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ÖSSZEGZŐ GONDOLATOK

BEVEZETŐ
A kulturális ágazaton belül elindult változások, a Nemzeti Művelődési Intézet
működésének átszervezése, az EMMI Közművelődési Főosztály iránymutatásai alapján
intézményünk számára meghatározó feladat volt a változások kezelése, az új működési
rendszer alkalmazása, az együttműködés és a konszenzus feltételeinek erősítése, a
partneri kapcsolatok erősítése és bővítése. E területen az elmúlt három év megítélésünk
szerint számtalan pozitív előrelépést hozott, bár kétségtelen, hogy az előttünk álló
időszakban még sok tennivalónk van. Meg kellett tanulnunk az új fogalmakat: a
közművelődés mellett a KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS értelmezését és alkalmazását.
A közösségi művelődés ugyanis valamennyi, a helyi közösségben zajló közösségi tanulásiművelődési, tehát kulturális folyamatot felöleli, mégpedig az egyének és csoportjaik aktív
részvétele
révén,
a
tervezéstől
a
megvalósításig.
E tanulási folyamatok hihetetlenül sokrétűek: a tapasztalatok egyszerű megosztásától a
tanulmányutakig, a népfőiskolai kurzusok szervezésétől a felnőttképzési tanfolyamokig
terjedően.
Napjainkban egyre sürgetőbb az intézmények összefogása, a helyi közösség, a társadalom,
a hazai és nemzetközi hálózatok együttműködő közreműködése.
E gondolatok szellemében a 2016. évi kiemelt feladatainkat teljesítettük:
 A város és térség lakossága élet- és teljesítőképességének növelése, a létkultúra
közvetítését és fejlesztését szolgáló gyakorlat.
 A város és térség lakossága életminőségének növelése, az ünnepi és egyetemes
kultúra közvetítése, az ünnepi létkultúra fejlesztése.
 A város lakossága kreativitásának, amatőr művészeti alkotókedvének
kibontakoztatása, tehetségeinek gondozása.
 A város kulturális értékei (múlt-jelen) közismertté, köztudássá tétele, helyi tudás,
helyi érzelem, helyi információ, helyi kultúra gondozása.
 A város polgárai szabadság- és felelősségérzete növekedésének, civil, speciális célú
közösségeinek segítése, szakmai támogatása igények szerint.

I.

A DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2016. 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)
6.810

Teljesítés(eFt)

Teljesítés %ban

6.810

100,00

16.166
968

17.288
997

106,94
103,00

10
4.626
25.430
47.200
233.944
281.144

158
3.997
19.259
41.699
243.679
243.679

158,00
86,40
75,73
88,35
104,16
248,79

Összességében működési bevételeink a 2016. december 31-ei pénzforgalmi adatokat
figyelembe véve 88,35 %-ra teljesültek, amely lemaradás elsősorban az ÁFAvisszaigénylés lemaradásából következik.
Ezen belül az alaptevékenységgel összefüggő bevételek (alaptevékenység bevétele, és
a bérleti díjak) 106,94 %, míg a továbbszámlázott bevételek 103,00 %-ban
realizálódtak.
Termeinket leggyakrabban vásárok és termékbemutatók, illetve különböző előadások
céljára veszik igénybe.
Az előirányzathoz viszonyítva a csökkenés mértéke elsősorban az ÁFA-visszaigénylésünk
nem teljesüléséből adódott.
Vállalkozói tevékenységet Intézményünk nem folytat, így ilyen jogcímen nem keletkezett
bevételünk.
2016-ban az alábbi pályázati forrásokat nyertük :
Pozíció sz.
701.
706.
707.
708.
713.
748.
751.
752.

Pályázat kiírója

Pályázat tárgya

Kapott támogatás
összege
kiállítás 3.000.000.-

Emberi Erőforrások FRESH
ART
Minisztériuma
támogatás
NKA
XI. Országos Ifj. Népi Kézm.
Pályázat
NKA
Belvárosi
CuháréTáncházak
NKA
Éneklő Ifjúság
NKA
Délibáb Klub
Kormányhivatal
Közfog. támogatása 16 fő
DMJV Önk.
Nemzetközi
Betlehemes
Találkozó
DMJV Önk. képviselői ÚKH Kerti bútorok
keret

1.000.000.400.000.300.000.300.000.6.817.651.1.000.000.800.000.-

753
754.
755.
756.

757.
758.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
777.

NKA támogatás

„Belvárosi
Toppantó
Táncház”
NKA támogatás
„Fapofa-Kézműves Tábor”
NKA támogatás
„Népzenei
Együttesek
Találkozója”
Középés
Kelet- „Egy nép kiáltott. Aztán
európai Történelem és csend lett.”
Társadalom
Kutatásért
Közalapítvány
Kormányhivatal
Közfoglalkoztatottak
támogatása 18 fő
Kormányhivatal
Közfoglalkoztatottak
támogatása 2 fő
Magyar
Művészeti „…győzelem
a
Akadémia MMA
vereségben…”
NKA
Népművészeti Betlehemes Találkozó
Kollégiuma
NKA Ismeretterjesztés „Arra van egy kőhíd rakva
Koll.
Hortobágy”
EEM tám.
„Együtt-lét”
családbarát
támogatás
Erzsébet Gyermek És Erzsébet Napközös Tábor
Ifj. Táborok Kft.
NKA
Népművészeti Közfoglalkoztatottak
Kollégiuma
támogatása
5% helyett:
„Kerek az én szűröm alja”
NKA
Iparművészet „Az
Őszi
Nemzetközi
Kollégiuma
Zománcművészeti Tárlat”
NKA Közművelődési „Civis Híd közművelődési
Kollégiuma
szervezetek találk.
NKA
Halmos Béla DNE Koreográfia zenéjének
Kollégium
elk.
DMJV ÖNK.
Homokkerti Közösségi Ház
Danku Attilla képv. Nefelejcs Hímző Kör
keret
DMJV ÖNK. Danku Homokkerti Közösségi Ház
Attila képv. keret
Kertbarát Kör
DMJV ÖNK. Danku Homokkerti Közösségi Ház
Attila képv. keret
Ősz Idő rend. lebonyol.
NKA
Zeneművészti „Éneklő Ifjúság”
Kollégium
NKA Halmos Béla „Táncra fel! - Debreceni
Ideiglenes Koll.
Táncház”
NKA
Filmművészet „Mentál
Filmklub”
Kollégiuma
megrendezése
Erzsébet Gyermek és Őszi napközi ErzsésbetIfj. Táborok Kft.
tábor II.
DMJV Polgármesteri Közművelődési
Hivatal
Érdekeltségnövelő
támogatás

500.000.800.000.900.000.2.730.000.-

20.278.921.1.976.501.750.000.1.000.000.300.000.700.000.297.180.+ 34.000.500.000.600.000.300.000.400.000.60.000.60.000.50.000.300.000.800.000.500.000.627.000.2.500.000.+954.0000.-

778.

779.

780.

781.
782.
783.

784.

Nemzetgazdasági
Minisztérium
EU-s
támogatás
Nagymacsi
projekt
TOP-6.9.1-15DE12016-00001
Nemzetgazdasági
Minisztérium
EU-s
támogatás
Vénkert projekt TOP6.3.2-15DE1-201600001
Nemzetgazdasági
Minisztérium
EU-s
támogatás
Újkert projekt TOP6.3.2-15DE1-201600001
KKETTKK tám.
NKA
tám.
Ismeretterjesztés Koll.
Nemzetgazdasági
Minisztérium
Belvárosi
projekt
TOP-6.3.2-15-DE12016-00002
NKA tám.

„A
társadalmi 4.990.000.együttműködés erősítését
szolgáló
helyi
szintű 2.945.000.- előleg
komplex megvalósítása
„A
Vénkert 11.034.000.gazdaságélénkítő
környezeti megújítása”

„Az Újkert gazdaságélénkítő 11.754.000.környezeti megújítása”
5.877.000.- előleg

„56:10:23, te suhanc”
4.999.990.„Bolygónk-ért
300.000.környezetvédelmi napok…”
Debrecen
Belvárosának 31.950.000.innovatív rekonstrukciója

„Szeredás Népzenei Tábor 1.100.000.megrendezése”

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

Módosított
előirányzat
(eFt)
37.878

Teljesítés(eFt)

Teljesítés %-ban

37.139

95,75

116.359
5.342
31.812
153.513

110.238
4.474
30.057
144.769

94,74
83,75
94,48
94,30

174.908
38.729
367.150

162.107
37.990
306.876

92,68
98,10
83,58

Költségvetési kiadásaink: 83,58 %-ra teljesültek. Ezen belül a dologi kiadásaink
92,68 % - ra.
Anyagbeszerzések, készleteknél a felhasználás (88,24 %).
A nem adatátviteli, illetve az adatátviteli költségeknél a felhasználás 90,59%.

