igazgatóhelyettese. A megnyitón 100 fő vett részt.
 Az Ondódi Közösségi Ház 2015-ben rendezett kiállításairól
Áprilisban mutattuk be a gyerekeknek meghirdetett Város napi rajzpályázat
eredményét egy kiállítás keretében. Három korcsoportban hirdették meg a pályázatot
a településrészen (óvodás, alsós, felsős). 15 rajz érkezett az ondódi gyerekektől, ezért
Kismacs-Nagymacs településrészre is kiterjesztették a pályázatot. Végül 40 munkából
válogatták ki a legjobbakat. Nagyon színvonalas rajzok érkeztek, különösen az alsós

korosztályból. Komlódi Judit festőművész zsűrizte a rajzokat és rendezte a kiállítást. A
megnyitón 60-an voltak, elsősorban családok és a nagymacsi lakóotthonos gyerekek egy
csoportja. A megnyitóhoz kapcsolódó grafikai foglalkozáson, amit szintén Komlódi Judit
tartott, nemcsak a gyermekek, de a felnőttek is nagy számban vettek részt.
Ondódi Gyöngyszemek volt a címe annak a kiállításnak, mely helyi alkotók
munkáiból szerveződött decemberben. A kiállításon 19 alkotó mutatkozott be
különféle típusú alkotásokkal. Nagyrészt a 70-es 80-as évek kézműves technikái, a
gobelin, a színes kalocsai hímzés, domináltak. De igen értékes csipkékkel, hímzésekkel is
találkozhattunk. A kiállítás célja elsősorban nem népművészeti értékek bemutatása volt,
hanem a közösség megerősítése, a közösség értékeinek felkutatása. A település lakói,
elsősorban az idősebb korosztály szívesen hozták be a maguk által készített tárgyakat, a
kiállítás létrehozásában is aktívan közreműködtek. Összességében egy szép, igényes
tárlat jött létre, köszönhetően Komlódi Judit képzőművész kreativitásának is, aki a
kiállítást rendezte.

 Művelődő közösségek tevékenysége

A művelődő közösségekkel való törődés és együttműködés az egyik legfontosabb
intézményi tevékenység, melynek keretében szakmai segítséget nyújtunk
tevékenységeikhez, cserébe pedig ők rendszeres közreműködői és önkéntes segítői
programjainknak, rendezvényeinknek.
2015-ben a DMK egységeiben összesen 135 csoport tartotta a foglalkozásait.
2015-ben összesen 12 közösség tartotta rendszeres foglalkozásait a DMK Belvárosi
Közösségi Házának Pódiumtermében és Klubtermében.
A Debreceni Nyugdíjas Klub hétről hétre, összesen 46 alkalommal kínált változatos
témájú programokat nyugdíjas tagjainak és a tagságon kívüli érdeklődőknek. A teltházas
programok között ismeretterjesztő, egészségmegőrző, fogyasztóvédelmi előadások,
zenés-táncos összejövetelek (farsangi, Erzsébet-Katalin napi bál), az év jeles napjaihoz,
ünnepeihez (pl. a magyar kultúra napja, a költészet napja, anyák napja, férfiak napja, a
zene világnapja, mikulás, karácsony) kapcsolódó programok egyaránt szerepeltek.
Nemzeti ünnepeink hagyományos módon fontos részét képezik a Debreceni
Nyugdíjas Klub éves programtervének. Az 1848-as forradalomnak és
szabadságharcnak zenés irodalmi összeállítással állítottak emléket március közepén.
Októberben az Idősek Hónapja programsorozathoz kapcsolódva emlékeztek meg az
aradi vértanúkról, az 1956-os forradalomnak pedig ’56 csepp vér’ címet viselő
műsorukkal állítottak méltó emléket a Csokonai Gimnázium tanulóinak
közreműködésével.
A DNYK hagyományos nagyrendezvénye a több fordulós, felmenő rendszerű Regionális
magyar nóta és népdal verseny, melyet évről-évre számottevő érdeklődés kísér.
Nagy népszerűségnek örvendenek a DNYK „téli”, „tavaszi”, „nyári” és „Őszi vegyes”
című ki-mit-tud programjai, melynek során a klub zenét, irodalmat kedvelő tagjai
mutatkozhatnak be a Pódiumterem színpadán.
A DMK Diabétesz Klubja hagyományos, egészségvédelmet, egészséges életmód
népszerűsítését szolgáló rendezvényeinek alkalmával - összesen 8 alkalommal -

ingyenes egészségügyi méréseket (vércukor-, vérnyomás-, lábidegvégződés mérés) is
biztosított a sorstársaknak. Az Idősek Hónapja sorozathoz a Belvárosi Egészségnap
című programmal csatlakoztak.
A Magyar-Finn Baráti Kör 2015-ben is megtartotta hagyományos, a finn kultúra
megismertetését szolgáló programjait, a Kalevala-napot, a finn irodalom ünnepét
(Aleksis Kivi napja), a finnugor rokon népek napját, ill. a finn függetlenség napját.
Az Alföld Gyermekszínpad 2015-ben készült a Weöres Sándor Országos Gyermekjátszó
Fesztiválra, verseny darabuk: Csavargó külsejűek /Lázár Ervin: A báránybodorító című
szatirikus meséje alapján/. A 2. félévben a 2015. szeptember 29-én megrendezésre
kerülő Magyar Népmese Napjára készültek. Repertoárjukban szerepel – Garfield
kalandjai, - Lázár Ervin: A fájós fogú oroszlán, A költői verseny, Vacskamati virágja,
Tarcsai Szabó Tibor: Ki a legügyesebb? Erdei Színház című gyermek előadások. A Főnix
Diákszínpad Új bemutatóval készült az Országos Diákszínjátszó Fesztiválra új
bemutatóval: Erdős Virág: A Merénylet című abszurd játékával /rendező: Várhidi Attila/
és Kiripolszky Sára: Miért? című drámájával A két színpad 2015-ben összesen 39
alkalommal állt színpadra.
A DMK Belvárosi Közösségi házában működő csoportok közül 2015-ben nem ünnepelt
évfordulót egyik sem. Egy új közösséggel bővültek: az Ókori Egyiptomi Klubbal.
A DMK Csapókerti Közösségi Közösségi Házban 25 közösség működött 2015-ben.
25 éves évfordulóját ünnepelte a Főnix Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyüttes. Egész éven
áthúzódó ünnepi rendezvénysorozatot valósítottak meg: április 30. Főnix-anyák-napja
május 16. Fészekalja találkozó, november 11. Mit rejt a tulipános láda? c. kiállítás,
november 11. IV. Csapókerti Civil Expo, november 21. Negyedszázad – jubileumi műsor
a Csokonai Nemzeti Színházban, december 02. A népmese társadalomképe: Ámi Lajos
példája c. ismeretterjesztő előadás, december 04. Rábaköztől Erdélyig – viselet kiállítás,
december 04. Szépség és szigorúság – A magyar népviselet szimbólumrendszere c.
módszertani előadás
Kiemelkedő rendezvényeik voltak 2015-ben: Főnix Néptáncegyüttes összes jubileumi
rendezvénye, XVI. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál, IV. Csapókerti Civil Expo – 2 szervezet
(Csapókerti Kertbarát Kör, Főnix Néptáncegyüttes) együttműködése eredményeként jött
létre.
2015-ben alakult a Debreceni Vadászgörény Klub, valamint a Csapókerti Ördögszekér
Népzenei Együttes 2015-ben alakult át, vált ki a Csapókerti Süveg Citerakörből.
A DMK Józsai Közösségi Házában 14 közösség működött 2015-ben, heti illetve havi
rendszerességgel. Köztük vannak olyanok, amelyek már 10-15-20 éve működnek.
Februárban ünnepelte jubileumi bállal 25 éves évfordulóját a Józsai Településfejlesztő
Egyesület, 20 éves jubileumát a Józsai Népdalcsoport és szintén 20 éves évfordulóját a
Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre.
A DMK Homokkerti Közösségi Házában 18 közösség illetve csoport tartotta a
foglalkozásait.
2015-ben 10 éves fennállását ünnepelte a Homokkerti Nyugdíjas Klub. A jubileumot
zenés, táncos, szórakoztató műsorral ünnepeltük. A klub tagjai felelevenítették az elmúlt
10 évet, apró ajándékokkal kedveskedtek egymásnak. A közösségi ház ebéddel várta a
klub tagjait, valamint szórakoztató műsorral lepte meg a tagokat.
2015-ben ünnepelte működésének 10 évfordulóját a Homokkerti Közösségi Ház. Ez
alkalomból a Homokkerti Nefelejcs körrel közösen kiállítást szerveztek, az Alföld virágai
címmel. Elkezdődött és be is fejeződött a kemence építése, melyet nagy örömmel
vesznek majd birtokba a közösségek. A közösségeiknek folyamatosan szerveztek közös
programokat, ilyen volt a Mikulás parti is. Három közösség – a Nefelejcs kör, a Nyugdíjas
klub és a Kertbarát kör – szórakozott önfeledten. A mikulás ajándékot osztott. Közös
játékok, zene és tánc színesítette a rendezvényt.

