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BEVEZETŐ
A Debreceni Művelődési Központ munkatársai számára idén, az előző évekhez hasonló
módon partneri kapcsolataink bővítése, a meglévőek mélyítése, illetve a konszenzus
feltételeinek erősítése volt az alapvető feladat.
Mindezen sarokpontok mellett az intézmény egészének működését meghatározó
közösségi művelődés jegyében telt a 2017-es év.
E tág fogalom ugyanis magában foglal minden olyan kulturális folyamatot akár egyének
illetve csoportok részéről, amely tervezéstől a megvalósításig a résztvevők aktív
közreműködésével jár. Az ismeretterjesztő programok, tanfolyamok, rendezvények,
vagy csupán az egyszerű tapasztalat megosztások, esetleges tanulmányutak,
továbbképzések, népfőiskolai kurzusok, határon inneni és túli programsorozatok mindmind a folyamat sokrétűségét támasztják alá.
Létszükséglet ma a kulturális intézmények összefogása, a civil szervezetek bevonása
tevékenységünkbe, határon belüli és- túli kapcsolatok, együttműködések létrehozása,
megtartása.
E gondolatok szellemében a 2017. évi kiemelt feladatainkat teljesítettük:
 Kulcskompetenciák fejlesztése
 Közösségfejlesztés
 Szabadidő, rekreáció biztosítása
 Ágazati és intézményi együttműködések
 Szervezetfejlesztés
 Minőségfejlesztés
 Esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele

I. A DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

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

Eredeti
előirányzat
(eFt)
15.973

Teljesítés
(eFt)

Teljesítés %ban

15.973

100

16.365
968

12.468
886

76,19
91,53

163
4.680
993
23.169
244.791

20
3.595
5.611
22.580
251.979

12,27
76,82
565,06
97,46
102,94

267.960

274.559

102,46

Összességében működési bevételeink a 2017. december 31-ei pénzforgalmi adatokat
figyelembe véve 97,46%-ra teljesültek.
Ezen belül az alaptevékenységgel összefüggő bevételek (alaptevékenység bevétele, és
a bérleti díjak) 76,19 %, míg a továbbszámlázott bevételek 91,53 %-ban realizálódtak.
Termeinket leggyakrabban vásárok és termékbemutatók, illetve különböző előadások
céljára veszik igénybe.
Vállalkozói tevékenységet Intézményünk nem folytat, így ilyen jogcímen nem keletkezett
bevételünk.
2017. évben a következő pályázati forrásokat nyertük.
2017. Fenntartói támogatások
Támogató

Támogatás tárgya

Kapott támogatás összege

DMJV Önkormányzat

A Debreceni-Magyar Finn Baráti Kör

200.000.-

DMJV Önkormányzat

UKH részére székek beszerzése

500.000.-

DMJV Önkormányzat

Szent László Napok Nagyváradon

976.000.-

DMJV Önkormányzat

Csapókerti Kertbarátkör

85.000.-

DMJV Önkormányzat

AnzX Zenekar

50.000.-

DMJV Önkormányzat

Felső-Józsai Nyugdíjasok Baráti Köre

50.000.-

DMJV Önkormányzat

Ondódi Margaréta Nyugdíjas Klub

70.000.-

DMJV Önkormányzat

Csapókerti Pávakör

80.000.-

DMJV Önkormányzat

Bokréta Foltvarró Kör CSKH

50.000.-

DMJV Önkormányzat

Maróthy György Pedagógus Kórus

50.000.-

DMJV Önkormányzat

CSKH kültéri kemence

500.000.-

DMJV Önkormányzat

Szüreti és Diónap

250.000.-

DMJV Önkormányzat

Szellemi Kulturális Örökségünk
bemutatása

500.000.-

DMJV Önkormányzat

Érdekeltségnövelő támogatás

2.774.400.-

2. Az intézményi kiadások elemzése
Megnevezés

módosított
előirányzat
(eFt)

Teljesítés(eFt)

Teljesítés %-ban

Személyi juttatások
Külső személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Személyi
juttatások
és
járulékok összesen
Dologi kiadások
Felhalmozás felújítás
Költségvetési
kiadások
mindösszesen

116.902
5.900
28.290
151.092

111.510
4.627
27.022
143.159

95,39
78,42
95,52
94,75

129.450
1.507
282.049

122.366
1.507
267.032

94,53
100
94,68

Költségvetési kiadásaink: 94,68 %-ra teljesültek. Ezen belül a dologi kiadásaink 94,53
% - ra.
Anyagbeszerzések, készleteknél a felhasználás (97,85%)
A nem adatátviteli, illetve az adatátviteli költségeknél a felhasználás 94,09%.
Szolgáltatási kiadásaink 93,92 % előirányzatnak megfelelően alakult.
Felhalmozási, felújítási kiadásaink pedig 100 %-ban teljesültek.
3. Létszám és bérgazdálkodás, személyi feltételeink
Személyi kiadásaink (rendszeres és nem rendszeres) az előirányzatnak megfelelően
alakultak, 94,57%-os a teljesítés.
A munkaadót terhelő járulékok szintén a tervezettnek megfelelően alakultak, 95,52 %.
A DMK dolgozóinak engedélyezett létszáma 2017. december 31-én 47 fő volt.
Az Intézmény 2017. évben is élt a közfoglalkoztatási program keretében dolgozók
foglalkoztatásával, átlagosan mintegy 15,4 fő volt foglalkoztatva (2017. Március 13-ától
2017. december 31-éig).

4. A szolgáltatási szerződéssel ellátott feladatok tapasztalatai
2017. évben a mellékletben kimutatott szerződő felekkel volt aktuális szerződésünk:
(melléklet)
Szolgáltatói szerződéseink ellenőrzését 2017-ben is elvégeztük. A felhasználásokról havi
kimutatásokat készítettünk, összehasonlításokat végeztünk, a kiugró eltéréseket
kivizsgáltuk.
5. Tevékenységeink a statisztika tükrében
2017-ben az éves látogatói, használói létszám 1238097 fő volt. A legmagasabb a
Belvárosi Közösségi Házban (489.586 fő), míg a legalacsonyabb az Ondódi Közösségi
Házban (6.430 fő) volt. Az ondódi látogatói létszám nem kevés, hisz a településrész
lakosainak száma mindössze 486 fő.

Rendszeres
művelődési
formák
Ismeretterjesztés
Táborok
Rendezvények,ki
állítások,
műsorok
Szolgáltatások
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29
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34
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20525

43861
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2480

28750

0
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1568

4215
0

0
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0

15695

9431

17031

0
24494

2353

6865

9582

3874

0
76820

124169

3288

6925

2765
380

15194

1951

1400

2911

2515

17657

1445

143

0

A rendszeres művelődési formák a Belvárosi Közösségi Házban vonzották a legtöbb
látogatót (391.511 fő) és a második leglátogatottabb az Újkerti Közösségi Házban volt
(152.496 fő).
Az Újkerti Közösségi Ház jellemzője a rendezvények, kiállítások, műsorok magas
látogatottsága (43.861 fő), ami a kiugróan magas kiállítási látogatottságból (31.760 fő)
és a rendezvény látogatottságából tevődik össze.
A Tímárház - Kézművesek Házában táborozott a legtöbb gyermek 2017-ben (155 fő),
amitől az Újkerti Közösségi Ház alig valamivel maradt el (109 fő).
Egységeink közül a Belvárosi Közösségi Házban volt a legmagasabb az ismeretterjesztő
tevékenység látogatóinak száma (5.180 fő).
A szolgáltatások igénybe vevőinek száma (124.169 fő) a Csapókerti Közösségi Házban
volt a legmagasabb.
A külső szervek tevékenysége (17.657 fő) a Nagymacsi Közösségi Házban volt a
legkiemelkedőbb.

Debreceni Művelődési Központ 2017. évi
tevékenységeinek megoszlása
776533
Rendszeres művelődési
formák
14419
Ismeretterjesztés
452
Táborok
140576
Rendezvények,
kiállítások, műsorok
262521
Szolgáltatások
Külső
szervek 43596
tevékenysége
Az összes tevékenységünk közül a legtöbben (776.533 fő) a rendszeres művelődési
formákat vették igénybe, ez a látogatóink 63%-át teszi ki. A szolgáltatásokat, a
rendezvényeinken való részvétel, majd ezektől lemaradva a külső szervek tevékenysége
követi (programok, rendezvények, árusítás, családi esemény stb.). A közösségi házak
működési sajátosságait tükrözi a külső szervezetek tevékenységének aránya. A DMK
minden egységébe összesen 43.596 főt vonzottak be a külső szervezetek.
A 2017-es évben az ismeretterjesztési programok és a táborok részvételi aránya volt a
legkevesebb.
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1. Információs tevékenység

Működésünket az idén is a közművelődésben bevezetett önértékelési gyakorlatnak
megfelelő rendszer és tematika alapján tesszük meg. 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 és média tevékenységét 2017-ben
Takács Hajnalka intézményi kommunikátor koordinálta.

A Debreceni Művelődési Központ programjai számokban:
hónap
db
hónap
db
január
79
július
51
február
109
augusztus
23
március
120
szeptember
71
április
119
október
116
május
115
november
129
június
77
december
105
+ 4 db sajtótájékoztató
Összesen: 1114 db program, amely az előző évekhez képest még mindig emelkedő
tendenciát mutat. 2016-ban 1081 db programot szerveztünk.
Intézményünk hírei rendszeresen megjelentek a helyi médiában, de néhány
nagyrendezvényünkről az országos lapok, rádiók és televíziók is tudósítottak.
Több mint 120 médium adott hírt intézményünk eseményeiről.
Részletes bontásban, hogy a média területein, hány alkalommal jelentünk meg
2017-ben:
megnevezés
db
Írott sajtó
1264
Online média
407
Televíziós megjelenések
85
Rádió interjúk
33

160 db különböző témájú sajtóanyagot juttattunk el a média képviselőihez, ami 340 db
címzettet jelentett minden alkalommal. A Debreceni Korzó című városi
programfüzetben 2017-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 Hajdú-bihari Napló,
mint a megye egyetlen nyomtatott napilapja rendszeresen közöl híreket, képcikkeket,
hosszabb tudósításokat eseményeinkről. A Debreceni Egyetem De ja Vu című lapjában
Jantyik Zsolt igazgató úrral jelent meg kétoldalas nagyinterjú. Az ÉV Felelős
Foglalkoztatója 2017-es kiadványban szerepelt a DMK, mint jó gyakorlatokat
alkalmazó intézmény. A Szín Közösségi Művelődés – az NMI Művelődési Intézet
folyóiratában (2017. július 22/2.) szintén terjedelmes cikk jelent meg a Debreceni
Művelődési Központ tevékenységéről. A Közösség Református Magazin (2017/3)
számában a nyári bibliai vakációs táborainkról számoltak be. A Józsa újság szintén
rendszeresen propagálja programjainkat. A Városközpont magazin folyamatosan
figyelemmel kíséri a Debreceni Értéktár munkáját. A Tourinform Iroda által kiadott
Tourist Guide idegenforgalmi kiadványban, amely angol, magyar, német, román nyelven
is megjelenik, a Tímárház – Kézművesek Házát, mint turisztikai látványosságot
népszerűsítettük.
A Debrecen Televízió kulturális magazinja, a Debreceni Színképek rendszeresen
beszámol kiállításainkról,
kulturális rendezvényeinkről.
Több
alkalommal
stúdióbeszélgetésekre is sor került az intézmény igazgatójával, intézményi
kommunikátorával, programszervezőivel. Az DTV Esti Közelkép című közéleti
magazinjában, a Siker című magazinban, a Cívis Értéktár című műsorban szintén több
alkalommal szerepeltünk. Rövidebb híradások hangzottak el a DTV Napszemléjében és

az Alföld TV Este 7 c. hírműsorában. Az országos médiumok közül az M1 élő
hírfolyamába is bekapcsoltak rendezvényeinkről 9 alkalommal, valamint az M5
Kulturális belépő című műsorába 7 alkalommal.
A Debreceni Művelődési Központ jelentős online jelenlétet tudhat magáénak: több mint
5700 lájkolóval rendelkezik a DMK Facebook oldala. (A rajongóinkat
interaktivitásunknak köszönhetjük, Facebook- hirdetéseket anyagi ráfordítással nem
alkalmazunk.) Valamennyi egység: Újkerti, Csapókerti, Homokkerti, Józsai, Kismacsi,
Nagymacsi, Ondódi Közösségi Házak és a Tímárház- Kézművesek Háza saját Facebook
oldallal rendelkezik, így az adott városrész célközönsége még közvetlenebbül
tájékozódhat az aktuális rendezvényekről.
Részletes bontásban az alábbiakban tekinthető meg, hogy mely egységnek, hány
kedvelője van:
DMK Józsai Közösségi Ház: 585 fő
DMK Újkerti Közösségi Ház: 1097 fő
DMK Homokkerti Közösségi Ház: 457 fő
DMK Csapókerti Közösségi Ház: 925 fő
DMK Kismacsi Közösségi Ház: 387 fő
DMK Nagymacsi Közösségi Ház: 522 fő
DMK Ondódi Közösségi Ház: 172 fő
DMK Tímárház – Kézművesek Háza: 1195 fő
A DMK központi Facebook oldalán valamennyi plakátunkat népszerűsítjük. 2017
szeptembere óta új grafikus dolgozik az intézményben, aki színvonalas terveivel még
látványosabbá teszi megjelenésünket az online felületeken is. A Debreceni Művelődési
Központ weboldala napi rendszerességgel frissül. A DMK- Facebook oldalának a rajongói
évente 1000 fővel emelkednek. 2016-ban 4895 fő, 2017-ben 5700 fő, ami 1000 fővel
több, mint a 2016-os évben.
A rendezvényeinkről videó felvételek is készülnek, amelyek a Youtube- on is
megtekinthetők. Valamennyi fotónk és videónk a DMK – honlapján és a DMK Facebook
oldalán is látható. Nagy népszerűségnek örvendenek, számtalan méltató bejegyzést
közölnek látogatóink, amely pozitív visszacsatolás, hogy vendégeink jól érzik magukat
programjainkon.
Programjaink népszerűsítését a Facebook- on is végezzük, híreinket, meghívóinkat,
plakátjainkat, rendezvényeinkről készült fotóalbumainkat, videó galériáinkat
rendszeresen közzétesszük. 2017-ben rendezvényeinket két fotós kolléga dokumentálta,
profi minőségű képek készítésével. A rendezvényeket követően a képek nem csak a
Facebook- on, de a DMK- honlap fotógalériájában is megtekinthetők, azt követően pedig
az intézményi médiatárban archiváljuk. 2017-ben 550 rendezvényről készült
fotógaléria, ami összesen 21.957 db fotót és 19 db videó felvételt jelent.
A DMK Facebook oldalát 2017. január 1.–december 31. között 1.704.399 fő tekintette
meg. 2017-ben 209 féle plakátot, 61 féle meghívót, 18 db molinót, 71 féle
szórólapot, 2 db roll up-ot, 43 féle oklevelet, 52 féle emléklapot készítettünk.

A DMK kiemelkedő jelentőségű nagyrendezvényeit a DKV villamos járatain is
népszerűsítjük a kivetítő monitorokon 2017 óta.
Kilépés az intézményi falak közül a közönség irányába
Évente közel 50 alkalommal rendezzük meg a Városrészi Családi Programjaikat
(Advent,Gyermeknap). A területek sajátosságaihoz igazodva részt veszünk a
lakóközösségek rendezvényeinek megvalósításában, partnerségben a helyi civil
szervezetekkel és az önkormányzati képviselőkkel (pl. Szüreti napok, Őszköszöntők,
Majálisok, Juniálisok, stb.).
Évente saját standdal mutatkozunk be a Debreceni Utazási Vásáron; a Campus
Fesztiválon; a Debreczeni ZAMAT Pálinka és Páros kolbász Fesztiválon; a Vajdahunyad
várában a Szürkemarha Fesztiválon; Budapesten, a Vasúttörténeti Emlékparkban a
Nagycsaládosok Országos Egyesületének Fesztiválján; Nagyváradon, a Szent László
Napokon, valamint a Kulturális Örökség Napjain, a Déri téren. Ezeken a fesztiválokon
nem csak a DMK tevékenységét népszerűsítjük, hanem az intézmény égisze alatt
működő Debreceni Értéktárat is. Hagyományos népi mesterségekkel ismertetjük meg az
érdeklődőket, kézműves foglalkozásokon reprezentáljuk tájegységünk népi
hagyományait.
Az intézményi honlap látogatottsága (www.debrecenimuvkozpont.hu) 2017. január
1. és december 31. között:
- oldalmegtekintések: 144.906
- felhasználók: 27.215
- a felhasználók által indított munkamenetek száma: 41.145
- az oldalon eltöltött átlagos időtartam: 2 perc 36 másodperc
- új látogatók aránya 35,4 %, visszatérő látogatók aránya 64,6 %
felhasználói látogatottságból

a 100%-os

Programajánlónk (nyáron összevontan) 18.000 példányszámban jelent meg 10
alkalommal.
A tíz hónap alatt 100 db egységplakátot, 10 db nagy Kossuth téri plakátot, és 130 db
a Debreceni Művelődési Központ nagyrendezvényeit tartalmazó plakátot készíttettünk.
Összesen: 240 db.
Közel félszáz kulturális intézmény és szervezet vezetőjével állunk kapcsolatban, akik
rendszeresen kapnak tájékoztatást a DMK programjairól levélben, illetve elektronikus
formában. A Tourinform Irodába (új néven Visit Debrecen), a Kölcsey Központba,
az Ifjúsági Házba, a Csokonai Színházba, a Déri Múzeumba, a Vojtina
Bábszínházba, a Debreceni Egyetemre, a Nagyerdei Kultúrparkba, a Nagyerdei
Víztoronyba, a MODEM- be, valamint a Vasutas Művelődési Házba rendszeresen több
programfüzetet is eljutattunk. A programajánló töredék részét postázzuk a
költségtakarékosság jegyében. A legtöbb helyre e-mailben küldjük el a programajánló
pdf- változatát: a sajtónak, a protokollnak, csoportvezetőknek, együttműködő
partnereknek,
iskolaigazgatóknak,
óvodavezetőknek,
a
polgármesternek,
alpolgármestereknek, osztályvezetőknek, egyéb hivatali tisztségviselőknek, a
kormányhivatalnak, a kulturális bizottság tagjainak, képviselőknek, bizottsági

elnököknek, alelnököknek, a városi,
intézményvezetőknek, partnereinknek.

regionális,

és

az

országos

kulturális

2017-ben 4 db sajtótájékoztatót szerveztünk:
- 2017. május 10-én a Városrészi gyermeknapokról és a Napsugár Nyári
táborainkról
- 2017. november 9-én a Magyar Nyelv Napja városi rendezvényeiről,
amelynek a főszervezője a DMK
- 2017. december 5-én az Adventi városrészi családi programokról és a XXVII.
Nemzetközi Betlehemes Találkozóról
- 2017. december 6-án az Év felelős foglakoztatói Debrecenben címmel az NI
Hungary Kft.- vel, a DKV- val és a Marcell- Házzal közösen.
Az intézmény 2017-ben második alkalommal nyerte el a Családbarát Munkahely
címet.
2. Ismeretterjesztés
„Minden ismeret, minden tudás, minden gondolat és érzés szellemi belégzés.”
(Rudolf Steiner)


Nagymacsi Közösségi Ház

A Nagymacsi Közösségi Házban az Arany 200 emlékévhez csatlakozva rendhagyó
irodalomórát szerveztünk a nagymacsi általános iskolás gyermekek és a nyugdíjasok
részére. Műveltségi vetélkedőn mélyíthették el Kodály Zoltánnal kapcsolatos tudásukat
a fiatalok. Nyitott egészségnapot szerveztünk egy alkalommal, melyen
egészségmegőrző előadások hangoztak el, s egyéni tanácsadásokra, kezelésekre
nevezhettek volna be az érdeklődők. A Közösségek Hetéhez is csatlakozva kemencés
napon tanították az idősek a gyermekeknek a kenyérsütés minden fázisát.
A Nosztalgia Hajnalcsillag Nyugdíjas Klub foglalkozásán dr. Sóvágó Judit orvos tartott
prevenciós előadást az idős korosztályt legjobban érdeklő és érintő egészségügyi
témában.
A Balázs Ferenc gyűjtő gyűjteményéből rendezett „Magyar pénzek 1900-tól”
kiállítás zárásaként ismeretterjesztő előadást hirdettünk a XX. századi magyar
pénzekről, jövedelemről, vásárlási szokásokról.



Kismacsi Közösségi Ház

A Város Napja - Mesterségek bemutatása (2017.04.11.) A gyerekek 10 órára érkeztek
meg az óvodából, a nagyteremben készültünk elő a foglalkozásra. A foglalkozás
vezetéséhez nagyban hozzájárult Varga Mihályné a Macsi Nyugdíjasklub vezetője, aki
előkészítette, bedagasztotta a kenyértésztát. A bevezető beszélgetésben a
pékmesterségről és a kenyérsütésről beszélgettünk a gyerekekkel, majd mindenki
kapott egy adag kenyértésztát, melyből kifliket, pereceket formáztak. Amikor mindenki
elkészült, tepsibe kerültek a tésztácskák és a gyerekekkel kimentünk a kemencéhez, ahol
Lajos bemutatta a kicsiknek a forró kemencét, az ovisok megtapogathatták és
beleleshettek a belsejébe is. Ezek után a tepsik is belekerültek a kemencébe, a gyerekek

pedig visszaindultak az óvodába. A kisült péksütiket már kihűlve vittük át a gyerekeknek
az oviba, akik ebéd után fogyaszthatták el, amit sütöttek.
A Kék bolygó védelmében-interaktív foglalkozás a Föld Napján (2017.4.21.) Az
óvoda mindkét csoportja részt vett a foglalkozáson, összesen 39 fő. A gyerekek a
bevezető beszélgetésben a természetvédelemről és hallhattak. A környezet, a vizek
védelme mellett játékosan szó esett a hulladék újra felhasználásáról is. A kézműves
foglalkozás keretében az újrafelhasználás jegyében a résztvevők WC papír gurigából
készítettek halacskát.
Ép testben egészségvédő nap (2017.10.14.) A program vendégelőadójaként KockaKiss Ilona a Turmalin Egyesület képviseletében látogatott el a közösségi házba,
elsősorban időseknek szóló előadásával. Az előadás címe: A prevenció és a vitaminok
szerepe életünkben volt. A Macsi Nyugdíjasklub tagjai közül 9-en hallgatták meg az
előadást, melyet Kocka-Kiss Ilona projektoros vetítéssel egészített ki a jobb
közérthetőség kedvéért. Az előadás végén az előadó a résztvevők kérdéseire válaszolt.



Ondódi Közösségi Ház

Klasszikus ismeretterjesztő előadásokat elsősorban a Margaréta Nyugdíjas klub
alkalmain
szerveztünk
többféle
témában.
Kiemelt
szerepet
kaptak
a
környezetvédelemmel, egészséges életmóddal, alternatív gyógyászattal kapcsolatos
programok. (Öngyógyító kiskertek, alternatív gyógyászat, „Az vagy, amit
megeszel!”) Együttműködő partnereink voltak a Turmalin Egyesület és Dr. Sápi Levente
környezetvédelmi mérnök.
Élményszerű ismeretszerzés a kirándulásokon valósult meg, ahol elsősorban a
nyugdíjas klub tagjai vettek részt. 2017-ben kirándulást szerveztünk Ópusztaszerre a
Történelmi Emlékparkba, Budapestre az Országházba és Nyíregyházára a
Falumúzeumba.



Csapókert Közösségi Ház

2017-ben összesen 56 ismeretterjesztő előadást, illetve eseményt szerveztünk a
Csapókerti Közösségi Házban. Az ismeretterjesztő programok, előadások többségében
a közösségeink alkalmain valósultak meg. Ezek a csoportok a Csapókerti Kertbarát Kör,
Csapókerti Gombász Klub, 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.
Kertészeti, egészségügyi, egészséges életmóddal kapcsolatos, történelmi, néprajzi
előadások, szakmai kirándulások, tájékoztatók aktuális kérdésekről.
Néhány cím, a teljesség igénye nélkül:
Gyümölcsfák alanyai, Öngyógyító kiskertek, A mangalica, avagy a gyapjas disznó,
Savanyítás, gyümölcsök aszalása, Szabó Magda felolvasó délután Vranyecz Artúr
színművésszel.
Kirándulások: A Csapókerti kertbarát Kör szakmai látogatást tett a derecskei
palántanevelőbe. Az Életfa Idősek klubja tagjai a nyíregyházi falumúzeumba látogattak,
a Nefelejcs Természetjáró Kör tagjai rendszeresen szerveznek városnéző túrákat
(Miskolc, Sárospatak, Nagyvárad.)
A Csapókerti Gombász Klub tavasztól-őszig gombaismereti terepgyakorlatokat tart.

Együttműködő partnereink, előadóink: Dr. Sápi Levente, Szászi Róbert, Ficzere Miklós,
ÁNTSZ, Magyar Vöröskereszt, Turmalin Egyesület, Szatyor Debrecen Egyesület, Vitál Life
Egyesület.
Egyéb ismeretterjesztő rendezvények, események:
„A Föld napja” – programsorozat (2017. április 13-29.) A programsorozat keretében
rendhagyó
tanórákat,
előadásokat
szerveztünk
általános
iskolásoknak,
nyugdíjasainknak a környezetvédelemről, környezeti tudatosságról. A Liget téri piknik
keretében közösségeink megszervezték a Liget tér takarítását, új növények ültetését,
szabadtéri sportnappal egybekötve.
Ritmico ütőegyüttes hagszerbemutatóval egybekötött hangversenye (2017.
október 3.) gyerekeknek a Kodály-emlékév kapcsán.
Mini-Con – A távolkelet napja a Csapókertben (2017. október 14.)
A tavaly alakult Modern Civil Társaság szervezte az elsősorban fiataloknak szóló
rendezvényt, ahol az érdeklődők előadásokat, táncbemutatókat láthattak, hallgathattak
távol-keleti országokról.
Csapókerti Civil Expó (2017. november 04.) (Együttműködő partner: Csapókerti Baráti
Kör Egyesület) Az expón a Csapókerti Gombász Klub és a Magyar Kaktusz és Pozsgás
Társaság mutatkozott be előadásokkal, kiállítással.
Csapókerti Egészségnap (2017. november 16.) (Együttműködő partner: Vitál Life
Egyesület, Hajdúsági Diabétesz Egyesület, Magyar Vöröskereszt.) Az egészségnap
keretében életmód-tanácsadást, vérnyomás és vércukormérést szerveztünk. Előadást
tartott Szebenszki Erzsébet és Molnár Borbála gyógytornász.


Belvárosi Közösségi Ház

Kiemelkedő volt az immár 54. alkalommal megrendezett LIV. Természetbarát hét 5
estés előadássorozata, melynek neves, szakmailag kimagasló előadói változatos témájú
előadásaik révén estéről estére megtöltötték a BKH Pódiumtermét.
Dr. habil. Juhász Lajos: Kanada – Nemzeti Parkok a Sziklás-hegységben című eladása
(2017. február 06.) Radics Tamás Phd.hallgató: Az Atlanti-óceántól a Földközitengerig, gyalog a Pireneusokon keresztül. (2017. február 07.) 46 nap, 840 km
élményeivel kápráztatta el a közönséget
HAZAJÁRÓK – Magashegyi túrázás a Kárpátokban. (2017. február 08.) Kenyeres
Oszkár és Jakab Sándor élménybeszámolója a Kárpát-Koszorú magas hegyeiben tett
túráikról a Tátrától a Szerkő-hegységig (Radnai, Csornahora, Fogarasi, Királykő, stb.).
Varga Csaba nagyváradi hegymászó előadása a magashegyi túrázás kockázatairól és a
Bethlen-túrákról.
Hutzler Vilmos nyugalmazott tanár: „Földig kettéhasadt az izmos sziklabérc” (2017.
február 09.) (Tordai) hasadék született. „Új tavasz kél, siet be, mindannyiunk
szívébe”. Télűzés-tavaszvárás magyar módra címmel tartott előadást.
Hídvégi-Üstös Pál: a Tisza Nagykövete, túlélési- és navigációs specialista, extrém túrázó:
„Emberfeletti teljesítmények a hit erejével.” (2017. február 10.) Tisza-futás: forrástól
a torkolatig, ugyanez úszva, Közép-Ázsiában 12000 km kerékpáron, Kelet-Afrika 10
országán át 4 hónapon keresztül, napi átlag 200 km, Afrika 3 legmagasabb csúcsának
megmászása 3 hét alatt- előadásával zárult a hét.
A Debreceni Nyugdíjas Klubbal és a Nyugdíjas Óvónők Klubjával közösen egészségügyi
előadásokat szerveztünk, havi rendszerességgel szakorvosok bevonásával. Minden
területet próbáltunk érinteni, ami az időskorban előfordul. Volt, hogy a Debreceni

Tüdőklinika igazgató asszonya tartott előadást, Másik alkalommal a magas vérnyomás
kialakulásáról és szövődményeiről tartottak előadást.
A DMK Diabétesz Klubjának hagyományos, egészségvédelmet, egészséges életmód
népszerűsítését szolgáló rendezvénye a Diabétesz Egészségnap, melynek során két
egészségügyi előadást hallhattak az érdeklődők a Belvárosi Közösségi Ház
Pódiumtermében: Dr. Neuwirth Gyula főorvos szív és érrendszeri betegségek
prevenciójáról és kezelési lehetőségeiről szóló előadását követően dietetikai tanácsokat
hallhattak a résztvevők Vargáné Osgyán Gabriellától. A vetítéssel kísért előadásokkal
párhuzamosan, és azokat követően különböző ingyenesen igénybe vehető egészségügyi
méréseken vehettek részt a program látogatói (vércukor-, és vérnyomásmérés,
lábidegvégződés-mérés, szemvizsgálat). Az előtérben különféle egészségvédő biotermékeket, gyógyhatású készítményeket ismerhettek meg az érdeklődők.
Az elmúlt néhány évtized során számos új kutatási eredménnyel gazdagodott a magyar
őstörténettel és műveltséggel kapcsolatos képünk: ma már számos tudományterületen
állnak rendelkezésünkre olyan tények, melyek igazolják, hogy a szkíta-hun-magyar
művelődési folyamatosság nem „krónikás kitaláció”, nem a „dicső ősöket hazudni”
kényszere szülte koholmány. Ennek megfelelően kívántuk és kívánjuk felvonultatni
azokat a friss kutatási eredményeket egy hiánypótló előadássorozat keretében, melyek
meggyőző történeti, régészeti, néprajzi, művészet- és művelődéstörténeti adatokkal
hitelesítik, frissítik a korábbi feltevéseket és megerősítik eddigi tudásunkat. Ma már
teljesebb, igazabb, hitelesebb kép bontakozhat ki előttünk a magyarság múltjával
kapcsolatban. Ennek jegyében szerveztük 2017. október 4.- november 29. közötti
időszakban az eReDő Feltáruló magyar múlt előadássorozatunkat.
A program előkészítése már 2016-ban elindult, s az előadássorozat előkészítő
megbeszéléseivel vette kezdetét. Az alábbi program hét előadást jelentett 2017. második
félévében. Egy előadást beiktattunk a sorozatba, októberben Molnár V. József, a szerves
szemléletű magyarságkutatás doyen-je tartott egy döbbenetes hatású, soron kívüli
előadást személyes részvételéről az 1956-os forradalom és szabadságharcban.
Nagy Szkítiától kis Szkítiáig. Őseink nyomában Eurázsiában.
dr. Obrusánszky Borbála történész előadása (2017. október 4.)
Mitikus magyar történelem Szabadságharcaink
Molnár V. József magyarságkutató előadása (2017. október 18).
Szkíták, hunok és magyarok Eurázsia régészeti térképén. 1. rész:
Makoldi Miklós régész előadása (2017. október 25.)
Nagy Szkítiától kis Szkítiáig. A keleti hunok nyomában – Ordosztól Fehérvárig.
dr. Obrusánszky Borbála történész előadása (2017. november 8.)
Nimródtól napjainkig 1. Évezredek, évszázadok, évtizedek, és a jelenkor napjai a
magyar üdvtörténelemben
Szántai Lajos művelődéskutató előadása (2017. november 15.)
Mitikus magyar történelem
Nimródtól napjainkig. 2. Nimródtól Atilláig. Nimród a világ első királya, aki nagy
vadász vala az úr előtt.