Szolgáltatási kiadásaink 98,60 % -ban az előirányzatnak megfelelően alakultak.
Felhalmozási, felújítási kiadásaink pedig 98,10 %-ban teljesültek.
3. Létszám és bérgazdálkodás, személyi feltételeink
Személyi kiadásaink (rendszeres és nem rendszeres) az előirányzatnak megfelelően
alakultak, 94,74%-os a teljesítés.
A munkaadót terhelő járulékok szintén a tervezettnek megfelelően alakultak, 94,48 %.
A DMK dolgozóinak engedélyezett létszáma 2016. december 31-én 47 fő volt.
Az Intézmény 2016. évben is élt a közfoglalkoztatási program keretében dolgozók
foglalkoztatásával, átlagosan mintegy 18-20 fő volt foglalkoztatva (2016.03.18-ától 2016.
december 31-éig).
4. A szolgáltatási szerződéssel ellátott feladatok tapasztalatai

1

2016-ben szerződésünk volt:
Szerződést kötő Szerződés tárgya Szerződés típusa
Szerződő fél
másik fél
kiválasztásának
megnevezése
módja
K&H Biztosító
FORD Kötelező
Biztosítási Szerződés
Zrt.
Gépjármű Biztosítás
legolcsóbb

2

INVITEL
Távközlési Zrt.

Internet előfizetés

Előfizetői
Szerződés

3

Debreceni
Hulladék
Közszolgáltató
Nonprofit Kft.
Debreceni
Fogyatékosokat
Ellátó Intézmény

Szilárd Hulladék

Közszolgáltatási

Ürítése

Szerződés

4

5

Civis Ház Zrt.

6

Tömb 2002 Kft.

7

Eredő
Garázsipari
Munkabiztonsági
Kft.

Szennyes textília

Szolgáltatási Szerződés

Szállítása,mosása
Vasalása
Bérbeadás
Helyiségbérleti
Szerződés
Általános
takarítás

Ondódon nincs más
lehetőség

legolcsóbb

Vállalkozási Szerződés

MunkaVállalkozási Szerződés
,Tűzvédelmi
Tevékenység végzése

8

9

MOL Magyar
Olaj-és
Gázipari Nyrt.
gépkocsik
Mobilix
Hungary Kft.

Hitelkeret

Egyedi Szerződés

Bérbeadás

Bérleti Szerződés

10

Magyar Telekom
Nyrt.

Internet

Szolgáltatási Szerződés

11

Mobilix
Hungary Kft.

karbantartás

Szolgáltatási Szerződés

12

UPC
Magyarország
Kft.

Kábeltelevízió

Előfizetési Szerződés

13

Multi Alarm Zrt.

Távfelügyeleti

Szolgáltatási Szerződés

14

DIGI Távközlési
Kft.

Kábeltévé,internet

Előfizetői Szerződés

telefon
15

Alarm Wachter

Riasztó
karbantartás

Karbantartási Szerződés

Centrum Kft.

megbízhatóság

16

Aqua Vital
Hungary Kft.

Aqua Cooler
készülék

Bérleti Szerződés

17

Generali
Providencia

FORD
CASCO

Szolgáltatási Szerződés

18

Debreceni Vízmű
Zrt.

Víz és szenyvíz

Szolgáltatási Szerződés

19

GDF-SUEZ

gázenergia

Szolgáltatási Szerződés

20

E-ON

villanyenergia

Szolgáltatási Szerződés

21

Debreceni
Hőszolg. Zrt.

távhő

Szolgáltatási Szerződés

22

Debreceni
Társasházkezelő

közös költség

Szolgáltatási Szerződés

23

Józsa Park
Társasház

közös költség

Szolgáltatási Szerződés

24

Telenor

összes flotta
mobil

Szolgáltatási Szerződés

25

PB Invest

Józsa energia

Szolgáltatási Szerződés

26

Porsche
biztosító

CADY

Biztosítási
Szerződés

legolcsóbb

Biztosítási
Szerződés

legolcsóbb

CASCO
27

Allians

CADY
KÖTELEZŐ

28

Iroda Rendszer
Kft.

fénymásoló
bérlés

Bérleti Szerződés

29

DIMA

tárhely

Bérleti Szerződés

30

DMJV

Józsa ÁFA

Bérleti Szerződés

31

TG WEB

webtárhely

Szolgáltatási Szerződés

Szolgáltatói szerződéseink ellenőrzését 2016-ban is elvégeztük. A felhasználásokról havi
kimutatásokat készítettünk, összehasonlításokat végeztünk, a kiugró eltéréseket
kivizsgáltuk.

5. Tevékenységeink a statisztika tükrében
2016-ban az éves látogatói, használói létszám 594.061 fő volt. A legmagasabb a
Csapókerti Közösségi Házban (164.012 fő), míg a legalacsonyabb az Ondódi Közösségi
Házban (4.676 fő) volt. Az ondódi látogatói létszám nem kevés, hisz a településrész
lakosainak száma mindössze 486 fő.

Rendszeres
művelődési
formák
Ismeretterjesztés
Táborok
Rendezvények,kiál
lítások, műsorok
Szolgáltatások
Külső
szervek
tevékenysége

Belvár
osi KH

Csapók
erti KH

Homokk
erti KH

Honv
édtemet
ő

66196

9500

24716

0

1405
12

1574
37

658
33

0
0

11446

9638

14165

0

80766

120258

1519

6625

1453

23005

3066

2300

Józs
ai
KH
866
5
147
6
18
256
72
185
25
207
2

Kisma
csi KH

Nagym
acsi KH

Ond
ódi
KH

Tímár
ház

1795

4466

1529

7092

16
25

122
55

85
11

456
100

2289

3423

2042

19830

2010

2592

868

3630

5512

5698

141

0

Újke
rti
KH
280
16
123
6
120
424
94
264
0
143
0

A rendszeres művelődési formák a Belvárosi Közösségi Házban vonzották a legtöbb
látogatót (66.196 fő), hiszen itt nagy létszámú közösségek működnek. Az Újkerti
Közösségi Ház jellemzője a rendezvények, kiállítások, műsorok magas látogatottsága
(42.494 fő), ami a kiugróan magas kiállítási látogatottságból (27.905 fő) és a 147
rendezvény látogatottságából tevődik össze. Ugyanitt táborozott a legtöbb gyermek
2016-ban (120 fő), amitől a Tímárház alig valamivel maradt el (100 fő). Egységeink közül
a Csapókerti Közösségi Házban volt a legmagasabb az ismeretterjesztő tevékenység
látogatóinak száma (1.574 fő), a szolgáltatások igénybevevőinek száma (120.258 fő) és a
külső szervek tevékenysége (23.005 fő). Ez utóbbi nem meglepő, hiszen ebben az
egységben olyan egyesületek működnek, amelyek önállóan, de szakmai támogatással
végzik tevékenységüket, emellett családi ünnepekre és árusításokra is igénybe veszik az
intézményt a környékbeliek.
Debreceni Művelődési
Központ 2016. évi
tevékenységeinek
megoszlása
Rendszeres
művelődési
formák
151975
Ismeretterjesztés
7028
Táborok
411
Rendezvények,
kiállítások,
műsorok
130999
Szolgáltatások
259433
Külső szervek tevékenysége
44677
Az összes tevékenységünk közül a legtöbben (259.433 fő) a szolgáltatásainkat vették
igénybe, ez a látogatóink 44%-át teszi ki. A rendszeres művelődési formákat a
rendezvényeinken való részvétel, majd ezektől jelentősen lemaradva a külső szervek
tevékenysége követi. Az ismeretterjesztési programokon és a táborokon a részvételi
arány kevesebb.
A közösségi házak működési sajátosságait tükrözi a külső szervezetek tevékenységének
aránya. A DMK minden egységébe összesen 44.677 főt vonzottak be a külső szervezetek.
A legtöbb programot, rendezvényt, árusítást, családi eseményt stb. a Csapókerti Közösségi
Házban rendezték. A Nagymacsi és a Kismacsi Közösségi Házakban is említésre méltó ez
az arány.

II.

A

DEBRECENI
MŰVELŐDÉSI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL

KÖZPONT

2016.