Az évet egy színvonalas karácsonyi koncerttel zártuk. A hegedűs csoport növendékei
léptek fel, akik gyönyörű műsort állítottak össze.
2015-ben új csoportként jött létre a homokkertben: Debreceni Történelmi Korok
Hagyományőrző Egyesület, Gerinctorna.
A DMK Kismacsi Közösségi Házában 4 közösség (Macsi Nyugdíjas Klub, Gerinctorna
Klub, Ügyes Kezek Klubja, Pitypang Klub) tartotta foglalkozásait az elmúlt évben.
Jubiláló közösség nem volt 2015-ben a Kismacsi csoportok között. A Macsi Nyugdíjas
Klub kiemelkedő rendezvénye volt a Márton Napi sokadalom november hónapban.
A DMK Nagymacsi Közösségi Háza 7 közösségnek adott otthont a tavalyi évben. Ezek
közül 2 csoport (Nagymacsi Zumba Csoport, Százszorszép Egészségklub) 2015-ben
alakult és kezdte el működésüket a Kismacsi Közösségi Házban. Ebben az egységünkben
a tavalyi évben nem volt jubiláló közösség.
A Nagymacsi Mazsorett Csoport, a Hajnalcsillag Nyugdíjas Klub több nagyrendezvényen lépett fel (Nagymacsi Kenyérünnep, II. Nagymacsi Őszköszöntő, Szüreti
Mulatság, Adventi programok, Gyermeknap) a Gerinctorna Klub az Egészség délutánon
működött közre , a Zumba Csoport első fellépése az Adventi Családi Délutánon volt.
A Hajnalcsillag Nyugdíjas Klubnak több saját rendezvénye is van például: Kemencés nap,
Hajnalcsillag Karácsony, Farsangi program, vetélkedők, kézműves foglalkozások.
A DMK Ondódi Közösségi Házában 8 közösség működött az elmúlt évben heti. illetve
havi rendszerességgel. Alakulóban van a gyermek és felnőtt aerobik (hetente, szombat
délután). A saját fenntartású csoportjaiknak még nem voltak nagyobb rendezvényeik,
2016-ban a Nyugdíjas klub keretein belül lesz néhány alkalom, amit nyilvánosra
terveznek. Többek között: Magyar Kultúra Napi irodalmi műsor, a Turmalin Egyesület
előadásai az alternatív gyógyászatokkal kapcsolatban.
A DMK Tímárház-Kézművesek Házában 3 szakkör működött 2015-ben. A 2015-ben
fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Tiszta forrás hímző szakkör, Molnár Tiborné
hímző népi iparművész vezetésével gyakorlatilag a ház működésének megkezdése óta áll
fenn. Magas szakmai színvonalú munkájuk elismerése az a sok díj, oklevél, melyet évrőlévre gyűjtenek. Idén az Élő Népművészet pályázaton is kiemelkedő eredményeket
mondhatnak magukénak. A szakkör tagjai éreznek magukban megfelelő ambíciót ahhoz,
hogy alkotásaikat zsűriztessék, kiállításokon szerepeltessék és örvendetes módon
tagságuk létszáma évek óta növekszik, jelenleg 30 fő jár rendszeresen foglalkozásaikra.
Szintre valamennyi tájegység motívumkincsét gyakorolják, és nem csak hímeznek, de
akad közöttük olyan, aki vert vagy varrott csipkézéssel, gobelinnel is foglalkozik.
Így van némi átjárhatóság a szintén sikeres, de közel sem oly rég (2 éve) fennálló
Csipkeverő szakkörrel, melyet Buka Csabáné népi iparművész vezet. Marika jó
pedagógiai érzékkel bíró oktató, akinek köszönhetően idén csipkeverő tábort is tudtunk
szervezni felnőttek számára a nyári táboroztatási időszak alatt, illetve gyakorlatilag heti
két alkalommal működik a szakköre is, hiszen akiknek nem felel meg a szerda délelőtti
időpont, amikor a foglalkozásaikat tartják (és valljuk be, emiatt elsősorban
természetesen a nyugdíjas korosztály veheti igénybe) tehát akinek ez nem felel meg, az
szombat délelőttönként veheti igénybe a szakköri foglalkozásokat.
Reményeink szerint egyre többen választják hobbikként ezt a szép, légies, kifejezetten
kevés hely-, és eszközigényű mesterséget, melyre alapozva a jövő évben is szeretnénk
újabb nyári táborokat szervezni.
Végül, de nem utolsó sorban itt működik az Origami Kör, Földesi Zoltánné vezetésével
mely a DMK egyik legrégebben létrehozott szakkörei közül az egyik, nemrégiben
ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját.

Az Újkerti Közösségi Házban működött eleinte, majd két évvel ezelőtt fogadta be a
Tímárház. Munkájuk szervesen illeszkedik a ház profiljába, rendszeres segítőink a
gyermeknapi, adventi programjainkon, kölcsönös megértésben tudunk egymás mellett
dolgozni.
A három szakkörön kívül mindenképp szeretnénk, ha több, kézművességgel foglalkozó
csoportot is indíthatnánk, azonban mindezt erősen akadályozza, hogy egyetlen
helyiségünk áll rendelkezésre valamennyi rendezvény, program és szakkör működésére,
az aprócska gyermekjátszó.
Amennyiben a jövőben a Tímárház pályázati forrásokból bővülhet, újabb terek
kialakítására lehet mód, elsősorban ezt a tevékenységet szeretnénk fejleszteni.
A DMK Újkerti Közösségi Házában működött a tavalyi évben a legtöbb, szám szerint 47
közösség.
Képzőművészeti és alkotó csoportok, fotókör, kórusok, citera zenekar, népdalkör,
ismeretterjesztő klubok, körök, valamint nyugdíjas közösségek tartják rendszeresen
foglakozásaikat az intézményben.
Az Újkerti Közösségi Házban is számos közösség jubilált, ünnepelt évfordulót 2015-ben:
A 10 éves Debreceni Citerazenekar január 24-én jubileumi koncerttel ünnepelt a DMK
Belvárosi Közösségi Ház Pódiumteremben a meghívott vendégekkel közösen.
A 25 éves Sol Oriens Kórus április 11-én bemutatkozó (rövidebb) koncertet adott az
Éneklő Ifjúság rendezvényen, a Pódiumteremben. Jubileumi koncertjüket május 30-án
tartották a Nagytemplomban.
A 15 éves a Rozmaring Népdalkör szeptember 22-én tartott jubileumi programján
találkozhattak egymással egykori és jelenlegi tagok és a meghívott csoportok.
15 éves a Kortárs Nyugdíjas Torna Klub november 16-án nyitott foglakozással indult
majd Nagyné Halász Anna, életmód tanácsadó előadásával folytatódott a program végén
pedig teaházunkban kötetlen beszélgetéssel emlékeztek az egykori és jelenlegi tagok.
A 20 éves Életmódklub jubileuma november 19. 9.00 – 11.00 nyitott foglakozással
indult, 14.00 órától pedig az életmód klub eddigi életének összefoglalása hangzott el
egykori és jelenlegi csoportvezetőkkel. A beszélgetés moderátora és irányítója: Nagyné
Halász Anna. A program végén teaházunkban kötetlen beszélgetés volt az egykori és
jelenlegi tagokkal közösen.
5 éves évfordulóját ünnepelte a Szivárvány Mozgás – Szín – Stúdió november 9-én, ahol
„Mosolyogni kell!” az 5 éves Szivárvány Mozgás – Szín – Stúdió vidám bemutatóját
láthatta a közönség Majzik Ilona írásaiból.
November 20-án teadélutánon mutatkozott be az 5 éves Szivárvány Mozgás – Szín –
Stúdió.
30 éves jubileumát tartotta a Főnix Irodalmi Kör december 19. 9.00 – 15.00 óráig. A kör
tagjai és meghívott előadók egy előadói nappal tisztelegtek a 30 évnek, ahol átadásra
került az erre az alkalomra készített jubileumi kiadvány.
 Rendezvények szervezése
A 10 egységben 2015-ben programjainkon 166.887 fő vett részt. A legmagasabb volt a
látogatói létszám a BKH-ban, majd az ÚKH-ban és a Tímárházban, de a Józsai Közösségi
Házban is elérte a 30.000 főt.

A Belvárosi Közösségi Ház programjai közül kiemelkedik a KÓTA felhívására a HajdúBihari Zenei Egyesülettel együttműködve a Debreceni Művelődési Központ által
rendezett, a Debrecenben működő gyermek- és ifjúsági kórusok számára meghirdetett
„Éneklő Ifjúság” városi minősítő hangverseny. A rendezvény célja találkozási,
bemutatkozási lehetőség teremtése, zenei élményszerzés, egymás munkájának
megismerése, a zenei műveltség fejlesztése, illetve igény szerint a kórusok szakmai
minősítése.
Ebben az évben már harmadik alkalommal szerveztük meg a város programjaival
összehangolva és a város szervezeteivel együttműködve, március 14-én, Talpra magyar! családi táncház címmel hagyományteremtő szándékú rendezvényünket. A rendezvény célja a
debreceni néptáncegyüttesek és intézményünk együttműködésének elmélyítése révén
nemzeti identitásunk erősítése.
 Városrészi Családi napok
Nagy sikerű és nagy tömeget vonzó rendezvényünk volt 2015-ben a Lencz-telepi
családi juniális, ahol közel 500 fő töltött együtt egy tartalmas és vidám napot a Lencztelepi Református Templom udvarán. Színes programmal vártuk a családokat, a
színpadon bemutatkoztak a városrész óvodásai, a Csapókerti Általános Iskola
tánccsapata, a Lángoló Csigák tűzzsonglőr csapata, a Szamuráj harcművészeti
bemutató a Debreceni Népi Együttes táncosai, az Abakusz színjátszó csoport
növendékei és végül TomPeti és barátai interaktív gyermekkoncertje
szórakoztatta a gyerekeket és felnőtteket egyaránt.. Nagy sikert aratott a
Lufibohócunk aki több száz lufi figurát hajtogatott a helyszínre érkező gyermekeknek és
az UGRÁLÓVÁR –nak, amely mindig kedvenc.
 Zenész Klub
2014 márciusától, a Debreceni Művelődési Központtal kötött együttműködési
megállapodás keretében, tovább folytatódott a Debreceni Zenész Klub. A Nyújts Feléje
Védő Kart alapítvány által működtetett Klub a két éves működése alatt szép sikereket ért
el a debreceni amatőr zenészek támogatásában és a közösségi kultúra formálásban.
A 2015-ös évben havonta sorra kerülő rendezvényeken 40 fiatal debreceni szólista és
zenekar mutatkozott be a népzene, a jazz, a blues és a rock műfajban.
A költségeket egyrészt a NKA-tól kapott pályázati pénzből, másrészt a belépőjegyekből
fedeztük.
 Délibáb Klub
A klub létrehozásának alapvető célja az volt, hogy formálódjon a belvárosban a népi
műveltségnek, ezen belül is a népzenének, a néptáncnak és a népművészetnek egy olyan
műhelye, mely a Délibáb Népzenei Együttes tradíciójára, patinás nevére és szakmai
bázisára épülve lehetőséget nyújt a város népzene- és néptáncszerető közönsége
számára – a táncházi alkalom mellett – a rendszeres találkozásra, beszélgetésre. A
program hosszabb távon beváltotta és be fogja váltani a hozzá fűzött reményeket, a
klubnak kialakult egy már egy állandó magja, törzsközönsége.
A program előkészítése januárban és szeptemberben, az előző félév tapasztalatainak
értékelésével, illetve a Délibáb klub előkészítő megbeszélésével vette kezdetét. Az alábbi
program három alkalmat jelentett félévente, összesen hat alkalmat az év során.