Szántai Lajos művelődéskutató előadása (2017. november 23.)
Szkíták, hunok és magyarok Eurázsia régészeti térképén. 2. rész:
Makoldi Miklós régész előadása (2017. november 29.)
Az előadások közreműködői elismert előadók, együttműködő partnereink Közel 1250
fő látogató vett részt összesen a 7 előadáson. Az előadásokon folyamatosan kaptuk a
pozitív visszajelzéseket. A vélemények egyöntetűek voltak, hogy a rendezvény
hiánypótló, jó kezdeményezés, amit a teltházas alkalmak is bizonyítanak.
A technikai forgatókönyv szerint valósult meg a program, az előkészítésben a DMK
munkatársai a legjobb tudásuk és a technikai forgatókönyv szerint, az elvárt magas
szinten látták el feladatukat.

Önfenntartó módon, három civil szervezet és a DMK példaértékű együttműködésével,
résztvevői támogatásokból valósult meg az ingyenes, nyitott lakossági program.
Az elmúlt néhány évtizedben és napjainkban is új lendületet kapó eredetkutatás sorra
igazolja mind a magyar hagyomány, mind a korabeli tudományosság meggyőződését
szkíta-hun eredetünkről. Az új évben tovább ismerkedünk az oknyomozó
történettudomány, a régészet, és a mitikus történetkutatás legfrissebb eredményeivel,
emellett be kívánjuk vonni az előadások tárgykörébe képírásos művészeti
hagyatékunkat és az archeogenetikai vizsgálatok legújabb tényeit is.


Józsai Közösségi Ház

A Józsai Közösségi Házban 2017-ben a 63 ismeretterjesztő előadást közel kétezer fő
látogatta.
A Józsai életigen - mentálhigiénés előadássorozat 35 alkalommal került megrendezésre
az együtt működő partnerünk, az Adventista Egyház közreműködésével. A Józsai
Közösségi Háznak kiváló kapcsolata van a történelmi és kisebb egyházakkal. Több éves
múltra tekint vissza a helyi adventista egyházzal szervezett programsorozat, mely a
Józsai Életigen címet viseli. Az előadók: Zsiga Attila mentálhigiénés szakember és
Szőllősi Árpád lelki vezetők voltak.
A Lelki navigáció - előadássorozat 2017-ben 5 alkalommal a Józsai Életigen
Ismeretterjesztő előadás sorozat részeként, de speciális témákhoz kapcsolódva tartotta
előadásait Zsiga Attila mentálhigiénés szakember, és Szőllősi Árpád lelki vezető.
A Hold és a kertészet - mit, mikor hogyan kertészkedjünk (2017. 02. 09.)
Kökényessy György előadása a Józsai Kertbarát Kör és a JKH közös szervezésében
valósult meg. Az ismert természetgyógyász a hold és a kertészkedés kapcsolatáról
beszélt. Lego robot bemutató – keretében (2017. 02 18) bemutatott Lego-robotok kb. a
6-12 éves korosztály fejlettségi szintjére szabottak voltak. A látogatók számára 4 robot
és 2 laptop állt rendelkezésre.
Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett rendhagyó
irodalomóra (2017. 03.02.) keretében Arany János és Petőfi Sándor levelezéséből
hallhattunk szemelvényeket a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház két művészének,
Bakota Árpádnak és Dánielfy Zsoltnak az előadásában.

„Zene nélkül lehet élni, de nem érdemes” (2017. 03.06.)- zenés ismeretterjesztő
interaktív óra keretében Kodály Zoltánra emlékeztünk a zeneszerző halálának 60.
évfordulója alkalmából. A program a MEA közreműködésével általános iskolásoknak
mutatta be Kodály Zoltán munkásságát.
„Dallamok szárnyán” (2017. 03. 09.) - Gárdonyi Sándor vezetésével művészeti
foglalkozás keretében Kodály Zoltánra emlékeztünk. A foglalkozás első felében
filmrészletet néztek a gyerekek a Háry Jánosból, és felidézték legismertebb dalait.
Gárdonyi Sándor röviden ismertette a mű témáját. Utána a témakörnek megfelelő rajzot
készítettek, emléket állítva Kodály zeneművének.
A IX . Józsai Pálinka és Pogácsaverseny (2017.03. 18.) - részeként a résztvevők
szakmai előadást hallhattak Gönczi Károly pálinka versenybíró, a Pálinka Lovagrend
tagja tolmácsolásában a jó pálinka készítésének lépéseiről, a cefre helyes kezeléséről, a
különleges párlatok előállításáról.
„Talpra Magyar!” (2017. 03. 14.) - Gárdonyi Sándor történész előadása az 1848-as
forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. A vetítéssel egybekötött előadáson
az előadó ismertette a forradalom előzményeit, kirobbanását, majd a szabadságharc
lefolyását. Kitért az események nemzetközi hatására is.
„Március 15” (2017. 03. 16.) - művészetpedagógiai foglalkozás Gárdonyi Sándor
irányításával. A foglalkozás első részében Nagy Mária beszélgetett a gyerekekkel
nemzeti ünnepünkről. Utána Gárdonyi Sándor tartott rövid összefoglalót a forradalmi
eseményekről. A gyerekek a kivetítőn megnézték nemzeti jelképeinket (kokárda,
Kossuth-címer), és reprodukciókat a forradalom és szabadságharc eseményeiről. A
foglalkozás második részében a gyerekek készítettek képeket, festményeket a látotthallott inspirációk alapján. Alkotás közben számítógépről Kossuth-nótákat,
katonadalokat hallgattak, amelyiket ismerték, együtt énekelték az előadókkal.
A Batáta termesztése (2017. 04. 04.) - Fodor György hajdúdorogi előadó
ismeretterjesztő előadása a Józsai Kertbarát Kör klubtagjai és az érdeklődők számára a
batáta (édesburgonya) hazai termesztéséről.
Nyitni-kék: Ilco egészségnap (2017. 04. 22.) - Az egészségnaphoz kapcsolódott egy
egészségügyi totó, és több meghívott orvos előadó egészség megőrző előadása. Együtt
működő partner az ILCO Egyesület volt. A rendezvényt fórum zárta, ahol orvosok
válaszoltak a feltett kérdésekre.
A Cívis Népzenei Fesztivál (2017.05. 5-6.) - keretében Birinyi József tartott két
hangszerbemutatót a magyar népi hangszerekről. Előadásából megtudhattuk,
hogy elődeink - leleményességüknek köszönhetően - szinte mindenből készítettek
hangszert. Láttunk és hallhattunk a bemutatón lopótökből készült citerát, növényi
szárakból faragott furulyát, tilinkát, vagy bádoghegedűt is. A legnagyobb sikerük mégis a
testhangszereknek volt, mert ezt mindenki kipróbálhatta, és semmiféle eszközt nem
igényel. Nagy derültséget keltett a nyelvsíp, a fogxilofon, a tenyérduda, amit mindenki
otthon is gyakorolhat minden nap, ha zenéléshez támad kedve.
Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) (2017. 05. 31.) rendezvényén ismertették
a mozgalom célját, működési területeit, és eddig elért eredményeit tájékoztatást adtak
az érdeklődőknek a mozgalomhoz való csatlakozás lehetőségeiről, a SZEM mozgalom
segítésének módjairól.
Józsai Szüreti nap – Nyúlfesztivál - Ínyencségek Napja (2017. 10. 14.) - a
Földművelésügyi Minisztérium által kezdeményezett, és az Agrármarketing Centrum
által is támogatott kampány keretében településünkre látogatott Ugron Ákos Gábor, az

állami földekért felelős helyettes államtitkár, aki röviden bemutatta a hazai
nyúltenyésztés helyzetét az érdeklődőknek.
1956-os forradalom emlékére (2017. 10. 18.) - Gárdonyi Sándor, történész tartott
előadást az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület összejöveteléhez kapcsolódva. Az előadás
diavetítéssel illusztrálva szemléltette a korabeli eseményeket, azok előzményeit,
következményeit a legújabb történelmi kutatások tükrében.
,,Gyökereim a földedbe kötnek” (2017. 10. 27.) - TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ AZ I.
VILÁGHÁBORÚ ESEMÉNYEIRŐL, ahol az eredményhirdetés előtt a résztvevők Gárdonyi
Sándor előadását hallgatták meg a ,,Nagy Háború” eseményeiről.
500 éves a reformáció (2017. 10. 31.) - előadás Gárdonyi Sándor történész
közreműködésével, aki diavetítéssel szemléltetve mutatta be a reformáció elterjedését,
neves személyiségeit, debreceni vonatkozásait.
Borvacsora (2017. 11. 07. ) - A borok királyával és a királyok borával. Az est vendége
volt a Kései pincészet a tokaji borvidékről. A pincészet tulajdonosa, Szabó István
előadást tartott a borkészítésről, és szakmai tanácsokkal látta el az érdeklődőket. A
boresten többféle Tokaj vidéki bor bemutatásra került, lehetőség volt borkóstolásra is.
Rendhagyó irodalom óra: Szabó Magda emlékére (2017. 11.15.) A program Szabó
Magda születésének 100 évfordulója előtt tisztelgett. Az összeállítás első részében Az
Ókút című műből hallhattak egy részletet Papp István, a Csokonai Nemzeti Színház
művészének előadásában. Az élvezetes felolvasás jó ráhangolódást jelentett Szabó
Magda sajátos írói stílusára, egyedi gondolkodásmódjára, nyelvhasználatára. A második
részben Jónás Dániel irodalmár tartott előadást Szabó Magdáról, bemutatva,
fényképekkel illusztrálva a Debrecenhez kötődő életrajzi eseményeket.
Sifri Workshop (2017. november 25.)-A résztvevők együtt - szakmai utasítás mellett végezték a tésztagyúrás munkafolyamatait, közben Nagy Mária tartott előadást a gyúrt
házi tészta sokféle alkalmazásáról, a tésztafélék jelentőségéről a hagyományos paraszti
étkezési kultúrában. A résztvevők is kiegészítették az előadást egy-egy saját családi
recepttel. Később Benkéné Piroska, a műhelymunka szakmai vezetője, bemutatta a
különböző aprítási módokat, majd mindenki maga választotta ki, hogy milyen típusú
tésztát szeretne készíteni. A nyújtógép használatát is meg lehetett tekinteni, ki lehetett
próbálni.
„Tiszta forrásból” (2017. november 27) címmel Bátoriné Gém Eszter tartott
tárlatvezetéssel egybekötött előadást a magyar hímző kultúra kincseiből.
„Süssünk, süssünk valamit...” ( 2017. december 2) - gasztronómiai alkotóműhely célja
volt megismertetni a résztvevőkkel a ködmönujj és a hagyományos karácsonyi
sütemények készítését. Emellett hasznos tanácsokat is kaptak, és gyakorlatban
kipróbálhatták az érdeklődők a kelt tészta készítésének munkafolyamatait.
„Luca, Luca, kity, koty...” (2017. december 13.) foglalkozás a Luca-napi népszokásokat
elevenítette fel. Minden korosztály számára érdekes információkat nyújtott, és részben
interaktív jellegű volt. A Guzsalyas néptáncsoport tagja Venter Tiborné rövid előadást
tartott a Magyarország különböző tájain régen szokásban lévő Luca-napi szokásokról.
Beszélt róla, hogy milyen szokásokat követtek a férfiak, és melyek vonatkoztak a nőkre.
A résztvevők a sok szokás közül kipróbálhatták a hagymakalendárium készítést, és Lucabúzát is vethettek. Bemutatásra került egy eredeti minta alapján készült Luca-szék is, és
meghallgathatták a résztvevők az ehhez fűződő szokásokat is.



Homokkerti Közösségi Ház

2017-ben havi rendszerességgel valósultak meg gyerekek számára Kreatív kemencés
programjaink. Egyik hónapban óvodásokat, másik hónapban általános iskolásokat
láttunk vendégül! Az alkalmak mindig három részből álltak: néptánc tanulás, kézműves
foglalkozás és természetesen kemencés ételek kóstolója. Mindez aktualizálva volt az
adott népszokáshoz, ünnepkörhöz. Három általános iskola és három óvoda gyermekeit,
diákjait láthattuk vendégül: A Petőfi Sándor Általános Iskolából; az Epreskerti Általános
Iskolából; a Bánki Református Általános Iskolából, valamint a Homokkerti Pitypang
Óvodából, a Szivárvány Óvodából és a Bánki Református Óvodából! A legtöbb
alkalommal mind a három intézmény egy-egy osztálya el tudott jönni az óvodásoknak,
illetve általános iskolásoknak tervezett alkalmakra, amelyek felszabadult hangulatban
teltek, remélhetőleg ismeretbeli gyarapodással.
Szintén minden hónapban fogadta a Homokkerti Közösségi Ház a Petőfi Sándor
Általános Iskola diákjait „Tini dilemmák” című önismereti foglalkozáson, amely a
gyerekek önismereti fejlődését szolgálta. Ez az alkalom felsősök számára volt
meghirdetve, és jó reménység szerint szolgálta mindez a tinédzserek
kezdeményezőkészségét, konfliktuskezelési képességét, önbizalmuk és önképük helyes
egyensúlyba tartását. Az alkalmakat Bajzát Ágnes pszichológia mesterszakos hallgató
tartotta.
Kulcsfontosságú feladatnak éreztük, a Homokkertben élők ismereteinek felfrissítését,
tudásuk gazdagítását a homokkerti városrészt illetően. Ennek jegyében szerveztünk
több alkalommal városrészi vetélkedőt „Ki tud többet a Homokkertről?” címmel. A
vetélkedőhöz segédanyag készült, melyet kiosztottunk a DMK Homokkerti Közösségi
Házának csoportjai, a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai, valamint a Pitypang Óvodai
munkatársai között! Így ez a vetélkedő három alkalommal is megrendezésre került!
Felnőttek számára havonta valósult meg az „Életkérdések-bibliai válaszok”
elnevezésű program, melynek keretében a Homokkert református lelkipásztora., Szabó
László bontott ki alkalomról alkalomra, egzisztenciális kérdéseket érintő témákat belső
világunk tekintetében! Külön ismeretterjesztő program volt a Reformáció 500.
évfordulójáról való megemlékezés. Református palást értelmezése valósult meg: „Miért
van letakarva címmel?”, amelyet szintén Szabó Lászlónak köszönhettünk.
Az érdeklődők számára nagyméretű héber és görög bibliaszövegek voltak elérhetőek,
ezzel is elgondolkodtatva a nemzeti nyelvű bibliafordítások jelentőségére, és ennek
nyomán a hitéleti és kulturális töltekezés lehetőségére. A reformációra emlékezve
egyház-, valamint teológiai történeti előadást hallhattak az érdeklődők Szabó Magda
református identitásának kibontakozásáról, műveiben való megjelenéséről. Az alkalmat
a Homokkert református lelkipásztora nyitotta meg, ekkor énekeskönyv és
bibliagyűjtemény is megtekinthető volt. Református énekekkel gazdagította az alkalmat
Bárdosi Ildikó népdalénekes.
„Életmódpercek nem csak nyugdíjasoknak” címmel minden hónapban előadást
tartott Nagy Anna, ahol a szépkorúakon kívül további generációk is képviseltették
magukat!
Kertvárosi Kutyák Karneválja kapcsán tavasszal fajtabemutató ismeretterjesztést
szerveztünk kistestű, középtestű, és nagytestű kutyák kategóriájában. A bemutatott eb
tulajdonosa a közönség előtt körbe vezette az állatot, a fajtabemutatást pedig a
Debreceni Kutyaiskola munkatársai végezték hangosítás segítségével!

A tavasz folyamán Hangszerbemutatón vehettek részt az általános iskolások, az ősz
folyamán pedig a tuba csodálatos megszólaltatási lehetőségeivel ismerkedhettek meg az
érdeklődők.
A Nemzetközi diáknapon a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai számára mutatták be
kultúrájuk alappilléreit argentín, olasz, német, andalúz fiatalok!
Év vége felé a Magyar Labdarúgás Napjára készültünk.1953. november 25-én
idegenben győzte le a magyar válogatott az angolokat! Az Aranycsapat több tagja által
dedikált mezekre, és a hőskorszakra, a labdarúgás történetére és izgalmas történéseire
sokan voltak kíváncsiak.
Külön programok tekintetében emlékeztünk meg Szabó Magdáról és Arany Jánosról!
Összességében elmondható: széles skálán és jelentős érdeklődés mellett valósult meg az
ismeretterjesztés a Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi házában.


Újkerti Közösségi Házban

Hagyományos téli rendezvényeink között szerepel a Kertbarátköri vezetőségek Téli
Népfőiskolai Képzése, amelyet ebben az évben 27. alkalommal rendeztünk meg
együttműködve a Mathiász János Kertbarát Körrel. A 4 előadáson a körök vezetői és
tagjai vettek részt elsősorban, de a hallgatóság soraiban voltak a témák iránt érdeklődő
„külső” résztvevők is. Az előadássorozat zárásaként került sor a Megyei Borverseny
eredményhirdetésére 120 fő részvételével. Itt három kategóriában (fehér bor, nemes
vörös bor és vörös bor ) díjazták a bortermelőket arany ,ezüst és bronzéremmel.
Évente 7 alkalommal kerül megrendezésre a Géniusz kupa gyermek sakkverseny, az
utánpótlás számára 12 korosztályban. A korosztályok 1-3. helyezettjei érmet, 4-6
helyezettjei oklevelet kaptak. A sakkozás és a verseny rendkívül jól fejleszti a gyerekek
problémamegoldó gondolkodását, segíti a szabályrendszer kialakulását, valamint a
versenyszellemet és közösségi gondolkodást, mindezeket nagyon sok örömmel ,
játékosan.
A versenyre neveztek Kisújszállásról, Szarvasról, Hajdúszoboszlóról, Nyíregyházáról,
Miskolcról és még Romániából is.
Éves játszóházi programsorozatunk számos eleme is az ismeretterjesztést szolgálta.
Farsangi interaktív zenés játszóházunk keretében élményszerűen elevenítettük föl a
farsangi népszokásokat, ill. az UNESCO szellemi kulturális világörökség listáján is
szereplő mohácsi busójárás hagyományait. Farsangi rendezvényünk egyszerre szolgálta
az ismeretterjesztést, zenei képességek fejlesztését, valamint hozzájárult a gyerekek
közösségi érzésének erősítéséhez. A busó zajkeltő eszközök ihlette télűzőtavaszköszöntő csörgődobok elkészítése a gyerekek kézügyességét, esztétikai érzékét
fejlesztette.
„1848 Te csillag” címmel rendeztünk ’48-as játszóházat márciusban általános
iskolások számára, ahol játékos formában emlékeztünk meg az 1848-49-es polgári
forradalom és szabadságharc eseményeiről. Huszárhagyományok felelevenítésével,
eredeti 48-as dokumentumok (Nemzeti dal kézirata, 12 pont, Bánk bán plakát, Kossuthbankó) másolatának bemutatásával, a DNYE táncosai vezette táncházzal, valamint
kézműves játszóházzal vártuk a gyerekeket. A hangulatos délutánon a népzene, néptánc,
és kézműves alkotótevékenység eszköztárának segítségével erősíthettük a gyerekek
nemzeti identitástudatát. A gyerekek a saját készítésű dolgokhoz nagyon ragaszkodnak,
megbecsülik azokat, és szívesen emlékeznek vissza a játszóházra, megmarad bennük
személyes élményként.

A húsvéti ünnepkör hagyományait, a húsvéti népszokásokat „Eljött a szép húsvét
reggele, feltámadásunk édes ünnepe” című hagyományőrző rendezvényünk során
elevenítettük föl Nagy Edit etnográfus közreműködésével. Programunkra az Ady Endre
Gimnázium tanulói érkeztek, akik vetítéssel kísért interaktív előadás, húsvéti totó és
játékos feladatok során, valamint hagyományos tojásfestési, díszítési technikákat
kipróbálva élhették meg a húsvéti ünnepkör szokásait.
Játékos ismeretterjesztő húsvéti programmal a legkisebbeket is megszólítottuk „Csibe
nyuszi tarkabarka, barikán a csengő rajta” címmel, ahol szintén a húsvéti
hagyományokkal foglalkoztunk interaktív játszóház és kézműves foglalkozás keretében.

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 újra hasznosítható anyagokra felhívtuk a tanulók figyelmét, és
csoporttevékenységgel gyönyörű képeket, ill. az évszakok váltakozását szemléltető
munkadarabot (season-tree) alkottunk azokból.
Szintén az Amerikai Kuckóval együttműködésben valósult meg márciusban Szent Patrik
napi játszóházunk (március 17.), ahol vetített előadás, beszélgetés, interaktív játékok
és kézműves játszóház során ismertettük meg a gyerekeket az ír nemzeti ünnep
történetével és hagyományaival.
„Száll a madár ágrul-ágra, száll az ének szájrul-szájra” - a csodaszarvas nyomában
címmel játékos művészetpedagógiai foglalkozást szerveztük, megemlékezve a magyar
irodalom legnagyobb epikus költőjéről, a 200 éve született Arany Jánosról.
Foglalkozásunkon – megteremtve a művészi befogadás és megismerés lehetőségét - a
mondabeli Csodaszarvas nyomába eredtünk a költő „Rege a csodaszarvasról” című
alkotása alapján, Bobonkáné Papp Antónia művésztanár vezetésével.
Az ismeretterjesztést szolgálta a Luca-napi vigadalom (december 13.) címet viselő
zenés-játékok programunk, melynek során Luca napi népszokásokkal ismerkedhettek
meg a gyerekek. Programunk során – melyet a Jövő Boldogsága Egyesület tagjainak
közreműködésével szerveztünk – megtudhatták a résztvevők, hogyan készül és mire
való a lucaszék, hagymakalendáriumot készíthettek, kotyolóverseket tanulhattak,
lucabúzát ültethettek, lucapogácsát kóstolhattak, boszorkánybábot készíthettek,
élményszerűen szerezve ismerteket a jeles nap hagyományairól.
Az év során több olyan játékos versenyt, vetélkedőt szerveztünk, ahol más nemzetek
kultúrájának sajátosságaival ismerkedhettek a résztvevők.
Ki tud többet Finnországról? ill. Ki tud többet Bulgáriáról? c. versenyeinket azzal a
céllal szerveztük, hogy a diákok műveltségi vetélkedő keretében, játékos formában, az
iskola kereteiből kilépve mélyebben megismerhessék Finnország, ill. Bulgária földrajzi
adottságait, természeti és épített örökségét, szellemi- és sportértékeit, s hogy a diákok
általános műveltsége emelkedjen az adott országokkal kapcsolatban. A vetélkedő
feladatai az országgal kapcsolatos általános műveltségre koncentráltak. A változatos
versenyfeladatok között totó, keresztrejtvény, szókirakó, verskirakó, puzzle ill. a finn
vetélkedőnél nyelvi feladatok egyaránt szerepeltek.
Kertbarát köreinkben (Mathiász János Kertbarát kör, Boldogkerti Kertbarát kör) egész
évben számos témában hallgathattak meg előadásokat az érdeklődő kertbarátok 46

alkalommal. Többek között az egyes évszakok teendőiről, metszési és ültetési
tudnivalókról, borászati ismeretekről kaphattak hasznos információkat, ezeket az
előadásokat több alkalommal gyakorlati bemutató is kísérte.
A Debreceni Szépkorúak Klubja programjai között is igen sok (9 alkalom) és sokféle
téma volt terítéken. Rendőrségi tájékoztató az idősek közbiztonságáról (több
alkalommal is), egészségügyi előadások (mozgás, életmód táplálkozás szerepe
időskorban), természetgyógyászati-gyógynövényismereti bemutatók.
Érdekes témájú előadásokat és vetítéseket szerveztek 2017-ben az Újkerti Felnőttek
Olvasókörében is 30 alkalommal. Többek között irodalomtörténeti, nyelvtudományi,
természettudományos, történelmi tárgyú előadások szerepeltek a programok között.
Kirándulások is gazdagították a rendezvényeik sorát: április hónapban Budapestre
utaztak, itt látogatást tettek a Zeneakadémián és a MÜPÁ-ban.
Harmadik éve működik a Korona Gyermekrajz-gyűjtemény vetített képes
előadássorozata, amely
2017-ben 19 alkalommal fogadta a Könnyűipari
Szakközépiskola divattervező tagozatos diákjait, a Vénkerti Általános Iskola és AMI
tanulóit, a Bolyai János Általános Iskola és AMI tanulóit, valamint az ötvös-zománc
szakkör tagjait. .Feladatuk: Ismerjük meg vizuális anyanyelvünket!
Az interaktív előadások a Magyar Szent Korona, az ábrázoló népművészeti alkotások, és
az eredendő egészben látó gyermekrajzok üzenetének egybevetéséről szóltak. A
művészeti középiskola érdeklődő diákjainak havonta egy alkalommal három órás
előadást tartott Bobonkáné Papp Antónia, a gyűjtemény vezetője. Az előadásokon
résztvevő diákok közreműködésével a már hagyományos Korona Gyermekrajz Napon
járdarajzot terítettek, valamint elkészítettek egy 2mx2m-es kaviccsal kirakott, Korona
társasjátékot az egyetemes ismereteket modellező jelekből, jelképekből. Ily módon
segítették minél szélesebb kör számára a magyar népi mintakincs megismerését.
A diákok az előadásokon képes témájú tervező feladatokat oldottak meg. A beadott
pályamunkák eredményhirdetésére a Korona Gyermekrajz Napon került sor. Tervezik a
pályamunkák kiállításon való bemutatását is.
A Magnitúdó Csillagász Klub 40 foglalkozást tartott 2017-ben.
Márciusban a Belvárosi Közösségi Házban rendezték fennállásuk 45 éves évfordulóját.
A bensőséges programon a HBm-i közgyűlés elnöke és a TIT megyei elnöke is jelen volt.
Májusban szakmai kirándulást szerveztek a szlovákiai Kolonica csillagdába és a Ploniny
csillagoségbolt-parkba.
2017-ben a megyében és kicsit távolabb is tartottak csillagászati előadásokat,
távcsöves bemutatókat, összesen 13 alkalommal 368 érdeklődőnek.
Emlékezetes programjaik: Hortobágyon a Messier-maratonhoz, a múzeumok
éjszakájához, a Zsuzsi vasút programjaihoz kapcsolódva folytak.
Országos és határon túli csillagászati táborokon előadással vettek részt.
Az "Ismerd meg! - Természetismereti sorozat" keretében 1 vetített képes előadást
tartott játékos totóval, kézműves feladattal (napórakészítés), makett készítéssel
kiegészítve.
Az Életreform Klub célja az egészséges, természetes életmód szemléletének,
ismereteinek terjesztése, az önismeretre nevelés, az emberek pszichológiai
kultúrájának fejlesztése, környezet- és természetvédelem, környezettudatos
gondolkodás erősítése, a pozitív gondolkodásmódot erősítő ismeretek és szemlélet
terjesztése a mindennapi élet szolgálatában. A klubestek témái igen változatosak voltak
(30 alkalom) 2017-ben: természetes, egészséges életmód ismeretei, módszerei,
prevenció, pszichológiai-önismereti témák, emberi kapcsolataink, magyar népi

hagyományaink, gyógyító hagyományaink, keleti kultúrák-keleti gondolkodásmód,
természet- és környezetvédelem, biogazdálkodás.
A „Szemünk fénye, a gyermek” című konferenciasorozat 2017-es témájául egy igen
jelentős témát választottak: ”Krízisek-kríziskezelés gyermekkorban”. Kiváló előadókkal,
érdekes megközelítésekben több oldalról világították meg ezt az égető társadalmi
problémát (pszichológusok, szociológusok, életmód tanácsadók, drámapedagógus), s az
izgalmas előadásokat szakmai fórum követte, melyben igen aktívan vettek részt a
jelenlévők. Nagy érdeklődés kísérte a rendezvényt, különféle segítő, gyermekekkel
foglalkozó szakmák képviseltették magukat szép számmal.

Szeptemberben Országos Reiki Találkozót és Életmód Napot tartottak a DMK
Belvárosi Közösségi Házában.

Az ÚKH a ’Közösségek háza’, 2017-ben feladatának tűzte ki, hogy az
ismeretterjesztés előtérbe kerüljön a csoportok életében is. Így sikernek
könyvelhetjük el, hogy a számos csoportprogramon közel 8 600 fő vett részt,
amely kiugróan nagy szám az előző évekhez képest.
Intézményünk 20. alkalommal rendezte meg az ifjúság anyanyelvi nevelését és a
beszédkultúra javítását szolgáló Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny városi és
városkörnyéki fordulóját. Ebben az évben 15 általános iskola 29 diákja mérte össze
tudását. A zsűri tagok voltak: Vasné Dömötör Rozália – tehetségfejlesztő mestertanár,
dr. Vitéz Ferenc főiskolai docens, irodalmár, költő és a zsűri elnöke, Ozsvát Sándor
művelődéstörténész, az MTVA beszédtanára. A verseny két fordulóból állt, először a
szabadon választott szöveget, majd a Kazinczy-díj Alapítvány által megküldött kötelező
szöveget olvasták fel a versenyző diákok. Városunkat a Kisújszálláson megrendezésre
kerülő regionális döntőn a 7. – 8. évfolyam korcsoport első helyezettje képviselhette.
A DMK Újkerti Közösségi Háza kiállításai tervezésénél is figyelmet fordít az
ismeretterjesztésre.
„A Vöröskereszt és a Mentőszolgálat tevékenysége, helytállása az 1956-os
forradalom és szabadságharc időszakában” című dokumentum és tárgyi
emlékekből álló kiállítás, egy új szempontú megközelítése az eseményeknek, melyet
Oláh László, a Magyar Vöröskereszt Újkerti Nyugdíjas szervezetének elnöke állított
össze. 21 db tabló mutatta be a mentősök, önkéntes ápolók, vöröskeresztes aktivisták
harcokban végzett áldozatos, önfeláldozó munkáját, melynek során többek életük
feláldozásával is segítséget nyújtottak a sérültek mentésében.
Bemutatásra kerül a dokumentumokban az eseményekkel szolidáris külhoni magyarok
állásfoglalása, a menekülteket segítő szervezetek, a befogadó országok támogatása.
Eredeti tárgyi emlékekkel, dokumentumfilmekkel és hanganyagok felhasználásával,
tárlatvezetéssel színesítettük a kiállítást 7 alkalommal, amelyben minden korosztály
képviseltette magát.
Ez a kiállítás kiemelkedett az éves rendezvények sorából a 3020 fős
látogatottságával. Népszerűségét mutatja, hogy több városból jelezték, hogy
szeretnék bemutatni az anyagot, így vándorkiállítássá alakult.
2017 az évfordulók éve volt. Debrecen életét meghatározta a Reformáció 500 éves
évfordulója.

Ebből az alkalmából rendezett ”Luther nyomában” című tűzzománc, grafikai, fotó,
makett és dokumentum kiállítás szeptember hónapban volt látható. A kiállításon a
reformáció témakörét feldolgozó tűzzománc és grafikai munkák, fotók, valamint a
reformációhoz kapcsolódó kiadványok és makettek bemutatására került sor. A földszinti
folyosón a lutheri reformáció szülővárosába, Wittenbergbe csöppenhetett a közönség.
A nevezetes épületek (Gerendaház, Vártemplom, Melanchton-ház, wittenbergi
városháza) makettjeit a Debrecen-Bánki Református Általános Iskola és Óvoda dolgozói,
ill. helyi lakosok készítették. Az Előtéri Galériában a Bobonkáné Papp Antónia vezette
Tájoló tűzzománc szakkör alkotóinak (Dr. Bun Zoltánné, Buzdor Attiláné, Fülöp
Sándorné, Menyhártné Csanádi Csilla, Schlager Anikó, Székely Istvánné, Szilva Ernőné)
munkáit, B. Orosz István grafikáit, valamint Rogovics Fehér Lajos fényképeit
tekinthették meg a látogatók. Kiállításunkon külön vitrinben kaptak helyet a Némethi
László és Dr. Rózsa János magángyűjteményéből származó kiadványok, és olyan
könyvtörténeti ritkaságok, mint az 1600-as, 1700-as évekből származó debreceni
énekeskönyvek és bibliák.
A kiállítást több rendkívüli történelem óra követte. A látogatottsága igen magas volt:
2 570 fő.
A nagy évfordulók sorában szerepelt a ’200 éve született Arany János’ – ez
alkalomból rendeztünk versmondó versenyt általános iskolásoknak.
Szabó Magda születésének 100. évfordulója alkalmából, -Találkozás Szabó
Magdával – irodalmi délutánt tartottunk B. Orosz István előadóművész
közreműködésével.
Az egészségmegőrző programjainkat az Újkerti empátianap és
határozták meg.