ÉVI

SZAKMAI

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 2016-ban
Takács Hajnalka intézményi kommunikátor koordinálta.
A Debreceni Művelődési Központ programjai számokban:
hónap
db
hónap
január
75
július
február
100
augusztus
március
127
szeptember
április
113
október
május
117
november
június
91
december
+ 10 db sajtótájékoztató
Összesen: 1081 db program, amely 145-tel több, mint 2015-ben.

db
40
12
79
115
102
100

Intézményünk hírei rendszeresen megjelentek a helyi médiában, de néhány
nagyrendezvényünkről az országos lapok, rádiók és televíziók is tudósítottak.
Több mint 100 médium adott hírt intézményünk eseményeiről.
Médiumokkal való kapcsolattartás:
megnevezés
db
Nyomtatott sajtóorgánum
24
Internetes portál
80
Televízió
5
Rádió
18
Részletes bontásban, hogy a média területein, hány alkalommal jelentünk meg
2016-ban?
megnevezés
db
Írott sajtó
1388

Online média
Televíziós megjelenések
Rádió interjúk

303
91
45

159 különböző témájú sajtóanyagot juttattunk el a média képviselőihez, ami 286 db
címzettet jelentett minden alkalommal. A Debreceni Korzó című városi
programfüzetben 2016-ban 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 napilapja rendszeresen közöl híreket, képcikkeket, hosszabb
tudósításokat eseményeinkről. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulója alkalmából a város programfüzetet jelentetett meg, amelyben a DMK
’56-os rendezvényei, versenyfelhívásai, kiállításai, filmvetítései is megjelentek.
A Magyar Nyelv Napja – A látható nyelv című programsorozat főszervezője a DMK
volt, így az intézmény a város kulturális intézményeinek magyar nyelv napi rendezvényeit
összefogta és közös kiadványban jelentette meg. A Debrecen Televízió kulturális
magazinja, a Debreceni Színképek rendszeresen beszámol kiállításainkról, kulturális
rendezvényeinkről. Több alkalommal stúdióbeszélgetésekre is sor került az intézmény
igazgatójával,
igazgatóhelyettesével,
intézményi
kommunikátorával,
programszervezőivel. 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 13 alkalommal. Évek óta a Debreceni Utazási
Vásáron és Campus Fesztiválon is önálló standot állít az intézmény.
A
Keresztmetszet című kiállításról, amely válogatást nyújtott a kortárs kárpátaljai
képzőművészek alkotásaiból a Belvárosi Galériában az Ukrán Televízió is beszámolt.
Az intézményi honlap látogatottsága (www.debrecenimuvkozpont.hu)
2016. január 1. és december 31. között:
- oldal látogatottsága: 28 277 felhasználó
- a felhasználók által indított munkamenetek száma: 42 314
- a felhasználók oldalmegtekintései: 145 020
- az oldalon eltöltött átlagos időtartam: 2 perc 38 másodperc
- új látogatók aránya 34,7%, visszatérő látogatók aránya 65,3% a 100%-os felhasználói
látogatottságból
Programajánlónk havonta (nyáron összevontan) 1500 példányszámban jelent meg 10
alkalommal. 10 db programajánlót készítettünk el 2016-ban 17.500 példányban.
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, a Kölcsey Központba, az Ifjúsági Házba, 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 miatt. A legtöbb helyre e-mailben küldjük
el a programajánló pdf-változatát: a sajtónak, a protokollnak, csoportvezetőknek,
együttműködő partnereknek, iskolaigazgatóknak, óvodavezetőknek, polgármesternek,
alpolgármestereknek, osztályvezetőknek, egyéb hivatali tisztségviselőknek, a
kormányhivatalnak, a kulturális bizottság tagjainak, képviselőknek, bizottsági
elnököknek, alelnököknek, a városi, regionális, és az országos kulturális
intézményvezetőknek, partnereinknek.

2016-ban a Debreceni Művelődési Központ valamennyi egységébe: a Belvárosi,
Újkerti, Homokkerti, Csapókerti, Józsai, Kismacsi, Nagymacsi, Ondódi Közösségi
Házakba és a Tímárház – Kézművesek Házába roll up-okat készítettünk. Az 1 méter x
2 méteres megállító/könnyű szerkezetes, kihúzható, mobil „táblák” kiválóan alkalmasak
az intézmények bemutatására. Valamennyi roll up-on olyan fotók találhatók, amelyek az
egységek nagyrendezvényeiről készültek, ezáltal is reprezentálják az egységek
értékirányultságát. A fotók mellett információs blokkokat: telefonszám, cím, e-mail
cím, elérhetőségeket is feltüntettünk.
A Facebook közösségi portált 2016-ban 4895 fő kedvelte, ez 1000 fővel több, mint
a 2015-ös év. Mindezt úgy sikerült elérnünk, hogy a DMK –facebook oldalát anyagi
ráfordítás nélkül hirdetjük. Programjaink népszerűsítését itt is végezzük, híreinket,
meghívóinkat, plakátjainkat, rendezvényeinkről készült fotóalbumainkat, videó
galériáinkat rendszeresen közzétesszük. 2016-ban rendezvényeinket 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. 2016-ban 485 rendezvényről
készült
fotógaléria,
ami
összesen
19
569
db
fotót
és
125
db
videó
felvételt
jelent.
A DMK facebook oldalát 2016. január 1.–december 31. között 1 282 989 fő tekintette
meg.
2016-ban 10 sajtótájékoztatót szerveztünk.
Február 9., a DMK Belvárosi Közösségi Házában sajtótájékoztató a Debrecen Jazz Club
megalakulásáról.
Február 23., a DMK Belvárosi Közösségi Házában „Kedv, remények, trillák…”sajtótájékoztató a Debreceni Művelődési Központ 2016-ban meghirdetett
versmegzenésítési pályázatáról.
Március 16-án, a DMK Csapókerti Közösségi Házában sajtótájékoztató a II. Országos
Karikázó Fesztiválról.
Március 17-én, a DMK Józsai Közösségi Házában sajtótájékoztató a józsai
rendezvényekről: „Száll a madár ágról ágra, száll az ének szájról szájra” - Megyei
Népdaléneklési verseny; VIII. Józsai Pálinka- és Pogácsaverseny; Virágvasárnap
Józsán.
Áprilisban, a Költészeti Fesztiválról a Főnixszel közösen a Kölcsey Központban
tartottak sajtótájékoztatót, amelyen Jantyik Zsolt igazgató tájékoztatott a Kedv,
remények, trillák c. versmegzenésítési pályázat nyilvános döntőjéről.
Április 26-án, a DMK Belvárosi Közösségi Házában sajtótájékoztató a Debreceni Jazz
Hétvége (április 29–30.) programjairól.
Május 10-én, a DMK Belvárosi Közösségi Házában a városrészi családi programokról
és a Napsugár Nyári Táborokról.
Szeptember 16-án, a DMK Belvárosi Közösségi Házában sajtótájékoztató a Debreceni
Művelődési Központ nagyrendezvényeiről, kiállításairól, pályázatairól, újonnan
induló képzéseiről és az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának
méltó megünnepléséről.

November 8-án, a DMK Belvárosi Közösségi Házában a Magyar Nyelv Napja – “A látható
nyelv” Debrecen város ünnepi programjairól.
December 6-án, a DMK Belvárosi Közösségi Házában sajtótájékoztató a XXVI.
Nemzetközi Betlehemes Találkozóról, az Adventi városrészi családi programokról
és a XXV. Nyitott Városháza rendezvénysorozatról.
2. Ismeretterjesztés
„Minden ismeret, minden tudás, minden gondolat és érzés szellemi belégzés.”
(Rudolf Steiner)
 Újkerti Közösségi Ház
Hagyományos téli rendezvényeink között szerepel a Kertbarátköri vezetőségek Téli
Népfőiskolai Képzése, amelyet ebben az évben 26. alkalommal rendeztünk meg
együttműködve a Mathiász János Kertbarát Körrel. Az előadássorozat zárásaként került
sor a Megyei Borverseny eredményhirdetésére 100 fő részvételével.
Évente 6 alkalommal szervezzük meg a Géniusz kupa gyermek sakkversenyt, az
utánpótlás számára 12 korosztályban. A versenyre neveztek Kisújszállásról, Szarvasról,
Hajdúszoboszlóról, Nyíregyházáról, Miskolcról és még Romániából is.
„TALPRA MAGYAR!” címmel rendeztünk ’48-as játszóházat márciusban óvodások
számára, ahol a játékos bevezetővel, a gyerekek interaktív bevonásával, a munkadarabok
elkészítésével egy nagyon hangulatos délelőttön, a gyerekek fejleszthették
kézügyességüket, bővítették ismereteiket és nemzeti tudatukat.
Kertbarát köreinkben (Mathiász János Kertbarát kör, Boldogkerti Kertbarát kör) egész
évben számos témában hallgathattak meg előadásokat az érdeklődő kertbarátok 44
alkalommal.
Érdekes témájú előadásokat és vetítéseket szerveztek 2016-ban az Újkerti Felnőttek
Olvasókörében 31 alkalommal. Többek között irodalomtörténeti, nyelvtudományi,
természettudományos, történelmi tárgyú előadások szerepelek a programok között.
Kirándulások is gazdagították a rendezvények sorát: áprilisban Budapestre utaztak, itt
látogatást tettek a Zeneakadémián és a Postamúzeumban.
Új kezdeményezés volt a Korona Gyermekrajz-gyűtemény vetített képes
előadássorozata, amely 2016-ban 18 alkalommal fogadta az Kós Károly Művészeti
Szakközépiskola ötvös-aranyműves, a Könnyűipari Szakközépiskola divattervező
tagozatos diákjait, valamint az ötvöszománc szakkör tagjait. Feladatuk: Ismerjük meg
vízuális anyanyelvünket!
A Magnitúdó Csillagász Klub 40 foglalkozást tartott 2016-ban.
A Természet Világa folyóirat egyik szerzője: "Homérosz, a csillagász", "Távolban egy
napvitorla", "Így jutunk el a csillagokig"c. előadásait hallgatták meg.
Tagjaik 3D-s csillagászati fejlesztéseit, csodálatos asztrofotóit is bemutatták.
Az "Ismerd meg! - Természetismereti sorozat" keretében 2 vetített képes előadást
tartott játékos totóval, kézműves feladattal (napóra-készítés), 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 „Szemünk fénye, a gyermek” c. konferenciasorozat szervezői 2016ban egy igen jelentős témát választottak: ”Az agresszió és az indulatok kezelése
gyermekkorban”. Kiváló előadókkal, érdekes megközelítésekben több oldalról