- Táncmulatság énekszóval, szatmári tánctanítással – nemcsak a szenior
korosztálynak, Mecsei Gyula vezetésével; szabad tánc kívánság szerinti táncrendekkel,
muzsikál a Szeredás Együttes

 A Magyar Nyelv Napja
2011. szeptember 26-án a Magyar Köztársaság Országgyűlése – az Anyanyelvápolók
Szövetségének javaslatára - november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánította.
2015-ben, már harmadik alkalommal, a Debreceni Művelődési Központot kérte fel
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, hogy szervezzen egész napos
programsorozatot, melyben méltóképpen megemlékezhetünk az ünnepről.
A célunk az volt, hogy városszerte minél több helyszínen legyenek programok, hogy a
nap folyamán több ezer gyermekhez, felnőtthöz eljusson az anyanyelvünk ápolásának
fontos üzenete.
A tervezésbe több intézmény, szervezet is bekapcsolódott (Alföldi Nyomda, Debreceni
Campus Közhasznú Nonprofit Kft., Déri Múzeum, Méliusz Juhász Péter Könyvtár,
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatala), így közel 15 helyszínen, nagyon
sok programmal vártuk az érdeklődőket.
 A Debreceni Művelődési Központ 2015. évi Debrecen Város Napjához
kapcsolódó rendezvényei
1693. április 11-én I. Lipót szabad királyi városi rangot adományozott Debrecennek. A
kiváltságlevél átadására emlékezve ezen a napon, április 11-én ünnepeljük Debrecen
város napját.
A Debreceni Művelődési Központ közösségi házaiban minden évben fontos
programelemként jelenik meg ennek a napnak a megünneplése.
A legtöbb közösségi házunk ebből az alkalomból kiállítást rendezett.
A 2015. évben ezek közül legjelentősebb volt az április 10-én nyíló Ars sacra
Debreceniensis című kiállítás a Belvárosi Közösségi Házban.
300 éve kezdődött a katolikusok reformáció utáni visszatérése Debrecenbe, ezért a 2015.
esztendőt Bosák Nándor püspök emlékévvé nyilvánította. Az emlékév programjába
illeszkedett az Ars sacra Debreceniensis c. kiállítás is. A latin cím utal a katolikus
hagyományra, de tartalmilag nem felekezet-specifikus műveket vártunk, hanem az
emberi lét szakrális és transzcendens dimenzióira utaló alkotásokat. Az emlékévben a
debreceni kötődésű kortárs művészek számára lehetőséget kívántunk biztosítani arra,
hogy feltárják életművük ilyen rétegét. 65 alkotó közel 200 alkotásából válogatta ki a
zsűri a kiállított 93 alkotást 54 alkotótól. Az érdeklődés a közönség részéről is
megmutatkozott, kb. 1300-an tekintették meg a nyitva tartás időtartama alatt a tárlatot.
A Csapókerti és az Ondódi Közösségi Házban gyermek képzőművészeti és
gyermekrajz pályázatot hirdettek és a legszebb alkotásokból rendeztek kiállítást.
A Csapókertben a „A város napja” képzőművészeti pályázat és kiállítás már
hagyomány, melynek fókuszában tavaly „a hely, ahol élünk” és „2015 a fény éve”volt,
ehhez kapcsolódtak a pályázati témák. A díjátadót képzőművészeti foglalkozással
kötötték össze.

Az Ondódi Közösségi Ház által hirdetett pályázaton a téma „a kedvenc mesém”volt. A
megnyitót itt is grafikai foglalkozás követte.
A Nagymacsi Közösségi Házban az ünnephez kapcsolódva „Nagymacsi életképek”
címmel helytörténeti kiállítást rendeztek a helyi lakosok által összegyűjtött körülbelül
300 darab fotóból. A fotókon keresztül betekintést nyerhettek a látogatók az itt élő
családok szüleinek, nagyszüleinek életébe és mindennapjaiba.
A Kismacsi Közösségi Ház, immár hagyományosan, „Mesterségek bemutatása”
címmel kézműves foglalkozást szervezett, melynek célja az volt, hogy a gyermekek
játékos formában megismerkedjenek a kézműves mesterségekkel és ki is próbálhassák
az egyes munkafolyamatokat.

 KIEMELT RENDEZVÉNYEK A CSAPÓKERTI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN 2015-BEN
A magyar kultúra napja
„Egymásért” címmel Balogh Attiláné, Kósa Géza és Papp Lajos Debrecen Észak-keleti
városrészében élő naiv művészek munkáiból rendeztünk kiállítást (grafika, festmény,
kisplasztika) a DMJV Gyermekvédelmi Intézménye és a Kortárs Szalon Kulturális
Alapítvánnyal együttműködve.
Városi Borverseny
Debrecen kertbarát körei részvételével nagy érdeklődés mellett rendeztük meg a
hagyományos szakmai-közösségi rendezvényt, amely a legjobb borok felvonultatása és
megméretése után igen kellemes, jó hangulatú baráti esttel zárult. Ebben az évben is
díjjal járult hozzá a borverseny rangjának emeléséhez a DMJV Polgármesteri Hivatal.
Csapókerti Farsang
Minden korosztály számára tartalmas, szórakoztató programot szerveztünk.
Gyermekeknek maszk-készítés, idősek farsangi mulatsága, fiataloknak, felnőtteknek
farsangi cuháré. az Életfa Idősek Klubja és a Főnix Néptáncegyüttessel
együttműködésben valósítottuk meg a rendezvényeket.
„Csapókerti Pilvax”
Az 1848-as forradalom és szabadságharcra emlékeztünk egy nagy komplex játék,
kézműves és dramatikus játszóházak keretein belül.
„A város napja” gyermek- és ifjúsági képzőművészeti, fotó pályázat és kiállítás
Hagyományos pályázat és kiállítás, melynek fókuszában „a hely, ahol élünk” van. 2015 a
fény éve volt, ehhez kapcsolódott a másik pályázati téma. Színvonalas
gyerekalkotásokból és fotókból színes kiállítást tudtunk rendezni. A díjátadót
képzőművészeti foglalkozás követte.
Csapókerti Életmódnap
A Turmalin és Vitál Life Egyesületekkel együttműködésben rendeztük meg egész napos
életmódnapunkat, ahol a résztvevők előadásokat hallhattak az egészséges életmóddal és
az alternatív gyógymódokkal kapcsolatban.

Térítésmentesen kipróbálhattak különféle masszázsokat és tornákat. Voltak különféle
mérések (vérnyomás, vércukor) és egészségügyi tanácsadások is, valamint színpadi
programok és kézműves foglalkozások a gyermekek számára.
Tegyük szebbé a Csapókertet!” Liget téri takarítás és Liget téri piknik, szabadtéri
sportnap
A hagyományosnak tekinthető programot 2 külön napon rendeztük meg: péntek délután
Liget tér takarítást hirdettünk, vasárnap egész napos pikniket megemlékezéssel
(Csapókerti Civil Emlékparkban), kézműves foglalkozásokkal, kaktuszok, pozsgások
élményültetésével, sportvetélkedőkkel (grundfoci, streetball, métázás, kerékpáros
KRESZ-vetélkedő, számháború), főzéssel, pihenéssel.
A Csapókerti Baráti Kör
Egyesülettel közös rendezvény NEA támogatással valósult meg.
25 éves a Főnix Néptáncegyüttes
A fennállásának 25 éves évfordulóját ünneplő Főnix Néptáncegyüttessel közösen
szervezett rendezvényeink:
Varrjunk a szabadban!
A Bokréta Foltvarró Kör és a Csapókerti Népi Díszítőművészeti Kör és vendégeik
(debreceni foltvarrók és hímzők) részvételével a Csapókerti református templom
kertjében megrendezett szabadtéri varrás, mely alkalmat teremt beszélgetésre,
ismerkedésre.
XVl. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál
A Főnix Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyüttessel közösen szerveztük meg a Szent-Iván
napi néptánc- és pásztor kultúra hagyományai alapján programunkat 8 hazai és 2
határon túli néptánccsoport részvételével. Az egész napos rendezvényen a
néptáncegyüttesek színpadi bemutatkozása mellett tánctanítás, éneklés, kézműves
foglalkozások, tüzes utcaszínházi előadás, majd éjszakai tűzgyújtás és tűzugrás várta a
néphagyományok iránt érdeklődőket, és a csapókerti családokat. A rendezvény hajnalig
tartó táncházzal zárult.
XI. Csapókerti Szomszédsági Nap
Őszi kapunyitó rendezvényünk, mellyel kapcsolódtunk a „Kulturális örökség napjához”. A
gyerekeknek, fiataloknak, családoknak, felnőtteknek szóló komplex szabadtéri programon,
a színpadon a közösségi ház előadóművészeti közösségei mutatkoznak be, melyet
utcaszínházi előadás, kézműves foglalkozások, tanácsadó programok, bolhapiac,
slambucfőző-verseny, utcabál egészített ki. A Csapókerti Baráti Kör Egyesülettel közös
rendezvény, NEA támogatásból valósult meg.
Idősek hónapja programsorozat
A rendezvénysorozat együttműködő partnere az Életfa Idősek Klubja volt.
Az alábbi programokon vehettek részt az érdeklődők:
IV. Csapókerti Civil Expo
A Csapókerti Kertbarát Kör és a Főnix Néptáncegyüttes mutatkozott be az expón
fotókiállítással, ismeretterjesztő előadással és műsorral, borkóstolóval, tánctanítással és
táncházzal. A rendezvényt munkacsoport szervezte, melybe 3-3 főt delegált a Csapókerti
Kertbarát Kör és a Főnix Néptáncegyüttes, Pető Ibolya szakmai munkatárs koordináló,
moderáló szerepet látott el, a technikai és pénzügyi feladatokért felelt. A Csapókerti
Baráti Körrel közös rendezvény, mely NEA támogatásával valósult meg.