Egészséghét

Az Empátianapon a DMJV Gyermekvédelmi Intézmény gondozott gyerekei, és
gondozói, valamint a Vénkerti és a Bolyai Általános Iskola tanulói vettek részt. Az ÚKHban 2010 óta van Empátianap, ahol az érzékenyítés kerül központba, melynek célja,
hogy bármilyen fogyatékkal élő életébe belátást nyerhessünk. Az elfordulást, a
tudatlanságot váltsa fel 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.
Újkerti őszi egészséghét programjai: - Nagyné Halász Anna életmód tanácsadó
előadása; „Egészséges, mint a makk!” – interaktív foglalkozás óvodásoknak;
Prevenciós nap „Egy méréssel az egészségért” – nyugdíjasoknak és érdeklődőknek –
vérnyomás-, vércukor-, testtömegindex mérés, Barna Mária masszőrrel svéd frissítő
masszázs; ”Mozogjunk” – az Életmód Klub nyílt foglalkozása; Teadélután - zene, tánc,
tombola, szórakozás az anzX zenekarral; Tik csak esztek isztok… A Galagony
Zenebölcsi zenés, játékos, mozgásos foglalkozása
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. Cél volt az idősebb korosztály
figyelmének felkeltése a prevenció fontosságára, mérésekkel kiszűrni az esetleges
problémákat (pl. magas vérnyomás), ismeretszerzés, a mozgás szükségességének
kiemelése

Az Ismerd meg! - természetismereti sorozat keretében-környezetünk védelme és a
környezettudatosság figyelembe vételével, témáink között szerepelt a Víz világnapja és a
Föld napja. 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 nyári Napsugár táborok közül a ’Kalando-zoo’ tematikájának fontos része a tudás
játékos, gyakorlatias megszerzése. A tábor célja volt: a környezeti nevelés, amely által a
gyermekek közvetlenül, játékosan, tapasztalat útján ismerik meg az állatok és növények
világát és környezetüket. A csoport tematikus napokon (Közösségi-nap, Egészség-nap,
Hagyományőrző-nap, Zöld-nap, Állati-nap), érdekes szakmai foglalkozásokon,
szabadidős interaktív programokon vehettek részt. A legnépszerűbb táborunkká vált 33
fő résztvevővel.
Csicsergő néptánc és népi kézműves táborunk során a Kárpát-medence, illetve
szűkebb hazánk táncaival (dunántúli táncok) ismerkedhettek meg a gyerekek, a
tájegységre jellemző népi gyermekjátékok, népdalok, népi ügyességi játékok (bothajítás,
botrúgás, csülközés, méta stb.) elsajátításával gyarapítva ismereteiket. Délutánonként
került sor a népi kézműves játszóházi foglalkozásokra, melyek során hagyományos
technikákat (agyagozás, szövés, fonás, sodrás, nemezelés, bőrözés, gyöngyfűzés) és
eszközöket (körmöcske, szövőkeret, karmantyúbáb, fazekaskorong) ismerhettek meg és
próbálhattak ki a gyerekek.
3.

Képzések

Intézményünk nyilvántartott felnőttképzési hely:
KAB engedély száma: 29136-3/2014/KOZMUV
Oktatási Hivatal által kiadott engedély száma: 47793/23/2014
Akkreditált képzésünk 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.

Az idei évben komoly problémát jelentett, hogy Népi játszóház vezetői képzésünk
vizsgaszervezésre jogosult intézménye, a Nemzeti Művelődési Intézet jogutód nélkül
megszűnt, ám vizsgajogosultsági teendőit egyetlen intézmény sem vette át.
Így fordulhatott elő, hogy a 2017. februárjában lezárult tanfolyamunk hallgatóit (13 főt)
nem tudtuk levizsgáztatni több mint fél évig.
Hosszas utánajárás, érdeklődés ellenére sem sikerült a probléma végére pontot tennünk,
hisz változatlanul nincs a feladatot ellátó intézmény kijelölve országos szinten, a képzést
indító Hagyományok Háza ugyan idő közben beadta az Emberi Erőforrások
Minisztériumához vizsgajogosultság iránti kérelmét, de a kapott tájékoztatás szerint,
ilyen típusú engedélyt leghamarabb 2018 őszén kaphatnak.
Nem lévén más megoldás, levizsgáztattuk a hallgatókat úgy, hogy a tanfolyam
elvégzéséről Tanúsítványt kaptak, majd ugyanezt a vizsgát kénytelenek lesznek
megismételni akkor, amikor már lesz vizsgabizonyítványt kiadó, arra jogosult
intézmény.
Mindez azt is jelenti, hogy a jövőben nem tudunk képzéseket indítani, amíg a helyzet
megnyugtatóan nem rendeződik.
4.

Kiállítások rendezése

A Debreceni Művelődési Központ egységeiben 2017-ben közel 80 kiállítás valósult meg.
Ezek többsége műtárgy kiállítás volt, de számos szakköri, hobbi és emlékkiállítás is
szerepelt a programban.
A Debreceni Művelődési Központ alaptevékenységein belül meghatározó a
kiállítások szervezése, Minősített közművelődési intézmény címünk is
nagymértékben e terület magas szintű művelésének köszönhető.
Fontos követelmény a jövőre nézve, hogy intézményünk minden egységében legyenek
meg a minimális infrastrukturális feltételek (paravánok, tárlók, posztamensek, függesztő
sínek, stb.) a különböző eszközigényű kiállítások megrendezéséhez.
 A Tímárház – Kézművesek Háza 2005-től tartozik a DMK
intézményhálózatához.
Idén tizenöt kiállítás előkészítésében, megrendezésében volt részük, ahol kortárs népi
kézműves mesterek alkotásait mutatták be egyéni- illetve csoportos formában. Az évet a
Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan Sárközi Béláné szűrrátétes Népi Iparművész
kiállításával nyitották- a Derecskei szűrvirágozás 50 éve címmel. Ugyanebben az időben
nyílt a kis galériákban ír csipkékből összeállított bemutató anyag, mely a Tímárházban
működő Tiszta Forrás Hímző Kör és Csipkeverő Szakkör tagjainak alkotásaiból nyílott.
Márciusban a kiállítások sorát Molnár Tiborné hímző, Népi Iparművész gyűjteményes
anyagának bemutatása követte, mely ez alkalommal főként erdélyi motívumok sorát
tárta az érdeklődők elé. Ezzel párhuzamosan a Kisgalériában Honfoglalás kori, bőrből
készült ruházat és öltözet kiegészítő darabok voltak láthatóak.
Április hónapban
Bagossy Sándor életmű kiállítása következett, születésének 75. évfordulója alkalmából,
melyet a Kézműves Alapítvánnyal karöltve szerveztek meg. A mester munkásságának
legjavát vonultatta fel, s a tárlat méltó finisszázsaként megkapta a város által
adományozott Csokonai-díjat. Május havát a hölgyalkotók bemutatkozása uralta. „Csipke
csodák cserépből” címmel Terdik Angéla fazekas, Népi Iparművész, Szolanics Elvira
fazekas, Népi Iparművész valamint Nagyné Török Zsóka fazekas, Népi Iparművész közös
tárlatát csodálhatták meg. Hármójuk alkotásaiból valóban az a lágyság, finomság és
elegancia tükröződött, amely csak női alkotók keze nyomán születhet. Mindezzel

párhuzamosan a kisgalériában Harsányi Edit hímző, Népi Iparművész munkáiból
láthattak ízelítőt, aki az ország szinte valamennyi tájegységének hímzéseit gyakorolja
magas színvonalon, erre az alkalomra is több különlegességgel készült. A nyár fontos
kiállítása a Kösöntyű pályázat tavalyi nyertesének és idei versenyzők alkotásainak
bemutatása volt. Negyedik éve sikerrel működő pályázat nyertese Estók Gábor, aki ezen
a tárlaton drótból készült ékszereivel, illetve Tiffany technikával alkotott üvegmunkáival
nyerte el a közönség tetszését. A kisgalériában pedig az a több mint harminc amatőr
alkotó mutatkozott be, akik az idei évre kiírt pályázatra jelentkeztek.
Közülük négy fiatal tehetség együttesen nyerte el a jövő évi kiállítás lehetőségét. Ősszel
az egész éves ünnepségsorozathoz kapcsolódva a Reformáció 500. évfordulójáról
emlékeztek meg méltó módon, több mint negyven alkotó közreműködésével, vallási
ihletésű népművészeti alkotásaikat bemutatva. Ezzel párhuzamosan a kisgalériában
Komódi István fa esztergált munkáiból nyújtottak ízelítőt. A bemutatók sorát Szepesi
Zsuzsa faékszer készítő munkái követték, aki a tavalyi Kösöntyű pályázatra jelentkezett
szentendrei alkotó. Magas színvonalú, aprólékos gonddal kimunkált művei nagy tetszést
arattak idén is a tárlatlátogató közönség körében.
Ezzel párhuzamosan az Újkerti Tűzzománc Szakkör népmesékhez kapcsolódó
alkotásainak bemutatása folyt a kisgalériában.
A nagy kiállító termi bemutatkozások sorát novemberben a BSZC Nádudvari Népi
Kézműves Szakközépiskola végzős nemezkészítő szakának hallgatói bemutatkozása
zárta. Huszonöt hallgató és mestereik, Vetró Mihály és Árvai Anikó alkotásaiból láthatott
ízelítőt a közönség bemutatva a nemezkészítés számtalan lehetőségét, annak
egyediségét, különlegességét.
A Tímárház kiállításait 2017-ben 18.250 fő látta.
 2017-ben 15 kiállítás valósult meg az Újkerti Közösségi Házban. A
tervezésnél
most is, mint minden évben a változatosság, a sokszínűség volt az egyik fő szempont. A
színvonalas műtárgyi kiállítások mellett, kiemelkedő fontosságúak voltak a szakköri
bemutatkozások. A tárlatok egyrészt az Előtéri Galériában, másrészt a földszinti
folyósón lettek megrendezve.
Az év első tárlata Csátth Attila emlékkiállítás volt a magyar kultúra napja alkalmából.
Az alkotó 2015. január 6-án távozott közölünk, ahogy néha Ő mondta: az „örök
karikaturista mezőre”.Debrecen méltán büszke lehet, hogy ilyen művésznek adhatott
otthont. A helyi kultúra szerves részét képezi az alkotó, Csátth Attila karikaturistagrafikus személye, munkássága. Kerékgyártó Kálmán magángyűjteményében fellelhető
„csattila” több tucat alkotása, melyekben fellelhetők olyan kuriózumok, melyeket a
nagyközönség soha nem láthatott, ezek kerültek bemutatásra az ÚKH Előtéri
Galériájában. Szilágyi Imre grafikusművész ezt írta az emlékkönyvbe: „Emlékezve Csátth
Attilára: Ő volt a Karikatúra Rejtő Jenője. Reméljük, a jövőben lesz olyan múzeum
Debrecenben, ahol állandóan találkozhatunk „csattila” karikatúráival. "Korok és pipák "
című kiállítás Császár József pipagyűjteményéből és Császár Szabolcs magyar várakról
készített grafikáiból február hónapban nyílt a közösségi ház földszinti folyosóján.
Márciusban Korpela MATTI Armas festőművész, a Maticska Kör és a DAK közös
kiállítása következett. „Az én szívemben boldogok a tárgyak” című báb- és játékkiállítás
2017. márciusban nyílt az Újkerti Közösségi Ház Előtéri és Folyosó Galériájában. A
kiállítás az idén 20 éves jubileumát ünneplő Iciri-Piciri Óvodás Bábcsoportok Térségi
Találkozójához kapcsolódott, hiszen húsz évvel ezelőtt a három közül két kiállító
Urbánné Lantos Éva és Urbán István bábművészek voltak a rendezvény megálmodói,

életre hívói. Rajtuk kívül még Vasvári Gyuláné horgolt játékkészítő szerepelt közel
alkotásaival a tárlaton. A kiállításon a magyar és európai népmesék szereplői,
kesztyűbábok, ujjbábok, teljesalakos emberbábok, kukucskák szerepeltek. Textilből,
fából kézzel készített közel kétszáz játék paravánon, posztamensen, vitrinekben és a
falakon kapott helyet. A megnyitó közreműködőink maguk a kiállítók voltak, „bábos Éva
néni és Pista bácsi” Ilók és Mihók meséjével lepte meg a meghívott gyerekeket. Másik
kiállítónk, Vasváriné Liza is meglepetéssel készült a gyerekeknek.
A megnyitót követő kézműves játszóház során álomcsapdát, fonalvirágot, különféle
fonaljátékokat készíthettek vele az érdeklődők. A " Művészlesen" című tárlaton hét fiatal
alkotó mutatkozott be április hónapban. festményekkel, nemez és bőr munkákkal. A
tárlatok sorában a Rogovics Fehér Lajos „ Örömzene-örömtánc” című fotókiállítása
következett, amit május 10-ig volt látogatható a közösségi ház Előtéri galériájában. Az
Újkert közösségi Házban hagyomány a nemzetek, nemzetiségek, idegen kultúrák
bemutatása, megismertetése látogatókkal.
2017-ben (május 12-24.) először
mutatkozott be Kína egy programsorozat keretében.
„A kínai tusfestés és szimbólumok” címmel Dr. Petró Mátyás képalkotó műveit (a kínai
zodiákust jelenítette meg 12 képen, eredeti kínai tussal) és Lin Mu Wei jellegzetes kínai
tárgyait mutatták be. A megnyitón a tárgyakat és műveket közelebb hozta a látogatókhoz
Petró úr személyes élménybeszámolójával, valamint a helyszínen készített
képalkotásával. A közösségi házban működő közel hatvan csoport közül 12 tárgyalkotó
közösség. Minden évben kiemelkedő fontosságú ezen csoportok közül is a Tájoló
Tűzzománc Szakkör és a Palmetta Ötvöszománc Szakkör közös kiállítása, valamint a
Festőtanoda Képzőművészeti Szakkör és a Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör és
szabadiskola nyári évadzáró bemutatkozása. A Reformáció 500 éves jubileuma
alkalmából rendezett ”Luther nyomában” című kiállítás szeptember hónapban volt
látható. A kiállításon a reformáció témakörét feldolgozó tűzzománc és grafikai
munkák, fotók, valamint a reformációhoz kapcsolódó kiadványok és makettek
bemutatására került sor. A földszinti folyosón a lutheri reformáció szülővárosába,
Wittenbergbe csöppenhetett a közönség. A nevezetes épületek (Gerendaház,
Vártemplom, Melanchton-ház, wittenbergi városháza) makettjeit a Debrecen-Bánki
Református Általános Iskola és Óvoda dolgozói, ill. helyi lakosok készítették. Az Előtéri
Galériában a Bobonkáné Papp Antónia vezette Tájoló tűzzománc szakkör alkotóinak (Dr.
Bun Zoltánné, Buzdor Attiláné, Fülöp Sándorné, Menyhártné Csanádi Csilla, Schlager
Anikó, Székely Istvánné, Szilva Ernőné) munkáit, B. Orosz István grafikáit, valamint
Rogovics Fehér Lajos fényképeit tekinthették meg a látogatók. Kiállításunkon külön
vitrinben kaptak helyet a Némethi László és Dr. Rózsa János magángyűjteményéből
származó kiadványok, és olyan könyvtörténeti ritkaságok, mint az 1600-as, 1700-as
évekből származó debreceni énekeskönyvek és bibliák. A hagyományos bolgár napok
keretén belül nyílt szeptember végén kiállítás a Prodanov család munkáiból. A tárlaton
csodálatos gobelin munkák, csipke terítők, és néhány tájkép volt látható. Novemberben
az Előtéri Galériában nyílt Elvis Presley emlékkiállítása. A tárlaton bemutatott tárgyak,
relikviák Szilágyi Gábor gyűjteményéből származtak. A kiállítást a gyűjtő rendezte, majd
a tárlat megnyitóján fergeteges dalokkal, tánccal fűszerezett előadással emlékezett meg
a királyról. Az Elvis emlékkiállítással egy időben nyílt a közösségi ház első emeleti
folyosóján a „A Vöröskereszt és a Mentőszolgálat tevékenysége, helytállása az 1956-os
forradalom és szabadságharc időszakában” című dokumentum és tárgyi emlékekből álló
kiállítás. A téma feldolgozása egy új szempontú megközelítése az eseményeknek, melyet
Oláh László, a Magyar Vöröskereszt Újkerti Nyugdíjas szervezetének elnöke állított
össze. 21 db tabló mutatta be a mentősök, önkéntes ápolók, vöröskeresztes aktivisták
harcokban végzett áldozatos, önfeláldozó munkáját, melynek során többek életük
feláldozásával is segítséget nyújtottak a sérültek mentésében. Bemutatásra került a

dokumentumokban az eseményekkel szolidáris külhoni magyarok állásfoglalása, a
menekülteket segítő szervezetek, a befogadó országok támogatása. Eredeti tárgyi
emlékekkel, dokumentumfilmekkel és hanganyagok felhasználásával, tárlatvezetéssel
színesítettük a kiállítást 7 alkalommal, amelyben minden korosztály képviseltette magát.
Az év két utolsó tárlat az adventi időszakhoz kapcsolódott.

Az Újkerti Közösségi Ház hagyományaink megfelelően ebben az évben is megrendezésre
került az Adventre hangolva című kiállítás az Előtéri Galériában. A tárlaton a közösségi
ház tárgyalkotó körei mutatkoztak be, név szerint a Fazekas Szakkör, a Kölcsey
Szövőműhely, Szivárvány Foltvarró Csoport, az Újkert Kézimunka Kör, Papírfonó Klub.
Ezek a szakkörök az év folyamán önálló tárlaton nem szerepelnek külön-külön, ezért itt
adtak számot az éves munkájukról.
Az ÚKH kiállításait 2017-ben 36 180 fő látta.

A Csapókerti Közösségi Házban 2017-ban összesen 6 művészeti
kiállítást szerveztek. Mivel a ház nem rendelkezik állandó kiállítási helyiséggel, így
kiállításoknak igazodniuk kell az egyéb programokhoz, rendezvényekhez, az itt működő
civil szervezetek tevékenységéhez. A tárlatokat egy kivételével az emeleti Klub
helyiségben rendezték.
Január 23-án a magyar kultúra napja alkalmából nyílt kiállítás Portrék Erdélyből címmel
Konyhás István fotóművész munkáiból. Együttműködő partner a TerepSzemle Stúdió
volt.
Március hónapban „Egy úton járunk”címmel nyílt kiállítása Berencsi Erika
nemezkészítőnek, Gál Attila bőrművesnek és Gál Tamás fazekas népi iparművésznek.
A három kiállító alkotásai - nemez-, bőr- és cseréptárgyak - jól kiegészítették egymást,
ennek köszönhetően a vártnál nagyobb is volt az érdeklődés. Április 11-én nyílt A város
napja című képzőművészeti kiállítás. A pályázatot elsősorban a városrészben élő
gyermekek és fiatalok számára hirdetették meg. A kisebbek szabadon választhattak
témát, a nagyobbaktól Arany János egy szabadon választott elbeszélő költeményéhez
vagy balladájához kértek illusztrációt. Az alkotások készülhettek vegyes technikával,
grafikai, festészeti vagy montázs technikával. A beérkezett pályamunkákat díjazták, a
legjobbakból nyílt a kiállítást. A díjátadót képzőművészeti foglalkozás követte.
Októberben „Összegzés” címmel nyílt kiállítása a Maticska Jenő Alkotó- és
Képzőművészeti Körnek. A kiállítást a kör tagjai rendezték meg a közösségi ház „hosszú
termében”. A megnyitón a vártnál nagyobb volt az érdeklődés, ami valószínűleg a kör
magas taglétszámának is köszönhető. A megnyitó beszédet Kerékgyártó Kálmán költő, a
csoport vezetője tartotta.
A novemberi „Élő gombák az alföldön” című kiállítás a VI. Csapókerti Civil Expó
keretében nyílt.
A Csapókerti Gombász Klub tagjai élőgombákból,
gombapreparátumokból és fotókból állították össze a kiállítás anyagát. Az érdeklődőket
a kör vezetője, Molnár Edit kalauzolta.
Az év utolsó tárlata Törőcsik László „Csapókerti portrék, pillanatok” című fotókiállítása
volt. A kiállítás anyagát a Közösségi Ház rendezvényein, az itt működő csoportok
összejövetelein készült fotókból válogattuk.
 A DMK és egyben Debrecen központi kiállítóhelye a Belvárosi Galéria 210 nm-es
kiállítóterme, mely az intézmény működésének kezdeteitől – s előzményeitől
számítva is – egyike a város legjelentősebb kiállítási helyszíneinek.

2017-ben a Belvárosi Galériában 10 kiállítást valósítottunk meg, 9 művészeti és 1 egyéb
kategóriába tartozót (hangszerkiállítás). A Galéria 2017. évi kiállítási tervének
összeállításakor alapvető szempont volt a városi művészeti életén belüli rangjának
megfelelő minőség. Kiemelt törekvés volt ebben az évben is a népművészeti gyökerekből
táplálkozó, valamint a debreceni és Debrecenhez kötődő művészek munkásságának
bemutatása. Ebben az évben a Klubgaléria 4 kamara kiállításnak is helyet adott, ebből 3
művészeti és 1 egyéb kategóriába tartozó (bélyeg) bemutató volt.
A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó rendezvényként nyílt meg januárban Oláh Tibor
fotóművész kiállítása. A tárlattal e kiváló debreceni alkotó öt évtizedes pályáját kívántuk
fókuszba állítani, akinek igen régen volt lehetősége a városban önálló tárlat rendezésére.
A kiállított 76 db fotó visszatekintő válogatást nyújtott Oláh Tibor öt évtizedes
munkásságáról. Februárban jól sikerült beszélgetést zajlott az alkotóval. A következő
tárlat a Szathmári Pap Károly Nemzetközi Fotográfiai Fesztivál keretében valósult meg.
A Fesztivál a 205 esztendeje született első haditudósító fotográfus, Szathmári Pap Károly
tevékenységét és alkotásait hivatott népszerűsíteni, illetve nevéhez méltó kortárs
kiállítások megszervezését tűzte ki célul.
Különleges rendezvénynek, ill. ahhoz kapcsolódó kiállításnak adott helyet márciusban a
Belvárosi Közösségi Ház és a Belvárosi Galéria. A „Hangszert a kézbe” programsorozat
debreceni rendezvénye a Cseh Tamás Programon belül valósult meg egy interaktív
hangszerkiállítás keretében. Célja az volt, hogy minden fiatal – beleértve akár a fiatal
felnőtteket is – előtt megnyissa a hangszeres zenélés kipróbálásának a lehetőségét,
közülük minél többeket vegyen rá a rendszeres zenélésre, a legtehetségesebbeket pedig
a zenetanulásra, mivel egy felmérés szerint Magyarországon igen kevesen játszanak
hangszeren az európai átlaghoz képest.
Rácz György festőművész emlékkiállítását márciustól május elejéig láthatta a város
közönsége a Galériában. A tárlat az organikus művészeti törekvéseket reprezentáló
tárlatsorozatunk részeként, betekintést engedett egy jellegzetesen XX. századi magyar
művész életművébe. A közel tíz esztendeje elhunyt Rácz György munkássága a kortárs
magyar piktúra egyik kiemelkedő teljesítménye, önálló formanyelvi eszközökkel átírt
„vizuális szenvedéstörténete” különleges helyet biztosít számára a magyar művészeti
Pantheonban. A tárlatot az Rácz György Baráti Kör tagjai és Bihari-Horváth László, a
Bocskai István Múzeum igazgatója rendezték, a Bocskai Múzeum és a Baráti Kör
tulajdonában lévő anyagból válogatva. Áprilisban jól sikerült beszélgetést szerveztünk
Rácz György művészetéről a Baráti Kör és a Bocskai Múzeum részvételével.
Saubermacher – Az Év Természetfotósa 2016 pályázat vándorkiállítását májusban
fogadták. 2005 óta, azaz a DMK megalakulásától minden évben a Belvárosi Galéria egyik
legsikeresebb kiállítása a tárlat. A 8. alkalommal meghirdetett freshART pályázat
díjnyertese, Szűcs Gábor kiállítása nyílt június hónapban. A felvidéken élő festőművész a
Belvárosi Galériában egy teljesen új, nagyméretű akrilképekből álló anyaggal
jelentkezett. Augusztusban került megrendezésre a 70 éves Medgyessy Ferenc
Képzőművészeti Kör és Szabadiskola jubileumi kiállítása. Az 1947-ben létrehozott első
debreceni Képzőművészeti Szabadiskola (1969-től Medgyessy Ferenc Képzőművészeti
Kör és Szabadiskola) kezdettől legfőbb feladatának tekintette a régió (Hajdú-Bihar
megye,
Debrecen)
vizuális
kultúra
területén
tapasztalható
hiányainak
csökkentését/megszüntetését és a képzőművészet ún. „szabadművelődés” keretei között
történő oktatását, népszerűsítését. A koncepció kimunkálása április-májusban történt
Tarnóczi Józseffel, a Kör jelenlegi vezetőjével, majd a Déri Múzeum Képzőművészeti
Tárának vezetőjével, Fodor Évával. A kiállított 79 db festmény, pasztellkép, plasztika és
grafika keresztmetszet-szerű válogatást nyújtott az elmúlt 7 évtized jellemző művésziszemléleti irányaiból, a Kör szellemiségét megjelenítve. A tárlatot Tarnóczi József
rendezte. A kiállításhoz reprezentatív katalógus is készült a NKA Képzőművészeti
Kollégiumának támogatásával. A Virágkarneváli Hét kísérő-rendezvényeként kerül sor

MABÉOSZ-ELGYŰSZ 2017. évi országos bélyegkiállítására a Klubgalériában. A kiállítás
kettős összetételű volt, mely tartalmazott egy verseny osztályt (zsűri, pontozás,
értékelés stb.) és egy versenyen kivüli bemutató osztályt. A 35 éves Hajdú-Bihar Megyei
Népművészeti Egyesület kiállítása szeptemberben ugyancsak a Klubgalériában valósult
meg. Jelen-létek.
Három nemzedék címmel Horváth Bíbor, Horváth István, Szabó Antónia és Szabó József
kiállítása nyílt szeptemberben a Belvárosi Galériában. A kiállítás célja az volt, hogy
megmutassa magyar művészeti örökségben gyökerező szellemiség megjelenésének –
akár egy családon belüli – különböző útjait a város közönségének. Különleges értéke a
kiállításnak a válogatás és a rendezés, mely Szabó Antónia érdeme. A kiállítótér
egységes, erőteljes hatást gyakorolt a tárlatlátogatókra, a visszajelzések tanúsága
szerint. A nagyméretű textilképek súlyponti elhelyezésével tovább erősödött a tér
szakrális jellege. Szeptember végén egy nagysikerű tárlatzáró beszélgetésre is sor került
az alkotókkal.
Intézményünk fontos feladatának tartja a Debrecenben és vonzáskörzetében elő
művészek alkotótevékenységének segítését. Szeptemberben Vincze László
grafikusművész kiállításán egy újabb kiváló, a cívisvároshoz kötődő alkotó munkásságát
kívánták bemutatni 60. születésnapja alkalmából. A kiállítás lehetősége megújulásra
inspiráló hatást gyakorolt a régióban jól ismert alkotóra, így egy teljesen új kiállítási
anyaggal jelentkezett, új oldalát bemutatva ezzel a cívisváros közönségének. A 60 éves
grafikusművész termékeny alkotó, s a jelen kiállítás is ezt igazolja: nem visszatekintő
kiállítással készült erre a jubileumra, hanem előre tekintő, a jövő lehetőségeit
körvonalazó munkákkal. A kiállítás minden darabja a legfrissebb alkotói periódus
szülötte, mely egy új technikai lehetőség (saját készítésű papírmasé alapra ipari akril
festékkel, bambusztollal rajzolva) és ebből fakadó kifejezésmód jegyében fogant. Arja
Jäppinen (Jyväskylä, Finnország) képzőművész babakiállítását a Klubgalériában
rendezték meg októberben. Idén volt száz éves a finn államiság, ennek jegyében
programsorozat szerveződött országszerte, melynek debreceni megvalósításában
aktívan rész vett a Debreceni Magyar-Finn Baráti Kör is. A XII. Országos Gyermek és
Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat kiállításának megnyitójára 2017. november 10-én
került sor. A hét régióból előzetes zsűrizés alapján kiválogatott alkotások- szám szerint
725 db mű reprezentálta az ország kézművességgel alap vagy középszinten foglalkozó
fiatalajai alkotásainak mesterségbeli szintjét, a motívumok- formák életkori
sajátosságoknak megfelelő készségszinten való reprodukálását, a fantáziát, kreativitást,
egyedi látásmódot. Rendkívül magas színvonalú alkotások szemtanúi lehettünk a tárlat
megtekintésekor. Tiszteletet érdemelnek azok az általános iskolai-, valamint
középiskolai szinten oktató pedagógusok, akik a hagyományátörökítés tárgyiasult
formáját művelik, s egyben ilyen módon adják tovább az itt bemutatkozó fiatalok
számára. Ezek a munkák odafigyelést, aprólékos, minden részletre kiterjedő alkotó
tevékenységet, szakértelmet tükröztek. Változó mennyiségű darabbal jelentkeztek az
egyes régiók, a legkevesebb alkotás Észak- Magyarországról, míg a legtöbb a Bihari
régióból érkezett. A kiállítás megnyitása előtti napokban egy 3 tagú- neves
szakemberekből álló zsűri választotta ki azt a húsz fiatalt, akiket Kiválóság díjjal is
jutalmazhatott a Debreceni Művelődési Központ. A tárlat december 1-ig volt, mely
időtartam alatt több mint 2500 látogató volt kíváncsi a fiatalok műveire. Szőnyi Sándor
Holló László-díjas festőművész munkásságát mutatták be az év utolsó kiállításán az
alkotó 75. születésnapja alkalmából. A Konyáron élő művész 1965-ben lett tagja a
Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Körnek, majd 1970-től, a Medgyessy Ferenc
Képzőművészeti Stúdiónak, 1989-től résztvevője a Hortobágyi Nemzetközi
Alkotótábornak. Művésztanárai Félegyházi László és Bíró Lajos festőművészek voltak.
Keleti hatásokat is jócskán mutató, döntően szakrális indíttatású munkái szerepeltek a