világítottuk meg ezt az égető társadalmi problémát. (Pszichológusok, szociológusok,
életmódtanácsadók, 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.
Intézményünk 19. alkalommal rendezte meg az ifjúság anyanyelvi nevelését és a
beszédkultúra javítását szolgáló Kazinczy Szép Magyar Beszéd Verseny városi és
városkörnyéki fordulóját. Ebben az évben 16 általános iskola 32 diákja mérte össze
tudását.
Más nemzeteknél is fontos a természetvédelem a környezettudatos magatartás
fejlesztése. A „Love a tree day” – A Fák napja alkalmából rendezett interaktív
foglalkozást az Amerikai Kuckóval közösen rendeztük meg. A szelektív hulladékgyűjtésre,
az újrahasznosítható anyagokra felhívtuk a tanulók figyelmét, és csoporttevékenységgel
gyönyörű képeket alkottunk azokból.
A legvitézebb huszár – Simonyi Óbester, a vitézség és a huszárerények megtestesítője volt,
Debrecen formálásában jelentős szerepet játszott. Az Ő emlékére és tiszteletére
megrendezett XVIII. SIMONYI NAPOK programsorozatába kapcsolódtunk be.
„Ilyen nagy dolog a szabadság?!” kordokumentum kiállítást rendeztünk az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából Oláh László ny. alezredes
anyagából.
Az egészségmegőrző programjaink sorát az ÚJKERTI Empátia nap és EGÉSZSÉGHÉT
mellett elindítottuk a TURMALIN ESTÉK sorozatot, a Turmalin Egészségmegőrző és
Rendezvényszervező Egyesülettel közösen. Az Empátia napon a DMJV Gyermekvédelmi
Intézmény sérült gyerekei és gondozói, valamint a Vénkerti és a Bolyai Általános Iskola
tanulói vettek részt.
Az „Ismerd meg! - természetismereti sorozat” keretében környezetünk és védelme –
és a környezettudatosság figyelembevételével, témáink között szerepelt a Víz világnapja
és a Föld napja.
 Homokkerti Közösségi Ház
Homokkerti Kertbarát Kör kéthetente zajló előadásainak szakmai színvonalat Rád
Péter agrármérnök biztosította. Ezek a rendezvények elősegítették a kertbarátok
rendelkezésre álló ismereteinek bővítését, melyeket a gyakorlatban alkalmazhattak. A
Házi Borversenyen, a fehér- és vörösborok versenyében a résztvevők szigorú szabályok
alapján, kizárólag saját termelésű boraikkal vehettek részt.
Az Egészség-délután a Homokkerti Nyugdíjas Klub és Homokkerti Kertbarát Kör
együttes igényének megfelelően zajlott. A Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete
vérnyomás-, koleszterin-, vércukorszint méréssel, valamint egészségmegőrző
tanácsadással járult hozzá a Homokkertben élők testi-lelki egyensúlyának
megteremtéséhez.
„Körutazás Kínában” c. előadást, amelyet több mint 50-en kísértek figyelemmel, dr.
Nagy Attila közíró tartotta.
Az Öko-sátor címet viselő rendezvény, két helyszínen, a Tégláskertben és a Homokkerti
Közösségi Házban valósult meg, több mint 200 fő részvételével.
Július elején szerveztük meg a Kutyajó mesetábort. A tábor célja az érzékenyítés, a
kutyák társ- és segítőszerepének megismertetése egy-egy mese alapján.
November 30-án a Debreceni Rendőrkapitányságtól Boros Péter százados érkezett a
Homokkerti Közösségi Házba, hogy felvilágosítást adjon a nyugdíjasok személyi és
vagyonvédelmi bűnmegelőzéséről.

 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. Itt fontos együttműködő partnerünk volt a
Turmalin Egyesület.
Az 1956-os események 60. évfordulója kapcsán Filep Tibor történészt hívtuk meg, hogy
mutassa be az ’56-os történéseket.
2016-ban két kiállítást rendeztünk, ezekhez kapcsolódóan tartott előadásokat Dr. Vajda
Mária PhD néprajzkutató a település történetéről, a tanyasi iskolákról és a gyűjtési
szokások változásairól.
 Józsai Közösségi Ház
Az intézményi egységben összesen 47 ismeretterjesztő programot szerveztünk.
"ÉLJÜNK EGÉSZSÉGESEN" címmel Nagyné Halász Anna egészségmegőrző előadást
tartott. Az anatómiai ismeretek mellett praktikus tanácsok is elhangzottak a
gerincbetegségek megelőzésével kapcsolatban, illetve bemutatott néhány gerincerősítő
tornagyakorlatot.
Józsai Péntek Esti "Tanyázó" – vendégünk volt Tabajdi Éva, aki a Jobb Veled a Világ
Alapítvány országos boldogságprogramjának Újkerti Boldogságklubját vezeti.
„8 év a koponyák földjén” címmel Dr. Szilvási József tartott előadást.
A diavetítéssel egybekötött előadáson az érdeklődők megismerhették Ruanda városi és
vidéki lakosainak életét, szokásait.
„A Nagyhét áldozatából fakadó húsvéti újulás” - Molnár V. József előadása.
A nagysikerű előadáson nemcsak a régi hagyományokról hallhattak a téma iránt
érdeklődők, hanem szellemi-lelki útmutatást is kaphattak arról, hogy napjainkban, a 21.
században hogyan élhetjük meg a feltámadás gondolatát, hogyan erősíthetjük a jövőbe
vetett hitünket az őseink által ránk hagyott értékek megőrzésével.
"ESKÜSZÜNK, HOGY RABOK TOVÁBB NEM LESZÜNK!"- Gárdonyi Sándor történész
előadása. A nyugdíjas közösségeink mellett általános iskolás gyerekek és pedagógusok is
érkeztek Gárdonyi Sándor történész előadására, aki felelevenítette az 1848-as forradalom
és szabadságharc eseményeit.
Józsai Tavaszi Egészségnap - A rendezvény célja: az alternatív és hagyományos
gyógymódok kipróbálása. Felvilágosítás, tanácsadás az egészséges életmóddal
kapcsolatban.
"SZELEK SZÁRNYÁN" - rendhagyó énekóra. Az esemény azt a célt szolgálta, hogy a zenei
ismereteket bővítse. A gyerekek képzeletben bebarangolták a Földet, s az országok zenéi
mellett hangszerekkel is ismerkedtek.
„Helyünk itthon és a nagyvilágban” c. előadás, amelyet Szaniszló Ferenc újságíró
tartott, aki a jövőnket érintő társadalmi kérdésekről, a nemzetünk és családunk sorsát
alakító gazdasági és politikai tényezőkről beszélt.
Péntek Esti "Tavaszi Tanyázó" - Halász Anna előadása.
A természetgyógyász előadásának témája a betegségek megelőzése, az egészség
fenntartása volt.
„Sorsfordító október” - ’56-os kávéház
A különleges kávéházban minden alkalommal filmvetítés történt, illetve beszélgetések
előzték meg vagy követték azt. Az élményszerű és könnyen befogadható vetített filmeket
általános- és középiskolásoknak, felnőtteknek is ajánlottuk. Témáink között szerepelt: a
nagyhatalmak árnyékában, ’56 és a sport, a filmművészet jeles alakjai 1956-ban,
forradalom egy gyermek szemével. A kávéházban vetített filmek: Budakeszi srácok, A
tanú, 56 csepp vér, Magyarország lángokban – egy nép harca a szabadságért.