Arany7 Karácsonyváró Programsorozat
Karácsonyváró programunkban 14-én délután a csapókerti gyermekek számára
szerveztünk programot, játszóházakkal, megvendégeléssel.
A közösségeinket december 16-án vártuk közös ünneplésre, benne adventi zenésirodalmi műsorral, kézműves foglalkozásokkal, betlehemezéssel, templomkerti
kántálással.
 AZ ONDÓDI KÖZÖSSÉGI HÁZ 2015. ÉVI NAGYRENDEZVÉNYEI
2015-ben az Ondód Jövőjéért Egyesülettel közösen folytattuk a helyi igényeken alapuló
közösségi nagyrendezvények szervezését. Ezeken a rendezvényeken minden
korosztályt megszólítunk, gyerekeknek, családoknak, az idősebbeknek egyaránt
tervezünk programelemeket. Elsősorban a helyi „értékeket”, előadókat, kézműveseket
hívtuk meg, ezzel is erősítve a helyi identitástudatot, de anyagi lehetőségeinkhez mérten
profi közreműködőket is felkértünk.
A városrészre jellemző a lakosság erős megosztottsága. Az új településrész lakói fiatal
családok, betelepülők, a régi részen laknak az „őslakosok”, akik közt sok a nyugdíjas. Az
aktívabbak mindig a régi rész lakói közül kerülnek ki. Résztvevőként és segítőként is ők
jelennek meg leginkább a közösségi akciókon, rendezvényeken.
2015-ben megvalósult rendezvények, közösségi akciók:
„Itt a farsang, áll a bál!”- farsangi délután és bál
I. Ondódi Pünkösdi Királyválasztás
Piknik a Kráter tónál
Őszköszöntő Családi Nap
Orsolya napi vigasság
Adventi családi délután
 A TÍMÁRHÁZ – KÉZMŰVESEK HÁZA 2015. ÉVI NAGYRENDEZVÉNYEI
A Tímárház több tekintetben egyedi szerepet játszik nem csak városi, de megyei szinten
is. Egyetlen intézmény, mely térségünk népművészeti- kézműves kultúrájának bemutató
helye. Ez a fő profilunk és erre épül valamennyi tevékenységünk. Amennyire kiaknázható
a népművészet ismeretanyagának terjesztési módja, annyira élünk vele.
Kiállításokat rendezünk, gyermek foglalkozásokat tartunk, nyáron szinte teljes
egészében lefedjük táborainkkal a szünet időtartamát, szakkörök működnek, képzéseket
tartunk, a Debreceni Értéktár székhelyeként járjuk az országot és bemutatjuk helyi
értékké nyilvánított kincseinket.
Mindezt annak nehézsége mellett nagyon megtisztelő feladatnak érezzük.
A Tímárház joggal nevezhető tehát identitás centrumnak.
Tevékenységeink közül kiemelkedő helyet foglalnak el a kiállítások. Idén tizenkilenc
kiállítás előkészítésében, megrendezésében volt részünk, ahol kortárs népi kézműves
mesterek alkotásait mutattuk be egyéni- illetve csoportos formában.
Nem minden esetben a Tímárház volt ezeknek a kiállításoknak a helyszíne, de
nagyságrendjük, színvonaluk és elismertségük okán különösen büszkék vagyunk az Élő
Népművészet Országos Pályázat bemutatójára, az idén 40 éves jubileumát ünneplő

Tiszta forrás hímző kör kiállítására, valamint a Debreceni Értéktár kisújszállási és
tiszafüredi bemutatkozására.
Összességében 25.660 látogató tekinthette meg a székhelyünkön látható kiállításokat.
A Tímárház profiljából adódóan mindenek előtt a legfontosabb irány a kézműves
mesterségek megismertetése lesz a jövőben is. Szükségszerű változatlanul a frissítés,
miután sok- sok éve rendszeres visszalátogató vendégeink vannak, akik számára mindig
újat kell nyújtanunk.
Nem kevésbé fontos célnak tartom a felnőttek megcélozását is egy- egy kézműves
témában, hiszen sokan közül (például a pedagógusok) szeretnének alaposabban is
elmélyedni egy- egy tevékenység gyakorlásában, de a szorgalmi időszakban sem idejük,
sem energiájuk nincs arra, hogy rendszeresen eljárjanak a szakköreinkbe. Van
érdeklődés a nyári foglalkozások iránt- már két éve rendszeresen tartunk ilyen
táborokat- így jövőre is tervezzük, hogy kiválasztunk egy népszerű, sokak által
megtanulni kívánt mesterséget.
Az előbbiekben szakköreinket említettem, így mindenképp szeretnék néhány szót szólni
róluk. Sokkal több lehetőséget is szeretnénk kiaknázni e-téren, de per pillanat a ház
kapacitása ennyit bír. Egyetlen terem (a gyermekjátszó) helyiség alkalmas ilyen típusú
tevékenység befogadására, azonban minden más program is itt zajlik, a gyermek
játszóházaktól kezdve a képzésig, így időben sem tudunk több szakkörnek helyet adni
pillanatnyilag.
Legnagyobb taglétszámú csoportunk a 2015. évben fennállásának 40. évfordulóját
ünneplő Tiszta forrás hímző szakkör - Molnár Tiborné hímző népi iparművész
vezetésével – mely gyakorlatilag a ház működésének megkezdése óta áll fenn. Magas
szakmai színvonalú munkájuk elismerése az a sok díj, oklevél, melyet évről- évre
gyűjtenek. Idén az Élő Népművészet pályázaton is kiemelkedő eredményeket
mondhatnak magukénak. A szakkör tagjai éreznek magukban megfelelő ambíciót ahhoz,
hogy alkotásaikat zsűriztessék, kiállításokon szerepeltessék és örvendetes módon
tagságuk létszáma évek óta növekszik, jelenleg 30 fő jár rendszeresen foglalkozásaikra.
Szintre valamennyi tájegység motívumkincsét gyakorolják, és nem csak hímeznek, de
akad közöttük olyan, aki vert vagy varrott csipkézéssel, gobelinnel is foglalkozik. Így van
némi átjárhatóság a szintén sikeres, de közel sem oly rég (2 éve) fennálló Csipkeverő
szakkörrel, melyet Buka Csabáné népi iparművész vezet. Marika jó pedagógiai
érzékkel bíró oktató, akinek köszönhetően a már említett csipkeverő tábort is
meg tudtuk szervezni felnőttek számára, illetve gyakorlatilag heti két alkalommal
működik a szakköre is, hiszen akiknek nem felel meg a szerda délelőtti időpont, amikor a
foglalkozásaikat tartják (és valljuk be, emiatt elsősorban természetesen a nyugdíjas
korosztály veheti igénybe) tehát akinek ez nem felel meg, az szombat délelőttönként
veheti igénybe a szakköri foglalkozásokat.
Reményeink szerint egyre többen választják hobbikként ezt a szép, légies, kifejezetten
kevés hely-, és eszközigényű mesterséget, melyre alapozva a jövő évben is szeretnénk
újabb nyári táborokat szervezni.
Végül, de nem utolsó sorban nálunk működik az Origami Kör, Földesi Zoltánné
vezetésével mely a DMK egyik legrégebben létrehozott szakkörei közül az egyik,
nemrégiben ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját.
Az Újkerti Közösségi Házban működött eleinte, majd két évvel ezelőtt fogadta be a
Tímárház. Munkájuk szervesen illeszkedik a ház profiljába, rendszeres segítőink a
gyermeknapi, adventi programjainkon, kölcsönös megértésben tudunk egymás mellett
dolgozni.
 Nyitott Városháza

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Debreceni Művelődési Központ,
valamint a Kézműves Alapítvány közös szervezésében huszonnegyedik alkalommal
került megrendezésre a Régi Városháza épületében karácsonyi kézműves vásárunk.
Idén negyven alkotó vett részt a programon, ahol elsősorban arra törekszünk, hogy a
debreceni kézműves mestereknek nyújtsunk lehetőséget a város lakossága előtti
bemutatkozásra.
Első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal hívtunk meg szomszédos
városokban- falvakban élő kézműveseket is, így többek között a Hajdúnánási
Szalmafonók Társaságát, illetve a Petrovics család személyében sás- és gyékényfonó
mestereket, színesítve ezzel a vásári forgatagot.
A két napos hét végi rendezvényen ingyenes játszóházi foglalkozásokkal vártuk a
gyermekekkel érkező családokat, valamint folyamatos vendéglátásban részesítettük a
résztvevő kézműveseket.
A jövő évben huszonötödik évfordulóját ünnepli ez a rendezvény, melyre több
különlegességgel készülünk, megünnepelve a negyed évszázados töretlen sikerét.
 A HOMOKKERTI KÖZÖSSÉGI HÁZ 2015. ÉVI NAGYRENDEZVÉNYEI
,,Ahol keletkezik..”- Újévköszöntő regölés
A Motolla Egyesület évindító rendezvénye a hagyományos Újévköszöntő Regölés. A
debreceni regősökkel közösen búcsúztatják az óévet a népi hagyományoknak
megfelelően, a Homokkerti Közösségi Házban. Közös énekléssel, láncos bot csörgetésével
köszöntik a házigazdát és kívánnak minden jót az újesztendőre.
Húsvét előtt
A Motolla egyesület a Homokkerti Közösségi házzal közösen ünnepli a húsvétot. Ilyenkor
felelevenítik az ünnephez kötődő hagyományokat, szokásokat. Az érkező családok lány
tagjai megismerkedtek a tojásírás hagyományos batiktechnikájával, valamint hímeztek. A
fiúk tojástartót faragtak, karámot készítettek a húsvéti báránynak vesszőből.
Elhozta az Isten piros pünkösd napját
A Motolla egyesület a Homokkerti Közösségi házzal közösen ünnepli a pünkösdöt.
Ilyenkor felelevenítik az ünnephez kötődő hagyományokat, szokásokat. Pünkösdi királyt
és királynét választottak. Pünkösdi játékokat játszottak, volt harmatszedés, aranyalma
játék, kapuzás, májusfa-állítás, májusfa kiéneklése, koronázás, pünkösdi királynéjárás,
majd táncház.
Homokkerti Családi délután
A Homokkerti Közösségi Ház minden évben a gyermeknapon színes programok
sokaságával várja a környéken élő gyermekes családokat. Sőrés Rozka mesemondó
műsorával indult a délután. A mesemondó interaktív műhelye nagyon érdekelte a
gyerekeket. Meséjébe bevonta a szülőket, gyerekeket egyaránt, akik ezáltal, valós
szereplőivé váltak a mesének. A mesemondás után hastánc bemutató következett. Az
Ozirisz Hastánc Stúdió kiscsoportja kápráztatta el produkciójával a közönséget.
Vendégünk volt a Hajdúsági Vakvezető – és Segítőkutya Képzésért Alapítvány, akik két
kutyussal érkeztek. A bemutató alatt a gyerekek is aktív résztvevői voltak a feladatoknak.
A délutánt az Abakusz Színjátszó Kör vidám előadása zárta.
Tégláskerti családi juniális
A Tégláskerti Református Egyházközség és a Homokkerti Közösségi Ház közösen
szervezi meg a családi juniálist. Lovas fogat járta be az utcákat és zenés ébresztővel