jubileumi tárlaton, melyre a címválasztás is utal (Isten kertjében). Ez alkalomra jelent
meg Vitéz Ferenc azonos című kötete Szőnyi Sándor munkásságáról. Ebben az évben
feszített kiállítási tervet valósítottak meg a Belvárosi Közösségi Házban: a 14 időszaki
kiállítás már feszegette tárgyi és humán erőforrás-kapacitás határait. 2018-ban
hosszabb időszakokra célszerű tervezni, a kiállítások PR és marketing hatásának
érvényesülése szempontjából is. A Belvárosi Galéria felújítása révén kitűnő adottságú
kiállítótérrel gazdagodott intézményünk és Debrecen városa. Megfelelő számú és
minőségű tárló beszerzésével (vagy gyártásával) minden kiállítástípus installációs
igényeit ki tudjuk szolgálni.
A Klubgaléria működtetésének vegyesek a tapasztalatai, bár nagyon sikeres kiállítások
voltak, de a terem hiányzó infrastrukturális és eszköz-adottságai felvetik a funkció
ellátásának minőségi kérdéseit.
A BKH kiállításait 2017-ben 17 320 fő látta.
 A Józsai Közösségi Ház 2017-ben 15 kiállítást szervezett.
Az év első kiállítása a Mályvavirág Alapítvánnyal közösen meghirdetett Az egészséges
nő című pályázatra beérkezett munkákból nyílt. A kiállításon általános és középiskolás
diákok alkotásait várták és mutatták be. Január 25-én a debreceni faragók baráti köre
kiállítása nyílt a magyar kultúra napja alkalmából. A tárlaton 14 faragó művész mutatta
be alkotásait. A megnyitón köszöntőt mondott Balázs Ákos önkormányzati képviselő,
szakmailag Dr. Vajda Mária mutatta be a kiállított anyagot és az alkotókat. A műsorban a
Guzsalyas Néptáncegyüttes tagjai és a MEA AMI népzene tagozatos növendékei
szerepeltek Dr. Borosné Toplenszki Tímea vezetésével. „KITEKINTETT SZŰZ MÁRIA
NAPKELETRE” címmel március 10-én nyílt Petrás Mária kerámia művész kiállítás. A
művésznő a moldvai csángók földjéről származik. Figurális kerámiái, biblikus témájú
domborművei egyedi stílusban készülnek, népművészeti motívumokkal átszőtt alkotásai
meghittséget, líraiságot sugároznak. Munkásságát 2013-ban Prima Primissima, 2016ban Magyar Örökség Díjjal jutalmazták. Az alkotás mellett aktívan tevékenykedik csángó
ügyeket szolgáló szervezetekben. Rendszeresen részt vesz kulturális rendezvényeken,
ahol szülőföldje népdalait énekli. Megismerteti az anyaországgal a térben tőlünk távol
levő, de szívünkhöz nagyon közel álló moldvai csángó vidék egyedi nyelvezetét és
dallamvilágát. Hangját ma már Budapesttől New Yorkig nagyon sok helyen ismerik,
számos rádiós és tévés felvételt is készített. Petrás Mária kiállításának megnyitóján egy
másik jeles személyiséget is köszönthetünk. Józsa vendége volt Harangozó Imre
néprajzkutató, aki rendszeresen jár a határon túli területek még meglévő kincsei
nyomában, rögzíti a népemlékezetben őrzött dalokat, meséket, népi imádságokat, hogy
megmaradjanak az utókor számára. Gárdonyi Sándor grafikus-művésztanár kiállítása a
város napja alkalmából nyílt április 12-én. A művész 15 grafikai alkotást hozott a
kiállításra, melyek a Kisgalériában kerültek bemutatásra. Az alkotások elsősorban
bibliai illetve történelmi vonatkozásúak voltak. A kiállítást Mátrai-Nagy Andrea
intézményünk szakmai osztályvezetője nyitotta meg.
„A Csend szava” címmel nyílt fotókiállítása Kovács Ágnesnek április hónapban. A
képeken emberi pillanatok, vallási gondolatok jelentek meg. A megnyitó ünnepség egy
videó film lejátszásával kezdődött. Fellépő vendég a Guzsalyas néptáncegyüttes volt. A
megjelenteket Juráskó Róbert köszöntötte a JÓTEKE nevében. A tárlatot Felföldi László
atya nyitotta meg néhány lelki gondolatot tolmácsolva a hallgatóságnak. A művésznő
röviden ismertette a képek elkészítésének, a kiállítás létrejöttének történetét,
mindenkinek ajánlva a bemutatott képek üzenetét. Éles Bulcsú kiállítása a Grafika
Hónapja rendezvénysorozat keretében valósult meg. A kiállítótérben 9 nagyméretű
grafika elhelyezésére volt lehetőség. A Pasztellfestők Országos Egyesületének csoportos
tárlata a nyár első kiállítása volt. 19 alkotó hozta el alkotásait az ország különböző

pontjairól, sőt még a határon túlról is. A Hajdú Expressz Vasútmodellező és Vasútbarát
Egyesület a Józsai Közösségi Házzal közösen immár kilencedik alkalommal rendezte meg
a hagyományos vasútmodell kiállítását május 12-14. között. Az idei évben első
alkalommal külföldi (francia, német, cseh, román) vasútmodellezők is voltak a kiállítók
között.
Az érdeklődők megtekinthettek egy 50 m hosszú H0-ás modul rendszerű terepasztalt
nagyon sok életképpel, illetve egy 15 m hosszú N méretarányú, számítógéppel vezérelt
terepasztal, vitrinben elhelyezett modelleket, illetve önálló terepasztalokat is. A
gyerekeket vasútmodell vezetés, favonat és vasút szimulátor is várta. „Matematika
képekben” címmel Brenner Attila fraktálművész kiállítása szeptember 12. és november
30. között volt látható a közösségi ház kisgalériájában.
A fraktálművészet a képzőművészetben a digitális művészet új ága, amelynek lényege a
matematikában fraktáloknak nevezett önhasonló alakzatok digitális művészi
megjelenítése vagy felhasználása. Bődi Ildikó textilművész kiállításán bemutatott 12
alkotását kifejezetten a Bikini együttes dalai ihlették. "A jelek üzenete számomra
alkotásaimon keresztül testesül meg. A jelek kristálytiszta forrása népünk szerves
műveltségéből - rege, monda, népdal, népzene - és hitvilágából, „díszített” tárgyainak
gazdag jelíró motívumkincséből, az ős- és jelenkori természeti népek rajzolt képjeleiből,
magas művészetek, múlt-, jelenkori, kortárs művészeinek alkotásaiból, köznyelvi képes
beszédből, és gyökereiben, a természetes alapú, mindenséget átölelő, gyermeki
vizualitásból fakad. A Bikini dalok, a zene jelnyelvén megfogalmazott szimbólumok
emberi kapcsolatokról, szerelmekről, érzelmekről, emlékekről, a világunk nehéz, viharos
dolgairól, Isten és ember kapcsolatáról, az útkeresésről szólnak. A Bikini dalok mindig
tanítanak. Tökéletes magyar szöveg- és dallamviláguk fülbemászó, szívbemarkoló. Millió
ember szívét dobogtatta már meg!" fogalmazott az alkotó. A megnyitó ünnepségen
szerepelt a Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola Szivárvány Kamarakórusa,
díszvendége volt a Bikini zenekar 3 tagja, és Jantyik Zsolt, aki intézményvezetői és
szövegírói minőségben is közreműködött a megnyitón. Október 14-én a szüret
alkalmából három bemutató fogadta a vendégeket a közösségi házban. Az októberi ,,A
Kerekes Fiúk Nagy Háborúja„ című tárlaton Márki Zoltán a gyűjteményéből válogatott
21 db A/2-es méretű tablót. A kiállított anyag a Kerekes család első világháborúhoz
kapcsolódó viszonyát, történetét mutatta be. A megnyitó ünnepségen az első
világháborúhoz kapcsolható irodalmi alkotásokból összeállított műsort láthatott a
közönség Papp István, a Csokonai Nemzeti Színház színművészének előadásában. Az
irodalmi műsor után a résztvevők megtekintették a Kerekes fiúk történetéről
összeállított rövidfilmet. Mindkét összeállítás jól szemléltette az adott kor hangulatát,
segítette a kiállítási anyag mélyebb befogadását, a szereplőkkel való érzelmi
azonosulást. A Józsai a Díszítőművészeti Szakkör jubileumi kiállítása november végén
nyílt a közösségi ház Nagygalériájában. A kiállítási anyagot Bátoriné Gém Eszter, a kör
vezetője állította össze. Erre az ünnepi alaklomra a szakkör egy kb. 4x3 méteres
térképes textilképek varrt, amelyen a Kárpát-medence tájegységeinek hímzésmintáit
mutatják be. Ez a nagy méretű alkotás az előadóterem falán kapott helyet. Az évforduló
alkalmából színes kiadvány jelent meg a szakkör történetéről. Ennek összeállításában a
DMK munkatársai segítettek. A Kós Károly Művészeti Szakgimnázium 11. A osztályos
tanulóinak munkáiból nyílt a „ Te irányítod, uram, sorsomat” című kiállítás december
hónapban. A tárlata reformáció 500. évfordulójának alkalmából került megrendezésre.
A bemutatott anyagok között képek és ötvös zománc tárgyak is szerepeltek. A kiállítást
Gacsályi Zsolt református lelkipásztor nyitotta meg. Énekkel és szavalattal a Kós Károly
iskola diákjai léptek fel. A 2017-es postagalamb kiállítás újszerű volt abból a
szempontból, hogy ebben az évben a postagalambok mellett, elkülönített részben
díszgalamb bemutató is látható volt.

A decemberi karácsonyi üdvözlet c. pályázati kiállításra kézzel készített képeslapokkal,
ajándékkísérő kártyákkal lehet pályázni, mindenféle technikai és korosztályi megkötés
nélkül. A pályázatra több mint száz alkotó küldte el munkáit. Az egyéni és csoportos
alkotások igen színvonalas kivitelezésűek voltak. A pályamunkák nagyobb részét
gyermekalkotók készítették.
A JKH kiállításait 2017-ben 1760 fő látta.
 A Nagymacsi Közösségi Házban 2017-ben kettő kiállítást valósítottak meg.
A Mozdulj! című alkotói pályázatra beérkezett munkákból rendezett kiállítás január 26-a
és február 28-a között volt megtekinthető a közösségi ház Nagytermében. Általános
iskolás gyermekek részére kiírt képzőművészeti pályázat a Nagymacsi tánccsoporttal
együttműködésben valósult meg. 6-14 éves gyermekek rajz, festészeti technikákkal
jelentkezhettek, mit sportolnának szívesen, ha tehetnék témában. Minden alkotás
kiállításra került, a legjobbak Both Teodóra festőművész zsűrizése alapján jutalomban
részesültek. A tárlatot közel 1600 fő tekintette meg. A november hónapban
megrendezésre került Magyar pénzek 1900-tól című hobbi kiállítás Balázs Ferenc
nagymacsi kötődésű gyűjtő gyűjteményének egy szeletét mutatta be a közösségi ház
előterében. A 7 tablón és az 1 nagyméretű üveges tárlóban a gyűjtemény értékes
tárgyait, bankjegyeket és érméket láthattak az érdeklődők ismeretterjesztő, kiegészítő
magyarázattal együtt. A kiállításhoz 2 kiegészítő rendezvény kapcsolódott. November 4én, az őszi szünidei programok keretében kvíz játékon, „Tervezzük meg a Macsi Tallért!”
képzőművészeti játékon és a gyűjtő tárlatvezetésén vehettek részt a gyermekek. A
kiállítás dr. Vajda Mária PhD néprajzkutató „Semmi sincs ingyen, de mivel fizettek,
mennyit és hogyan eleink?” című előadásával zárult. A tárlatot közel 1200 fő látta a
közösségi ház nyitva tartási idejében.

 A Kismacsi Közösségi Házban 2017-ben egy műtárgyi és egy szakköri
kiállítás volt.
A „Színes fények” címmel nyílt Rácz Imre festőművész kiállítása a Magyar Kultúra Napja
alkalmából január hónapban. A harminc darab nagyméretű olajkép a Színházteremben
lett bemutatva. A tárlatot Arany Lajos művészeti író nyitotta meg, közreműködött a
Muzsikáló Egészség Alapítványi iskola diákja, Both Bartos gitáron, ill. Dánielfy Zsolt
színművész. A kiállítást a ház nyitva tartási idejében közel 300 fő tekintette meg. A
Csapókerti Bokréta Foltvarró Kör „Virágos tavasz” című kiállítása május hónapban volt
látható a közösségi házban. A kiállítást Papp Sándorné, a Bokréta Foltvarró Kör vezetője
rendezte és nyitotta meg. A kiállított 20 munkát közel 250 fő látta a három hét alatt.

 A Homokkerti Közösségi Házban 2017 folyamán 5 kiállítást szerveztek.
A február hónapban nyílt Farsangi álarc kiállításra a homokkerti Petőfi Sándor Általános
Iskola, az Epreskerti Általános Iskola, illetve a Bánki Református Általános Iskola diákjai
készítettek álarcokat. A tárlat szó szerint és jelképes értelemben is színes volt, és ékes
bizonyítéka a fejlődő gyermekek növekvő kreativitásának. A közönségszavazatok
alapján a legjobb alkotások méltó díjazásra kerültek.

A márciusi „Virágok közt veled lenni” címet viselő Nőnapi Gobelin kiállításon bemutatott
több mint 70 alkotás kivétel nélkül a Homokkerti Nefelejcs Hímzőkör tagjainak
alkotókedvét és munkásságát dicséri. A megnyitón dr. Tar Károlyné vázolta fel a gobelin
készítés történetét és a különleges alkotások klasszikus ismérveit. A kiállítás
megnyitóját a Kamilla banda muzsikája színesítette. A helyi értékek feltárásának
jegyében nyílt kiállítás „Édes Homokkert- Képes Homokkert” címmel” május hónapban
az elmúlt évtizedek homokkerti fényképinek közzétételével az ’50-es évektől napjainkig.
Ahogy az egész év folyamán, úgy a kiállítás anyagainak összeállításában is sokat volt a
homokkerti Petőfi Sándor Általános Iskola, a Homokkerti Pitypang Óvoda, a Homokkerti
Református Egyházközség, és természetesen nagyon sok homokkerti lakos. Hatalmas
élmény volt a kiállítás látogatóinak gyermekkoruk élményeinek, esetleg régebbi
épületek látványának felidézése. Az október 4-ei megnyitóval vette kezdetét a
Homokkerti Nefelejcs Hímző Kör jubileumi kiállítása, mely az alkotó közösség
működésének harmincötödik évfordulója előtt tisztelgett. A hímző kör évtizedeket
átfogó tevékenységét az alábbiakban foglalja össze Tarsoly Andorné, a hímző kör
vezetője. „A hímző kör 1982-ben alakult talán még hamarabb, amit az első kiállítási
meghívó is bizonyít. Foglalkozásokat 2005 óta a Homokkerti Közösségi házban tartjuk jó
és szép körülmények között. Hetente jönnek össze és folyik az alkotás. Boldogság, igazi
sikeröröm, amikor egy-egy szép darab elkészül. A hímzés boldoggá tesz, bánatunkban
megvigasztal, örömünkben szárnyakat kapunk. Debrecen Homokkerti részén is sok
vidéki gyökerekkel rendelkező találta meg lakhelyét és magával hozta hagyományait.
Ezeket a hagyományokat illesztik be a mai minden napi kultúránkba és igyekszünk
tovább adni a fiatal nemzedéknek.” A kiállítást Nagy Mária, a Debreceni Művelődési
Központ osztályvezetője nyitotta meg, a szakmai értékelést V. Szathmári Ibolya végezte.
Kiemelkedőnek nevezte a hímző kör ünnepi kiállítását, csakúgy, mint évtizedeket átívelő
alkotó tevékenységüket. „A magyar labdarúgás napjára készülünk” címmel nyílt kiállítás
novemberben DVSC relikviákból.
A Homokkerti Közösségi Ház kiállításait 2017-ben 1380 fő látta.
 Az Ondódi Közösségi Házban tavaly a tervezett 2 kiállításból 1 valósult meg.
adventi kiállítás sajnos elmaradt.
„Mi, ondódiak” címmel nyílt fotókiállítás 2017 áprilisában. A fotókat a Debreceni
Művelődési Központ gyűjteményéből válogatták. A cél az volt, hogy az elmúlt 2 év
közösségi eseményeinek legjobb pillanatait, portréit bemutassák, ezáltal is erősítve a
közösség összetartozását. Az eseményt Komlódi Judit képzőművész nyitotta meg,
köszöntőt Hernádi Zoltán önkormányzati képviselő mondott. A kiállítást egy hónap alatt
150 fő nézte meg.
2017-ben közel 98 000-en látták az Debreceni Művelődési Központ kiállításait.

5.

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.
2017-ben a DMK egységeiben összesen 144 csoport tartotta a összejöveteleit.
A DMK Belvárosi Közösségi Házának Pódiumtermében és Klubtermében 2017-ben
összesen 12 közösség tartotta rendszeres foglalkozásait.
A Debreceni Nyugdíjas Klub hétről hétre, összesen 42 alkalommal kínált változatos
témájú programokat nyugdíjas tagjainak és a tagságon kívüli érdeklődőknek.
A teltházas programok között ismeretterjesztő, egészségmegőrző, fogyasztóvédelmi
előadások, zenés-táncos összejövetelek (pótszilveszter, farsang, Sándor-József napi bál,
Anna bál, Erzsébet-Katalin napi bál, szüreti), 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 irodalmi összeállítással és a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak
előadásával állítottak emléket március közepén. Októberben az Idősek Hónapja
programsorozathoz kapcsolódva emlékeztek meg az aradi vértanúkról, az 1956-os
forradalom tiszteletére a Csokonai Gimnázium tanulóinak közreműködésével
emlékműsorral állítottak méltó emléket. A Klub hagyományos nagyrendezvénye a több
fordulós, felmenő rendszerű Regionális magyar nóta és népdal verseny, melyet évrőlévre 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.
2017. június 30-án, Debrecen- Hármashegyalján szerveztünk egy közös eseményt a klub
fennállásának 25. évfordulója alkalmából, ahol vidám szellemi és sport vetélkedőkkel,
szakmai megbeszéléssel és egy finom ebéddel kedveskedtünk a Debrecenbe látogató két
diabéteszes egyesület tagjainak, a Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesületének és a
Diabétesz Egyesület Berettyóújfalu-nak /”ÉDES” – Élet Diabétesszel Egészségesen
Sokáig/.
A Magyar- Finn Baráti Kör 2017-ben is megtartotta hagyományos, a finn
kultúramegismertetését 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 műsorajánlata 2017-ben gyermekeknek és
felnőtteknek Repertoárjukban szerepel –. Kiskarácsony-Nagykarácsony, (verses-zenés
összeállítás + egy jelenet), Micimackó, Tigris, Malacka és a többiek (A. A. Milne
Micimackójának zenés változata 7 dallal), Lázár Ervin: Vacskamati virágja, A
bárányfelhő-bodorító, Tarcsai Szabó Tibor: Az Erdei Színház. A két színpad 2017-ben
összesen 26 alkalommal állt színpadra.

A DMK Csapókerti Közösségi Közösségi Házban 30 közösség működött 2017-ben.
Jubiláló közösség több is volt az egységben: a Csapókerti Gombász Klub: 15 éves
évfordulóját rendezvénysorozattal ünnepeltük. Ennek keretében tartottunk két
ismeretterjesztő előadást, valamint a VI. Csapókerti Civil Expón a klub töltötte be – a
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társasággal közösen – a házigazda szerepét. Ezen kívül a
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 55 éves, a Nefelejcs Természetjáró Klub 65
éves évfordulóját ünnepelte.
Ebben az egységünkben 2017-ben több közösségnek is volt kiemelkedő
rendezvénye:
- Városi Bor- és Megyei Pálinkaverseny (Csapókerti Kertbarát Kör)
- Liget téri piknik (CSBKE)
- XVIII. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál (Főnix NE – CSKH)
- XIII. Csapókerti Szomszédsági Nap (civil szervezetek részvételével)
- VI. Csapókerti Civil Expo – a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság és a
- Csapókerti Gombász Klub együttműködésével (CSBKE)
-Arany7 – karácsonyváró programsorozat (civil szervezetek részvételével)
Dr. Szilágyi Lászlóné, aki 40 éve irányítja a Csapókerti Pávakör szakmai munkáját, idén
munkája elismeréséül megkapta Debrecen város Csokonai-díját. Az Életfa Idősek
Klubjába a második félévtől sikerült új vezetőt találnunk Váradi Jánosné személyében.
A Nefelejcs Természetjáró Klubnak szintén új vezetője van: Szabó Edit. A Hajdúsági
Népzenei Együttes a második félévtől új helyszínen folytatta működését.
A Neoton Klubnak sajnos nem sikerült megerősödnie, a második félévtől már nem
működött.
Új csoportként kezdte meg működését ebben az egységünkben 2017-ben:
Modern Civil Társaság - fiatalokból álló csoport, rendszeren találkoznak, tagokat
toboroznak, programokat szerveznek
Mensa HungarIQa Egyesület- Alkalmanként találkoznak nálunk; részt vesznek a Ház
egyes rendezvényein.
A DMK Józsai Közösségi Házában 21 közösség működött 2017-ben, heti illetve havi
rendszerességgel.
A Fafaragó csoport a Magyar kultúra Napja alkalmából szervezett kiállítást és két
köztéri alkotást készítettek és adtak át. A Józsai kertbarát Kör szervezte a IX Józsai
Pálinka és pogácsa versenyt, a 28. Józsai Szüreti Nap szervezőpartnere volt, valamint
Borestet szervezett a Kései Pincészet részvételével.
Az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesületterületi Ki mit tud?- ot szervezett, résztvevője volt a
Cívis Népzenei fesztiválnak, és több városi rendezvényen lépett föl a csoport énekkara. A
Józsai Díszítőművészeti Szakkör kiállítást szervezett, előadást tartott és kiadványt
szerkesztett. A Jóga csoport szervezte az egyhetes játékos jóga és mozgásfejlesztő
tábort. A Józsai mazsorett csoport minősítő versenyen arany minősítést kapott
Balmazújvároson novemberben. A Fotó klub szeptember hónapban szervezett
kiállítást. A Nordic Walking klub benevezett és részt vett az országos gyalogló

programban. A Józsai Galambász Kör részt vett a 28. Józsai Szüreti napon (október)
valamint Dísz- és postagalamb kiállítást szervezett (december).
A Varázskéz Rajz szakkör kiállítást szervezett június hónapban. Az ILCO csoport
prevenciós egészségnapot tartott előadásokkal, bemutatókkal (április). A Guzsalyas
Néptác csoport az egység minden nagyrendezvényén, több kiállítás megnyitóján, illetve
programokon működött közre. Ebben az egységben is jöttek létre új közösségek: Fotó
Klub, ILCO csoport, HIP-HOP, Társastánc II, Mikroszámítógép programozói és
hardverépítő szakkör, Józsai Galambász Kör. Az egység minden csoportja aktív
segítője, résztvevője, közreműködője volt a nagyrendezvényeknek. Ezek sikerességét
jelenlétük nagymértékben befolyásolta.

A DMK Homokkerti Közösségi Házában 14 közösség illetve csoport tartotta a
foglalkozásait. Legnagyobb örömünkre két jubiláns csoportot is köszönthettünk a
Homokkertben 2017-ben.
A Homokkerti Kertbarát Kör 35. születésnapját
ünnepelhettük 2017. május 20-án. A rendezvényen több mint százan vettek részt! A
jubileum alkalmat kínált a kertbarát közösség elmúlt évtizedeinek képekben rögzített
jeles történéseinek, alkalmainak áttekintésére.
Méltó emlékezés formájában a szakmai áttekintés után emléklappal és jókívánságok
sorával tisztelegtek a Közösségi Ház munkatársai. Az ünnepi eseményt zenés mulatság
követte. A Homokkerti Nefelejcs Hímző Körnek szintén 35 születésnapját
ünnepelhettük 2017-ben. Ünnepi kiadvánnyal és méltó kiállítással emlékeztek az
alkotók és a ház dolgozói októberben az elmúlt évtizedek munkásságára.
Új csoportként jött létre 2017-ben a Váradi Thai-boksz klub, azonban külföldi
munkavállalás miatt a csoport munkája szünetel.
A Magyar Kultúra Napján a programsor a Debreceni Népi Együttes aktív
szerepvállalásával valósult meg a DMK Homokkerti Közösségi házában 2017. január 26án. A gyerekek népes táborából, amíg egyik csapat libából készült finomságokat
kóstolhatott (libatepertő, libazsíros kenyér), addig a másik csapat kézműveskedett, a
harmadik csapat pedig táncházban tanult a libához kapcsolódó népi játékokat, táncokat.
A játékokat és táncokat tanított Szőke Henrietta és Rozsályi Dániel, kulturális
közfoglalkoztatottak, az együttes táncosai és csoportvezetői.
2017. február 11-én Közösségi disznótor és Szülők Bálja valósult meg a Debreceni Népi
Együttes vezetésével a Kultúrházak Éjjel – Nappal sorozat keretén belül a Homokkerti
Közösségi Házban. 7.00-14.00 disznóvágásba, 19.00-tól bálba lehetett bekapcsolódni.
2017. április 28-án, a Tánc világnapján Táncházat rendezett a Homokkerti Közösségi
Házban a Debreceni Népi Együttes.
A Kreatív Kemencés programjainkhoz, - amely óvodások és iskolások bevonásával
történt - egyik elemként minden hónapban DNE fiatal táncosai nyújtottak segítséget.
A DMK Kismacsi Közösségi Házában 2 közösség (Macsi Nyugdíjas Klub, Filmklub)
tartotta foglalkozásait az elmúlt évben. A Macsi Nyugdíjas Klub január hónapban „Itt
az újév, új jót hozzon!” címmel zenés-táncos pótszilveszteri mulatsággal köszöntötte a
2017-es évet. Márciusban a klub hagyományos rendezvényén a Nagyanyáink praktikái
sorozatban a farsangi szokásokkal és a csigacsinálással ismerkedhettek meg az
érdeklődők, október 13-án kenyérsütés világnapja alkalmából a bepillanthattak a
résztvevők a hagyományos kenyérsütés titkaiba, november hónapban pedig a Márton
napi sokadalomban ismerkedhettek az érdeklődők a Márton Napi népszokásokkal.

Június 23-án a Drogellenes Világnap alkalmából Kábítószer-használat a
filmművészetben címmel rendeztek interaktív beszélgetést a Filmklubban, Jónás Dániel
a Debreceni Egyetem hallgatójának közreműködésével. Új közösség ebben az
egységünkben nem jött létre, jubileuma 2017-ben egy közösségnek sem volt.
A DMK Nagymacsi Közösségi Háza 1 közösségnek adott otthont a tavalyi évben.
A Nosztalgia Hajnalcsillag klub tevékenységének gerincét az egymásra figyelés, a
születés-névnapok közös ünneplése, kirándulások, ismeretterjesztés és szórakozási
alkalmak adják, valamint aktívan bekapcsolódnak a közösségi ház rendezvényeibe.
Ebből a színes tevékenységből kiemelkedik a klubtagok körében megrendezésre kerülő
farsangi bál és idősek napi bál, valamint 2017 tavaszán a helyi általános iskolai
csoport bevonásával megrendezett kemencés délután, ahol közösen dagasztottak
kenyeret és perecet gyermekek és nyugdíjasok, majd amit készítettek megsütötték és
elfogyasztották. Ez a rendezvényük a Közösségek Hete keretében valósult meg.
Új közösség ebben az egységünkben nem jött létre, jubileuma 2017-ben nem volt.
A DMK Ondódi Közösségi Házában 3 közösség működött az elmúlt évben heti illetve
havi rendszerességgel. A művelődő közösségek közül a Margaréta nyugdíjas klub
keretein belül valósítottunk meg több ismeretterjesztő előadást, illetve programot,
amire a település többi lakóját is vártuk. Többek között: Magyar kultúra napja Dánielfy
Zsolttal, Szabó Magda felolvasó délután Vranyecz Artúr színművésszel. Több témában
szerveztünk előadásokat, pl. alternatív gyógyászat témakörben, együttműködve a
Turmalin Egyesülettel, illetve környezetvédelemmel kapcsolatban Dr. Sápi Levente
tartott előadást. Kirándulást szerveztünk Ópusztaszerre, Budapestre, Nyíregyházára.
Egy közösség szűnt meg ebben az egységben a Női Torna , a vezető elköltözése miatt.
Ebben az évben alakult a Tarka-Barka Játszókör a településen élő gyermekekből.
Azóta már több rendezvényen is felléptek rövid műsorral.
Az egységgel több egyesület, szövetség és szervezet is együttműködik, ezek közül az
Ondód Jövöjéért Egyesülettel együttműködve szervezik az összes közösségi
rendezvényt.
A DMK Tímárház- Kézművesek Házában 3 szakkör működött 2017-ben.
A Csipkeverő Szakkör 2017-ben is részt vett az Országos Csipke Pályázaton, valamint
egyéni alkotások bemutatásával szerepeltek több országos pályázaton.
A Tiszta Forrás Hímző kör két pályázaton is szerepelt: márciusban a Békéscsabai
Textiles Konferencia és Pályázaton, májusban pedig a Kis Jankó Bori Hímző pályázaton
vettek részt. A Debreceni Origami kör az Országos Origami Fesztiválon szerepelt,
illetve több egységünk adventi és gyermeknapi programjaihoz csatlakozott, ahol
játszóházi foglalkozások formájában adták tovább tudásukat a rendezvényeken
résztvevő gyermekek és fiatalok számára.
A DMK Újkerti Közösségi Házában működött a tavalyi évben a legtöbb, szám szerint 58
közösség.
Képzőművészeti és alkotó csoportok, fotókör, kórusok, citera zenekar, népdalkör,
ismeretterjesztő klubok, körök, valamint művészeti csoportok és nyugdíjas közösségek
tartják rendszeresen foglakozásaikat az intézményben heti ill. havi rendszerességgel.
Január és február hónapban a Mathiász Kertbarát Körrel közös szervezésben valósult
meg a Kertbarátköri Vezetőségek Téli Népfőiskolai Képzése valamint a Megyei
Borverseny eredményhirdetése is. Az Életreform Klubbal közösen rendeztük május
hónapban a „Szemünk fénye, a gyermek” c. konferenciát, amelynek témájául 2017ben is egy igen jelentős témát választottak: ”Krízisek-kríziskezelés gyermekkorban”.