’56 ART kisiskolásoknak
Az ’56 Art- foglalkozásokat elsősorban az általános iskolás korosztálynak ajánlottuk, nem
csak nyolcadikosoknak, akik foglalkoznak ezzel az időszakkal, de alsó tagozatosoknak is.
2016. október 15.
„Gyökereim földedbe kötnek” – ’56-os vetélkedő
Célunk az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának elmélyült és méltó
módon történő megünneplése, a történelmi érdeklődés felkeltése, a tanulók nemzeti
szemléletformálása, a nemzeti identitásuk erősítése, meglévő ismereteik bővítése,
képességeik kibontakoztatásának segítése volt.
„Oly korban születtem, amiről nem tehettem” - 1956-os forradalmi emlékeink
A ,,Sorsfordító október” - programsorozat utolsó eseményeként, Gárdonyi Sándor
történész tartott előadást az ’56-os eseményekről, történésekről.
Pszicho-klub
Neves szakemberek bevonásával hirdettük meg a „Mindennapi szorongásaink – élhetünke félelem nélkül?” című klubfoglalkozásokat.
 Csapókerti Közösségi Ház
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, történelmi, néprajzi előadások, kirándulások, tájékoztatók
aktuális kérdésekről. Néhány cím, a teljesség igénye nélkül:
Tápanyagpótlás a kiskertekben; A Hortobágyi kilenclyukú híd, Japán és csodálatos kertjei;
Égi jelenségek, teljes napfogyatkozás; A nagyböjt a magyar néphagyományban;
Környezetvédelem, globális felmelegedés.
Együttműködő partnereink, előadóink: Dr. Sápi Levente, Dr. Vajda Mária PhD, dr. V.
Szathmári Ibolya, Zajácz György, ÁNTSZ, Magyar Vöröskereszt, Turmalin Egyesület,
Szatyor Debrecen Egyesület, Vitál Life Egyesület.
„A Föld napja” -programsorozat
A programsorozat keretében rendhagyó tanórákat, előadásokat szerveztünk általános
iskolásoknak, nyugdíjasainknak a környezetvédelemről, a környezeti tudatosságról. A
Liget téri piknik keretében közösségeink megszervezték a Liget tér takarítását, új
növények ültetését.
Reform életmódnap (Együttműködő partner: Vitál Life Egyesület)
A résztvevők előadásokat láthattak az egészséges táplálkozás, életmód témakörben,
illetve kipróbálhattak különféle masszázsokat, tájékozódhattak a különféle alternatív
gyógymódokról. Volt újraélesztési bemutató, különféle egészségügyi mérések,
tanácsadások.
Ritmico ütőegyüttes hangszerbemutatóval egybekötött hangversenye gyerekeknek.
Kiemelt figyelmet fordítottunk az 1956-os események méltó megünneplésére.
Ebben a témában Filep Tibor történész tartott előadásokat gyermekeknek és
felnőtteknek egyaránt. A „Debrecen - 1956” című vándorkiállítás és a hozzá kapcsolódó
rendhagyó tárlatvezetés is az ’56-os debreceni események megismertetését szolgálta.

 Belvárosi Közösségi Ház
Kiemelkedő volt az immár 53. alkalommal megrendezett LIII. Természetbarát hét 5
estés előadássorozata, melynek neves, szakmailag kimagasló előadói változatos témájú
előadásaik révén estéről estére megtöltötték a BKH Pódiumtermét.
A Debreceni Nyugdíjas Klubbal és a Nyugdíjas Óvónők Klubjával közösen egészségügyi
előadásokat szerveztünk, havi rendszerességgel szakorvosok bevonásával.
A Diabétesz Klubbal, illetve a Hajdúsági Diabétesz Egyesülettel együttműködve szervezett
programjaink (pl. Belvárosi Egészségnap, „Egészségünkért” előadássorozat) révén
számos hasznos, egészségmegőrzést, egészséges életmódot elősegítő információ
juthatott el a résztvevőkhöz.
 Nagymacsi Közösségi Ház
Vízkereszt napja – előadó : Ráczné Veres Sára lelkészasszony
Az ismeretterjesztő előadásra a Hajnalcsillag Nyugdíjas Klub tagjai és a Körősi Csoma
Sándor Tagintézmény diákjai érkeztek.
“Ki tud többet?” - vetélkedő a Magyar Kultúra Napján
Egészségmegőrző délután a Százszorszép Egészségklubbal – előadó: Mozga Csabáné,
osztályvezető főnővér
BŰNMEGELŐZÉS – ismeretterjesztő előadás - előadó: Nyulas Ferenc főtörzsőrmester
NAGYPÉNTEKI PASSIÓ – előadó: Ráczné Veres Sára, lelkészasszony
„SZENVEDÉLYMENTESEN…”- ismeretterjesztő előadás fiataloknak – előadó: Kövesi
Péter író
NAGYMACSI HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS ÉS RAJZKIÁLLÍTÁS a Város Napja
alkalmából
A program célja a közösségi élményszerzés; a közösség erősítése; a nagymacsi helyi
értékek megismerése; a közösség által összegyűjtött tárgyak kiállítása volt.
A magyar nyelv napja - vetélkedő általános iskolásoknak.
A program célja: a közösségi élményszerzés, a közösség erősítése, ismeretterjesztés volt
a Magyar nyelv napja alkalmából.
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 JÁTSZÓHÁZ-VEZETŐI 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.
Ahogyan a tavalyi évben, úgy az idén sem vált könnyebbé a tanfolyam szervezésének és
lebonyolításának feladata elsősorban annak okán, hogy a vizsgaszervezést végző Nemzeti
Művelődési Intézet megszűnt. A vizsgáztatás az Emberi Erőforrások Minisztériumához
tartozik ezentúl, de természetesen ez újabb adminisztrációs feladatot kell, hogy jelentsen
a vizsgáztatni kívánó intézmények számára, így a DMK számára is.
Idén két alkalommal bonyolítottunk le népi játszóház vezetői képzést összesen 33 fő
részvételével.
Ez az eredmény biztató, hiszen hat év távlatából még mindig népszerűnek mondható a
képzésünk, bár arra vonatkozó próbálkozásunk, hogy hasonló témában alacsonyabb
óraszámú tanfolyamot indítsunk- Útban a mesterségek felé címmel- nem tudott
megvalósulni.
Oka elsősorban az volt, hogy a többségében pedagógus végzettségű jelentkezők abban az
esetben lettek volna hajlandóak vállalni a képzés költségeit, ha annak végeztével
Tanúsítványt tudunk kiadni a teljesített óraszámról, melyet elszámolhatnak a kötelező
pedagógus továbbképzési rendszerben.
4. Kiállítások rendezése
A Debreceni Művelődési Központ 10 egységében, 76 időszaki és 1 állandó, azaz összesen
77 kiállítást valósítottunk meg. 27 képző- és iparművészeti, 20 népművészeti és népi
iparművészeti (főként a Tímárházban), 7 fotóművészeti, 2 helytörténeti, 5
dokumentumkiállítást, 6 rajzpályázati kiállítást és 10 egyéb (vasútmodell és terepasztal,
origami, értéktári bemutatkozás) kiállítást rendeztünk.
 A Tímárház – Kézművesek Háza 2005-től tartozik a DMK intézményhálózatához.
Az egység fő profilja, hogy kortárs népi kézműves mesterek alkotásait mutassa be egyéni,
illetve csoportos formában. Ebben az évben 12 bemutatót hoztak létre.
Az évet a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó, Sebestyénné Győrffy Anna szűrrátét
készítő mester alkotásait bemutató kiállítás nyitotta. Ezzel egyidőben nyílt a
Kisgalériában, Boros Ferenc fafaragó Népi Iparművész ikonokból álló kiállítása.
A sort tavasszal egy régóta tervezett kiállítás folytatta a Petőfi Emlékkönyvtár
Csipkeverő Szakköre. A csoporttal folyamatos a kapcsolat évek óta, tagjai külön- külön
már kiállították alkotásaikat, de így egyben idén mutatkoztak be először, amelyből
hagyományt kívánnak teremteni. Szintén ezzel párhuzamosan láthatta a nagyközönség
Hákli Tímea fazekas, a Népművészet Ifjú Mestere csipkemintákat idéző áttört
kerámiáit a Kisgalériában.
A tavasz közepén a Debreceni Értéktár vendégeként a Tiszafüredi Értéktár bemutatkozó
kiállításának adott otthont a Tímárház. A két Értéktár Bizottság több szállal is kapcsolódik
egymáshoz, a tavalyi évben Debrecen mutatkozott be Tiszafüred városában, idén pedig
ezt a gesztust viszonozta az ottani Értéktár.
Párhuzamosan a bemutatóval a Csetneki csipkekiállításban gyönyörködhetett a
közönség a Kisgalériában.
A nyári szünet – táboroztatás - idején három éve töretlen sikerrel működő Kösöntyű
ékszerkészítő pályázat nyertesének kiállítására invitálták a látogatókat és az újonnan