hívogatták a környék lakóit az egész napos programokra. Mindeközben már elkezdődtek
a sátrakban az egész napos kézműves foglalkozások: csillámfestés és arcfestés,
mézeskalács festés, rongybaba és papírsárkány, simléderes papírsapkák , szélforgatók,
halacskák, madárkák készítése várta a gyerekeket. A felnőtteket főzőverseny várta.
Színpadi műsorként felléptek az Áchim András Utcai Óvoda Balaton Utcai Telephelyének
Óvodásai, majd a Talentum Babtista Általános Iskola diákjai. 11 órától Mesemondó
műhely – Batyu mesék – mesés batyuk címmel – következett, Sőrés Rozka bábszínész,
mesemondó közreműködésével. Ezt követően az Ozirisz Hastáncbemutató következett.
Valamennyi produkció színes színfoltja volt a kínálatnak. Folyamatosan lehetett
tombolajegyeket vásárolni, értékes nyeremények találtak gazdára. Volt vattacukor,
kürtőskalács, fagylalt, lángos és szomjoltó, játékvásár, trambulin, délután pedig ugráló
vár. Póni lovaglásra is volt lehetőség, a kicsik nagy örömére.
A délutáni programok is színesek voltak. Ping-pong versenyek, kerékpáros ügyességi
bemutató, Ki-mit tud volt a gyerekeknek.
Mátyás Király Debreceni Udvarházát rendezte be a Debreceni Történelmi Korok
Egyesülete. Minőségi színvonalon mutatták be a közönségnek a XV. századi
Magyarország reneszánsz hagyományait. Este a Kantrijó Zenekar fergeteges koncertet
adott.
Homokkerti Adventi Családi Nap
A Homokkerti Közösségi Ház egész napos családi adventi napot szervezett. A
Homokkerti Pitypang Óvoda Süni csoportjának kedves karácsonyi műsorával kezdődött
a program. A műsor után kezdetét vette a kézműves műhely. Itt lehetett karácsonyi
ajtókopogtatót, adventi koszorút, aranycsengőt, karácsonyfadíszeket készíteni. Nem
hiányozhatott az angyalkakészítés és a mézeskalács díszítés sem. Igazi érdekességnek
számított a méhviaszból készült gyertya. A „Kezünk kincsei” karácsonyi vásáron nagyon
szép kézműves termékeket lehetett vásárolni. Voltak textilből készült táskák, apró
használati dolgok, illatos kézműves szappan, gyöngyök, csipkecsengők, kötött és horgolt
sálak, ékszerek, asztali horgolt díszek.
 AZ ÚJKERTI KÖZÖSSÉGI HÁZ 2015. ÉVI NAGYRENDEZVÉNYEI
A hagyományos újkerti programok (pl., Iciri-piciri bábtalálkozó, tematikus játszóházak,
Gyermeknap, Advent, őszi Ki mit tud?) 2015-ben is megrendezésre kerültek, és nagy
sikerrel zárultak.
A minden évben megrendezésre kerülő rendezvényeink sikerességét annak is
köszönhetjük, hogy megpróbálunk valami újat csempészni, a megszokott programok
közé.
Jeles napokhoz, ünnepekhez, mint a farsang, húsvét, anyák napja, szüreti időszak,
adventhez, a föld – a fák napjához kötődő kézműves játszóházi sorozatunk, a környező
iskolák, óvodák mellett egyre nagyobb népszerűségnek örvend a lakótelepen élő
kisgyermekes családok körében.
A foglakozásokon természetes anyagok felhasználásával, különböző kézműves
technikák megismerésével alkothatnak a gyermekek, szüleikkel együtt, miközben az
aktuális ünnepekről, alkalmakról beszélgetünk, verselünk, énekelünk. A programsorozat
hozzájárul a családok szabadidejének értékes eltöltéséhez, közös élményt és
ismeretszerzési lehetőséget nyújt számukra, valamint kialakítja az újkerti tudatot, az
újkerti közösséghez tartozást.
A tavaszi időszak hagyományos nagyrendezvénye egységünkben az Iciri-piciri Óvodás
Bábcsoportok Találkozója, amely ebben az évben 18. alkalommal került
megrendezésre. A rendezvény bemutatkozási lehetőséget nyújt az óvodás színjátszás és
bábozással foglalkozó csoportoknak, megismerhetik egymás produkcióit, ötleteit, a

felkészítő óvónők pedig tovább fejleszthetik munkájukat a találkozó szakértőinek
segítségével.
Már másod ízben vettek részt a találkozón nemcsak Debrecenben működő,
hanem a térségből érkező óvodás csoportok. A két napos találkozón 11 óvoda báb- és
színjátszó csoportja, melyből 4 csoport a térségből, Ebesről, Hajdúszoboszlóról és
Derecskéről jelentkezett, összesen 174 óvodás kisgyermek lépett fel. A gyermekeket
kísérő szülők, óvónők mellett sok érdeklődő kisgyermekes család, más óvodából
nézőként érkező gyermekek és pedagógusok is részt vettek a két napos rendezvényen. A
szakértők minden előadás után röviden értékelték a produkciókat.
Valamennyi csoport emlékplakettet, emléklapot és ajándékcsomagot vehetett át a
szervezőktől. Új programelem volt a 2 nap folyamán, hogy amíg a zsűri értékelt, addig a
résztvevő- és vendég gyerekek 3 féle kézműves tevékenységből választhattak,
színezhettek, a kisebbek fajátékokkal játszhattak.
A fellépő gyerekeket tízóraival kínáltuk. A programon a két nap alatt összesen 318
vendég fordult meg az Újkertben.
Az óvodás csoportok mind tartalmi, mind formai szempontból nagyon
színvonalas darabokat mutattak be, fantáziadús díszletekkel, ötletes jelmezekkel.
Énekléssel, tánccal varázsolták igazi színházi élménnyé előadásaikat. A találkozó
produkcióiról megállapítható volt, hogy a hagyományos bábozást egyre inkább felváltja a
dramaturg színjátszás, a gyermekek szerepjátéka, melyben a felkészítő óvónők is
szerepet vállalnak.
Az ÚKH nagyon fontosnak tartja a hagyományos nemzetiségi kapcsolatok folytatását,
megújítását, valamint újak építését. Közösségi házunk feladata megismertetni a
látogatóinkkal (minden korosztálynak) idegen kultúrákat, rámutatni azok értékeire,
hasonlóságokra, különbözőségeire. Kapcsolataink sokszínűek és évek óta jól működnek.
A bolgár Tavaszünnep, március elsején a bolgárok babamártát, mártenyicát
készítenek a rokonok, barátok részére és addig hordják, amíg az első fecskét meg nem
látják. A DMJV Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve, játszóházi
foglalkozás keretében ismerkedhettek meg a gyerekek, nagy örömükre, ezzel a szép
szokással és a hozzá kapcsolódó mesékkel. A bolgár függetlenségi naphoz kapcsolódva,
szeptemberben megrendeztük a Bolgár napokat, amelynek segítségével jobban
megismerhettük a bolgár kultúrát, embereket, láthattuk a magyarral a hasonlóságokat,
különbözőségeket. A Bolgár napok programjai: Bolgár kertészet képekben és
eszközkiállítás, A bolgár filmművészet remeke – filmvetítés, Ki mit tud Bulgáriáról
– vetélkedő általános iskolásoknak, immár nem először és hagyományteremtő
szándékkal, A bolgár rózsa – Miskolczi Dimitranka előadása, valamint a Bolgár
zenés irodalmi est Gabriella Hadzsikosztava és a nemzetközi hírű MALKO TEATRO
Kisszínházzal.
Ír hagyományokra épül az Amerikában elterjedt Szent Patrik nap, melyet az
Amerikai Kuckóval közösen rendeztünk meg alsósoknak interaktív foglalkozás
keretében. A gyerekek érdeklődve, nagy örömmel vettek részt rajta. Más nemzeteknél is
fontos a természetvédelem a környezettudatos magatartás fejlesztése. A „Love a tree
day” – A fák napja alkalmából rendezett interaktív foglalkozást szintén az Amerikai
Kuckóval közösen tartottuk. A szelektív hulladékgyűjtésre, az újrahasznosítható
anyagokra felhívtuk a tanulók figyelmét, és csoporttevékenységgel gyönyörű képeket
alkottak belőlük. Az együttműködés folytatásaként a Liget lakóparki Családi Napon –
indián sátort állítottak fel és indián kézműves foglalkozásokat tartottak.
A Csokonai Gimnáziummal nagyon jó a kapcsolatunk, az ott tanuló olasz
nyelvszakosok rendszeresen fellépnek rendezvényeinken, népszerűsítve az olasz
slágereket. Együttműködtünk a Családi napokon, az Idősek hónapja záró
rendezvényén, valamint a közösségeink ünnepein, szórakoztató rendezvényein.