Kiváló előadókkal, érdekes megközelítésekben több oldalról világították meg ezt a
társadalmi problémát. Május végétől június közepéig gyönyörködhettek a látogatók a
„Tájoló” Tűzzománc Szakkör és a PALMETTA Ötvöszománc Szakkör változatos
technikával készített különleges alkotásaiban. Június közepén a Festőtanoda
Képzőművészeti Szakkör és a Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör és
Szabadiskola egy nagyon szép és gazdag anyagot bemutató kiállítással zárta le az
évadot. A Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör és Szabadiskola KEZDETEKMESTEREK-STÚDIUMOK címmel egy nagyon színvonalas és sokszínű kiállítással
ünnepelte 70 éves jubileumát a Belvárosi Galériában.
A Kórusok és dalkörök találkozója október hónapban - kapcsolódva a Zene
Világnapjához és tisztelegve az Idősek Napja előtt - a Debreceni Szépkorúak Klubja
aktív közreműködésével valósult meg.
Az anzX hangok és az anzX Nefelejcs is több alkalommal volt közreműködője az egység
programjainak (kiállítás megnyitók, farsangi rendezvények, Magyar Nyelv Napja, újkerti
teadélutánok, városrészi gyermeknapi és adventi programok,). Az adventi programok
sorát novemberben öt alkotókör – Fazekas Szakkör, Kölcsey Szövőműhely, Újkerti
Csipkevarró kör, Papírfonó Klub, Szivárvány Foltvarró Csoport- közös kiállítása
nyitotta Adventre hangolva címmel. A Maróthi Kórus, a Debreceni Citerazenekar a
Sol Oriens Kórus az év folyamán több rendezvényünk közönségét varázsolta el
műsorával.
2017-ben két közösség szűnt meg ebben az egységben: a Wellness klub a vezető
elköltözése miatt (itt a tagok nagy része átment más mozgásos jellegű csoportunkba), a
Színes Időm Alkotóműhely pedig egy másik helyszínen folytatja a tevékenységét 2017
szeptemberétől.
Több új csoport is otthonra talált 2017-ben ebben az egységben színesítve a közösségek
palettáját: Művészi Zene Kör, Szenior Örömtánc Unicornis Klub, Brunszvik Teréz
Baráti Kör.
6. Rendezvények szervezése
 Belvárosi Közösségi Ház
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 negyedik alkalommal szerveztük meg a város programjaival
összehangolva és a város szervezeteivel együttműködve, március 15-én, Talpra
magyar! - családi táncház címmel hagyományteremtő szándékú rendezvényünket. A
rendezvény célja a debreceni néptáncegyüttesek és intézményünk együttműködésének
elmélyítése révén nemzeti identitásunk erősítése.
HANGSZERT A KÉZBE 2017. március 7.- március 10. - országjáró könnyűzenei
játéktér és ismeretterjesztő programsorozat indult. A programsorozatot a Nemzeti
Kulturális Alap Cseh Tamás Programja indította útjára a Program Könnyűzenei Oktatási
Alprogramjának részeként. A programsorozat megvalósítására az NKA Cseh Tamás
program Ideiglenes Kollégiuma meghívásos pályázatot írt ki a Hangszeresek Országos

Szövetségének. A programsorozatot így a HANOSZ és az NKA Cseh Tamás Program
közösen valósítja meg, bevonva a legfontosabb szakmai szervezeteket, legismertebb
képzőhelyeket, zenetanárokat és előadóművészeket. A Könnyűzenei Oktatási
Alprogram célkitűzése, hogy minden fiatal – beleértve akár a fiatal felnőtteket is – előtt
megnyissa a hangszeres zenélés kipróbálásának a lehetőségét, közülük minél többeket
vegyen rá a rendszeres zenélésre, a legtehetségesebbeket pedig a zenetanulásra.
Kedv, remények, trillák…- 2017. április 7. versmegzenésítési pályázatunkon a legjobb
Énekhang kategóriában Kerekes Levente bizonyult a legsikeresebbnek, aki egy fellépési
lehetőséget nyert az Éva Presszó zenekar előtt. A Legjobb Hangszerelő díjat a
Körömvirág együttes vehette át, a Legjobb Zeneszerző a NeSzduó lett, akik számos
ajándék mellett lehetőséget kaptak arra, hogy megmutassák tehetségüket a Campus
Fesztiválon is. Végül a negyedik kategóriában a Legjobb Arany János versmegzenésítés
díját a Vikár- kombó formáció vehette át, számukra Bajnai Zsolt külön díjként felajánlott
egy fellépési lehetőséget az NKA Cseh Tamás Program Beszámoló című rendezvényén
Budapesten a Várkert Bazárban tartandó Hangszert a Kézbe programsorozaton.
„Talpra magyar” – forradalmi táncházunk keretében a város néptáncegyüttesei és a

DMK között 2013-ban megkezdett együttműködés jó gyakorlatának továbbépítésével,
közös tervezésű és megvalósítású programokon keresztül, a Belvárosi Közösségi Ház
fokozott bevonásával a táncház mozgalom népszerűsítését vállaltuk korábban és ebben
az évben is. Tavaly és tavaly előtt nagysikerű forradalmi, családi táncházat rendeztünk a
nemzeti ünnepünk napján, március 15-én a debreceni néptáncegyüttesek bevonásával, s
e nemes hagyományt természetesen folytatni kívántuk az idén is, úgy hogy
intézményünk is bekapcsolódik a városi ünnepi rendezvények sorába. Ismét együtt
ünnepeltünk, emlékeztünk a debreceni táncos közösségekkel és a Motolla Egyesülettel, s
az ünnephez híven ezúttal is a verbunk volt a meghatározó táncunk, de a silladrit, a
bukovinai székelyek jellegzetes tánctípusát is megismerhettük. Folytattuk az
ismerkedést a reformkor nemzeti társastáncával, körmagyarral is. Az estét rendhagyó
módon, most nem a tánc, hanem Dsupin Pál és Csergő-Herczeg László Arany János
kedves dalaiból összeállított CD-bemutató műsora zárta.
A XXVII. Nemzetközi Betlehemes találkozó
2017-ben 300 főt fogadtunk a találkozón, reprezentatív keresztmetszetét nyújtva a
Kárpát-medencei betlehemes játékoknak. A csoportok a következő országokból
érkeztek: Magyarországon kívül Szlovákia, Ukrajna, Románia és Szerbia magyarlakta
vidékeiről. A Felvidékről 2, Kárpátaljáról 2, a Délvidékről 2, illetve Erdélyből és a
Partiumból 5 csoport képviseltette magát a találkozón. Stratégiai célkitűzésünk továbbra
is a Találkozó és a betlehemezés szokáshagyományának társadalmasítása: ezt egyéb
eszközök mellett intenzív média megjelenéssel kívánjuk elérni.
Az összehangolt rendezvény-kommunikációban rejlő lehetőségeket fokozottan
kihasználjuk a jövőben is. Debrecenben, a rendezvény központi helyszínén túl, számos
külső bemutatkozási, találkozási lehetőséget biztosítottunk a csoportoknak. A
hagyományos adventi városrészi családi programjaink – melyeket ugyancsak ebben az
időben szerveztünk – az idén is jó lehetőséget adtak a csoportok fogadására, a
találkozásra. December 8-án 17.00 órakor kezdődött a XXVII. Nemzetközi Betlehemes
Találkozó a csoportok Kossuth téri felvonulásával. Kb. 170 résztvevő vonult beöltözve a
megnyitó helyszínére, a főtéri adventi színpadhoz, ahol a város alpolgármestere,
Komolay Szabolcs köszöntötte a résztvevőket és a város közönségét. Ezt követően
negyven perces műsor keretében mutatkoztak be a tíz esztendős évfordulójukat
ünneplő debreceni betlehemezők és a nagymuzsalyi betlehemes csoport tagjai.

December 9-én, szombaton a DMK Belvárosi Közösségi Házának Pódiumtermében, 9
órától 21 óráig rövid ebéd és vacsora szünettel egész nap, folyamatosan, feszes rendben
és nagy közönségtetszés által kísérve zajlott a 21 csoport bemutatkozása. December
10-én, a rendezvény zárónapján tartottuk a szakmai tanácskozást „A Kárpát-medence
szakrális dramatikus szokáshagyománya, mint élő nemzeti kincs” címmel, melynek a
betlehemes szokáshagyomány gyűjtése, rögzítése és a nyilvánosság biztosításának
lehetőségei volt a témája, az együttműködő partnereink részvételével. A Nemzetközi
Betlehemes Találkozó résztvevői a fő helyszín mellett ellátogattak Debrecen városába és
közvetlen környékére is. Felléptek az adventi családi programokon, a Debreceni
Művelődési Központ intézményi egységeiben, együttműködő intézményekben,
templomokban, és Debrecen külső körzeteiben is.
Eddigi találkozóink egyik legjelentősebb hatásaként könyvelhetjük el a Székelyföldi
Betlehemes Találkozó folyamatos megrendezését Székelyudvarhelyen, mely a felvidéki
és kárpátaljai találkozókhoz hasonlóan regionális szerepkörű és vállalja a határainkon
túli legnagyobb lélekszámú tömbmagyarság hagyományőrzőinek összefogását, ezáltal
kulturális-nyelvi identitásának megtartását, erősítését. A XXVII. Nemzetközi Betlehemes
Találkozó után is megállapítható, hogy a találkozók folyamatos fenntartásának
garanciája az együttműködők körének folyamatos bővítése, a társadalmasítás, a
tudományos és laikus közvélemény figyelmének fókuszálása e páratlanul gazdag
örökségre, a szokáshagyomány autentikus formáinak továbbélése, visszataníthatósága
érdekében. Ezért különösen nagy fontosságú a debreceni találkozó Szellemi Kulturális
Örökség Jó gyakorlatok nemzeti nyilvántartására kerülése, ami még inkább ráirányítja a
figyelmet a betlehemezésre.
A magyar nyelv napi programok 2017-ben:
2011-ben az Országgyűlés – az Anyanyelvápolók Szövetségének javaslatára - november
13-át a magyar nyelv napjává nyilvánította. Debrecen Megyei Jogú Város Kulturális
osztálya a Debreceni Művelődési Központot bízta meg, hogy 2017-ben is koordinálja azt
a programsorozatot, melyben méltóképpen megemlékezhettünk az ünnepről. A
programsorozathoz több intézmény, szervezet is csatlakozott (Alföldi Nyomda, Csokonai
Színház, Nagyerdei Víztorony, Debreceni Református Kollégium, Déri Múzeum, Főnix
Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft., Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Szent
József Általános Iskola és Gimnázium), így városszerte nagyon sok eseménnyel vártuk az
érdeklődőket, elsősorban az általános- és középiskolás gyermekeket. 2017 a reformáció
emlékéve volt, és tavaly ünnepeltük Arany János születésének 200. évfordulóját is. A
magyar nyelv napjának 2017-ben központi témái a reformáció hatása a magyar nyelvre
és Arany János munkássága volt.
Az ünnep kiemelt eseményét a Debreceni Református Kollégium Oratóriumában
tartottuk, ahol köszöntőt mondott Főtiszteletű Dr. Kustár Zoltán, a Debreceni
Református Hittudományi Egyetem rektora, előadást tartott Dr. Győri János, a
Református Művelődés- és Iskolatörténeti Kutatóintézet igazgatója és több száz diákkal
együtt szavaltuk el Arany János A legszebb virág című versét.
2017-ben Debrecen több testvérvárosa, Balatonfüred és Nagyszalonta is
kapcsolódott az eseményhez. Nagyszalontán a Csonka torony mellett ugyanabban az
időben, ugyanazt a verset (Arany János: A legszebb virág) szavalták el az Arany János
Elméleti Líceum diákjai, mint a debreceni középiskolások. Balatonfüred versmondó
versenyt hirdetett, amelyre meghívást kaptak határon túli magyar tannyelvű

középiskolák és Balatonfüred kulturális partnervárosai: Győr, Vác, Kecskemét,
Komárom, Szolnok, Debrecen, Gyula.

A DMK Belvárosi Közösségi Házában Arany János: A vigasztaló című versének két
versszakát szavalták el közösen a diákok Papp István színművész közreműködésével,
ugyanabban az időben, mint Balatonfüred középiskolásai.
Ezen a napon a Debreceni Művelődési Központ közösségi házai interaktív
programokat szerveztek főleg gyermeknek.
Következő nagy volumenű programsorozatunk a Kulturális Örökség Napjai, mely
esemény mára mozgalommá vált, melyben helyi önkormányzatok, közösségek, szakmai
és a civil szervezetek vesznek részt és fognak össze, hogy bemutassák épített
örökségüket. A részvétel egyúttal arra is jó alkalom, hogy önkéntesek és látogatók együtt
ünnepeljék a helyi értékeket. A hagyományosan szeptember harmadik hétvégéjére eső
programsorozat minden évben valamilyen mottó köré szerveződik, mely arra utal, hogy
az épületek történelmi emlékek, "üzenetek" a múltból.
A 2017-es jelmondathoz (Aranykorok emlékezete) kapcsolódva a Debreceni
Művelődési Központ intézményi egységei is több, szerteágazó kulturális tartalommal
bíró programot kínáltak városunk lakossága számára. Mindenekelőtt a TímárházKézművesek Háza égisze alatt működő Debreceni Értéktár mutatkozott be a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága valamint
Debrecen városa részéről a Debreceni Művelődési Központ és a Déri Múzeum által
szervezett rendezvényen, mely lehetőséget biztosított a Szellemi Kulturális Örökség
Nemzeti Jegyzékén szereplő közösségek bemutatkozására a Déri téren. A látogatók
megismerkedhettek többek között a tépei gyékényszövéssel, a mezőtúri fazekassággal, a
Matyó örökséggel, a Sárköz népművészetével, megkóstolhatták a karcagi birkapörköltet,
a borsodnádasdi molnárkalácsot és a szatmári szilvalekvárt is. A Debreceni Értéktár
pedig ízelítőt nyújtott a helyi népi kézműves mesterségek sokféleségéből, többek között
felvonultatva városunk kerámiaművészetének sajátosságait, a szűrrátét készítés
mesterségét, 19. századi viseleteinek rekonstrukcióját, valamint hímző kultúrájából egy
kisebb válogatást.
A Kulturális Örökség Napjai Déri téren és a város egyéb pontjain zajló programsorozata
mellett ugyanezen a két napon volt látogatható ingyenes formában, tárlatvezetéssel
egybekötött kiállításunk - A REFORMÁCIÓ 500 ÉVE – címmel, mely a város vallásos
ihletésű tárgyalkotó népművészetéből nyújtott ízelítőt a nagyközönség számára,
valamint a TÁJOLÓ TŰZZOMÁNC SZAKKÖR NÉPMESE FELDOLGOZÁSOKHOZ
KAPCSOLÓDÓ KIÁLLÍTÁSA. Szintén a hét vége programelemeit színesítő foglalkozás
keretében Lurkó Műhelyünkben a bőrműves mesterséggel ismerkedhettek az
érdeklődő gyerekek, fiatalok és felnőttek, melynek témája a karkötő készítés volt.
A programhoz csatlakozva ingyenes tárlatvezetést tartottunk a Tímárház műhelyeiben,
az állandó tímártörténeti kiállításon és az időszaki kiállításokon. A Tímárház egyik
legérdekesebb látnivalói a működés közben szemlélhető látványműhelyek. A
közelmúltban megújult műhelysor kézműves mesterei: Kiss Mihály szappanfőző,
Lugossy György fazekas, Molnár Tiborné hímző, Buka Csabáné csipkeverő, Hutkai László
bőrműves, Dobány Mariann díszüveges, Bolya Gergely sajtkészítő, valamint Sebestyénné
Győrffy Anna viseletkészítő-szűrrátétes mesterek. A Tímárház egykor szárítóként
működő épületrészében állandó tímártörténeti kiállítást tekinthettek meg az

érdeklődők, megismerve a debreceni tímármesterség eszközeiből, szerszámaiból, ill.
fennmaradt dokumentumaiból álló gyűjteményt.
A Tímárház Kulturális Örökség Napjához kapcsolódó programjai mellett intézményünk
több egységében is zajlottak párhuzamosan rendezvények.
A DMK Belvárosi Közösségi Házban épületvezetés és kiállítás keretében az egykori
Debreceni Első Takarékpénztár több mint 100 éves épületének történetét és a
szecessziós épület érdekességeit ismerhették meg a látogatók. JUBILÁL A HAJDÚBIHAR MEGYEI NÉPMŰVÉSZETI
EGYESÜLET – címmel a fennállásának 35.
évfordulóját ünneplő civil szervezet mutatkozott be válogatott anyagával, melyhez a
szombati napon szintén kapcsolódott tárlatvezetés, illetve az itt kiállító népi
iparművészek egy része a Déri téren zajló bemutatkozásnak is részese volt.
A népművészeti kincsek megismertetése mellett szerepet kapott a hét végén a képző-és
iparművészet is, hiszen ugyancsak a DMK Belvárosi Közösségi Házának kiállító
termében JELEN-LÉTEK - Alkotó debreceni családok címmel Horváth
Bíbor festőművész, Horváth István képzőművész, Szabó Antónia képzőművész, Szabó
József fotóművész kiállítása volt látogatható.
Ugyanebben az időpontban a DMK Homokkerti Közösségi Háza szervezésében a
Debreceni Népi Együttes tartotta évadnyitó táncházát, ahol nem csupán az együttes
tagjai, kicsik és nagyok rophatták a táncot, de szeretettel vártak minden laikus- kezdő
szinten táncolni kívánó fiatalt, felnőttet is a programra, ahol a hajdúsági táncok
alaplépéseivel ismerkedhettek a vidám hangulatú, estébe nyúló programon.
A Honvédtemető és Mauzóleum Emlékhely szintén egész hétvégén nyitva állt az
érdeklődők előtt, ahol látogatóink megtekinthették a temetőkertben található történelmi
vonatkozású emlékműveket, a „Haldokló oroszlánt”, a 48’-as emlékoszlopot, a magyar és
más nemzetiségű hősök sírjait, a Hősök Mauzóleumát, valamint tárlatvezetésen vehettek
részt a Honvéd Pantheon kiállításon.
Az épületlátogató programokon ingyenesen vehettek részt az érdeklődők. A
rendezvényekről egységes plakát készült, mely az intézményi egységekben és a DMK
honlapján is megjelent. A www.oroksegnapok.hu honlap propagálta valamennyi
Kulturális Örökség Napjaira regisztrált intézmény programját.
Intézményünk a kezdetektől rendszeres résztvevője a Magyar Népművelők Egyesülete
által meghirdetett „Kultúrházak éjjel-nappal” c. országos közművelődési akciónak. Az
esemény fő támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A kezdeményezéshez
immár 11. alkalommal csatlakozva, 2017-ben is számos értékes programmal hívtuk fel a
figyelmet közművelődési tereink nyitottságára, intézményünk sokszínűségére, a helyi
társadalomban betöltött közösségépítő szerepére.
2017. február 10-12-én nyolc intézményi egységünkkel csatlakozunk az akcióhoz, és
szervezünk a „Mindennapi hagyományaink” témához illeszkedő programokat, ezzel is
népszerűsítve intézményhálózatunk számos közösségi színterét és a bennük folyó
közösségi művelődést.
A programsorozattal elsősorban a helyi lakosság számára kívántunk színvonalas,
ingyenesen látogatható közösségi programokat kínálni. Rendezvényeink során

látogatóink betekintést nyerhettek az intézményi egységekben folyó változatos
kulturális tevékenységbe, megismerhették közösségeinket, az amatőr művészeti
munkát, színvonalas kulturális események (hagyományőrző farsangi közösségi
programok, táncházak, változatos témájú kiállítások, kézműves játszóházak,
interaktív ismeretterjesztő programok) részesei lehettek.
Programjainkat számottevő érdeklődés kísérte, a Debreceni Művelődési Központ a
rendezvénysorozathoz való csatlakozással - az óvodástól a nyugdíjasig - minden
korosztálynak kínált kedvére való programot, hangsúlyt fektetve a generációs
kapcsolatok erősítésére.
A meghirdetett három nap alatt összesen mintegy ezer látogató érkezett közösségi
házainkba, melyek változatos tematikájú programokkal igyekeztek megmutatni sajátos
arculatukat és értékirányultságukat.
A rendezvénysorozat népszerűsítése érdekében valamennyi programot feltüntető
egységes plakátot készítettünk, ill. a nagyobb programokhoz külön plakát is készült. A
www.kulturhazak.hu oldalra egységenként töltettük föl az egyes programokat.
Intézményi egységeink az alábbi programokkal csatlakoztak az országos közművelődési
akcióhoz:
DMK Belvárosi Közösségi Ház- galériájában LÉLEKJELENLÉT /ÉRINTETT DOLGOK
címmel OLÁH TIBOR fotóművész kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. Majd ezt
követően Február 10-én az 54. TERMÉSZETBARÁT HÉT rendezvényei keretén belül Hídvégi
- Üstös Pál: a Tisza Nagykövete, túlélési- és navigációs specialista, extrém túrázó
„Emberfeletti teljesítmények a hit erejével.” című előadását hallgathatták meg az
érdeklődők. Szintén ezen a napon az V. SZATHMÁRI PAP KÁROLY NEMZETKÖZI
FOTOGRÁFIAI FESZTIVÁL ZÁRÓÜNNEPSÉGE a nagyváradi AFIAP Euro Foto Art
Nemzetközi Egyesülettel együttműködve valósult meg.
A Tímárház – Kézművesek Házában a programhoz csatlakozva ingyenes
tárlatvezetést tartottunk a Tímárház műhelyeiben, az állandó tímártörténeti
kiállításon és az időszaki kiállításokon. A Tímárház egyik legérdekesebb látnivalói a
működés közben szemlélhető látványműhelyek. A közelmúltban megújult műhelysor
kézműves mesterei: Kiss Mihály szappanfőző, Lugossy György fazekas, Molnár Tiborné
hímző, Buka Csabáné csipkeverő, Hutkai László bőrműves, Dobány Mariann díszüveges,
Bolya Gergely sajtkészítő, valamint Sebestyénné Győrffy Anna viseletkészítő-szűrrátétes
mesterek. A Tímárház egykor szárítóként működő épületrészében állandó
tímártörténeti kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők, megismerve a debreceni
tímármesterség eszközeiből, szerszámaiból, ill. fennmaradt dokumentumaiból álló
gyűjteményt. Január 20. -ától A DERECSKEI RÁTÉTES SZŰRVIRÁGOZÁS 50 ÉVE –
címmel Sárközi Béláné, a Népművészet Mestere, szűrrátét készítő népi iparművész
kiállítása valósult meg, illetve ugyanettől az időponttól a kisgalériában ÍR
CSIPKEKIÁLLÍTÁS volt látható.



Újkerti Közösségi Ház

KERTBARÁTKÖRI VEZETŐSÉGEK TÉLI NÉPFŐISKOLAI KÉPZÉSÉRE került sor
február 10-én, majd ugyanezen a napon KARNEVÁLI KUCKÓ – farsangi zenés játszóház
az anzX zenekarral Farsangi hagyományok felelevenítése, farsangi zajkeltő eszközök
készítése természetes anyagok felhasználásával.
További kulturális programok amelyek ebben az időszakban zajlottak:
Február 11.- GÉNIUSZ KUPA - gyermek sakkverseny
Február 11. - LEGO-ROBOT PROGRAMOZÁS – interaktív foglalkozás kicsiknek
Február 17.- CSÁTTH ATIILA KARIKATURISTA EMLÉKKIÁLLÍTÁSA
A Homokkerti Közösségi Házban az „Utolsó Vacsora”- KÖZÖSSÉGI DISZNÓTOR ÉS
SZÜLŐK BÁLJÁRa került sor, illetve február 28-án farsangi álarckiállítást szerveztünk.
DMK Csapókerti Közösségi Házban AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETE – PORTRÉK
ERDÉLYBŐL – címmel Konyhás István fotókiállítását láthatták az érdeklődők, illetve
február 11-én a NEFELEJCS TERMÉSZETJÁRÓ KÖR zenés farsangi rendezvényére került sor.
DMK Kismacsi Közösségi Házában „MERT A FARSANG FEBRUÁRBAN NAGY
ÖRÖMÖT ÜNNEPEL” – CÍMMEL TARTOTTAK JÁTSZÓHÁZI FOGLALKOZÁST.
A Nagymacsi Közösségi Házban pedig NAGYMACSI FARSANG ÉS KISZEBÁB-ÉGETÉS a
Nagymacsi Közösségfejlesztők Csoportjának közreműködésével valósult meg. A
látogatókat színpadi produkciókkal, kézműves foglalkozásokkal, jelmez- és
fánkversennyel, farsangi bállal vártuk.
 Csapókerti Közösségi Ház
A közösségi rendezvények szervezésével kiemelt célunk: esélyt adni a közösségek
döntése alapján megvalósítandó feladatok megoldására, öntevékenységre, informális
önkéntes munkára. Szükséglet és igény szerint támogatjuk a helyi civil szervezetek
munkáját, elősegítjük a közösségek együttműködését, közös programjaikat. Erősítjük a
lakosság aktivitását az intézmény munkájának tervezésében, a programok
szervezésében és lebonyolításában, munkánk véleményezésében. A tervezésnél mindig
fontos szempont, hogy a városrész lakói csak akkor érezhetik sajátjuknak a
rendezvényeket, akciókat, ha az ötlettől a megvalósításig mindenben aktívan részt
vesznek, elsősorban rajtuk múlik a rendezvény sikere. Programjainkat a jövőben is a
csapókerti lakosok aktív támogatásával és részvételével kívánjuk tervezni és
megvalósítani.
Közösségi tervezéssel, a közösségek együttműködésén alapuló
nagyrendezvényeink, kiemelt programjaink 2017-ben:
Január 23. A magyar kultúra napja - Gálaműsort szerveztünk a Csapókerti Pávakör,
Hajdúsági Népzenei Együttes és a Főnix Néptáncegyüttes közreműködésével. Az ember
és környezete -Portrék Erdélyből címmel Konyhás István fotókiállítása nyílt ebből az
alkalomból.

Február 4. Városi Bor- és Megyei Pálinka Verseny-Debrecen kertbarát körei
részvételével nagy érdeklődés mellett rendeztük meg a hagyományos szakmai-közösségi
rendezvényt, tavaly először pálinka kategóriában is, 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.
Február 25.-március 11. Csapókerti Farsang- Minden korosztály számára tervezünk
tartalmas, szórakoztató programot. Gyermekeknek kézműves délutánt tartottunk,
időseknek farsangi bált, fiatalok és felnőttek részére egész napos farsangi cuhárét a
Főnix Néptáncegyüttes közreműködésével.
Március 13. Csapókerti Pilvax- Komplex történelmi kézműves és dramatikus játék,
melynek keretében a gyermekek megélhetik, eljátszhatják a március 15-i eseményeket,
elkészíthetik a kor jellegzetes használati tárgyait, jelképeit. Erre a délutánra a Csapókerti
Közösségi Ház Pilvax Kávéházzá alakult, ahol a gyermekek kokárdát, csákót, pártát,
zászlót készíthettek. Verselhettek magával Petőfi Sándorral, és korabeli táncokat
táncolhattak a Főnix Néptáncegyüttes tagjainak irányításával, Bíró Imre zenekarának
muzsikájára.
Április 11. - május 03. „A város napja” gyermek- és ifjúsági képzőművészeti
pályázat és kiállítás- Hagyományos pályázat és kiállítás, melyet idén 3 kategóriában
hirdettük meg: óvodásoknak, alsós és felsős általános iskolásoknak. A kisebbek
szabadon választhattak témát, a felsősöktől az Arany János-emlékév kapcsán a költő egy
szabadon választott elbeszélő költeményének vagy balladájának illusztrációját kértük. A
színvonalas gyerekalkotásokból színes kiállítást tudtunk rendezni. A díjátadót
képzőművészeti foglalkozás követte.
Április 10. Arany János szavalóverseny a költészet napja alkalmából- 2017-ben
ünnepeltük Arany János születésének 200. évfordulóját. Ebből az alkalomból a város
általános iskolásainak szavalóversenyt hirdettünk. A felhívásra 2 kategóriában (5-6.
osztály és 7-8. osztály) 42 fő jelentkezett. A szavalatokat szakértő zsűri bírálta.
(Várhalmi Ilona az Ady Gimnázium drámatagozatának vezetője, Sóvágó Csaba és
Vranyecz Artúr a Csokonai Színház művészei.)
Április 12-22. Föld napja rendezvénysorozat- Ismeretterjesztő előadásokat
szerveztünk a közösségeink és az iskolás korosztály számára. Rendhagyó tanórákat
tartott iskolásoknak Dr. Sápi Levente környezetvédelmi mérnök a háztartási hulladékok
újrahasznosításáról, szelektív hulladékgyűjtésről. Előadást tartott az öngyógyító
kiskertekről a Csapókerti Kertbarát Kör és az Életfa Idősek klubja tagjai számára.
Április 29. Liget téri piknik, szabadtéri sportnap- Hagyományos tavaszi rendezvény,
családi piknik minden korosztály számára színes programokkal, sportjátékokkal,
vetélkedőkkel. A résztvevők elsősorban a Közösségi Ház csoportjainak tagjai. Az egész
napos program során a Csapókerti Civil Emlékparkban játékos vetélkedő formájában
megemlékeztünk a Baráti Kör elhunyt jeles tagjairól, volt Föld napi totó, focitorna,
kaktusz élményültetés, népdaltanulás, kerékpáros KRESZ vetélkedő és métázás,
valamint gyerekek és felnőttek közösen kigazolták, rendbe tették a Liget téri szökőkutat.
Május 27. Gyermeknap a Liget téren - Széles civil összefogással megvalósuló
rendezvény, családi program (vásári bábjátékok, gólyalábasok, játszóházak, gyermek-

rajzverseny, kispályás foci bajnokság. színpadi műsor). 2017-ben a rendezvényen
fellépett a Kuckó Művésztanya, Kiváncsi Katica és Mesezenekara, Sőrés Rozka
mesemondó és a londoni The Otherhalves Utcaszínház.
Június 24. XVlII. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál- A Főnix Gyermek és Ifjúsági
Néptáncegyüttessel közösen szerveztük meg a Szent-Iván napi néptánc- és pásztor
kultúra hagyományai alapján programunkat 9 hazai és 4 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.
Szeptember 23. XIII. Csapókerti Szomszédsági Nap- Őszi kapunyitó rendezvényünk,
gyerekeknek, fiataloknak, családoknak, felnőtteknek szóló komplex szabadtéri program,
amit idén az esős, hideg idő miatt sajnos bent, a Csapókerti Közösségi Házban kellett
megrendeznünk. A színpadon a közösségi ház előadó-művészeti közösségei mutatkoztak
be, emellett volt fúvószenekari előadás, kézműves foglalkozások, tanácsadó programok,
slambucfőzés, zene bölcsi, színjátszó köri produkció és „utcabál”. A Csapókerti Baráti
Kör Egyesülettel közös rendezvény.
November 04. V. Csapókerti Civil Expo- Csapókerti civil szervezetek
együttműködésben megvalósuló bemutatkozása, egész napos ismeretterjesztő,
szórakoztató programja. A rendezvény házigazdái idén a Magyar Kaktusz és Pozsgás
Társaság Közhasznú Egyesület és a Csapókerti Gombász Klub voltak. A Csapókerti Baráti
Kör Egyesülettel közös rendezvény.
December 9-13. Arany7 Karácsonyváró Programsorozat- A programsorozat
keretében kézműves délutánt szerveztünk a környék iskolásainak, volt ingyenes
filmvetítés és a Csapókerti Baráti Kör Egyesülettel együttműködve megszerveztük a
közösségeink karácsonyi ünnepségét. A program záró rendezvénye az első alkalommal
megrendezett Csapókerti adventi hangverseny volt, amit a Csapókerti Református
Templomban tartottunk a Csapókerti Pávakör, a Maróthy Pedagóguskórus és Sárosi
Dániel orgonaművész közreműködésével.
 Homokkerti Közösségi Ház
A 2017-es esztendő a megújulás jegyében zajlott. Ennek szellemében törekedtünk a
helyi értékek feltárására, a kultúra minél szélesebb palettájának közvetítésére, a
szabadidő eltöltésének értelmes és hasznos feltételeinek megteremtésére.
2017. február 14-én a közönség nagy megelégedésére valósult meg a „Bálint kedvenc
szerelmes versei” címet viselő programunk! A versdélután célja az volt, hogy felhívja a
figyelmet egyrészt a klasszikus és kortárs magyar szerelmi líra gyöngyszemeire,
másfelől pedig ráirányítsa szellemünket a Bálint nap ősi hagyományaira. Bíró Imre
népzenész és Tóth Gyula brácsás. A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti
Közösségi Háza számára nagy megtiszteltetés volt, hogy elfogadta a meghívást a Főnix
Irodalmi Kör. A csoport 5 fővel emelt kalapot – versek szavalatával, versek
megzenésítésével – a szerelem lírikus eszménye előtt! A versek összeállításában
kulcsszerepet töltött be B. Orosz István költő, grafikusművész, aki saját verseit - legújabb
kötetéből - megzenésítve adta elő! A magyar költészet napjára készülve „Rímcsalogató

versdélután” címet viselő programot szerveztünk, melybe meghívott vendégként volt
jelen V. Hegedűs Zsuzsa és a Rozmaring népdalkör. „Miért van letakarva?” címmel
palástbemutatás és értelmezés valósult meg a Debreceni Művelődési Központ
Homokkerti Közösségi Házában. A reformáció 500. évfordulójára ebben a formában is
emlékeztünk! A papi viseletről megtudható biblikus képet Szabó László református
lelkész vázolta fel a szép számú érdeklődő előtt.
2017. május 13-án első alkalommal került megrendezésre a Kertvárosi Kutyák
Karneválja. A gazdikat és a látogatókat pogácsával és teával várták a szervezők. Három
kategóriában versenyezhettek az érkező ebek: kistestű, közepes- és nagytestűek. A
programot támogatták és koordinálták a Debreceni Kutyaiskola vezetői és segítői.
2017. április 29-én szintén első alkalommal szerveztük meg a „Győzd le Maradonát!Homokkerti dekázó és ügyességi versenyt! Gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában
vártuk a jelentkezőket. Míg a vállalkozó kedvű gyerekek, és fiatal felnőttek előkészültek,
addig László Gyula labdazsonglőr, többszörös világrekorder tartott ütemes zenére
lélegzetelállító bemutatót a résztvevők legnagyobb örömére.
Június elején a Pitypang Óvoda ovisai örültek kiemelten annak a ténynek, hogy
Homokkerti Homokvárépítő Versenyt szerveztünk. A várakhoz a homok
magánszemély révén történt felajánlásra és leszállításra, azonban a zászlókat és egyéb
harci kiegészítőket a kicsik hozták magukkal!
Havi rendszerességgel történő kiemelkedő pillanatsora volt az évnek a Kreatív
Kemencés Délelőtt/Délután. Egyik hónapban óvodások, a másikban általános
iskolásokat hívtunk meg. Gyerekek a saját korosztályukban egyszerre voltak jelen a
Petőfi Sándor Általános Iskolából, az Epreskerti Általános Iskolából, Valamint a Bánki
Református Általános Iskolából. Az ovisokat azalábbi intézményekből kísérték a
Homokkertbe: Homokkerti Pitypang Óvoda; Szivárvány Óvoda; Bánki Református
Óvoda. Minden alkalomkor szerves egységet képezett a néptánc oktatása, aktuális
kézművesség, valamint az elmaradhatatlan kemencés ételek kóstolója. Ez a
rendezvénysorozat is feledhetetlen élményeket nyújtott a gyermekeknek és kísérőiknek!
Új programként jelent meg a Homokkerti Nyári Esték könnyed könnyűzenei
eseménysora. 2017. július 27-én Cserháti estet tartottunk, és megbizonyosodhattunk
afelől, hogy hangsúlyos igény van a Homokkertben a könnyűzenével való töltekezésre. A
könnyűzenei ingergazdagság folytatódhatott egy következő koncerttel, amikor is egy
fiatal zenészekből álló formációt, a Funbaxtesis zenekart fogadhattunk a megjelentek
legnagyobb örömére.
Intézményünkben méltó helyet kaphatott 2017-ben a népzene, a Debreceni Népi
Együttes közreműködésének és állandó szakmai munkájának köszönhetően. A
könnyűzenei töltekezés után, a kulturális sokszínűség jegyében 2017-ben új
programsorozatot kezdtünk „Komolyra fordítva” címmel. A klasszikus zenét tisztelők
és kedvelők tábora a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának fiatal
tubaművészeinek csodálatos játékában gyönyörködhettek a résztvevők.
Az év végéhez közeledve innovatív lelki igényként merült fel, hogy a minden tiszteletet
és szeretet megérdemlő hölgyek mellett a felelősséget vállalni tudó, és ekképp szeretve
törődő is köszöntve legyen. Ennek szellemében szerveztük meg a „Tisztelet a
férfiaknak!” című programunkat.
November 16-án a Nemzetközi diáknap keretében How are you? címmel olyan esemény
valósult meg, amire még hosszú ideig emlékezni fogunk! Hatalmas élmény volt nemcsak
a Petőfi Sándor Általános Iskola 80 diákjának, de a DMK munkatársainak is, hogy

Németországból, Olaszországból, Spanyolországból, és nem utolsó sorban Argentínából
érkező fiatalok bemutatták hazájuk kultúrájának legfőbb pontjait.
Április 28-án Táncház valósult meg a Debreceni Népi Együttes vezetésével.
Tavasszal, majd október hónap elején Hangszerbemutató keretében tehettek szert
gyerekek alapvető, de mégoly fontos ismeretekre. ez utóbbi időpontban a
hangszerbemutatót Bíró Imre és Dr. Borosné Toplenszky Tímea népzene pedagógusok
tartották.
Legalább 30 hangszert megszólaltattak a másfél óra alatt, miközben meséltek a
hangszerek anyagáról, megtalálási helyéről és használatáról is egy-egy oda való népdal
kíséretében. Volt legalább 20 féle fúvós (pl: többféle furulya, fuvolák, pánsípok), 10 féle
pengetős (pl: citera, koboz) és legalább 10 féle ütős hangszer (pl: ütő gardon, dobok) is,
amit a gyerekek a program végén ki is próbálhattak, meg is szólaltathattak.