pályázókat, illetve a kiállítás-megnyitóhoz kapcsolódó díjátadón az is eldőlt, hogy az idei
évben Estók Gábor ékszerkészítő nyerte el a lehetőséget egy önálló bemutató
létrehozására.
Az ősz egy igen értékes pályázat elnyerését is hozta: támogatási forrásokból
létrehozhattuk a Kecskeméti Zománcművészeti Alkotóműhellyel közösen a Nemzetközi
Zománcművészeti Tárlatot. A vallási témájú, válogatott anyagot kiadvány formájában is
közzétettük, megörökítve ezzel a kiállítás legszebb, legnemesebb darabjait.
Az őszi évadot Ifj. Fazekas István fazekas kiállítása folytatta, aki az elmúlt év műveit, a
legfrissebb alkotásokat mutatta be a nagyközönség előtt.
Végül Petrovics Sándor és családja bemutatkozó anyagával zárult az év. A
gyékényfonó mester családjának szinte minden tagja a kézművesség valamely ágával
foglalatoskodik, így ízelítőt kaphattunk gyékénymunkákból, vesszőfonásból, vászon- és
gyapjúszövésből.
A Tímárházban megrendezett kiállításokat összesen 19960 látogató tekintette meg.
 2016-ban 18 kiállítás valósult meg az Újkerti Közösségi Házban
Arra törekedtünk, hogy minél több közösségüknek és alkotó kedvű hivatásos és amatőr
művésznek adjunk lehetőséget a bemutatkozásra. A ház adottságait kihasználva, az ide
betérő vendégek részére kívántunk esztétikai, művészeti élményt nyújtani.
30 Művész 30 Grafika címmel a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva rendeztünk
kiállítást az Újkerti Közösségi Ház Előtéri Galériájában 2016. január 18-án.
A grafikák tulajdonosa Máté László debreceni műgyűjtő, aki valamennyi alkotásról,
alkotóról megosztott néhány jellemző adatot, érdekes gondolatot.
A kiállító művészek: Bényi Árpád, Borsos Miklós, Bíró Lajos, Burai István, Cs. Erdős Tibor,
Fátyol Zoltán, Félegyházi László, Gáborjáni Szabó Kálmán, Gonda Zoltán, Gy. Szabó Béla,
Holló László, Józsa János, Kádár György, László Ákos, Lukács Gábor, Móré Mihály, Molnár
C. Pál, Mottl Roman, Nuridsány Éva, Reich Károly, Schéner Mihály, Subicz István, Szabó
László, Szabó Vladimir, Szász Endre, Székely Géza, Szennik György, Szilágyi Imre, Tamus
István, Tar Zoltán, Ványai Imre, Varga József és Vincze László.
A Maticska Jenő Alkotó- és Képzőművészeti Kör tizenhárom tagjának 2016. 02. 10-től
immár ötödik alkalommal nyílt kiállítása az Újkerti Közösségi Házban. Első tárlatukról,
amely a Kör finn származású festőművészének, Matti A. Korpela, Kalevalához illesztett
kiállítása kapcsán jött létre, máig elismerően szólnak a képzőművészet iránt érdeklődő
látogatók.
Az idei tárlatot bő két héten át - február 26-ig - tekinthették meg az érdeklődők.
Kiállítók: Both Teodóra, Huba Mihály, Kereszturi Mária, Kerékgyártó Kálmán, Király Antal,
Kocsis László, Koháry György, Luczi János, Makai Gyula, Makai Imre, Matti A. Korpela,
Medveczky Nóra és Pallás Ferenc.
A már nagy hagyományokkal rendelkező XIX. Iciri-Piciri Óvodások Térségi
Bábtalálkozójának kísérő rendezvénye volt a Gyermeki lélekkel - Játékkészítő alkotók
kiállítása.
A bábozással, dramatikus játékokkal foglalkozó alkotók, játékkészítők jól ismerve a
gyermeki gondolkodást, vágyakat, látványos, mégis gyakorlatias, a gyerekek számára
nagy élményt nyújtó alkotásokkal lakták be az Előtéri Galériát.
A kiállítás megnyitóján részt vett a három alkotó: Vasvári Gyuláné Liza horgolt
játékkészítő, Nagy Sándor fajáték készítő, Szikszayné Szabó Éva babakészítő, valamint
Gara Kálmán gyűjtő, a DKV Zrt. Közlekedéstudományi Egyesület szakcsoportjának
képviseletében. A megnyitó után a gyerekek játszóházi foglalkozáson vettek részt a
kiállítók közreműködésével, valamint rajzokat készítettek, amelyek a kiállítás részét
képezték. A legnagyobb élményt az jelentette, hogy kipróbálhatták a kiállított játékokat.
A Festőtanoda Képzőművészeti Szakkör és a Medgyessy Ferenc Képzőművészeti
Kör és Szabadiskola évadzáró kiállítása.

A kiállítók egy igen termékeny évet tudhattak a hátuk mögött, melynek bizonyítéka idei
közös évadzáró kiállításuk. A látogatók bepillantást nyerhettek a körök munkájába a
kiállított alkotásokon keresztül.
38 alkotó 69 munkáját állították ki, a nyitvatartás ideje alatt a kiállítást megtekintették a
táborba érkező gyermekek és szüleik, de jöttek szép számmal „külső” érdeklődők is.
A vélemények, visszajelzések pozitívak, mind a kiállított képeket, mind a rendezést és a
szervezést illetően.
„Ilyen nagy dolog a szabadság!?”
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára szervezett dokumentumkiállítás célja az volt, hogy a sztálinista-rákosista diktatúra megszüntetésére összefogott
nemzet forradalmár hőseinek visszaemlékezésein keresztül bemutassa azt az időszakot,
amelyben éltek, s akik közül sokan a harcok, vagy a megtorlások áldozatává váltak.
A kiállítás változatos és gazdag válogatást nyújtott a témából: a feldolgozott
dokumentumok tablókon, a tárgyi emlékek (utcakő-utánzat, korabeli öltözetes bábuk,
korabeli fegyverzet, korabeli sajtótermékek, könyvek, oklevelek, igazolások, katonai
tankönyvek, családi fényképek, stb.) a vitrinekben és a kiállítótérben nyertek elhelyezést.
A kiállítást több rendkívüli történelemóra és dokumentumfilm követte.
Az elmúlt évek hagyományait követve az idén kicsit megújítva rendeztük meg a
”KORTALANUL” XVI. Idősek Hónapja rendezvénysorozat keretében a Gyűjtögettük megmutattuk” - Fejezetek a magyar sakk történetéből c. kiállítást. Most is egy nagyon
különleges és érdekes sakkgyűjteményt mutattunk be, kiegészítve sakktörténeti
anyagokkal.
A nyitvatartás ideje alatt a kiállítást megtekinthették az intézmény látogatói, iskolai
csoportok és a sakk, valamint annak története iránt érdeklődők. Az ÚKH 18 kiállítását
2016-ban 34 800 fő látta.
 A Csapókerti Közösségi Ház nem rendelkezik állandó kiállító helyiséggel, így
a kiállításoknak igazodniuk kell az egyéb programokhoz, rendezvényekhez, az itt működő
civil szervezetek tevékenységéhez. 2016-ban összesen 6 művészeti kiállítást szerveztünk:
2 fotóművészeti, 2 képzőművészeti, 1 népművészeti és 1 iparművészeti kiállítást.
Összesen 2000 fő tekintette meg a tárlatokat.
Január 21-én nyílt a „Régi híres debreceni fotográfusok” c. kiállítás.
Együttműködő partner a Debreceni Fotóklub volt. A kiállításhoz analóg fotózási
foglalkozás kapcsolódott gyermekeknek.
Márciusban szerveztük meg Veres Hajnalka „Provance, Franciaország” c.
fotókiállítását.
Veres Hajnalka zsánerfotóiból rendeztünk kiállítást nőnap alkalmából.
Április 11-én nyílt meg A város napja alkalmából meghirdetett képzőművészeti
pályázat és kiállítás. Elsősorban a városrészben élő gyermekek és fiatalok számára
hirdettük meg a pályázatot. A legsikeresebb alkotásokat díjaztuk és kiállítottuk. A kiállítás
megnyitóhoz képzőművészeti foglalkozás társult.
Májusban rendeztük meg a „Színek, formák, ritmusok” - Tisztelgés Vasarely
emlékének címmel Zámbory Zoltán op-art kiállítását. Zámbory Zoltánnak az
érettségihez közeledve komoly dilemmát kellett megoldania: képzőművészeti,
zeneművészeti vagy a mérnöki pálya felé menjen tovább. A mérnökit választotta, később
tanár lett, de a festést és a zenét soha nem hagyta abba igazán.
Szeptember végén nyílt meg a 40 éves a Csapókerti Népi Díszítőművészeti Kör
jubileumi kiállítása.
A 40 évet reprezentáló kiállítással ünnepelte születésnapját a Csapókerti Népi
Díszítőművészeti Kör. A kiállításhoz kapcsolódó szakmai előadáson a megye népi
hímzőinek tartott előadást dr. V. Szathmári Ibolya etnográfus a vőfélykendőről.
Novemberben szerveztük meg a Bokréta Foltvarró Kör patchwork kiállítását.