Ezeket hallva, számos felkérést kaptak a DMK más programjaira, melyeket rendre
elfogadnak.
A Finn Baráti Körrel is nagyon jó az együttműködésünk, a családi napjainkon
(gyermeknap, advent, mikulás) közreműködnek és bemutatnak finn népszokásokat,
dalokat, verseket. A ’Kalevala nyomában..’ címmel Salamon Ágnes (a Fehér Rózsa
Lovagrend kitüntetettje, amely a legmagasabb finn állami kitüntetés), valamint a
Maticska Jenő Alkotó és Képzőművészeti Kör kiállításán, a finn származású Korpela
Matti Armas festőművész is kiállított és a finn nyelvet tanuló diákok adtak elő.
Az Önkéntes Fiatalok Klubjában vendégként érkeznek külföldi diákok, akik
részt vesznek olyan programjainkon, ahol táncolhatnak, énekelhetnek, zenélhetnek,
népszerűsíthetik nemzetük kultúráját, és megismerkedhetnek a miénkkel.
2015-ben új színt hozott a programjainkban a budapesti Koreai Kulturális
Központtal való együttműködésünk. A következő nagysikerű rendezvényeket
valósítottuk meg közösen:
- Lelkemben Korea – előadás és zenés est
- Filmvetítés Koreáról és ételkóstoló
- Koreai Nemzeti Ünnep
- Koreai Filmnapok
A Város Napja alkalmából hagyományosan aszfalt rajzversenyt hirdettünk óvodásoknak
Debrecen színei, a város ahol, élek címmel. Kíváncsiak voltunk, hogy látják a kicsik a
várost, ahol élnek. Öt óvodából 75 - en vettek részt a versenyen, és alkottak gyönyörű
rajzokat, a városrészben élők örömére, hiszen megszínesítették az újkerti járdákat. Sok
társuk kísérőként vett részt a programon, őket rajzfilmmel, kézműves foglalatosságokkal,
játékparkkal szórakoztattuk. Így ezen a délelőttön 130 fő fordult meg az Újkertben.
Bokázó – a Tánc Világnapja alkalmából
A délelőtti programra fellépőként a közeli általános iskolákból: Bolyai János-, Dózsa
György-, Ibolya Utcai és a Vénkert Általános Iskola - érkeztek hozzánk a táncos lábú
tehetséges gyermekek (52 fő) és hirdették a tánc és a mozgás fontosságát, szeretetét, így
népszerűsítve a táncot a Tánc Világnapján.
Nézőként a Sinai Miklós Utcai Óvoda Jerikó Utcai Tagintézménye, a Lehel Utcai-, és
a Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda jelentkezett be hozzánk (80 fő óvodás és
óvónői), a tavalyi nagy sikerre való tekintettel. A műsorban láthattunk balett-, mazsorett,
zumba, modern- és néptánc produkciókat. A gyerekek élvezték a színpad által kínált
bemutatkozási lehetőséget, illetve a közönség tapsban kifejezett elismerését. Összesen
152 fő mozdult meg a Tánc Világnapján.
Nagy sikerű és nagy tömeget vonzó rendezvényünk volt 2015-ben az Újkerti
Gyermeknap, ahol közel 500 fő töltött együtt egy tartalmas és vidám délutánt. Színes
programmal vártuk a családokat, a színpadon bemutatkoztak a város táncstúdiói,
sportegyesületei, mint a Gyöngyösi Marica és csapata, a Lángoló Csigák tűzzsonglőr
csapata, a Csokonai Gimnázium olasz tanára Luca, a Debreceni Népi Együttes
táncosai, Country Line Dancing Boots. A gyermeknapi rendezvényünkön
bemutatkozási lehetőséget adtunk a Gyermekvédelmi Intézménynek, a Debreceni
Sakkiskola Egyesületnek és a Fiatal Önkéntesek Klubjának, a Magnitúdó Csillagász
Egyesületnek, akik „cserébe” kézműves foglalkozással, arcfestéssel és ügyességi pályával
várták az érdeklődő gyerekeket és ajándékokat is felajánlottak. A fellépők a jó
kapcsolatunknak köszönhetően, díjazás nélkül mutatkoztak be a gyermeknap színpadán.
Nagy sikert aratott a Lufibohócunk aki több száz lufi figurát hajtogatott a helyszínre
érkező gyermekeknek és az UGRÁLÓVÁR - nak amely mindig kedvenc.

Új kezdeményezés volt a városrész képviselőjétől, Korbeák Györgytől, hogy a
rendezvényen résztvevőknek 500 óriásperecet ajánlott fel, ezzel is növelve annak
színvonalát.
Az ÚKH művelődésszervezői számos sikeres családi napot szerveztek a környező
városrészekben. (Szabó Katalin –Városrészi Családi Juniális; Arany János téri Családi
Juniális; Nagysándor – telepi Családi Nap; Negyedik Városrészi Családi Utcabál (4.000-en
vettek rajta részt); Herczné Barna Éva – Vénkerti Családi Juniális és Lencz- telepi
Gyermeknapi Családi Délután; Szilágyi Katalin – Ifjúság utcai Gyermeknap; Gáspár
György kerti Gyermeknap)
Mesemondó Verseny a Magyar Népmese Napján
Kellemes, jó hangulatú mesemondó versenyt sikerült megvalósítani, az óvodások és alsó
tagozatos gyermekek remekül érezték magukat. A rendezvényen résztvevők száma: 130
fő (41 versenyző, 54 kísérő (pedagógus vagy szülő) és 35 fő óvodás néző).
A mesék után, míg a zsűri két tagja Nagy Mónika, a Vojtina Bábszínház bábszínésze és
Aszalósné Judit, az Újkerti Fiókkönyvtár könyvtárosa elvonult meghozni a döntést, a
gyermekek az előtéri galériában egy kis tízórait kaptak, majd a mozi teremben
megtekinthettek 3 magyar népmesét és végül megtudhatták az eredményt. Szinte
mindenki kapott ajándékot.
A Magyar Nyelv Napja alkalmából szerettük volna ráirányítani a figyelmet a szellemikulturális örökségünk és nemzeti identitásunk alapját jelentő magyar nyelvre. Az anzXNefelejcs zenekarral együttműködve, megzenésített versek és mondókák hangzottak el a
közel 100 óvodás előtt. Az interaktív előadás során az apróságok nagy örömükre,
kipróbálhatták az együttes hangszereit és részeseivé válhattak az együtt zenélésnek.
Egységünk részt vett a Debrecen központi városi Magyar Nyelv Napi nagy
rendezvénysorozatában, ahol felállítottuk a Magyar Nyelv Házát (faház), együttműködve
a Fekete Gólya Erdei Iskola és Oktatóközponttal. Ebben létrehoztunk egy játékos, nyelvi –
természetvédelmi - mozgásos feladatokkal tűzdelt akadálytermet 8 állomással. E mellett
volt iniciálé készítése, szókereső, betűkirakó – színező, Játékos tudáspróba, „Á-bé-cé-dé,
rajtam kezdé…” és ÚJKERTI BETŰÚT.
ICIRI – PICIRI ÓVODÁS TÉRSÉGI BÁBTALÁLKOZÓ 2015.
A tavaszi időszak hagyományos nagyrendezvénye egységünkben az Iciri-piciri Óvodás
Bábcsoportok Találkozója, amely ebben az évben 18. alkalommal került
megrendezésre. A rendezvény bemutatkozási lehetőséget nyújt az óvodás színjátszás és
bábozással foglalkozó csoportoknak, megismerhetik egymás produkcióit, ötleteit, a
felkészítő óvónők pedig tovább fejleszthetik munkájukat a találkozó szakértőinek
segítségével.
Már ötödik alkalommal vettek részt a találkozón nemcsak Debrecenben működő,
hanem a térségből érkező óvodás csoportok. A két napos találkozón 10 óvoda 11 bábés színjátszó csoportja, melyből 4 csoport a térségből, Ebesről, Hajdúszoboszlóról és
Derecskéről jelentkezett, összesen 174 óvodás kisgyermek lépett fel. A programon a
két nap alatt összesen 318 vendég fordult meg az Újkertben (más óvodából érkező néző,
kísérő pedagógus, szülő, testvér: 136 fő).
A gyermekeket kísérő szülők, óvónők mellett sok érdeklődő kisgyermekes család,
más óvodából nézőként érkező gyermekek és pedagógusok is részt vettek a két napos
rendezvényen. A szakértők minden előadás után röviden értékelték a produkciókat.
Valamennyi csoport emlékplakettet, emléklapot és ajándékcsomagot vehetett át a
szervezőktől. Új programelem volt a 2 nap folyamán, hogy amíg a zsűri értékelt, addig a
résztvevő- és vendég gyerekek 3 féle kézműves tevékenységből választhattak,
színezhettek, a kisebbek fajátékokkal játszhattak.

Az óvodás csoportok mind tartalmi, mind formai szempontból nagyon
színvonalas darabokat mutattak be, fantáziadús díszletekkel, ötletes jelmezekkel.
Énekléssel, tánccal varázsolták igazi színházi élménnyé előadásaikat. A találkozó
produkcióiról megállapítható volt, hogy a hagyományos bábozást egyre inkább felváltja a
dramaturg színjátszás, a gyermekek szerepjátéka, melyben a felkészítő óvónők is
szerepet vállalnak.

DELTA MOZI tevékenysége
TAVASZI- ÉS ŐSZI MOZIBÉRLET
A Debreceni Művelődési Központ Újkerti Közösségi Házának sajátossága, hogy
egy 104 férőhelyes mozi teremmel rendelkezik. Kedvező áron tudunk filmvetítéseket
rendezni, és igényes előadások, projektoros kivetítések is szervezhetők.
A város multiplex mozija melletti fennmaradásunk egyik biztosítéka, hogy
iskolásoknak szóló bérletsorozatokat indítunk kedvező áron, a legújabb filmalkotások
legjobbjait összeválogatva. Vetítési rendünkkel igazodunk az iskolák igényeihez, mint a
rugalmas filmkezdés, a vetítési napok variálhatósága.
2015-ben „Csingling” címmel hirdettük meg a tavaszi-, „Minyonok” az őszi
bérletsorozatot a Lantos Bt.-vel egyeztetve 6 - 6, kisiskolásoknak és óvodásoknak szóló,
filmújdonságot kiválasztva.
A bérletsorozat ajánlóját és plakátjait e-mailen keresztül juttattuk el az
iskoláknak és a szabadidő szervezőknek. A sorozat keretében igen kedvező áron, 2.100.Ft, 6 - filmújdonságot tekinthettek meg a résztvevő gyermekek.
A város több pontjáról, az Epreskerti Általános Iskolából, a Vénkerti Általános
Iskolából, a Bolyai János Általános Iskolából, az DMJV Fogyatékosokat Ellátó
Intézményéből, a Babits Utcai – és a Sinai M. Utcai Óvoda Jerikó Utcai Tagintézményéből
összesen tavasszal: 94 fő, ősszel 112 fő vett részt a bérletsorozaton. A tavaszi
bérletből 197.400.-Ft, az őszi bérletből 235.200.-Ft, mozijegyekkel összesen:
517.350.-Ft bevétel jött össze. Kiadás 2015-ben a Lantos Bt.-től való mozifilm
kölcsönzése a vetítési joggal együtt összesen: kb. 231.790.-Ft.
A számok tükrében 2015 tavaszán összesen 52 bérletes vetítés volt általános
iskolásoknak és óvodásoknak, összesen 2660 fővel.
Meggyőződésünk és tapasztalatunk szerint továbbra is szükség volna ezekre a
családias hangulatú filmvetítésekre. A bérletsorozat végén több szabadidő szervező
kolléga is jelezte, hogy igényt tartanak az újabb tavaszi vetítésekre.
Ez a táblázat a Lantos Bt-től kölcsönzött filmek vetítéseit tartalmazza, amelyekért
kölcsönzési díjat fizettünk.
Ssz. Film címe
1.
2.
3.
4.