Kodály emlékévhez kapcsolódóan „Gyertek lányok ligetre” –mese- zene- óvoda címen
interaktív foglalkozás valósult meg zenepedagógus és óvodások részvételével április 4én „Anyám a napsütés a tündöklő égbolton…” édesanyák és nagymamák köszöntése
történt a DMK Homokkerti Közösségi Házában. Felléptek a Homokkerti Pitypang Óvoda
óvodásai, majd a Petőfi Sándor Általános Iskola Diákjai és a Debreceni Népi Együttes
táncosai. A gyerekeket a tanárok magas színvonalon felkészítették. Nagyon szép volt a
műsor, az
Édesanyák és Nagymamák is nagyon meghatódtak. Az Édesanyákat és a
Nagymamákat idézettel és bonbonnal köszöntöttük
 Józsai Közösségi Ház
Február 25.JÓZSAI FARSANGI CSALÁDI NAP- „Arcod rejtsed álarc mögé” címet viselte
a farsangi kézműves játszóház, ahol a résztvevők többféle farsangi álarcot, kiszebábot és
busó maszkot készíthettek.„Ég a kisze, lánggal ég”- kiszebáb készítéssel és égetéssel
folytatódott a délután. A műsor első részében a Csokonai Nemzeti Színház művészei
léptek fel, a második részben a Guzsalyas néptáncegyüttes produkcióját láthatta a
közönség.
Március 18.- IX . JÓZSAI PÁLINKA ÉS POGÁCSAVERSENY- A közel egy évtizedes
múltra visszatekintő, kiemelt jelentőségű rendezvényt az elmúlt évben felvette
városunk a Debreceni Értéktárba. A Józsai Kertbarát Kör és a DMK Józsai Közösségi Háza
közös szervezésében megvalósult program előkészítésében részt vettek a megye
kertbarát körei, a Józsai Település- és Közösségfejlesztő Egyesület, valamint a közösségi
házban működő klubok, csoportok is. Fellépett a Debreceni Népi Együttes Szarkalábas
csoportja, a Csapókerti Kertbarát Kör énekesei, a Hajdúdorogi Görög Demeter Kertbarát
Kör színjátszói, a Muzsikáló Egészség Alapítvány AMI népzene tagozatos tanulói és az
Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület Március 24.- „SZÁLL A MADÁR ÁGRÓL ÁGRA- SZÁLL
AZ ÉNEK SZÁJRÓL SZÁJRA”- Megyei népdal éneklési verseny- Idén hetedik
alkalommal rendeztük meg a Józsai Közösségi Házban a megyei népdaléneklési versenyt,
a Muzsikáló Egészség Alapítványi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a DMK Józsai
Közösségi Ház közös szervezésében.A résztvevők a verseny szünetében kézműves
foglalkozáson festhettek, ragaszthattak az előtérben, és a Józsai Fiókkönyvtárban is
kézműves foglalkozással és könyvajánlóval várták az érdeklődő gyerekeket.

Április 9."VIRÁGVASÁRNAP! TE SZÉP! TE CSODÁS!” – egész napos családi
rendezvény- A Józsai Közösség Ház és a Józsai Település-és Közösségfejlesztő Egyesület
idén második alkalommal várta a családokat közös virágvasárnapi rendezvényre. A
tartalmas program és a jó idő százakat vonzott a Józsa parkba vasárnap délelőtt. Ezen
gondolatok indították a szervezőket és együttműködőket arra, hogy elkészítsék Józsa
első közösségi rétesét. A tervekben 10 méter hosszú rétes kinyújtása szerepelt, de a
jelentős számú segítőnek, és a sokféle alapanyag- felajánlásnak köszönhetően közel 20
méternyi közösségi rétes sült ki.
Május 5-6. CÍVIS NÉPZENEI FESZTIVÁL - két napos rendezvény- „A DUNÁTÓL
KELETRE” - TÉRSÉGI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI NÉPZENEI VERSENY- t általános és
középiskolás tanulók számára szólóhangszer és zenekar kategóriákban hirdettük meg.

Célunk az volt, hogy lehetőséget teremtsünk a térségben hangszeres képzésben
részesülő gyermekeknek és fiataloknak a bemutatkozásra, megmérettetésre, zenei
ismereteik továbbfejlesztésére. A hagyományőrző pávakörök és zenekarok részére
hirdettük meg a „TÉRSÉGI NÉPZENEI TALÁLKOZÓT”. A pályázattal lehetőséget
kívántunk teremteni a térségben működő felnőtt népdalkörök és zenekarok részére a
bemutatkozásra, zenei ismereteik továbbfejlesztésére. A két napon közel 350 fellépő
produkcióját hallhattuk. A fesztivál második napján a felnőtt korosztályú népzenei
csoportok térségi találkozója zajlott. A fellépő 15 csoport teljesítményét szintén KÓTA
minősítéssel értékelte a zsűri. Október 14.-JÓZSAI SZÜRETI NAP – NYÚLFESZTIVÁL ÍNYENCSÉGEK NAPJA A rendezvény indításaként a Gólyalábasok és a Kikiáltó Kisbíró jó
hangulatot csináltak, a produkciójuk sok néző tetszését nyerte el. A közös átvonulás után
a kisszínpadnál játszó Szeredás Népzenei együttes fogadta az érkezőket. Az idei nyúlfőző
verseny rendhagyó módon zajlott, mivel nemcsak a józsaiak, hanem az egész ország
lakossága körében népszerűsítette a hazai nyúlhús fogyasztásának előnyeit. nyúlhús
iránti érdeklődés felkeltésére irányuló, június 9-én kezdődött országos nyúlhús
promóció itt ért véget, október 14-én.
A Földművelésügyi Minisztérium által kezdeményezett, és az Agrármarketing Centrum
által is támogatott kampány keretében településünkre látogatott Ugron Ákos Gábor, az
állami földekért felelős helyettes államtitkár, aki röviden bemutatta a hazai
nyúltenyésztés helyzetét. Összesen 27 amatőr szakács és baráti társaság nevezett be a
versenybe.
Október 27.-,,GYÖKEREIM A FÖLDEDBE KÖTNEK” - TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ AZ I.
VILÁGHÁBORÚ ESEMÉNYEIBŐL- A versenyre 5 csapat érkezett a döntőre, mely jó
hangulatban zajlott, a zsűri és a felkészítő tanárok elégedettek voltak a szervezéssel.
 Kismacsi Közösségi Ház
"Itt az új év, új jót hozzon!" zenés,táncos mulatság- A Macsi Nyugdíjasklub
pótszilveszteri mulatságára a Belvárosi Nyugdíjasklubból, a Debreceni Szépkorúak
Klubjából és a Hajnalcsillag Nyugdíjasklubból érkeztek vendégek.
Nagyanyáink praktikái sorozat: farsangi szokások, csigacsinálás -A Macsi
Nyugdíjasklub hagyományos rendezvénye a Nagyanyáink praktikái sorozat. A

résztvevők az egész napos program alatt csigacsináló versenyen indulhattak, az
érdeklődők megismerkedhettek a csigakészítés fortélyaival. A színes műsor és a
hagyományos ebéd után a táncé, a mulatságé volt a főszerep.
Kismacsi családi juniális- Ki mit tud, karaoke, ugrálóvár, kézműves foglalkozások,
arcfestés, csillámtetkó szerepelt a program kavalkádban.
Őszköszöntő Családi Nap- Kertjeink Értékei: a kismacsi kertek termésének legszebbjeit
állítottuk ki az értékasztalra. Kiegészítő programokként ugrálóvár, főzőverseny,
kézműves foglalkozások, aszfaltrajzverseny, asztalitenisz verseny, kemencézés
színesítették a napot.
Nagyanyáink praktikái sorozat: Márton napi sokadalom- A Macsi Nyugdíjasklub
hagyományos rendezvényének rendszeres vendégei a Belvárosi Nyugdíjasklub tagjai.
Adventi családi délelőtt- Az adventi délelőtt első fellépői a Mosolykert Óvoda Kismacsi
Telephelyének két csoportja - a Pillangó csoport karácsonyi dalokat és verseket adott
elő, a Maci csoport pedig betlehemes játékot. A vendégelőadók, Simon Erika és a
betlehemes csoport műsora is nagy tetszést váltott ki a résztvevők körében.
 Nagymacsi Közösségi Ház
Nagymacsi Gyermeknap (május 14.)
A közösségi ház udvarán és nagytermében folyó programokon vehettek részt a
gyermekek a családjukkal együtt. Táncos színpadi produkciók, kézműves játszóházak,
vetélkedők, népi gyermekjátékok színesítették a programot.
III. Nagymacsi kenyérünnep (augusztus 26.)
Hagyományos rendezvény, ez a nagymacsi falunap, mely az új kenyér ünnepéhez
kapcsolódik. A család minden tagjának szólnak az egész napos programok: kispályás
labdarúgótorna, kemencében kenyérsütés és más ételek szabadtéri főzése-sütése,
játszóházak, ugrálóvár, színpadi műsor (magyar népmese és néptánc), „nagymacsi erős
ember és ügyes asszony” választás. A nap bállal zárult.
IV. Nagymacsi szüreti mulatság (október 07.)
Hagyományos rendezvény az őszi betakarítások idején. Programelemei: kézműves
játszóház, kenyérlángos sütés, lovasszekerek díszítése, lovasszekeres felvonulás a
kisbíró vezetésével, este szüreti bál a közösségi ház nagytermében. A bál alatt játékos
feladatokkal megválasztottuk a nagymacsi csőszkirályt.
Adventi családi délután (december 02.) és adventi gyertyagyújtások
Adventi családi délutánt szerveztünk advent 1. vasárnapja előtti szombaton. A családi
programban kézműveskedés, karácsonyfa-díszítés, a karácsonyi dekoráció elkészítése,
ünnepi műsor és adventi finomságok kóstolója volt.
Az adventi gyertyagyújtás a hagyományos programok közé tartozik, melyet a közösségi
ház nyitása óta minden évben megrendezünk. 2017-ben advent 1., 2., 3. vasárnapján
gyűltünk össze a falu adventi koszorújánál, hogy együtt készítsük fel lelkünket az
ünnepre. Minden alkalom a református tiszteletes asszony adventi gondolataival
kezdődött, majd ünnepi műsor, s ezt szeretetvendégség követte.

 Ondódi Közösségi Ház
2017-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. 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. Sajnos ezen a tendencián 2017-ban sem tudtunk változtatni, bár egyre
több „új arcot” fedezhetünk fel a rendezvényeken. A programok lebonyolításában
jelentős szerepe van az önkénteseknek, akik elsősorban az egyesület tagjai közül
kerülnek ki, de egyre több, 50 órás közösségi szolgálatot teljesítő diákot is sikerült
megszólítanunk.
2017-ben megvalósult rendezvények, közösségi akciók:
2017. február 18. „Itt a farsang, áll a bál!”- farsangi délután - A rendezvényen immár
hagyományosan jelmez- és fánkversenyt, kézműves foglalkozásokat szerveztünk.
Vendégünk volt a Kuckó Művésztanya Utcaszínház és az ORT-IKI Báb- és Utcaszínház,
akik egy tűzzsonglőr műsor keretében elégették a telet jelképező kisze bábot.
2017. március 15. Forradalmi játszóház és táncház- Először szerveztünk
családoknak szóló programot nemzeti ünnepünkön 50-60 fő részvételével. A résztvevők
a kézműves asztaloknál, kokárdát, csákót, pártát készíthettek és a Debreceni Népi
együttes táncosainak vezetésével Bíró Imre és zenekara muzsikájára táncot tanulhattak.
A helyi gyerekekből álló Tarka-Barka Játszókör tagjai szerkesztett ünnepi műsorral
készültek.
2017. június 3. III. Ondódi Pünkösdi Királyválasztás és Gyermeknap -4 fiatal férfi
vállalta a pünkösdi királyságért a megmérettetést a közönség aktív szurkolása mellett
Battai István vezetésével. Természetesen a programot színpadi műsorok, játszóházak,
babajátszó, aszfaltrajz-verseny is színesítette. A nap utcabállal zárult.
2017. május 6. Városrészi futball kupa- Eredetileg focipálya avatót terveztünk, de
nem lett kész a pálya, ezért egy városrészek közti kupát szerveztünk, ahová 6 csapat
érkezett a helyieken kívül Nagymacsról, Kismacsról és Hajdúböszörményből. Ez a
program is mutatja milyen nagy az igény a településen a sportolási lehetőségek iránt.
Mindenképpen fejleszteni kell ezeket a lehetőségeket.
2017. szeptember 9. Őszköszöntő Családi Nap- A délután gyermekeknek szóló
„Ondódi 5 próba” játékkal indult, amit az ORT-IKI Bábszínház, Kuckó Művésztanya
előadása, táncbemutatók és kézműves foglalkozások követtek. A fiatal felnőtteknek
utcabált is szerveztünk.
2017. október 21. Orsolya napi vigasság-„Orsolya napja megjeleníti a téli időjárást” –
tartották a régiek. Vagyis, amilyen az idő ezen a napon, olyan lesz a tél is. Az asszonyok
úgy vélték, hogy éppen ideje Orsolya napján leszedni a káposztát, betakarítani a kerti
veteményeket, mert ki tudja, milyen időjárás következik.”A rendezvényünkön ezért a
káposzta köré szerveződtek az események.

 Tímárház- Kézművesek Háza
A Tímárház munkatársai 2017-ben a már előző években meghatározott alapelvet
követték nyomon, miszerint újszerű, innovatív pályázatokkal, programsorozattal
kívánták megismertetni- népszerűsíteni magyar hagyományainkat, identitásunkat,
hagyományon alapuló gyökereinkből táplálkozó kultúránk elemeit.
Igyekeztünk azokra az évfordulókra, jubileumokra alapozni, melyeknek 2017-ben
gazdag tárháza állt rendelkezésre.
Mindenek előtt ebben az évben ünnepeltük a Magyar népmesék rajzfilmsorozat
indulásának 40. évfordulóját, melyre egy egész éves programsorozatot építettünk fel,
s mely alkalomról tudomásom szerint országos szinten sem emlékezett meg gazdagabb
összeállítással egyetlen kulturális intézmény sem.

A vetélkedősorozat, mely több mint harminc alkalommal került megrendezésre, emléket
állított a magyar népmesehagyományoknak, játékos- feladatmegoldó formában tanította
a résztvevő gyerekeket, végül pedig a kollégák saját kezűleg készített ajándékaival és a
felejthetetlen élménnyel gazdagodhattak a távozók, összességében az év folyamán több
mint ezer óvodás és iskolás korú gyermek. Ehhez a sorozathoz kapcsolódott „Mesés
hagyományaink” címmel egy- a népmeséket feldolgozó- rajzpályázat, mely szintén
végig kísérte az évet, s a pályázat záróakkordjaként megtartott díjátadó ünnepségen
több mint kétszáz alkotás volt megtekinthető- közöttük sok- sok régiónkon kívülről
érkezett mű is, tehát szándékainkat meghaladó módon országos népszerűségre tett szert
a rendezvény.
Mindemellett ebben az évben Arany János születésének 200. évfordulóját is volt
szerencsénk egy pályázattal megünnepelni, ahol felső tagozatos diákok részvételére
számítottunk, s az alapos előkészítésnek köszönhetően szintén szép számú jelentkező
vett részt ezen az eseményen is, mely díjátadó ünnepséget (ahogyan a másik két
pályázatunk esetében is) jelentős mértékig támogatta az Alföld Nyomda. A cég
támogatásával színvonalas, értékes kiadványaival, méltó módon tudtuk megajándékozni
a versengésben résztvevő diákokat.
Mint ahogyan azt az előbbiekben is említettem, bővelkedett ez az év évfordulókban,
melyek közül szintén kiemelkedő Szabó Magda születésének 100. évfordulója.
Ahogyan a népmese pályázatunkkal a kisiskolásokat és óvodásokat, Arany Jánoshoz
kapcsolódó pályázatunkkal a felső tagozatos diákokat, úgy Szabó Magda nevéhez
fűződően a középiskolás korosztályt kívántuk bevonni egy játékos vetélkedésbe. Több
tekintetben a legnehezebb feladat ezt a korosztályt bevonni ilyen típusú pályázatokba,
ám nem lehetetlen, mi sem bizonyítja mindezt jobban, minthogy Budapestről és
Székesfehérvárról is érkeztek a regény illusztrációs pályázatunkra alkotások. Nagyon
magas színvonalú munkák születtek, melyeket a művésztanárokból álló zsűri méltó
módon jutalmazott.
Itt szeretném egyben megköszönni a Debreceni Művelődési Központ vezetőségének,
hogy valamennyi pályázatunk díjai anyagi hátterének megteremtésében jelentős
szerepet vállalt.
Végül, de nem utolsó sorban Kösöntyű pályázatunkat említem meg, mely immár
negyedik éve működik, országos szintűvé fejlődött és egyre nagyobb népszerűségnek
örvend ahogyan a tavalyi évben, úgy az idén is sok érdeklődőt vonzott.

2018-ban jubilál a pályázat, melyhez kapcsolódóan szeretnénk egy nagyobb volumenű
ünnepségsorozatot létrehozni, s mely egyediségével- különlegességével szintén fontos
eleme egész éves kulturális tevékenységünknek.
Összességében tehát a fent említett négy pályázat illetve vetélkedősorozat sok- sok
előkészítő- szervező munkával járt, ám valamennyi sikere és a rengeteg pozitív
visszajelzés jelentett számunkra önigazolást, hogy érdemes akár évfordulókhoz, akár
egy- egy különleges téma kapcsán megmérettetni- játékos versengésre invitálni a
fiatalságot, hisz az elért eredmények, a sikerélmény szárnyakat adhat számukra,
számunkra pedig jól eső érzés, hogy örömet szerezhettünk.
Programjaink tehát az idei évben is meglehetősen változatos korosztály számára
kínáltak kikapcsolódási lehetőséget. Pályázataink mellett szintén hagyományos módon
több féle kézműves tevékenységet- játszóházi foglalkozásokat szerveztünk gyermekek
számára, melyhez különösen a hét végi időpontokban szép számmal csatlakoztak
szülők- nagyszülők is, de mindemellett több olyan rendezvényünk volt ahol kifejezetten
a felnőtt korú nagyközönségre számítottunk és általában ezekhez a programokhoz
(annak szerves részeként) vendéglátás is kapcsolódott, ahol a helyi gasztronómiai
jellegzetességekkel is megismerkedhetett a nagyközönség.
Nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó rendezvények
A Belvárosi Közösségi Házban- Talpra magyar! - családi táncház 2017. március 15.A rendezvény célja a debreceni néptáncegyüttesek és intézményünk
együttműködésének elmélyítése révén nemzeti identitásunk erősítése. Közvetlen célnak
tekintettük a családosok megszólítását is: rendezvényünk kézműves foglalkozásokkal
vette kezdetét, majd a néptáncegyüttesek forgószínpad-jellegű verbunkbemutatói,
illetve tánctanításai követték egymást. Innovatív eleme volt a táncháznak a reformkori
társastáncok, jelesül a körmagyar felelevenítése, tanítása a Hortobágy Néptáncegyüttes
táncosai által. A szünetekben 48-as népdalok és katonaénekek tanítása zajlott, majd
Bárdosi Ildikó és Juhász Erika Molnár Miklós zenekarával „Legyen úgy, mint régen volt”
címmel 1848-49 emléke előtt tisztelgő műsort adtak, a végén közös énekléssel.
Az Aradi vértanúkra emlékeztünk 2017. október 6.-án, ahol közreműködött a Főnix
irodalmi Kör.
Emlékműsor az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére
2017.október 18án, ahol együttműködő partnerünk a : Debreceni Nyugdíjas Klub volt.
A Tímárház Kézművesek Házában- Játszani Jó! címmel 2017. március 11-én
készítettünk a résztvevőkkel kokárdát zsinórsodrással, illetve filc alapanyagból.
A Józsai Közösségi Házban -„TALPRA MAGYAR!” - Gárdonyi Sándor történész
előadása 2017. március 14. - A vetítéssel egybekötött előadáson Gárdonyi Sándor
ismertette a forradalom előzményeit, kirobbanását, majd a szabadságharc lefolyását.
Kitért az események nemzetközi hatására is. A 15 órakor kezdődő előadáson részt
vettek a felsőjózsai nyugdíjasklub tagjai és a Gönczy Pál Általános Iskola felső tagozatos
tanulói. A 16 órai előadáson az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület tagjai vettek részt.
„MÁRCIUS 15”- művészetpedagógiai foglalkozás Gárdonyi Sándor irányításával - A
foglalkozás első részében Nagy Mária beszélgetett a gyerekekkel nemzeti ünnepünkről.
Utána Gárdonyi Sándor tartott rövid összefoglalót a forradalmi eseményekről. A
gyerekek a kivetítőn megnézték nemzeti jelképeinket (kokárda, Kossuth-címer), és
reprodukciókat a forradalom és szabadságharc eseményeiről.

1956-os FORRADALOM EMLÉKÉRE 2017. október 18.- Gárdonyi Sándor történész
tartott diavetítéssel illusztrált előadást, mely szemléltette a korabeli eseményeket, azok
előzményeit, következményeit a legújabb történelmi kutatások tükrében.
A Csapókerti Közösségi Házban -Csapókerti Pilvax Kávéház 2017. március 13.- A
rendezvény keretében az 1848-as Forradalomra és Szabadságharcra emlékeztünk egy
dramatikus játszóházban, ahová általános iskolás gyermekeket vártunk. A program
során a „Csapókerti Pilvax Kávéházban a gyerekek tevékenységeken keresztül élték meg
az ünnepet, az ünnep történéseit. A kézműves foglalkozásokon a korral kapcsolatos
dolgokat készíthettek, táncokkal, szavalatokkal szintén az ünnepet idézték. Az elkészített
tárgyakért Kossuth bankót kaptak, amivel vásárolhattak a kávéházban és részt vehettek
egy nagy árverésen.
A közösségi házban működő Életfa Idősek Klubja egy-egy foglalkozás keretében
emlékezett meg az 1848-as és 1956-os eseményekről.
Az Ondódi Közösségi Házban - Forradalmi játszó- és táncház 2017. március 15.- A
helyi gyerekekből álló Tarka- Barka Játszókör ünnepi műsora után az érdeklődők
kokárdát, csákót és pártát készíthettek, és a Debreceni Népi Együttes táncosainak
vezetésével táncot tanulhattak Bíró Imre Zenekarának muzsikájára.
A Nagymacsi Közösségi Házban- „Talpra magyar!” 2017. március 14. - Az ünnepet
megelőző napon a helyi iskola gyermekcsoportjának műsorát nézhették meg a
településrész lakosai a Hajnalcsillag Nyugdíjas Klub foglalkozása keretében.
61 évvel ezelőtt történt. Emlékezzünk 1956-ra! 2017. október 21. Az ünnepi program

színpadi műsorból, kézműves tevékenységből és megemlékezésből állt. Papp István
színész színpadi műsora az érzelmekre hatott, a kézműves tevékenység során lyukas
nemzeti zászlót és a szabadságot jelképező madarat készítettünk, amiket „A közösségi
emlékezet fája” köré tűztünk, s Örkény István szemtanú írásait olvastuk fel.
A Honvédtemetőben- Március 15-i megemlékezés és koszorúzás volt a
Polgármesteri Hivatal és a Honvédség szervezésében.
Az Aradi Vértanúkra való emlékezés 2017. október 6. - Központi ünnepség,
koszorúzás.
A következő iskolák tartottak megemlékezést az alkalomból: Dienes János
Szakközépiskola, Arany János Általános Iskola, Ady Gimnázium, Hatvani István Ált .
Iskola, Gönczy Pál Általános Iskola.
Az Újkerti Közösségi Ház- „EZERNYOLCSZÁZNEGYVENNYOLC, TE CSILLAG” 2017. március
17.- A forradalmi táncház és kézműves játszóház tematikájú programra a Bolyai János
Általános Iskolából érkezett, harminc 2. osztályos tanuló. A közösségi ház Előtéri
Galériájában és fszt. 6-os termében megvalósult programon a Debreceni Népi Együttes
ifjúsági csoportjának táncosai, Karajos Anita és Buda Richárd működtek közre. A
résztvevők a táncbemutatót követően a néptánc alaplépéseit, mozdulatait sajátíthatták
el. A tánctanítást követően a közösségi ház munkatársai kézműves játszóházi
programmal várták a gyerekeket, melynek során nemzeti színekben pompázó paripát
készíthettek jórészt természetes alapanyagok felhasználásával. A program zárásaként a
résztvevők forradalmi nótákat énekeltek, majd mindenki kapott egy 48-as Kossuthbankót.

„A Vöröskereszt szerepe,
tevékenysége
az 1956-os
forradalom
és
szabadságharcban” - kordokumentum kiállítás (2017. október 20-tól november 16-ig)
„A Vöröskereszt és a Mentőszolgálat tevékenysége, helytállása az 1956-os forradalom és
szabadságharc időszakában” című dokumentum és tárgyi emlékekből álló kiállítás,
melyet Oláh László, a Magyar Vöröskereszt Újkerti Nyugdíjas szervezetének elnöke
állított össze.
A Homokkerti Közösségi Házban- Bátrak kiáltása, bátrak kiállása (2017. október 26.)
A program létrejöttében közreműködtek az Epreskerti Általános Iskola diákjai, a
Homokkerti Nyugdíjas Klub, a Homokkerti Kertbarát Kör, valamint a Homokkerti
Nefelejcs Hímző Kör tagjai, továbbá az ünnepi megemlékezést adó Epreskerti Általános
Iskola diákjainak hozzátartozói, iskolai kísérői, felkészítői.
„Hazám, Hazám Te Mindenem!” Március 15-i ünnepi megemlékezés az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc kapcsán. A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti
Közösségi Házában immár hagyománynak számít, hogy a szomszédos Petőfi Sándor
Általános Iskola diákja ünnepi műsorral emlékezteti a homokkertieket és a távolabbról
érkező vendégeket 1848/49 értékeire, magyar nemzetünk szeretetére, a múltbeli
események felidézése mentén.
A Kismacsi Közösségi Házban „Piros, fehér, zöld – ez a magyar föld!” 2017.március 10.
játszóházi foglalkozás keretében az óvodás gyermekek a nemzeti ünnephez kapcsolódó
huszáros mesét hallgathattak meg és dolgozhattak fel játékos formában. A kézműves
foglalkozás keretében a résztvevők huszár bábot készíthettek, papírkokárdával.
’48-ra emlékezünk 2017. március 16.- A résztvevők meghallgatták az 1848-as év március

15-ei forradalmi eseményeinek rövid történetét, a Macsi Nyugdíjasklub tagjai pedig a
forradalomhoz kapcsolódó versekkel készültek a megemlékezésre. A megemlékezés
végén közös éneklés következett, a klubtagok katonadalokat énekeltek.
'56-ra emlékezünk 2017.október 19. - Az ünnepi alkalomra Papp István színművész
érkezett a közösségi házba, a résztvevők a művész ünnepélyes műsorát hallgathatták
meg. A megemlékezésen részt vett és köszöntőt mondott Hernádi Zoltán, a településrész
önkormányzati képviselője. Az ünnepség után a résztvevők kötetlen beszélgetés
alkalmával elmondhatták, nekik mit jelent 56.

‘Kortalanul’ XVII. Idősek Hónapja programsorozat
A Debreceni Művelődési Központ nagy szeretettel gondozza évtizedek óta a
nyugdíjasokat, nyugdíjas klubokat, az egységeiben dolgozó kollégák lehetőségeikhez
mérten maximálisan segítik a nyugdíjasok törekvéseit és a rendezvények eredményes
megvalósulását. Cél, hogy éves rendezvényeinkkel hozzájáruljunk az idősek
életminőségének javításához.
Hagyományosan kiemelkedik a 2017-es évben a ‘Kortalanul’ XVII. Idősek Hónapja
programsorozat Debrecen város nyugdíjasainak. Intézményünk 40 nyugdíjas csoportja
közel 50 kulturális - közösségi rendezvényt tervezett. A résztvevők aránya évről-évre
nő, ez az örömteli növekedés annak köszönhető, hogy a nyugdíjas közösségek száma
gyarapodott, a programok száma bővült, amelyeket jórészt a nyugdíjasok
kezdeményeztek. Közel

8000 idős ember vett részt programjainkon, amelyek széleskörű ismereteket,
tájékoztatást, szórakozást nyújtanak a szépkorúaknak, így: kulturális, ünnepi, közösségi,
szórakoztató, szociális, egészségügyi, érdekvédelmi, fogyasztóvédelmi, közbiztonsággal
kapcsolatos kérdésekben.