A csapókerti Bokréta Foltvarró Kör részben tematikus kiállítással jelentkezett „Variációk”
címmel. Az egyik kézi varrásos hagyományos patchwork technikát jelenítették meg
különböző léptékben, színben, felhasználásban. A kiállítás másik része az új tagok kezdő
patchwork munkáiból állt.
 A DMK és egyben Debrecen központi kiállítóhelye a Belvárosi Galéria, mely
az intézmény működésének kezdeteitől – s előzményeitől számítva is – egyike a város
legjelentősebb kiállítási helyszíneinek. A Galéria éves programját az oly régen várt
felújítás „felülírta”, így a tervezett kiállításból 3 elmaradt, melyeket a következő évre át
kellett ütemezni. A felújítás Debrecen MJV Önkormányzata jóvoltából valósulhatott meg,
melynek köszönhetően modern, energiatakarékos LED-világítást, új paravánokat és
festést kapott a patinás kiállítóterem. A korszerűsítés révén a város egyik legjobb
adottságokkal rendelkező galériáját mondhatja magáénak intézményünk.
Fentiek miatt 2016-ban a Belvárosi Galériában a 9 tervezett kiállításból 6 valósult meg. A
Galéria 2016. évi kiállítási tervének összeállításakor is meghatározó szempont volt a
város művészeti életén belül a rangjának megfelelő minőség.
A Magyar Kultúra Napján nyílt a freshART 8 pályázati kiállítás.
A freshART pályázat megújítása, továbbfejlesztése volt a 8. pályázat fő célkitűzése, mely
két területen is előrelépést hozott:
- kulturális régiók kapcsolatának bővítésén alapuló fejlesztés
Eddig is cél volt a pályázók körének fokozatos kiterjesztése, így egy újabb határon túli
terület alkotóit vontuk be a rendezésbe a Városok Falvak Szövetségének további
részvétele mellett: a Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ – Kassa Megye
Kulturális Intézménye a felvidéki magyar kulturális élet fókuszpontja, számos kiváló –
jelentős részben Magyarországon végzett – képzőművész él és alkot itt, így a freshART
„frissítésének” a Kassa-vidéki terület az egyik kulcsrégiójává válhat.
Kassai Imre festőművész kiállítása áprilisban nyílt meg a Galériában.
Kassai Imre Debrecen jelentős festőművésze, aki amatőrként kezdve pályáját számos díjat
nyert el, majd hivatásos alkotóként elismert tagjává vált Debrecen művésztársadalmának.
70 éves születésnapi tárlata az alkotó gazdag életművéből kívánt válogatást nyújtani, 45
év alkotói pályáját áttekintve.
Canon – Az Év Természetfotósa 2015 pályázat vándorkiállítását májusban fogadta
a Galéria. 2005 óta, azaz a DMK megalakulásától minden évben a Belvárosi Galéria egyik
legsikeresebb kiállítása a tárlat. A tavalyi sikeres megnyitót követően az idén is gazdagabb
lett a kiállítás megnyitóval, valamint egy, a Karib-tenger élővilágát bemutató előadással,
mindkettőre Dombóvári Tibort, a naturArt elnökségi tagja vállalkozott. A gyönyörű
fotókkal illusztrált előadás lelkes fogadtatásra talált. Kb. 1100-an tekintették meg a
nyitvatartás időtartama alatt a tárlatot.
Papp Károly debreceni grafikusművész kiállítást júniusban rendeztük meg.
Az alkotó tavaly elnyerte az Ars sacra Debreceniensis kiállítás egyik fődíját, melyet a DMK
ajánlott fel: egy önálló kiállítás lehetőségét a Belvárosi Galériában. A tárlat kiváló
lehetőséget teremtett egy olyan kiváló művész munkásságának áttekintésére, akit még
szűkebb pátriájában sem ismer igazán a művészetszerető közönség. A tárlattal a
remények szerint sikerült ráirányítani a figyelmet a debreceni grafikai hagyomány egyik
jelentős kortárs folytatójára és megújítójára.
A kiállítást 1200-an tekintették meg a nyitvatartás időtartama alatt.
A Belvárosi Közösségi Ház részleges felújításának keretében a kiállítóterem
korszerűsítése augusztus elejétől október végéig tartott, így a Hajdú-Bihar Megyei Őszi
Tárlatra, mely hagyományos, meghatározó képző- és iparművészeti seregszemléje a
megyében élő alkotóknak, ezúttal novemberben került sor.
A rendezvény alapvető koncepcionális eleme évek óta, hogy az amatőr és a hivatásos
alkotók egy tárlat keretében mutatkozzanak meg, így az amatőrök számára e tárlat

szakmai megmérettetést jelent. 2016-ban a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar
Megyei Irodája és a Debreceni Művelődési Központ 4. alkalommal rendezte meg közösen
a tárlatot. Ismét bekapcsolódott a szervezésbe a VOKE Egyetértés Művelődési Központja
is. Fontos eleme a tárlatnak a szakmai orientáció, ezért az amatőr alkotók ismét
lehetőséget kaptak a konzultációra a zsűri tagjaival. Ezúttal a nagyszámú beadott
alkotásból jelentős szelekció után, közel száz alkotás került a megújult terem kiállító
felületeire.
 A Józsai Közösségi Ház 2016-ban 16 kiállítást szervezett
A DMK Józsai Közösségi Házát adottságai kiválóan alkalmassá teszik kiállítási anyagok
bemutatására.
A két galéria mellett a gyermekjátszó falát is felhasználjuk bemutatásra. A jövőben
szeretnénk még inkább bővíteni a kiállító felületeket, ezért javasoljuk – amennyiben
anyagi forrás lesz rá – a színházterem sínezését, majd lámpák felszerelését.
A Nagygalériában kaptak helyet a fajsúlyosabb, professzionális alkotások. A Kisgalériában
az amatőr alkotóknak és a kezdő művészeknek biztosítunk helyet.
Három alkotói pályázatot is hirdettünk (Húsvéti, Gyermeknapi és Adventi), a beérkezett
pályamunkákat a gyermekjátszóban mutattuk be az érdeklődőknek.
Az év elején a „Csipke csodák” – A Józsai Csipkeverő Szakkör kiállítása nyílt meg a
Magyar Kultúra Napja alkalmából.
Március kiemelt kiállítása a „Húsvét a művészetekben” c. tárlat volt. A tíz Józsai, vagy
valamilyen szállal a településhez kötődő művész a képzőművészet több ágát is
megmutatta a kiállítás nézőinek: fafaragó, ikonfestő, szövő, hímző, grafikus, festő, fazekas,
szalmafonó, csipkeverő.
Áprilisban került sor a „Wiener Fotografien Walzer" – bécsi műtermi fotográfiák c.
tárlatra.
A Józsai Díszítőművészeti Szakkör éves anyagának kiállítását júniusban rendeztük
meg.
A Debreceni Értéktárban is szereplő debreceni kisbunda mintát mutattuk be,
lakástextíliákra, használati tárgyakra átírva. Népi kismesterségek a századfordulón – a
tiszafüredi Vackor Varroda alkotásait szeptemberben tártuk a közönség elé. A
kiállítási anyag érdekességét az adta, hogy a népi kismesterségek (kosárfonó, fazekas,
bőrös, nyeregkészítő) lépéseit, fogásait bemutató babák kézzel készültek.
 A Nagymacsi Közösségi Ház 2016-ban 6 kiállítást valósított meg,
mely jelentős előre lépés a tavalyi két kiállításhoz képest. A Város Napja alkalmából 2016.
április 11-én Nagymacsi Helytörténeti kiállítás és rajzkiállítás volt látható.
Lehetőséget biztosítottunk a fiatal tehetségek számára a bemutatkozásra, valamint arra,
hogy a helyiek közelebbről megismerhessék a település történetét a kiállított eszközök
által.
Tavaszi ORIGAMI kiállítás. A Debreceni Origami Kör tagjainak különleges és érdekes
papírhajtogatásait láthatták az érdeklődők a közösségi házban. A jelenlevők a program
során közelebbről megismerhették a japán harcművészet világát.
 A Kismacsi Közösségi Házban 2016-ban 5 kiállítás valósult meg.
A Kismacsi Retró című kiállítás a helyi lakosok közreműködésével jött létre. A kiállítók
régen használt tárgyakat hoztak, melyekből a legérdekesebbek vitrinekbe kerültek.
A kiállítás sikerén felbuzdulva egy helyi gyűjtő kiállítás-ötleteivel is felkereste a Házat, a
májusi Rubik kocka kiállítás és az októberi 70 éves a Forint, 90 éves a Pengő című
kiállítás is az ő gyűjteményéből jött létre.
Május 28-án a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének nyílt kiállítása
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gyermekrajzpályázatot hirdettünk a Mosolykert Óvodában és annak Kismacsi
telephelyén, a beérkezett népmesei tárgyú munkákat a Magyar Népmese Napja
alkalmából 2016. szeptember 30-ától október 28-ig állítottuk ki.
 A Homokkerti Közösségi Házban 2016 folyamán öt kiállítást szerveztünk.
2016. április 11-től volt megtekinthető az „Az én városom” című kiállítás. A Város Napja
alkalmából meghirdetett rajzversenyen óvodások és alsó tagozatos általános iskolások
alkotásait mutattuk be. A megnyitón 80 fő vett részt.
Májusban, „A természet képekben” c. kiállítás volt látható Kása Ferenc festményeiből,
Balogh Péter grafikusművész emlékére. 2016 szeptemberében a Homokkerti Nefelejcs
Hímzőkör és a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület tagjai rendeztek közös
kiállítást „Előttem az utódom címmel.” 2016. október 17.-november 12. között
kordokumentumokból nyílt kiállítás az ’56-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulója előtt tisztelegve „Ilyen nagy dolog a szabadság?!” címmel.
 Az Ondódi Közösségi Házban tavaly két kiállítás valósult meg.
„A Mi iskolánk” – az ondódi iskolák története címmel rendeztünk kiállítást
áprilisban a Város napja alkalmából.
A közösségi ház épületében iskola működött 1904-1998 között. Ennek az iskolának a
történetét próbálták feltárni széles körű gyűjtőmunkával, a lakosság segítségével. Cél volt
a lakosság identitástudatának erősítése, a fejlesztési folyamatok generálása.
A kiállítást Komlódi Judit képzőművész rendezte, a megnyitón Dr. Vajda Mária PhD
néprajzkutató tartott nyitó előadást. A tárlathoz kapcsolódóan táblás játékok tanulására
is lehetőség nyílt.
„Kincseink” címmel kiállítás nyílt a helyi lakosok hobbi-gyűjteményeiből
A kiállítás megszervezésével a településen élők hobbigyűjteményeinek felkutatása, illetve
bemutatása volt a cél.
2016-ban 76156-an látogatták intézmény-egységeink kiállításait.
A Debreceni Művelődési Központ alaptevékenységein belül meghatározó a
kiállítások szervezése, Minősített közművelődési intézmény címünk is
nagymértékben e terület magas szintű művelésének köszönhető. Ez azt mutatja,
hogy a hagyományos közművelődési tevékenységi formák ideje nem múlt el, ebben a
„túlmediatizált” világban a közvetlenül megtapasztalható vizuális élmény, s az általa
közvetített üzenet nem nélkülözhető a mai kor embere számára sem.
Fontos követelmény a jövőre nézve, hogy intézményünk minden egységében legyenek
meg a minimális infrastrukturális feltételek (paravánok, tárlók, posztamensek,
függesztősínek, stb.) a különböző eszközigényű kiállítások megrendezéséhez.
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.
2016-ban a DMK egységeiben összesen 150 csoport tartotta a foglalkozásait.
 A DMK Belvárosi Közösségi Házának Pódiumtermében és Klubtermében 2016 ban összesen 12 közösség tartotta rendszeres foglalkozásait.