JÉGVARÁZS
MÁZLI
JUSTIN, A HŐS LOVAG
ÍGY
NEVELD
SÁRKÁNYODAT
5. REPCSIK 2.
6. CSINGLING
7. A HETEDIK TÖRPE

Vetítési
Nézőszám/fő Vetítési
időpontok
szám/alk.
Január 5., 6., 7.
310
február 24., 25., 26.
185
Március 9., 10., 11.
170
A Március 23., 24.,
230
25.
Április 13., 14., 15.
168
Április 27., 28., 29.
260
Május 18., 19., 20.
247

5
4
4
5
3
3
4

8 A TENGER DALA
9. IRÁNY A BÁRKA!
10. HŐS 6OS
11. KARDFOG KAPITÁNY
12 DÍNÓ KALAND
13 MINYONOK

Október 5., 6., 7.
November 2., 3., 4.
november
16.,
17.,18.
december 7., 8., 9.
január 11., 12., 13.
január 25., 26., 27.

Összesen:

156
316
150

4
4
4

180
190
294

4
4
4

2886

52

MENTÁL FILMKLUB
2013-ban az ifjúsági korosztály számára Mentál Filmklubot indítottunk a DMJV
Gyermekvédelmi Intézménnyel közösen. 2015. januártól márciusig 3-, októbertől
decemberéig ugyancsak 3 „prevenciós” filmvetítés volt, majd a témához kapcsolódóan
irányított beszélgetésekkel bővítettük a programot. A Mentál Filmklub minden esetben
ingyenes volt.
Minden vetítésen közel 70 - 100 fő vett részt, főleg szakközépiskolás tanulók. A
program olyan közkedvelt volt, hogy a vetítéseket és a hozzájuk kapcsolódó
beszélgetéseket 2016-ban is folytatni szeretnénk.

Vetítés időpontja
2015. 02. 18.

Vetített film címe
Sorstalanság

Nézőszám
80 fő

2015. 03. 11.

Életre éhezve

70 fő

2015. 04. 22.

Tizenhárom

80 fő

2015. 10. 14.

A majmok bolygója

90 fő

2015. 11. 11.

Goodbye, Lenin!

100 fő

2015. 12. 09.

Mit ér meg London? 104 fő

Összesen:

524 fő

Beszélgetőtárs
Dr. Heller Zsolt,
egyetemi tanár
Lukács
Zita,
életmód tanácsadó
Soltész
János,
tanársegéd
Csősz
Csaba,
pszichológus
Ács
Dóra,
szociálpedagógus
Zsanda
Emília,
szociálpedagógus

KOREAI FILMNAPOK
Új programelem volt a budapesti Koreai Kulturális Központtal közösen terembérletben
megvalósuló 2 napos Koreai Filmnap, mely teljesen ingyenes volt.
Vetítés időpontja
Vetített film címe
Nézőszám
2015. 11.12. 17.30- Titokban,
délen 60 fő
tól
akció - vígjáték
2015. 11. 12. 19.30- Csak
Te, 70 fő
tól
mindörökké
–
romantikus

filmdráma
2015. 11. 13. 17.30- Oszeám – animációs 60 fő
tól
film
2015. 11. 13. 19.30- Hogyan
lopjunk 70 fő
tól
kutyát? – családi
vígjáték
Összesen:
260 fő

DELTA FILMKLUB
2013 óta működik a Delta Filmklub. Minden olyan film ide tartozik, ami nem a gyermek
bérletes- vagy nem a szakközépiskolás Mentál filmklub filmje.
Vetítés időpontja
Vetített film címe
Nézőszám
2015. 04. 09.
„Lássátok
90 fő
verseink…”
Varga
József filmje
2015. 11. 23.
Új esély
104 fő
2015. 11. 26.
Új esély
60 fő
Összesen:
254 fő

Könyvtárból kölcsönzött filmek vetítése
(óvodás-, iskolás és szakközépiskolás) 2015. évben
Ezeket a filmeket előre bejelentkezett óvodás-, iskolás-, illetve tábori csoportjainknak
vetítettük.
Ssz. Film címe
1. BOGYÓ ÉS BABÓCA
2. 13 ÚJ MESE
3. SUZI ÉS TEKERGŐ

Vetítési
időpontok
Jan.16., 28.
március 11.
Jan.
febr.2.,ápr.30.

Nézőszám/fő Vetítési
szám/alk.
40
2
1
20
28.,
140
3

4. PELLE
Február 25.
5. STEP UP 1.
Február 27.
6. A KÖLTŐ VISSZATÉR – Márc. 13.
forradalmi filmnap
7. LÚDAS MATYI
Ápr. 10.
8. EGYESÜLT ÁLLATOK
Jún. 1.,3.
9. ARANYHAJ
Jún.
4.,24.,júl.
2.,8.,15.,22.
10. SZÓFIA HERCEGNŐ
Jún. 16.
11. A HETEDIK TÖRPE
Jún.
22.,29.,júl.6.,13.
12. CSINGLING
ÉS
A Jún. 8., 16., júl.20.
KALÓZTÜNDÉR
13. SZAFFI
Szept. 15.
14. MAGYAR NÉPMESÉK
Szept. 30.
15. A VIZSGA
Okt. 22.
Összesen

20
20
200

1
1
5

90
140
120

1
2
6

60
80

1
4

65

3

20
40
25
1080

1
1
1
33

A Delta mozi 2015. évi látogatottsága összesen: 4720 fő volt.

 A KISMACSI KÖZÖSSÉGI HÁZ 2015. ÉVI NAGYRENDEZVÉNYEI
Kismacsi Családi Juniális
Az előző évben hagyományteremtő célzattal Mentsük meg a játszóteret! – címmel
intéztünk felhívást a helybeli vállalkozó kedvű családok felé. Akkor lefestettük a
korlátokat és a játékokat, rendbe tettük a homokozót. Az idén a családi nap délelőttjére
ismét meghirdettük az akciót. Most a homokozót és környékét tettük rendbe a délelőtt
folyamán.
Szintén hagyománya van már a nyári élményeket idéző aszfaltrajz versenynek, amit az
épület előtti téren rendeztünk. Hernádi Zoltán képviselő úr jóvoltából az oklevelek mellé
apró ajándékokkal is tudtuk jutalmazni a résztvevőket.

 Nem programszerűen végzett tevékenységek
Valamennyi intézményünkben találhatók olyan terek, amelyek nem csak a
közművelődési funkciókat szolgálják, hanem agora funkciónak is megfelelnek.
Köztereink egyének megpihenésére, kötetlen időtöltésre, kisebb-nagyobb csoportok,
közösségek szervezetlen társas együttlétére alkalmasak.
A DMK informatikai, telematikai berendezésein a látogatók számára ingyenes
szolgáltatásokat nyújtunk. Lehetőségeinknek megfelelő mértékben újságok, folyóiratok,
és egyéb közhasznú dokumentumok helyben olvasását ingyenesen biztosítjuk. A
látogatók közötti, illetve a látogatók számára fontos információáramlást elősegítjük
faliújságon, számítógépen keresztül.

 Táborok
A Debreceni Művelődési Központ 2015-ben is meghirdette a - több éve sikeres és
népszerű - „Napsugár tábor”-kat.
Hat intézményi egységünkben, 23 turnusban 405 fő vett részt a táborainkban.
5 éves kortól jelentkezhettek az érdeklődők, akiket hétfőtől, péntekig fogadtunk
egységeinkben. Legifjabb táborozóink között voltak nagycsoportos óvodások, a
legidősebb résztvevőink középiskolások, illetve a csipkeverő táborban felnőttek voltak.
Táboraink tematikáját úgy állítottuk össze, hogy széles érdeklődési körből lehessen
válogatni: népi kézműves, sport, bibliai, történelmi hagyományőrző, fazekas, csipkeverő,
kutyás, indián, úszó, fazekas, festő
Azoknak a gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek a jelentkezését vártuk, akik szívesen
töltik szabadidejüket hasonló érdeklődési körrel bíró közösségben, el kívánják sajátítani
a mesterségek alapjait, illetve sport képességeiket szeretnék fejleszteni, szinten tartani,
ismereteiket bővíteni, szabadidejüket hasznosan eltölteni.
Egységeinkben, kellemes környezetben, fogadtuk a jelentkezőket. Foglalkozásaink
szervezésekor figyelembe vettük a táborozók életkori sajátosságait, előzetes
ismereteiket, tudásukat.
Biztosítottunk minden résztvevő számára megfelelő mennyiségű és minőségű
felszerelést, eszközöket, alapanyagot.
Táboraink célja:
 néphagyományaink megismerése
 népi kismesterségei alapfogásainak elsajátítása
 néptánc tanulás
 művészeti ismeretek elsajátítása
 az úszás, a teniszjáték alapjainak elsajátítása, meglévő tudás mélyítése,
begyakorlása
 sportszerű magatartás, szemlélet megalapozása
 sport- és mozgás szeretetére nevelés
 szabadidő helyes eltöltésének megismerése, élmény gazdag eltöltése
 képességek, készségek kibontakoztatása, erősítése
 kapcsolatteremtés, barátságok kialakítása
 egymás megismerése, elfogadása
 egymásra figyelés és csoportban dolgozás elősegítése
 önálló munkára szoktatás
 az alkotó munka örömének megéreztetése
A szakmai programok közötti időszakokra előre megtervezett (kézműves, sport és
fejlesztő foglalkozások) szabadidős tevékenységet biztosítottunk a gyerekek számára:
 népi kézműves foglalkozás
 kreatív foglalkozás
 zenehallgatás
 népi ügyességi játékok
 sportzsonglőr bemutató
 filmvetítés
 társasjátékok, rajz-és festőeszközök használata
A DMK 2015. évi nyári táborainak összegzése

A tábor
helyszíne

Tábor neve

Profilja

Csapókerti
Közösségi
Ház
Csapókerti
Közösségi
Ház

Ládafia

Népi kézműves

Kenguru

Sport

Napraforgó
tenisztábor

Sport

Kismacsi
Közösségi
Ház
Nagymacsi
Közösségi
Ház
Tímárház
Tímárház
Tímárház
Tímárház