Nagy hangsúlyt fektetünk az nyitó és zárórendezvények ünnepélyes, idősközeli,
élménygazdag és színvonalas megtartására.
Dr. Pósán László országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket.
Közreműködtek: a Kodály Zoltán Zeneiskola növendékei, Pless Attila zongoraművész,
Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola tanulói, a legidősebb nyugdíjas, a 94 éves
Ági néni, Székes István, a Debreceni Népi Együttes, a JAZZ FIVE, és számos, az év
folyamán rendezett megmérettetésen kiemelkedő eredményt elért szépkorú.
A „Kortalanul” idősek Hónapja
kiemelkednek az alábbi események:

rendezvénysorozat

programjai

közül

A szépkorúak köszöntése a Józsai KH-ban, ahol az időseket számos szórakoztató és
egyéb műsorokkal ünnepelték, a legfontosabb volt a ’Derült szívvel megöregedni’
címmel. Egy színes műsort tekinthettek meg a résztvevők, melyben fellépett Keller
András, klasszikus gitár játékkal, Papp István prózai és zenés produkcióval és a
Hajdúsági Népi Együttes (Kanczel család) egy népzenei összeállítással. A műsor
zárásaként a Guzsalyas néptáncegyüttes produkcióját láthatta a közönség, majd közös
táncra hívták a nézőket is. Az interaktív néptánc bemutató nagy sikert aratott, sokan
bekapcsolódtak a körtáncba. A rendezvény ideje alatt az előtérben kézműves
termékekből összeállított kiállítást is megtekinthettek a résztvevők.
A Szépkorúak köszöntését egybekötötte a HKH a Homokkerti Nefelejcs Hímző
Kör 35. jubileumi alkalmával. Erre a méltó ünnepségre meghívást kaptak a HKH
szépkorúakból álló csoportjai: a Homokkerti Nyugdíjas Klub, a Homokkerti Kertbarát
Kör, és természetesen jelen voltak a kiállítás iránt érdeklődőkön és más meghívottakon
kívül a Homokkerti Nefelejcs Hímző Kör javarészt szépkorúakból álló tagjai.
Az ÚKH-ban évek óta nagy sikere van a „Zene nélkül mit érek én…” - Nyugdíjas
Dalkörök és Kórusok Találkozójának a Zene Világnapja alkalmából, amelyre a
megyéből is érkezett fellépő. Elhangzottak palóc, bihari, homokmégyi népdalcsokrok és
tiszai népdalok. A színvonalas, nagyon jó hangulatú találkozó, közös énekléssel és
szakértői tanácsokkal zárut, amelyen egymás megismerése mellett lehetőség nyílt a
magyar népdalok további éltetésének, és az éneklés örömével a testi-lelki egészség
javításának.
Ugyanitt rendeztük már 15. alkalommal az Újkerti KI-MIT-TUD? – ot. Az idősek nagyon
szeretnek szerepelni, bemutatkozni, de másokat meghallgatni is. 4 kategóriában 50
szépkorú mutatkozott be teltház előtt (120 fő), továbbra is a vers kategória volt a
legszínvonalasabb és legnépszerűbb, de volt saját írású bohózat is bemutatva. A
versengés izgalmát lehetett levezetni az ezt követő Teadélutánon, ahol a tánc, ének,
tombola, valódi szórakozást jelentett a résztvevőknek.
Más egységekben is sikeresen rendeztek ki- mit- tud- okat és teadélutánokat.

Fontos szerepet kapnak a Generációs kapcsolatok az Újkerti Közösségi Házban, a
Találkozások Napján, amelyet már 6. alkalommal szerveztünk meg a Fiatal Önkéntesek
Klubjával, és több alkotó csoportunk és a Szépkorúak Klubjával közösen, ahol
vendégünk volt az Újkerti Óvoda Szamóca csoportja is.
Versek, dalok, bemutatkozások mellett, kézműves foglalatosságokat közösen végezve, és
a süteményeket fogyasztva, elmélyült beszélgetések közben ismerkedtek egymással a
korosztályok. Programunkról élő közvetítést adott az M1 televízió.
A Generációk Hagyományőrző Kulturális Találkozója programot 3. alkalommal
rendezte meg a DMK-val közösen a Debreceni Nyugdíjas Egyesület a Kölcsey
Központban (400fő).
Fontos témája volt minden egységben a programoknak, az egészségvédelem.
Az ÚKH-ban az EGÉSZSÉGHÉT keretén belül volt: Kortárs TORNA nyugdíjasoknak, Bakó
Panna pszichológus előadása az időskori lelki problémákról, kínai meridián torna
Sarkadi Judittal, ’Ép testben ép lélek’ – az Életmód Klub nyílt foglalkozása. Nagy
érdeklődéssel zajlottak és testi – lelki felüdülést jelentettek az Örömtánc alkalmai
októberben.
A Pódiumteremben, A mozgás, torna fontossága, gyógytorna jelentősége címmel
előadást hallgathattak meg az érdeklődők a Diabétesz Klub szervezésében, Nyikosné
Fiala Ammanda gyógytornász közreműködésével.
Ép testben - egészségvédő délután - A prevenció és a vitaminok szerepe életünkben
címmel Kocka-Kiss Ilona, a Turmalin Egyesület vezetője tartott nagyon érdekes előadást
a KKH-ban.
Életmód percek nemcsak nyugdíjasoknak - Az ízületi bántalmak című előadást
Nagyné Halász Anna életmód tanácsadó tartotta, diavetítéssel, lazító gyakorlatsorral
színesítve a programot a HKH-ban.
Nyugdíjasaink szívesen szórakoznak, táncolnak, erre adnak lehetőséget a Szüreti Bálok,
pl. a Homokkerti Közösségi Házában a Kertbarát Szüreti Bálon, melyen 107 fő vett
részt! Példaértékű módon tácoltatták meg a szépkorú férfiak a gyengébb nem
képviselőit. Hihetetlen életkedv áradt a közösségi élményt és találkozás örömét a szüret
kapcsán átélő szépkorú csoporttagokból és barátaikból. Minden résztvevő örömmel
emlékezett vissza az eseményre. A Belvárosi Közösségi Ház Pódiumtermében is a
szépkorúaké volt az október, Szüreti bált rendeztek a Belvárosi Nyugdíjas Klubosok,
ahol a táncot és éneklést kiegészített egy sütiverseny hagyományteremtés céljából.
Idősek Bálján szórakozhattak a szépkorúak a CsKH-ban.
Szintén a HKH-ban tartották a már nagy múltra visszatekintő XII. Slambucfőző
versenyt a kertbarátok vezetésével! A verseny zsűrijének az elnöke a Barabás Étterem
főszakácsa, Zalai Géza volt. Összesen 15 csoport indult a Slambucfőző versenyen két
kategóriában (hagyományos módon készült és ízesített slambuc). Az eredményhirdetés
után kezdődött a mulatság.
Szabó Magda születésének 100. évfordulójára emlékeztünk több egységünkben: A
Delta moziban B. Orosz István előadóművész tartott emlékezetes bemutatót. Az
Ondódi KH-ban Szabó Magda felolvasó délutánt szerveztek, a műsorban

közreműködött Vranyecz Artúr a Csokonai Színház művésze, együttműködő partnerük
volt a Margaréta Nyugdíjas Klub.
A Csapókerti Közösségi Ház -ban az Életfa Idősek Klubja vendége Vranyecz Artúr
színművész volt, aki részleteket olvasott fel az írónő műveiből, és saját emlékeiről,
élményeiről beszélt és válaszolt az tagok kérdéseire.
A Für Elise című program kapcsán azért gyűltek össze a szépkorúak a HKH-ban, hogy
egy kicsit közelebb kerülhessenek Szabó Magda gondolatiságához.
Fontos megemlékeznünk nemzeti ünnepeinkről, októberben. Az Aradi Vértanúkra
emlékeztek a Főnix irodalmi Kör közreműködésével a Debreceni Nyugdíjas Klub tagjai
a Pódiumteremben.
Valamint emlékműsorral tisztelegtek az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
évfordulója előtt.
„A Vöröskereszt és a Mentőszolgálat tevékenysége, helytállása az 1956-os
forradalom és szabadságharc időszakában” című dokumentum és tárgyi emlékekből
álló kiállítás, egy új szempontú megközelítése az eseményeknek, melyet Oláh László, a
Magyar Vöröskereszt Újkerti Nyugdíjas szervezetének elnöke állított össze. 21 db tabló
mutatta be a mentősök, önkéntes ápolók, vöröskeresztes aktivisták harcokban végzett
áldozatos, önfeláldozó munkáját, melynek során többek életük feláldozásával is
segítséget nyújtottak a sérültek mentésében. Bemutatásra kerül a dokumentumokban az
eseményekkel szolidáris külhoni magyarok állásfoglalása, a menekülteket segítő
szervezetek, a befogadó országok támogatása. Eredeti tárgyi emlékekkel,
dokumentumfilmekkel és hanganyagok felhasználásával, tárlatvezetéssel színesítettük a
kiállítást 7 alkalommal, amelyben minden korosztály képviseltette magát (3020 fő látta
a kiállítást az ÚKH-ban).
'56-ra emlékeztek a KKH-ban Papp István színművész ünnepélyes műsorával. Az
ünnepség után a résztvevők kötetlen beszélgetés alkalmával elmondhatták, hogy nekik
mit jelent 56.
Bátrak kiállása-bátrak kiáltása című program keretében, a HKH méltóképpen hajtott
fejet az 1956-os Forradalom és szabadságharc emléke előtt! Az emlékezés kultúrájának
közös megélésébe bevonták a fiatalokat és időseket egyaránt.
Nagyon fontosak a népi hagyományaink, október 11-én a kenyér világnapja
alkalmából Nagymacson kenyérlángost sütöttek, bevonva az óvodásokat is a
munkálatokba. Értékeink átörökítése nagyon fontos feladat.
Nagyanyáink praktikái sorozat keretében - "Szita, szita…"- címmel a Kismacsi
Közösségi Ház-ban, szintén a kenyér világnapja alkalmából, kenyérsütés volt az udvaron
álló „Borbála” kemencében.

7. Városrészi Családi Rendezvények
Gyermeknaphoz kapcsolódó programok
A Debreceni Művelődési Központ 2017-ben már 12. alkalommal szervezte meg
együttműködő partnerekkel a gyermeknaphoz kapcsolódó családi programsorozatot.
Az idén 22 helyszínre terveztük és a remek időjárásnak köszönhetően valamennyi
helyszínem megvalósultak a rendezvények.
A helyszínek és időpontok a mellékelt táblázatban kerültek felsorolásra.
A támogatások, szponzori források csökkenése miatt az idén azt terveztük, hogy
kevesebb helyszínen, de a kiváló színvonalat megtartva tartjuk meg a rendezvényeket.
Már a tervezés időszakában kiderült, hogy az előző évekhez hasonlóan az idén is várják a
családok a programokat. További helyszínek, civil szervezetek jelentkeztek. Igény
jelentkezett például Halápon, Bánkon is a közös programok szervezésére.
Terveink szerint az együttműködéseket kiterjesztjük, bővítjük egyéb közös
tevékenységekre is. Nem csak az év két időszakában (Gyermeknap, Advent), hanem más
hagyományos ünnepkörökhöz kapcsolódóan is szervezünk programokat.
Azokban az oktatási-nevelési intézményekben, ahol egyébként is szerveznek lakossági
programokat kevesebb közreműködést tervezünk.
Így elsősorban az infrastrukturálisan hátrányos helyzetű településrészeken tervezünk
hatékonyabb részvételt.
A Városrészi Gyermeknapok programsorozatot az idén is 6 héten át, többnyire hétvégén
valósítottuk meg.
Az időjárás nagyon kedvező volt, így a legtöbb rendezvényünk szabadtéren valósult meg.
Néhány helyszínen a Kulturális Osztály közreműködésével közterület foglalási engedélyt
kértünk és kaptunk. Valamennyi helyszínen rendezett tér fogadta a látogatókat.
Minden évben törekszünk a színes, színvonalas programok összeállítására.
A DMK eszközellátottságának köszönhetően a legtöbb helyen színpadot, sátrakat és
sörpadokat tudtunk biztosítani.
A rendezvények színvonalát emelte a megfelelő hangtechnika, a jól felkészült
játékmesterek, konferansziék biztosítása.
A kicsik örömére valamennyi helyszínen ugráló várat biztosítottunk. Az ügyes kezűeket
színvonalas játszóház, kézműves mesterek és népi iparművészek várták.
Minden évben újabb célokat tűzünk ki a rendezvények megvalósítása alkalmával. Az
idén is a szabadidő helyes 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.
Ma már elmondhatjuk, hogy az immár hagyományossá vált rendezvényeink erősítik az
egyes városrészekben élő polgárok Debrecenhez, illetve a közvetlen lakóhelyükhöz való
kötődését.
A gyermeknapi családi programsorozat fő támogatója ez évben az DMJV Önkormányzata
volt. Az egyes városrészekben a helyi közintézmények és gazdasági társaságok mellett
magánszemélyek és önkéntesek is segítették a rendezvényeket.
A segítés, támogatás kiterjedt a legkülönbözőbb szervező munkára, technikai eszközök
és helyszínek biztosítására és a versenyekhez ajándékok, tárgyi jutalmak felajánlására.
A rendezvényeken összesen 194 színpadi programelem (előadóművészek, táncosok,
zenés produkciók, bábosok, sport-, harcművészeti bemutatók, bűvészek stb.), 31 féle
kézműves tevékenység és 21 féle egyéb játszóházi tevékenység szerepelt. Összesen 1900
közreműködő vett részt a rendezvénysorozaton.

Az érdeklődők száma évről- évre nő, az idén több, mint 18.000 fő látogatott el a
programokra.
Propaganda anyagunk a tavalyi évhez hasonlóan készült. Valamennyi helyszínen
molinót helyeztünk ki, de szükség szerint készítettünk megállító táblákat és plakátokat
is. A szórólapok mennyisége a lakókörzetek nagyága szerint változott (300-4000 db).
Folyamatos tájékoztatást nyújtottak a helyi lapok, televíziók és rádiók. Honlapunk
megújuló, friss információkat biztosított. Programajánlónkat (1500 db) a város
közművelődési és közoktatási intézményeihez, turisztikai csomópontjaihoz juttattuk el.
Valamennyi helyszínen nagy örömmel, és a következő évi folytatás reményében
fogadták a programokat az együttműködő partnerek és a résztvevők is.
Adventhez kapcsolódó programok
A Debreceni Művelődési Központ 2006 óta évente szervezi az Adventhez kapcsolódó
családi programsorozatot.
2017-ban 21 helyszínre terveztünk adventi városrészi családi programot. A műsorok
összeállítása az ünnepi készülődés, az ünnepre hangolódás, az elcsendesedés jegyében
zajlott. Valamennyi helyszínen a kézműves játszóházak mellett betlehemes játékok és
karácsonyi hangulatú műsorok váltották egymást. Az idén kiemelkedő szerepet kapott a
zene, a kórusmuzsika és a tánc. Az iskolai zenekarok, énekkarok mellett több neves
debreceni amatőr együttes is részese volt ünnepi rendezvényeinknek. A
néptáncbemutatók több helyen is táncházzal végződtek.
Már tizenegyedik éve színesítjük a programokat a legismertebb és legelterjedtebb
karácsonyi népszokással, a betlehemezéssel. Az idén december 8-10. között
mutatkoztak be a XXVII. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Kárpát-medencéből
ideérkező csoportjai. Kedvelt és kiemelkedő szerepe volt a helyszíneken kialakított
kreatív kézműves játszóházaknak. Szülő és gyermek együtt készíthette el az adventi
koszorút, az ünnepi asztal díszeit, a fenyőfadíszeket, üdvözlő kártyákat és apró
ajándéktárgyakat. A természetben fellelhető anyagok mellett különféle textíliákat,
gyapjút, bőrt és agyagot is használtunk.

8. MOZI
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.
2017-ben „ÉNEKELJ” címmel hirdettük meg a tavaszi-, „GRU 3.”címmel az őszi
bérletsorozatot a Lantos Bt.-vel egyeztetve 6 – 6 alkalommal, 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 (2.300.-Ftos) áron 6 - filmet tekinthettek meg a résztvevő gyermekek.
A város több pontjáról, az Epreskerti Általános Iskolából, a Vénkerti Általános
Iskolából, az Árpád Vezér Általános Iskolából, az DMJV Fogyatékosokat Ellátó

Intézményéből, a DMJV Újkerti Gondozó Szolgálattól, a Sinai M. Utcai Óvoda Jerikó Utcai
Tagintézményéből és az Ifjúság Úti Óvodából összesen tavasszal: 459 fő, ősszel 482 fő
vett részt a vetítéseken.
A számok tükrében 2017. évben összesen 27 vetítés volt általános
iskolásoknak és óvodásoknak, összesen 941 fővel.

Ssz.
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Film címe
A
KIS
KEDVENCEK
TITIKOS ÉLETE
KÓKUSZ KOKÓ, A KIS
SÁRKÁNY
A KIS HERCEG
ÁLLATI CSETEPATA
ÁLLATI NAGY SZÖKÉS
NYUSZI SULI
ÉNEKELJ!
SÁRKÁNYVARÁZS
FANTASZTIKUS UTAZÁS
ÓZ BIRODALMÁBA
RATCHET ÉS CLANK-A
GALAXIS VÉDELMEZŐI

11. KHUMBA
12 GRU 3.
Összesen:

Vetítési
időpontok
Január 09, 11..

Nézőszám/fő

Vetítési
szám/alk.

83

2

16
46
139
46
62
67
94

1
2
3
2
3
3
2

Október 24, 25

96

2

November 06,07
November
20,21,23.
December 04,05.

96

2

117
79
941

3
2
27

Február 13
Március 06,07,
Március 20,21,22
Április 03, 04
Április 24,25,26
Május 08,09,10.
Október 09, 10

MENTÁL FILMKLUB
A filmklub 2012-ben azzal a szándékkal jött létre, hogy a középiskolás korosztály a
filmeken illetve filmművészeten keresztül indirekt módon tudjon egy adott témában
elmélyülni, frontális pedagógia helyett átélésen és a saját élményen alapulva. A filmklub
olyan témákat kívánt érinteni, amely a fiatalokat közvetlenül érint vagy veszélyeztet.
Ezekhez a témákhoz mindig kapcsolódott egy film (pl. drog probléma - DIZÁJNERS)
valamint minden film után egy érintett, hiteles beszélgetőtárs.
2017-ben az alábbi filmeket vetítettük:
Január: MÁSNAPOSOK c. magyarul beszélő, amerikai vígjáték
Február: PESTY LÁSZLÓ: BUDAPEST, VÉGÁLLOMÁS magyar dokumentumfilm
Március: DIZÁJNERZ magyar dokumentumfilm
Április: ERNELLÁÉK FARKASÉKNÁL magyar filmdráma
Június: TRAINSPOTTING brit filmdráma. A klub ebben hónapban ünnepelte 5 éves
jubileumát
Október: 1956 Retro- Márai Sándor Mennyből az angyal c. verse Sinkovits Imre
előadásában
November: STUART magyarul beszélő angol filmdráma
December: Filmmomtázsok (ez a program a KultúrÁsz Közhasznú Egyesülettel
együttműködésben valósult meg.)
Minden foglalkozásnak az volt a célja, hogy a diákok egy adott filmen keresztül, érzelmi
átéléssel bevonódjanak az adott témába, a film adta katarzison keresztül pedig
elinduljon egy aktív megélése a látottaknak. Ahhoz pedig, hogy a diákok ezt

továbbgondolhassák és továbbbeszéljék, minden filmvetítéshez beszélgetőtársakat
hívtunk, aki az adott témában való érintettsége vagy szakmai tudása miatt segíteni
tudott abban, hogy a diákokkal hitelesen és őszintén tudjanak a témáról beszélgetni.
A programba 4 középiskola és egy kollégium került bevonásra, ennek köszönhetően a 8
alkalommal összesen 350 fiatal vett részt a vetítéseken. A program a DMK Újkerti
Közösségi Házának Delta Mozi helyiségében valósult meg.
A kívánt célt sikerült elérni, hiszen egy-egy gondolatkör vizuális bemutatása, majd az
átbeszélés és elmélyítés folyamata jelentős segítséget jelentett a középiskolások
számára, amit tudnak kamatoztatni saját életükben és szűkebb közösségükben egyaránt.
FALUDI FILMKLUB
Faludi Filmklub 2016-os indulásakor a szervezők közös együttműködésben az
alábbiakat fogalmazták meg:
A filmklub arra vállalkozik, hogy a Faludi Ferenc Akadémia szellemiségében
filmvetítések és szakértők bevonásával elemzői beszélgetések valósuljanak meg!
A Filmklub alapvető szándéka, hogy egyéni érzéseket és gondolatokat ébresszen a
nézőben a szerző eredeti szándékának feltárása mellett. Ehhez filmes, irodalmi,
történelmi műveltség szükséges. Filmklubunk célja nem a spontán szórakoztatás, vagy
felületes élménykeresés, hanem a szimbolikus gondolatok feltárása és az eredeti üzenet
kibontása. Erre tekintettel különösen fontos a filmes kultúra alapjaival történő
megismerkedés, és a vizuális horizont tágítása és elmélyítése szakértők bevonásával!
Mindezek figyelembevételével jutunk el az egyéni véleményalkotás után a szerzői üzenet
helyes értelmezéséhez, egyéni becsatornázásához, majd az alapvető ismérvek közös
rögzítéséhez, mint első és döntő célkitűzésünkhöz. Kulcsfontosságúnak tartjuk másik
célkitűzésünket, hogy ösztönözzük a Filmklub résztvevőit a valóság szellemi
megragadásának kreatív lehetőségére, magára a filmalkotásra.
Mindez kiváló lehetőséget kínál a résztvevőkben megérett gondolatok, elképzelések,
láttatások nyilvánosságra hozásához! Meggyőződésünk szerint a szerveződő klub
közösségteremtő funkciót szolgál, hiszen a filmes kultúra iránti vágy, és az abból fakadó
közös cselekvés összeköt ismerősöket és ismeretleneket egyaránt, létrehozva egy új,
kreatív és dinamikus közösséget!
2017-es vetítéseink:
JANUÁR: KERESZTÚRI MÁRIA ÉS KERÉKGYÁRTÓ KÁLMÁN MEGZENÉSÍTETT VERSEI
VARGA JÓZSEF KÉPI ÁBRÁZOLÁSÁBAN
FEBRUÁR: ROAD MOVIE magyar kisjátékfilm, HINTÓNJÁRÓ SZERELEM magyar vígjáték
( részlet)
MÁRCIUS: A VÁR, CSÍÍÍZ ÉS ADEM TESTVÉREM c. rövidfilmek
ÁPRILIS: MINDENKI c. magyar rövidfilm
A klub vetítésein 2017-ben 4 alkalommal 165 fő vett részt.
NYÁRI TÁBOROK
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is színesítettük a táboraink programját
filmvetítéssel. Az összesen 6 tábori turnusban 12 alkalommal kínáltunk filmes
szórakozást táborlakóinknak. ( Ez 2017-ben 180 főt jelentett)
Szintén igénybe vették a Delta Mozit a városi napközis tábor gyermekei, akik 4
alkalommal látogattak el hozzánk július hónapban összesen 400 fővel.
TEMATIKUS VETÍTÉSEK
A Delta Mozi idén is bekapcsolódott és helyszínéül szolgált az 1956-os
visszaemlékezéseknek. „A VÖRÖSKERESZT ÉS A MENTŐSZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE,
HELYTÁLLÁSA A FORRADALOM ÉS A SZABADSÁGHARC IDŐSZAKÁBAN c. kiállításhoz

kapcsolódva ( és a kiállítás megnyitóján) Oláh László nyugalmazott alezredes számos
filmet, dokumentumfilmet bocsátott a DMK Újkerti Közösségi Háza rendelkezésére, hogy
a filmből a résztvevők tovább ismerkedhessenek ’56 eseményeivel. A vetítéseken - 6
alkalommal- a kisiskolásoktól a nyugdíjasokig minden korosztály képviseltette magát,
összesen 310 fővel.
Összegző gondolatok:
A Delta Mozi kicsiknek szóló bérletes előadásai, a Mentál Filmklub kamaszoknak szóló
vetítései, a Faludi Filmklub filmalkotásra ösztönző, vizuális olvasásra nevelő alkalmai
valamint a tábori és a tematikus vetítések jelentős mértékben segítették hozzá a
filmeket megtekintőket a vizuális kultúrában való elmélyülésében, különleges filmes
ismeretek szerzésében és leképezésében. A Delta Mozi működése szinte valamennyi
korosztályt megszólító, immár több évtizedes sikertörténet, melyre a jövőben is nagy
igény mutatkozik.
2017-ben 61vetítésen 2346 fő látogatója volt a Delta Mozinak.
Így tehát növekedett a vetítések és a látogatók száma is a Delta Moziban, annak
ellenére, hogy egyre szűkül a vetíthető filmek száma és nem történt fejlesztés.
Ezek az adatok a mozi jelleg használtságát jelzik, másrészt a terem adottságai miatt
(színpad, 104 fős nézőtér, projektor stb. ) számos rendezvény helyszínéül is szolgál. Pl:
ismeretterjesztő előadások ( Népfőiskola, Föld Napja stb. ) előadó művészeti programok
( Wass Albert Felolvasó Est, Bolgár Est, könyvbemutató stb.), versenyek, vetélkedők
(Kazinczy verseny, Iciri- Piciri bábtalálkozó, szavaló versenyek, Ki- Mit- Tud?) valamint
terembérletes rendezvények.
9.

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. Minden egységben lehetőség van ingyenes wifi használatra. 4 egységben
(CSKH, OKH, KKH, NKH) hozzáférhető számítógép a látogatók számára.

Újságok, folyóiratok olvasása szinte minden egységben elérhetőek a látogatók számára,
ha nincs előfizetés, adományok révén. Adományok révén működik a könyv csere- bere
szolgáltatás is 6 egységben. 5 egység biztosít a látogatóknak sporteszközöket és
játékokat, legalább a táborok ideje alatt. Az egységektől érkezett beszámolók alapján a
nem programszerűen végzett tevékenységek minőségének javulását, az agóraként
működő tér hatékonyabb működését a következő fejlesztések szolgálnának: A közösségi
internet-használathoz több működőképes számítógép (CSKH, JKH). Jobb internethozzáférés (CSKH, OKH). Könyvespolcok vagy szekrény a Könyvet-könyvért szolgáltatás
bevezetéséhez (JKH). Fejlesztő- és ügyességi játékok, diavetítő, mesekönyvek, gyermek
és felnőtt újságok, magazinok (JKH). A közösségi terek hiányzó vagy rossz minőségű

bútorzatának, eszközeinek pótlása, cseréje. Megfelelő beltéri világítás, játékok,
sporteszközök, megfelelő kültéri világítás, árnyékoló, bútorzat (NKH, CSKH)
10.

A Debreceni Értéktár 2017. évi tevékenységéről

A Debreceni Értéktár Bizottság 2017-es évben egy alkalommal ült össze, melynek során
tizennégy új javaslatot nyilvánított helyi értékké, melyek a következők: 96/2017.
Debreceni Református Kollégium Szabó Magda Emlékháza, 97/2017. a Debreceni Népi
Együttes munkássága, 98/2017. a 29 éves Hajdú- Bihar Megyei Lovas- és Huszár
hagyományőrző Sport- és Kulturális Egyesület által életben tartott, historikus múltú
hagyományőrző magyar királyi debreceni 2. honvéd huszárezred, 99/2017. Dr. Béres
András néprajzkutató munkássága, 100/2017. Sebestyénné Győrfi Anna szűrrátét
készítő Népi Iparművész debreceni cifraszűr motívumkincsének megőrzését célzó
hagyományátörökítő munkássága, 101/2017. a Regölés hagyománya- Debreceni
regősök, 102/2017. a Zsuzsi Erdei Vasút,
103/2017. Debrecen belvárosának
utcahálózata és telekstruktúrája, 104/2017. Eötvös Kupa, 105/2017. Kocsis Károly
tornászolimpikon életműve, 106/2017. Molnár István röplabdás bajnok életműve,
107/2017. Tóth Lajos tornász olimpikon sportcsillag életműve, 108/2017.Németi
(Steinhardt) Gyula birkózó olimpikon életműve, 109/2017. Kanizsa Tivadar olimpiai
bajnok vízilabdázó életműve.
Természetesen az Értéktár feladata idén sem merült ki a javaslatok megvitatásában és
döntésében. A tavalyihoz hasonló módon idén is célul tűztük ki a felvett értékek
megismertetését a nagyközönséggel, munkánk népszerűsítését minél szélesebb körben.
Ehhez kapcsolódóan minden olyan típusú rendezvényen részt vettünk, ahol lehetőség
mutatkozott a debreceni értékek bemutatására.
Ezt a munkát szeretnénk a jövőben is tovább folytatni, minél több helyre, programra
eljutni, melyben a Debreceni Művelődési Központ vezetősége is támogat bennünket úgy
anyagi, mint erkölcsi tekintetben.
Idén az egyik legjelentősebb megmutatkozási lehetőségünk Nagyváradon volt, a 2017.
június 23-án kezdődő 5. Szent László Napok királyi hetének központi
eseménysorozatán.
A vár gyönyörű környezete, Fejedelmi udvara méltó helyszínt biztosított a színvonalas
bemutatónkhoz. A színes- gazdag program kavalkádot összeállító szervezés központi
eleme volt Debrecen városának bemutatkozása.

A Fejedelmi udvar kiállító termében kaptunk lehetőséget a helyi és megyei értékek
bemutatására, mely kiállítás megnyitására Szakáli István Lóránd a Földművelésügyi
Minisztérium helyettes államtitkára kapott felkérést, valamint Dr. Mazsu János a
Debreceni Értéktár elnöke.
Patinás környezetben, méltó módon mutatkozott be az Értéktár.
A programsorozat folytatásaként másnap kézműves mestereink tartottak bemutatót és
vásárt a várban, illetve debreceni páros kolbász kóstolóval kedveskedtünk a
rendezvényre látogató közönségnek, majd a délután folyamán a Szerdás népzenei
együttes illetve az Ort- Iki bábcsoport vendégjátéka színesítette a programot.

A három napon át tartó programsorozat debreceni szereplőinek sokoldalú
tevékenységéről, bemutatkozásáról a Duna Tévé, a Nagyváradi Tévé, a Debrecen Tévé
valamint a helyi és debreceni sajtó képviselői tudósították a nagyközönséget.
Az év legnagyobb szabású bemutatkozása mellett több olyan rendezvényen is megjelent
a Debreceni Értéktár képviseletében a Tímárház- Kézművesek Háza, mint a tavasszal
megrendezésre került Debreceni Utazási Vásár és a nyár folyamán nagyobb volumenű
kulturális rendezvényként számon tartott Campus Fesztivál.
11.

Táborok

A Debreceni Művelődési Központ kiemelt feladatának tekinti
szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló táborok szervezését.

a

gyermekek

A több éve sikeres és népszerű - „Napsugár tábor”-ok mellett az idén sajnos Erzsébet
tábort nem tudtunk szervezni, mert nem pályáztunk. Többen érdeklődtek e tábor iránt,
de talán jövőre ismét pályázunk.
TAVALY: Kilenc intézményi egységünkben, 29 turnusban 585 fő
IDÉN: Nyolc intézményi egységünkben, 30 turnusban 580 fő vett részt a táborainkban.
A táborok napközisek voltak egy kivételével (Szeredás népzenei-bentlakásos).
Pályázati forrásból megvalósult 3 tábor (Szeredás, Hímző és Csipke táborok) és egyházi
támogatásból 3 tábor (Nagymacs, Kismacs, Ondód).
A nyári táborainkba 5 éves kortól vártuk a jelentkezőket.. Fogadtunk középiskolásokat
és , felsőfokú oktatási intézmények diákjait is , (három táborba) és a művészetet alkotást kedvelő felnőtteket is hétfőtől, péntekig.
(A Tímárházban szervezett csipkeverő és hímző táborban, illetve az Újkerti Közösségi
Ház Tűzzománc alkotó táborában fiatalok és felnőttek voltak a résztvevők. )
Táboraink tematikáját úgy állítottuk össze, hogy széles érdeklődési körből lehessen
válogatni:
 népművészeti (népművészeti-kézműves, népi kézműves, néptánc, fazekas,
csipkeverő, hímző, népzenei)
 sport (tenisz, úszó, akrobatikus, jóga),
 képzőművészeti (festőtanoda, tűzzománc)
 vallási (bibliai)
 történelmi hagyományőrző (Mátyás király fekete serege haditorna)
 természeti ( kalando-zoo, )
 kézműves
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.

A táborainkban közreműködő szakemberek alaposan felkészültek, lelkiismeretesen
végezték munkájukat. Tevékenységükre a szakmai igényesség volt jellemző. A gyerekek
szerették őket, bizalommal fordultak feléjük és képesek voltak teljesen kibontakozni a
tevékenységek során.
Táboraink célja:
 néphagyományaink megismerése
 a népmese megszerettetése
 népi kismesterségei alapfogásainak elsajátítása
 néptánc tanulás
 Népi ének és népi hangszer tanulása
 művészeti ismeretek elsajátítása
 az úszás, a jóga, 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
 történelmi ismeretek gazdagítása, bővítése
A szakmai programok közötti időszakokra előre megtervezett szabadidős tevékenységet
biztosítottunk a gyerekek számára:
 népi kézműves foglalkozás
 kreatív foglalkozás
 akadályverseny
 kirándulás (Sinka Miska vendégfogadója, Bodaszőlő, Piroska tanya, DE Botanikus
kert)
 mozi
 ki-mit tud
 záró kiállítás, illetve barátságkerék, lika faL
 zenehallgatás
 népi ügyességi játékok
 filmvetítés
 társasjátékok, rajz-és festőeszközök használata
 ismerkedős-közösségfejlesztő játékok
 állatkert és vidámpark látogatás
 játszótér
 Titanic játszóház
 előadások: Aqua Manó party, ORT-IKI, Kuckó Művésztanya
A tábori munkát fiatalok is segítették: 50 órás közösségi szolgálatot teljesítő diákok és
önkéntesek.
A táborozók nagy számban töltöttek ki elégedettségmérő lapot melyből kitűnik, hogy
elégedettek voltak, jövőre is szívesen táboroznának. Javaslatokat nem tettek.

Minőségbiztosítási szempontból is fontosnak tartjuk a visszajelzéseket, hiszen ezek
adnak visszaigazolást munkánkról és ezzel tudunk igazodni a látogatói igényekhez.
Az is komoly visszajelzés számunkra, hogy pl. az Újkerti Közösségi Házban már április
végére 6 tábori turnus betelt, illetve a Tímárház 12 éve töretlenül maximális létszámmal
egész nyáron szervezi táborait.
Több visszatérő gyermek jelenik meg a táborainkban. A szülők elmondása szerint, azért
szeretik táborainkat, mert a leg gyerek centrikusabbak, minden percüket hasznosan
töltik, kellemes a környezet, a dolgozók, szakemberek nagyon megfelelőek, sokrétűek,
kreatívak a programok, biztonságban érzik gyermekeiket, azok mindennap élményekkel
telve, boldogan érkeznek haza és megfizethetőek áraink. A szülők is ajánlják is
ismerőseiknek, barátaiknak, hogy ide hozzák nyáron gyermekeiket.
A táborozó gyerekek nem csak az adott városrészből érkeztek, hanem a megyéből, az
ország más részeiről és külföldről is (nagyszülőknél nyaralók).
Az étkeztető cégekkel évek óta együtt működünk. A gyerekek nagyobb részben jó
étvággyal fogyasztották a változatos és bőséges adagokat.
Minden tábori helyszínre jellemző, hogy az ott dolgozó kollégák lelkesedéssel és
lelkiismeretesen foglalkoznak a rájuk bízott gyerekekkel, oldják meg a feladatokat.
KÖLTSÉGVETÉSI TÁBLÁZAT
A tábor
helyszíne

Tábor neve

Profilja

Turnusok
száma
Házanként
és összesen

Bevétel Házanként
és
összesen

Terv a jövőre

1

Résztvevők
száma
táboronként/
Házanként/
összesen
12

Csapókerti
Közösségi
Ház

Ládafia

Népi
kézműves

45 000

vallási

1

35

egyházi támogatás

Kenguru

Sport
(külső szerv
által
szervezett)

6

140

152 400

A növekvő létszám
miatt több és más
profilú tábor
indítása
A növekvő létszám
miatt több és más
profilú tábor
indítása
A növekvő létszám
miatt több tábor
indítása

Csapókerti
Közösségi
Ház

Biblia
ismereti
tábor

Csapókerti
Közösségi
Ház
Kismacsi
Közösségi
Ház

Napraforgó
tenisztábor

Sport

8 turnus
3

187 fő
22

197.400.-Ft
104 000

Nagymacsi
Közösségi
Ház

Bibliai
vakációs
tábor

Bibliai

3 turnus
1

22 fő
34

104 000.-Ft
Egyházi támogatás

Tímárház

Népművész
eti
kézműves

Népi
kézműves

1turnus
3

34 fő
67

---835 250

Több turnust
szeretnénk
meghirdetni a
tenisztáborból
Az Egyház és a helyi
segítők, civilek
bevonása
A legfontosabb
irány, a kézműves
mesterségek
megismertetése lesz
a jövőben is. A népi
kézművesség
mellett megújuló
tematikával kínáljuk
táborainkat,
történelmi

ismeretek előtérbe
helyezése, más-más
perspektíváját
megvilágítva
Tímárház

Fazekas

Tímárház

Csipkeverő
felnőtteknek

Tímárház

Hímző

Homokkerti
Közösségi
Ház
Homokkerti
Közösségi
Ház
Homokkerti
Közösségi
Ház

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

Néptánc és
népi
kézműves
Mátyás
király
Fekete sereg
lovagjai
Homokkerti
élményvará
zs

Népi
kézműves
Népi
kézműves

1

25

308 400

1

15

pályázati forrás

Népi
kézműves

1

35

pályázati forrás

6 turnus

142 fő

1.143650.-Ft

Hagyományő
rző

1

18

72 000

Hagyományő
rző

1

7

28 000

kézműves

1

3 fő

15 000

3 turnus

28 fő

A megkezdett
hagyományok
folytatása.
Természetközeli
táborok szervezése
Szeretnénk a tábori
részvevők számát
növelni,
programjainkat
tovább színesíteni a
DMK jó hírét tovább
erősíteni.

115 000.-Ft

Némó

Úszótábor

1

18

64 500

Fazekas

Népi
kézműves

1

18

68 000

Festőtanoda

Művészeti

1

21

67 500

KalandoZoo

Természetbar
át

1

33

55 900

Csicsergő

Néptánc és
népi
kézműves
Művészeti

1

18

92 000

1

10

30 000

6 turnus

118 fő

377.900.-Ft

Tűzzománc

A sikeres
gyermektáborok
mellett felnőtt
táborok szervezése,
mivel igény van rá.

Józsai
Közösségi
Ház

Jóga és
mozgásfejle
sztő

Sport

1

15

37 405

Józsai
Közösségi
Ház

Szerdás
Népzenei
tábor

Népzenei

1

20

pályázati forrásból

A tábor
színvonalának
megtartása
A tábor jó
hírnevének
öregbítése
Táborok megújítása
igényekhez igazodó
szaktáborokat
szeretnénk
szervezni.

Ondódi
Közösségi
Ház
Összesen

Bibliai
vakációs
tábor

Bibliai

2

35

1

19

Egyházi támogatás

1
30
turnus

19
585
fő

1 937 950
Ft

Az Egyház és a helyi
segítők, civilek
bevonása

12. Nemzetközi együttműködés
TAGSÁG NEMZETKÖZI SZAKMAI SZERVEZETBEN
International Federation of Settlements and Neighborhood Centers - IFS
Szetlementek és Közösségi Központok Nemzetközi Szövetsége New York, NY, USA
http://www.ifsnetwork.org/
(Az IFS olyan nemzeti, regionális és helyi szervezetek szövetsége, melyek a közösségek
megerősítésén dolgoznak az egész világon. A szervezetnek létrejötte óta hosszú és régi
történelme van Európában, mint hálózat, és mint a Szetlement Ház Mozgalom
támogatója.)
A Csapókerti Közösségi Ház integrációjával a Debreceni Művelődési Központ tagja lett 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
az Európa Csoport találkozóját a szervezet, amely keretében 1 napos mini konferencián
ismerkedtek meg a legújabb hazai szetlement eredményekkel, a magyarországi
közösségfejlesztés és közösségszervezés eredményeivel. 2017-ben nem volt
konferencia, vagy egyéb jelentősebb esemény a szövetség életében.
NEMZETKÖZI KULTURÁLIS KAPCSOLATAINK
A Debreceni Művelődési Központ kiemelt rendezvénye volt a XXVII. Nemzetközi
Betlehemes Találkozó, melynek 2006 óta ad otthont városunk. Idén 21
hagyományőrző csoport érkezett a Kárpát-medencéből: 2 Kárpátaljáról, 2 Délvidékről, 2
a Felvidékről, 2 Erdélyből, 4 Székelyföldről és 9 az anyaországból. A találkozó
konferenciával zárult.
A Nemzetközi Betlehemes Találkozó 2015-ben, mint jó gyakorlat, bekerült a szellemi
kulturális örökség jegyzékébe.
INTÉZMÉNYI EGYSÉGEK NEMZETKÖZI
KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEI

RÉSZTVEVŐKKEL

MEGVALÓSULÓ

Újkerti Közösségi Ház- Az Újkerti Közösségi Ház nagyon fontosnak tartja a
hagyományos nemzetiségi kapcsolatok folytatását, megújítását, valamint újak építését.
Közösségi házunk feladata megismertetni a látogatóinkkal (minden korosztállyal)
idegen kultúrákat, rámutatni azok értékeire, hasonlóságokra, különbözőségekre.
Kapcsolataink sokszínűek és évek óta jól működnek.
A bolgár Tavaszünnepen 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, 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: Ki mit tud Bulgáriáról – vetélkedő általános iskolásoknak,
immár nem először és hagyományteremtő szándékkal, rövid, vidám feladatokkal, kedves
ajándékokkal. A kiállítás a Prodanov család munkáiból című, jórészt gobelinekből álló
kiállításnak nagy sikere volt. Bepillantást nyerhettünk a több mint 100 évvel ezelőtti
bolgár fonalkészítés és képalkotás művészetébe. A Bolgár zenés irodalmi est Gabriella
Hadzsikosztava és a nemzetközi hírű MALKO TEATRO Kisszínházzal színvonalas
esti élményt jelentett a nézőknek.
Ír hagyományokra épül az angolszász területen 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 az Újkerti Családi Napon –
környezetvédelmi kézműves foglalkozásokat tartottak, majd ezzel a programmal
színesítették a Kalando–Zoo táborunkat.
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. Idén ünnepelte Finnország 100
éves függetlenségét ’SUOMI 100’, ebből az alkalomból programsorozatot szerveztünk a
DMK-ban a DMJV Önkormányzata támogatásával:
„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.
Április 4-én Salamon Ágnes tartott előadást A 100 éves Finnország 1000 éve címmel
az Újkerti Közösségi Házban.
Április 24-én az Újkerti Közösségi Házban Ki tud többet Finnországról? vetélkedőt
rendeztünk felső tagozatosoknak. A Baráti Kör tagjai finn süteményekkel vendégelték
meg a résztvevőket, és értékes nyereményeket ajánlott fel Matti Armas Korpela. A
fiataloknak lehetőségük nyílt finn témájú ajándéktárgyak saját kezű elkészítésére is.
Május 27-én az újkerti szánkó-domb mellett megtartott családi délutánon
népszerűsítették a finn szokásokat és ételeket, elnyerve „Az Újkert szakácsa 2017”
megtisztelő címet a finn hallevessel.
Október 2-án volt a Belvárosi Közösségi Házban a Debrecen finn testvérvárosában,
Jyväskyläben élő Arja Jäppinen munkáiból egy babaművészetet bemutató kiállítás.
A teremben Finnország és Jyväskylä kultúrájához és történelméhez kapcsolódó
alkotások voltak láthatók. A neves közreműködők emelték a rendezvény színvonalát.
November 9-én ünnepi rendezvény volt a 100 éve független Finnország tiszteletére a
Belvárosi Közösségi Ház Pódium termében. Az ünnepi beszédet Petri Tuomi-Nikula, a
Finn Köztársaság nagykövete tartotta. A vendégeket Komolay Szabolcs köszöntötte. A

magas színvonalú, az ünnephez méltó műsorban a város kiemelkedő és lelkes művészeti
csoportjai vettek részt.
Az Önkéntes Fiatalok Klubjában vendégként érkeznek külföldi (Erasmus) diákok, akik
részt vesznek olyan programjainkon, ahol táncolhatnak, énekelhetnek, zenélhetnek,
népszerűsíthetik nemzetük kultúráját, és megismerkedhetnek a miénkkel, valamint
Nemzetközi Kulturális Fórumként működnek.
2017-ben Spanyol Klub jött létre. 2017-ben (május 12-24.) először mutatkozott be
Kína egy programsorozat keretében. ’A kínai tusfestés és szimbólumok’ címmel Dr.
Petró Mátyás képalkotó műveit (a kínai zodiákust jelenítette meg 12 képen, eredeti
kínai tussal), és Lin Mu Wei jellegzetes kínai tárgyait állítottuk ki. A megnyitón a
tárgyakat és műveket közelebb hozta hozzánk Petró úr saját élményeivel, valamint a
helyszínen készített képalkotásával, közben az aláfestő zenét Peng Wan-yun zongorán
játszotta, ezt egészítette ki Lin Mu Wei eredeti kínai teákkal, meglepetésekkel.
Május 16-án Keleti, kínai orvoslás címmel Megyeri Gézáné, valamint május 18-án
„Kínai élményeim” címmel Dr. Tarcali Gábor előadása hangzott el az ÚKH-ban.
Színfolt volt a programjainkban a budapesti Koreai Kulturális Központtal való
együttműködésünk. A következő nagysikerű rendezvényeket valósítottuk meg közösen:
Koreai kalandok – előadás, filmvetítés, interaktív és kézműves foglalkozás és
koreai táncház Az újkerti Családi napokon műsorral és kézművességgel működtek
közre.
Csapókerti Közösségi Ház - XVIII. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál 2017. június. 2425.- A Csapókerti Közösségi Ház és a Főnix Néptáncegyüttes hagyományos nyár eleji
szabadtéri nagyrendezvénye, mely a nyári napforduló köré szerveződik. 2017-ben négy
határon túli csoport emelte a rendezvény színvonalát és tette színesebbé a fesztiváli
programot:





Csillagocska Néptáncegyüttes - Nagyvárad (Románia)
Gotlob Virágai tánccsoport (FLORILE GOTLOBULUI) - Gotlob (Románia)
Gyimesi Hagyományőrző Néptánccsoport - Gyimesközéplok (Románia)
Vadvirág Hagyományápoló Kör Csillagvirág Táncegyüttes - Ada (Szerbia)

Az adai csapat évek óta visszajáró vendége a fesztiválnak, 2017-ben a hagyományos
farsangi cuhárén is vendégeink voltak. Kiváló a kapcsolat a két együttes között, a FŐNIX
Néptáncegyüttes is évente részt vesz Adán magyar néptánc táborban és színpadi
fellépéseken.

13.

Esélyegyenlőségi beszámoló

A Debreceni Művelődési Központ fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség
érvényesítését a munkahelyi alkalmazottak körében. 2013-ban, esélyegyenlőségi felelőst
jelölt ki (Nagy Mária művelődésszervező), azzal a céllal, hogy a megbízott a munkahelyi
körülmények között ellássa az esélyegyenlőségi kérdésekkel, az egyenlő bánásmód
biztosításával kapcsolatos feladatokat. Elemzi a munkáltatóval munkaviszonyban álló
hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok helyzetét és esélyegyenlőségi tervet készít,
hozzájárulva a munkahelyi egyenlő bánásmód további javításához.

A DMK évente felülvizsgálja esélyegyenlőségi tervet, s ha szükséges módosítja,
pontosítja azt.
A 2017-es esztendőben nem történt említésre méltó negatív esemény, nem fordult
észrevétellel, panasszal egy dolgozó sem érdekei, esélyegyenlősége csorbulása miatt.
A tervezett feladatvállalások között szerepelt, a dolgozók képzési programokhoz való
egyenlő hozzáférésének biztosítása.
Az intézmény 2017-ben második alkalommal nyerte a Családbarát munkahely címet,
ennek szellemében segíti, támogatja dolgozóit.
Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
által meghirdetett az Év Felelős Foglalkoztatója elnevezésű pályázatán Jantyik Zsolt
igazgató úr elnyerte a megtisztelő címet, mely címre azok a vezetők pályázhattak, akik az
emberi erőforrást intézményük legfontosabb értékeként kezelik és megtartásuk,
fejlesztésük és jóllétük érdekében erőfeszítéseket is tesznek.
Az intézmény családos dolgozói gyermekeinek támogatását az Erzsébet táborok és a
nyári Napsugár táborokon való kedvezményes részvétellel biztosította.
Közös kirándulási, üdülési lehetőséget ajánlott dolgozói számára.
A munkahelytől tartósan távol lévő dolgozóival (GYED, GYES) folyamatos volt a
kapcsolattartás, gyermekeik számára nagyprogramokon, Mikuláskor találkozási, együtt
ünneplési lehetőséget biztosított.
Figyelembe vette a szabadságolási terv összeállításakor a gyermekeket nevelő dolgozók
igényeit.
14.

Minőségbiztosítás

A Debreceni Művelődési Központ feladata, hogy Debrecen város és a környékbeli
települések teljes lakossága számára járuljon hozzá a kulcskompetenciáik fejlesztéséhez,
segítse a kisebb- és nagyobb csoportokon keresztül a közösségteremtést, nyújtson
lehetőséget a tartalmas kikapcsolódásra, a szabadidő hasznos eltöltésére, biztosítson
kulturális élményeket, fejlessze az egyéni tudást, képességeket, közvetítsen
információkat.
A fejlesztendő területeket stratégiánkban megfogalmaztuk:
Kulcskompetenciák fejlesztése
Közösségfejlesztés
Szabadidő, rekreáció biztosítása
Ágazati és intézményi együttműködés
Szervezetfejlesztés
Minőségfejlesztés
Esélyegyenlőség biztosítása
Környezetvédelem

A fejlesztés érdekében az alábbi feladatok végrehajtását tűztük ki célul:
 Betartjuk és betartatjuk a jogszabályokat.
 Bővítjük, szélesítjük, és fejlesztjük kapcsolatainkat.
 Tapasztalatainkat felhasználjuk a folyamatos minőségemelés érdekében.
 Feltárjuk a hiányosságokat és intézkedünk azok megszüntetéséről.
 Fejlesztjük ismereteinket.
 Növeljük a belső képzések számát, igazodva a változó igényekhez és
körülményekhez.
 Lehetőséget biztosítunk minden társadalmi rétegnek a megfelelő kulturális
programok szervezésével ismeretszerzésre, rekreációra, a szabadidő hasznos
eltöltésére, közösségi élmények szerzésére.
 Látogatói elégedettséget szolgáló intézményi körülményeket biztosítunk.
 A Debreceni Művelődési Központ 2017-ben harmadik alkalommal pályázta
meg és nyerte el a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím”-et, három
tevékenységi területen: tábor, kiállítás, rendezvény.
 Munkafolyamatainkat minőségbiztosítási szempontok szerint vizsgáljuk, és
végezzük.
 A fejlesztési folyamatokat kollégáinkkal együttműködve valósítjuk meg az
önértékelési gyakorlat szempontjai szerint.
 A minőségbiztosítási rendszert folyamatosan szem előtt tartva, az intézményi
egységeink látogatói, partnerei magasabb színvonalú, minőségi szolgáltatást
kapnak.
 Minőségirányítási rendszerünk szolgálja a látogatói igényeket, úgy hogy közben
magas szinten megfelel a szakmai elvárásoknak is. Igyekszünk az elvárásokat
meghaladó szolgáltatásokat nyújtani emelve munkánk színvonalát és a
szolgáltatásainkat igénybe vevők igényszintjét.
 Munkatársaink tevékenységük során minden munkafolyamatot összevetnek a
minőségbiztosítási szempontrendszerrel, mely által a szolgáltatásaink
színvonala is emelkedik, a partnereink elégedettsége növekszik.
 Munkánkról, szolgáltatásainkról folyamatos visszajelzések érkeznek, ez alapján
végzett önértékelésünk jelöli ki a további irányt számunkra.
 A Debreceni Művelődési Központ valamennyi munkatársa elkötelezi magát a
legmagasabb szintű, minőségű közművelődési munka mellett.
15.

Civil szervezetekkel való együttműködés

A Debreceni Művelődési Központ - a helyi civil szervezetek széles skáláját tekintve folyamatos és tervszerű együttműködést folytat a közösségépítés és közösségi
művelődés területén. Kölcsönös a közös értékek mentén való tevékenykedés, valamint
hangsúlyos az információk megosztása. Jellemzőek a közös megbeszélések és az ennek
nyomán közösen megvalósított programok. A civil szervezetekkel való együttműködés
éppen ezért kulcsfontosságú a Debreceni Művelődési Központ számára, ahol hangsúlyos
célok mentén találkozhatnak a közösségek.
A Debreceni Művelődési Központ Belvárosi Közösségi Házában hatalmas aktivitást
fejt ki a Debreceni Nyugdíjas Klub-Debreceni Nyugdíjas Egyesület. A közösségépítés és
összetartozás érzésének előre mozdítása a közös munka célja. Debreceni Egészségügyi

Sportegyesület hazánk, a túramozgalmak, és a környezet szépségeinek megismertetése
terén bír vonzerővel az együttműködésben. Hasonló funkciót lát el a Természetjárók
Klubja-Debrecen Városi Természetjáró Szövetség, amely közösség túrákat, előadásokat
szervez. A Diabétesz Klub - Hajdúsági Diabétesz Egyesület kiemelt célja: a városunkban
élő diabéteszesek összefogása, egészségügyi problémákkal kapcsolatos előadások
tartása.
A Debreceni Művelődési Központ Csapókerti Közösségi Házában 1994-ben jött létre
a Ház Baráti Köre, az intézményt használó, itt működő közösségek, klubok egyesületek
tagjaiból,

vezetőiből.

Ebben

az

évben

szeretnék

megvalósítani

kiemelkedő

programjaikat: a Csapókerti farsang – Farsangi cuhárét, a XIV. Csapókerti Szomszédsági
Napot, a VII. Csapókerti Civil Expót. Céljuk továbbá a Csapókerti Baráti Körben működő
csoportokról ismertető füzet kiadása. A civil közösségek gondolatiságának, a civil
aktivitásnak a megélése rendkívül jelentős a DMK Csapókerti Közösségi Ház és a
közösségek viszonyában.
A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Háza kiemelten jó
kapcsolatot ápol a Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesületével, amely
együttműködésben az erkölcs és moralitás ereje domborodik ki a közös programok
szervezése mentén. Új kapcsolat jött léptre a Ház és a Fehér Bot Alapítvánnyal az
érzékenyítés területén. Hangsúlyosan jó a kapcsolat a Szatyor Termelői piaccal nem
utolsó sorban a homokkerti, tégláskerti református közösséggel.
A Debreceni Művelődési Központ Józsai Közösségi Háza több mint húsz civil
szervezettel, partnerrel gyakorol stratégiai szövetséget az aktív együttműködés
tekintetében! Hangsúlyosan kiemelkedik a Józsai Közösség és Településfejlesztő
Egyesület, az Alsójózsai és Felsőjózsai Nyugdjas Egyesület, valamint a Debreceni
Polgárőr Egyesület. Kiválóak a kapcsolatok a történelmi egyházakkal is. A civilekkel való
együttműködik egyik legerősebb bástyája a DMK Józsai Közösségi Háza.
A Debreceni Művelődési Központ Kismacsi Közösségi Háza kiváló kapcsolatot ápol
a Kismacs-Nagymacs-Ondód református gyülekezetével.

2017-ben első alkalommal

hirdette meg Kismacson a Bibliai vakációs napközis gyermektárbort, mely Nagymacson
és Ondódon már évek óta nagy népszerűségnek örvend. Gyümölcsöző az együttműködés
a helyi óvodával is.
Debreceni Művelődési Központ Nagymacsi Közösségi Házában meghatározó
együttműködő partner a Nosztalgia Hajnalcsillag Egyesület a szépkorúak és a

református egyház a gyerekek irányába. Az említett közösségek tevékenysége áthidalja a
generációs szakadékokat!
Debreceni

Művelődési

Központ

Újkerti

Közösségi

Házában

hatalmas

közösségformáló élet zajlik. Számos Egyesülettel van gyümölcsöző kapcsolat.
Kiemelkedik a Köz-Pont Egyesület, amely szervezettel kiválóan működik az önkéntesség
eszményének megvalósítása, az elsősegélynyújtás elsajátítása, a nemzetközi kapcsolatok
és programok szervezése. A Jövő Boldogsága Egyesülettel is számos program valósul
meg a közösségi lét erőterében. Hangsúlyosan szólni kell arról, hogy a Debreceni
Művelődési Központ Újkerti Közösségi Háza a civilekkel való együttműködés kiemelkedő
helyszíne!
Összességében kijelenthető: gyümölcsöző a Debreceni Művelődési Központ civil
szervezetekkel való kapcsolata a közösségekért való együttes működést illetően!

16. Kiegészítő jellegű szolgáltatások

ÖNKÉNTES MUNKA 2017.
A Debreceni Művelődési Központ egységeiben az önkéntesek foglalkoztatásának,
bevonásának valamennyi formája megtalálható volt 2017-ben.
Formális önkéntesség
2017-ben jellemzően a kisközösségek működtetéséhez, vezetéséhez foglalkoztattunk
önkénteseket, szerződéssel. Több közösségi házunkban végezték a csoportvezetők ily
módon tevékenységüket.
A Csapókerti Közösségi Ház és a Csapókerti Baráti Kör Egyesület szomszédsági önkéntes
programja 2017-ben is folytatódott.
Informális önkéntesség
Az informális önkéntesség (tagként, a saját szervezetben végzett önkéntes munka)
széles palettájára volt példa 2017-ben is 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 és Ondódi 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:
 Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola,
Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium
 Ady Endre Gimnázium
 Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
 Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 Debreceni SZC Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki Szakgimnáziuma
 Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Szakgimnáziuma
 DSZC Dienes János Gimnáziuma és Egészségügyi Szakképző Iskolája
 Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma

 Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és
Kollégiuma
 Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola
 Fazekas Mihály Gimnázium
 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium
 Medgyessy Ferenc Gimnázium
 I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Derecske)
17-Származtatott alapszolgáltatások
A Belvárosi Közösségi Ház terembérletben kiadható terei: a pódiumterem és a
klubterem. Sajnos Pódiumtermünket nem sikerült az idén sem olyan mértékben bérbe
adni, ahogy azt terveztük. A közel 22.000 forintos óránkénti bérleti díjat – bár előző
évhez képes csökkent az összeg - kevesen tudják kifizetni. Jogos elvárás lenne a bérlők
részéről a parkoló, az akadálymentesítés, illetve hogy télen-nyáron megfelelően
klimatizált helyiséget kapjanak.
A Csapókerti Közösségi Házban is csak a terembérleti szolgáltatás volt. A Csapókerti
Közösségi Házban továbbszámlázott közüzemi bevételeink vannak még. A VSZSZ
Csapókerti Gondozó Szolgálata felé továbbszámlázzuk a közüzemi számlák bizonyos
százalékát, szerződés szerint. A közösségi házban a BÜFÉ is terembérleti formában
működik, alkalmanként.
A Homokkerti Közösségi Házban származtatott alapszolgáltatások legnagyobb részét a
terembérleti díj tette ki. Három terem áll rendelkezésünkre: táncterem, előadóterem,
klubterem. A kedvező bérleti díjak, az ingyenes parkolási lehetőség és az
akadálymentesített bejáró mind előny egy-egy terembérlet esetén. A házban
kávéautomata és becsületkönyvtár áll a rendelkezésére a közösségi házat használók
számára.

A termeket családi rendezvények, oktatás, vásárok, gyűlések, sport tevékenységek és
táncpróbák alkalmával vették igénybe.
Tereinket csoportok - közösségek számára, illetve családi rendezvényekre, bemutatókra
adtuk bérbe az elmúlt esztendőben.
Három terem áll rendelkezésünkre: színházterem, előadóterem, klubterem.
A legkisebb termet (klubterem) egész esztendőben a „Szövetség az életen át tartó
tanulásért” szervezet részére biztosítottuk, akik számítástechnikai tanfolyamokat
szerveztek a településen élők számára a digitális szakadék megszüntetése érdekében.
A Kismacsi Közösségi Ház színháztermét leggyakrabban vegyes vásár céljára veszik ki.
A vásározók alkalmanként 2 órát töltenek a teremben. Vásározók havonta legalább
egyszer keresnek meg terembérlés céljából (kivéve a nyári hónapokat).
A Nagymacsi Közösségi Házban származtatott alapszolgáltatások legnagyobb részét a
színházterem bérleti díja tette ki. Ezt a termet családi rendezvények, vásárok, gyűlések
és sport tevékenységek és táncpróbák alkalmával vették igénybe.
A Tímárházban egyetlen termet lehet bérelni. Ez a terem a gyerekjátszó. Ez az egyetlen
helyiség, ahol a játszóházakat és szakköröket működtetni tudjuk, így szinte alig szabad.
A Debreceni Művelődési Központ Újkerti Közösségi Házában a három kiadható teremre
(5-ös, 106-os, mozi terem) egész évben folyamatos volt az igény. A termeinket általában
előadások, tanfolyamok, társasházi közgyűlések, lakossági fórumok, családi
rendezvények céljára bérelték 2017-ben.
ÖSSZEGZŐ GONDOLATOK
A Debreceni Művelődési Központ azon célkitűzés mentén végzi tevékenységét, hogy
városunk és közvetlen környezete kulturális életében a közművelődési intézményeknek
egyre dominánsabban, meghatározó szerepet vállalva kell jelen lennie.
Szolgáltatunk, igyekszünk a város lakosságának széles körű igényeit kielégíteni, nem
utolsó sorban új igényeket teremteni.
Nagy figyelmet fordítunk az intézmény célkitűzésének egységes megfogalmazására,
intézményen belül a dolgozókkal, illetve a külső partnerekkel való összhang
megteremtésére.
Egy közművelődési intézménynek a megváltozott társadalmi és gazdasági környezetben
is „kiszámíthatónak” kell maradni: ahol tudni lehet mit, mikor és hogyan lehet elérni,
elintézni az intézmény falai között. Ugyanakkor mások az újra való azonnali reagálást, a
változatosságot és sokszínűséget várják el tőlünk. Hangsúlyosan jelent meg
tevékenységünkben a közösségépítő és fejlesztő munka, segítve az embereket az
önmegvalósításban, a művelődésben, a változások pozitív megélésében. Törekvésünk a
szakma képviselete, jó gyakorlatok átadása-átvétele, a közművelődés szakmai
hálózatában való aktív szerepvállalás, együttműködés megyei, regionális és országos
szinten
Célunk együttműködő partnerek, szakmai megvalósítók számára közvetítő, koordináló
segítség felajánlása, amely a szakmai tevékenység gazdagodása mellett anyagi forrást is
teremt az intézmény számára. Ehhez megfelelő kompetenciákkal rendelkező
munkatársakra van - lesz szükség. Komoly odafigyelést igényelt, hogy az itt végzett
munkát hatékonyan tudjuk megjeleníteni a fenntartó és a közvélemény felé, a megyei és
helyi sajtó, a városi TV és egyéb források igénybevételével. Tevékenységünk
népszerűsítése, a figyelem munkánkra való irányítása, hatékony kapcsolatrendszer

kiépítése a közéletben és a szakmában lételemünk. Korrekt partnerségre, nyitottságra,
megbízhatóságra törekedtünk és törekszünk ezután is.
Köszönet valamennyi dolgozónknak, a fenntartó önkormányzatnak, vezetőinknek,
együttműködő partnereinknek, támogatóinknak, hogy hozzájárultak a DMK 2017. évi
munkatervének sikeres megvalósításához!
Debrecen, 2018. március 29.
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