Bibliai vakációs
tábor

Turnusok
száma
Házankén
t
és
összesen

Résztvevők
száma
táboronként
/
Házanként/
összesen

4 turnus

19 fő

3 turnus

58 fő

1 turnus

35 fő

7 turnus

162 fő

Bibliai

Népművészeti
kézműves
Történelmi
hagyományőrző
Fazekas

Népi kézműves

Csipkeverő
felnőtteknek

Népi kézműves

Történelmi
Népi kézműves

Homokkerti
Közösségi
Ház
Homokkerti
Közösségi
Ház

Kutya jó kutyás
mesetábor

Természetbarát

12 fő

Indián
kalandtábor

Történelmi

7 fő

Újkerti
Közösségi
Ház
Újkerti
Közösségi
Ház
Újkerti
Közösségi
Ház
Újkerti
Közösségi
Ház
Újkerti
Közösségi

Némó

Úszótábor

19 fő
22

Fazekas

Népi kézműves

14

Festőtanoda

Művészeti

12

Kalando-Zoo

Természetbarát

32

Csicsergő

Néptánc és
népi kézműves

18

2 turnus

Ház
Újkerti
Közösségi
Ház

Tűzzománc

Művészeti

Összesen

14
6 turnus
23 turnus

112 fő
405 fő

 Nemzetközi együttműködés
Együttműködéseinket az alábbiak szerint csoportosítottuk:
- nemzetközi együttműködésen alapuló programok külföldön
- nemzetközi együttműködésen alapuló programok Magyarországon
Az együttműködés kerete alapján:
- testvérvárosi kapcsolat
- nemzetközi pályázaton alapuló projekt
- határ menti együttműködés
- határon túli (az anyaország és a határon túli élők között)
Meghatározó jellege szerint:
- művészeti
- képzési
- közösségi
TAGSÁG NEMZETKÖZI SZAKMAI SZERVEZETBEN
International Federation of Settlements and Neighborhood Centers - IFS
Szettlementek és Közösségi Központok Nemzetközi Szövetsége New York, NY, USA
http://www.ifsnetwork.org/
A Csapókerti Közösségi Ház integrációjával a Debreceni Művelődési Központ lett tagja az
IFS-nek. A Csapókerti Közösségi Ház 1993 óta rendelkezett tagsággal a
világszervezetben. Korábban két alkalommal rendeztek IFS Európa Csoport találkozót
Debrecenben. A szövetség kétévente rendez konferenciát. 2015-ben Budapesten tartotta
vezetőségi találkozóját a szervezet, amely keretében 1 napos minikonferencián
ismerkedtek meg a legújabb hazai settlement eredményekkel, a magyarországi
közösségfejlesztés és közösségszervezés eredményeivel. 1 fő kollégánk vett részt a
konferencián.
(Az IFS olyan nemzeti, regionális és helyi szervezetek egyesülete, melyek a közösségek
megerősítésén dolgoznak az egész világon. A szervezetnek hosszú és régi történelme van
mint hálózat és mint a Szettlement Ház Mozgalom támogatója, amióta az létrejött
Európában.)
CSEREPROGRAMOK
Csapókerti Közösségi Ház - Association l’Archelle - Fauville en Caux, France
A Csapókerti Közösségi Ház 1992 óta áll kapcsolatban az Archelle egyesülettel.
Számtalan kulturális és civil csereprogramot, ifjúsági projektet bonyolítottak le az elmúlt
23 évben közösen. A Csapókerti Baráti Kör Egyesülettel együttműködve, a 2015-re
tervezett franciaországi cserelátogatás időpontja 2016 tavaszára változott, amikor 8-10
fő csapókerti civil szervezeti tag szakmai látogatásra utazik Franciaország Normandia
 Kiegészítő jellegű szolgáltatások
Önkéntes munka és IKSZ a DMK-ban

A Debreceni Művelődési Központ elismeri és támogatja az emberek közötti
szolidaritáson alapuló önkéntes segítés, az önkéntes tevékenység minden formáját.
Ennek kifejezésére és az intézményi egységek szakmai tevékenységének és
szolgáltatásainak magasabb színvonalú ellátása érdekében a Közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. számú törvény alapján 2013. április 18-án az
intézmény bejelentkezett az önkéntes fogadószervezetek közé.
A bejelentés alapján önkéntesek közreműködésével ellátható tevékenységi körök:
• adminisztráció
• információs tevékenység
• tanácsadás
• gyermekfelügyelet
• gyermek foglakozások vezetése
• kiállítás rendezés
• kiállításőrzés
• tárlatvezetés
• ismeretterjesztő, szabadidős és művészeti csoportok vezetése
• rendezvényszervezés
• közönségszervezés
• műsorvezetés
• előadóművészi tevékenység
• dekoratőri, grafikusi tevékenység
• propaganda anyagok terjesztése
• tolmácsolás, fordítás
• önkéntes koordináció
• pályázatírás és koordinálás
• kutatás és felmérés készítése
• festés, mázolás
• karbantartás
• kertápolás, parkgondozás
• takarítás
• rakodás
• technikusi és informatikai feladatok
Az önkéntesek toborzása, foglalkoztatása a bejelentést követő időponttól elindult az
intézményi egységekben.
Az önkénteseket információs tevékenységre, gyermekfoglalkozások vezetésére,
gyermekfelügyeletre, takarítás, kertápolás feladatokra, kiállításőrzésre, kiállítás
rendezésre, közönségszervezésre, propagandaanyagok készítésére és terjesztésére,
rendezvényszervezésre foglalkoztattuk.
ÖNKÉNTES MUNKA 2015.
A Debreceni Művelődési Központ egységeiben az önkéntesek foglalkoztatásának,
bevonásának valamennyi formája megtalálható volt 2015-ben.
 Formális önkéntesség

2015-ben jellemzően a kisközösségek működtetéséhez, vezetéséhez foglalkoztattunk
önkénteseket szerződéssel. A Csapókerti Közösségi Házban 8 fő csoportvezető végezte
ily módon tevékenységét. A Csapókerti Közösségi Ház és a Csapókerti Baráti Kör
Egyesület szomszédsági önkéntes programja 2015-ben is folytatódott. Az egyesület
szomszédsági önkénteseinek létszáma növekedett a Svájci-Magyar Civil Alap
támogatásának köszönhetően, ugyanakkor elveszítették az egyik legrégebbi
önkéntesüket.
 Informális önkéntesség
Az informális önkéntesség (tagként, a saját szervezetben végzett önkéntes munka) széles
palettájára volt példa 2015-ben a Debreceni Művelődési Központ egységeiben. Minden
közösségünkben a működés természetes részeként vállaltak a tagok feladatokat. Ezen
felül bekapcsolódtak a nagyobb rendezvények megvalósításába és több helyen
tereprendezést, rakodást, szállítást saját eszközzel is vállaltak.
Néhány jellemző tevékenység: szórólapot terítettek, termet dekoráltak, süteményt
sütöttek, kézműveskedtek, főztek, hangtechnikát biztosítottak, termet rendeztek,
pakoltak, terepet rendeztek, takarításba besegítettek, ételt osztottak stb. Épp úgy
részesei voltak a nagyrendezvényeink megvalósításának, mint a kisközösségek pár órás
programjainak. A Nagymacsi Közösségi Ház közösségfejlesztők csoportja az intézményi
szolgáltatásfejlesztésben is részt vett, a tagok a helyi közösségi munkás csoport
tagjaiként a közösségi rendezvények tervezésének, fejlesztésének, megvalósításának is
részesei voltak.
 Iskolai közösségszolgálat
A Debreceni Művelődési Központ a 2013-14-es tanévtől fogad iskolai
közösségszolgálatra 9-11. évfolyamos diákokat olyan tevékenységekre, melyek az
intézmény működésével, alapfeladatának ellátásával függenek össze, s amelyek
megfelelnek a diákok tudásának, képességeinek és érdeklődésének. Így feladataik között
szerepelt: nyári napközis táborban koordinációs feladatok ellátása, rendezvények
előkészítése, kézműves foglalkozások segítése / vezetése, szórólapozás, dekorálás.
Diákokat fogadtunk az alábbi középiskolákból:
• Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola
• Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
• Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és
Kollégiuma
• Debreceni Vegyipari Szakközépiskola
• Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola
• Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium
• Medgyessy Ferenc Gimnázium
• Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola
• I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Derecske)

 Származtatott alapszolgáltatások

Összegző gondolatok

Az elmúlt öt év tartalmas, kulturális eredményekben és szakmai feladatokban gazdag
időszak volt számtalan lehetőséggel és szakmai kihívással. Folyamatosan kerestük a
pályázati lehetőségeket, külső forrásokat, hogy el ne szalasszuk és a legjobbat és
mindent kihozzunk belőle. Ez nagyon komoly összefogásra, csapatmunkára és egyéni
felelős helytállásra ösztönzött bennünket. Természetesen ehhez olyan szakmai
partnerekre találtunk a mindenkori városvezetésben, az Önkormányzat
Képviselőtestületében, a Polgármesteri Hivatal munkatársaiban, a város
társintézményeiben, szakmai segítőkben, a város civil közösségeiben, ami segített
stratégiai elképzeléseink megvalósításában. Munkatársaimmal talán most először éltük
meg azt, hogy tudatos terv és stratégia felállítása után megjelentek a megvalósítást
segítő pályázatok, fenntartói akarat és támogatás, beértek a több éves elképzelések.
A kultúra ügye nem csak az egyének, de a társadalmak életét is jelentősen befolyásoló,
sőt meghatározó ügy, különösen korunkban, amikor egyre jobban felértékelődik a
tudásnak, mint tőkének, erőforrásnak, valamint a társadalmi kapcsolatokhoz fűződő
értékeknek, a szociális tőkének a fogalma.
Befejezésül álljon itt közművelődési stratégiánk mottója, ami még ma is, és biztosan még
több ezer évig aktuális lesz:
„ Amikor a tudás terjed
őszinte az akarat.
Amikor az akarat őszinte
a józan ész uralkodik.
Amikor a józan ész uralkodik
kiművelt az egyén.
Amikor az egyén kiművelt
összhangban él a közösség.
Amikor a közösség összhangban él
jól kormányozható az ország.
Amikor az ország jól kormányozható
békesség honol mindenütt.”
/ Konfuciusz, ie.551-479. /

Köszönet valamennyi dolgozónknak, a fenntartó önkormányzatnak, vezetőinknek,
együttműködő partnereinknek, támogatóinknak, hogy hozzájárultak a DMK 2015. évi
munkatervének sikeres megvalósításához!
Debrecen, 2016. március 10.

Jantyik Zsolt
igazgató