A Debreceni Nyugdíjas Klub hétről hétre, összesen 48 alkalommal kínált változatos
témájú programokat nyugdíjas tagjainak és a tagságon kívüli érdeklődőknek. Nemzeti
ünnepeink hagyományos módon fontos részét képezik a Debreceni Nyugdíjas Klub éves
programtervének. A DNYK hagyományos nagyrendezvénye a többfordulós, felmenő
rendszerű Regionális magyar nóta- és népdalverseny, melyet évről-évre számottevő
érdeklődés kísér.
A DMK Diabétesz Klubja hagyományos, egészségvédelmet népszerűsítő
rendezvényeinek alkalmával - összesen 10 alkalommal - ingyenes egészségügyi
méréseket (vércukor-, vérnyomásmérés) is biztosított a sorstársaknak. Az Idősek
Hónapja sorozathoz a Belvárosi Egészségnap című programmal csatlakoztak.
A Magyar-Finn Baráti Kör 2016-ban is megtartotta hagyományos, a finn kultúra
megismertetését szolgáló programjait, a Kalevala-napot, a finn irodalom ünnepét (Aleksis
Kivi napja), a finnugor rokon népek napját, ill. a finn függetlenség napját.
Az Alföld Gyermekszínpad műsorajánlata 2016-ban gyermekeknek és felnőtteknek az
alábbi volt: repertoárjukban szerepelt – 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 2016-ban
összesen 39 alkalommal állt színpadra.
A DMK Belvárosi Közösségi Házában működő csoportok közül 2016-ban a Nyugdíjas
Óvónők Klubja fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte június 5-én.
A Postás Üdülőben egy ebéd keretében ünnepelte meg a klub a jubileumi alkalmat.
 A DMK Csapókerti Közösségi Házában 28 közösség működött 2016ban. 2016-ban ünnepelte 40 éves fennállását a Csapókerti Népi Díszítőművészeti Kör.
A jeles évfordulót kiállítással és a népi hímzésről szóló ismeretterjesztő előadással
ünnepelték. Az évfordulóhoz köthető, hogy a Hímző Kör volt az egyik házigazdája az V.
Csapókerti Civil Expónak.
Az Életfa Idősek Klubja élén változás történt, új vezetőt ez idáig nem találtunk, a 20 éves
évfordulós megemlékezést elvitte ez a tény.
Közösségek kiemelkedő rendezvényei 2016-ban: II. Országos Karikázó Fesztivál (Főnix
NE), XVII. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál (Főnix NE), 40 éves a Csapókerti Népi
Díszítőművészeti Kör kiállítás és előadás, XII. Csapókerti Szomszédsági Nap (civil
szervezetek részvételével) Közösségi finanszírozás – civil tanácskozás, V. Csapókerti
Civil Expo, ami a Bokréta Foltvarró Kör és a Csapókerti Népi Díszítőművészeti Kör
együttműködése eredményeként jött létre (CSBKE).
Új közösségek is alakultak 2016-ban: Debreceni Színészeti Alakulat fiatalokból álló
csoport, rendszeren próbálnak, tagokat toboroznak, a Hajdúsági Népzenei Együttes a
Csapókerti Ördögszekér Népzenei Együttes tagjai egy csoportjából alakult. Csapókerti
Szívességcsere Klub – a szívességszolgálat átalakítása klubbá elkezdődött, de még
folyamatban van, a Csapókerti Gombász Klub új vezetővel, de ismét aktívan működik.
 A DMK Józsai Közösségi Házában 15 közösség működött 2016-ban, heti illetve
havi rendszerességgel. 1 éves jubileumát ünnepelte a Nordic Walking Csoport. Szakmai
beszámolóval, közös fotók vetítésével, pezsgő és torta melletti kötetlen beszélgetéssel
emlékeztek meg az első évről. Több közösségnek is volt kiemelkedő rendezvénye 2016ban: a Józsai Díszítőművészeti Kör éves munkájából nyílt kiállítás, a Mazsorett csoport
Arany és Ezüst minősítést szerzett az Országos Mazsorett Fesztiválon, a Csipkeverő
Szakkörnek a Magyar Kultúra Napja alkalmából nyílt kiállítása, valamint az Országos
csipkeversenyen két második helyezést ért el. A Kertbarát Kör tagjai kimagaslóan
szerepeltek megyei, országos és regionális megmérettetéseken, és a Regionális

pálinkaverseny megszervezéséből is aktívan kivették a részüket. A Fafaragó szakkör
tagjai térítésmentesen faragták meg a Nagymacsi Emlékezet oszlopát.
Ebben az egységben is jöttek létre új közösségek: Jóga csoport gyerekeknek és
felnőtteknek, Társastánc csoport és Fafaragó Szakkör.
 A DMK Homokkerti Közösségi Házában 16 közösség, illetve csoport tartotta a
foglalkozásait. A Debreceni Népi Együttes egyfelvonásos, 80 perces műsorát, a
Tizenhárom almafát 8 alkalommal láthatta a közönség mindig nagy sikert aratva.
Harmadik alkalommal rendezte meg az együttes szeptember 16-án, 17-én a Kezdő Felnőtt
Néptánc Csoportok Országos Találkozóját, amire idén 16 fellépő együttes érkezett. Első
nap a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon tartották bemutatóikat a meghívott csoportok,
amit tánctanítással színesítettek a szervezők.
A Homokkerti Kertbarát Kör is több nagyrendezvényt valósított meg: Kertbarátok
Farsangja, XI. Slambucfőző verseny Kertbarát Köröknek, Kertbarátköri Szüreti Bál,
Kertbarát Szilveszter. Farsangi mulatságukra minden évben jelmezt öltenek, tombolát
húznak, zenészt fogadnak, amire hajnalig táncolnak. Slambucfőző versenyükre idén is 12
csapat jelentkezett.
A Homokkerti Nefelejcs Hímző Kör 2016-ban két kiállítással mutatkozott be. Mesterek
és tanítványaik című kiállítása a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesülettel közösen
valósult meg. Az Adventre hangolva című kiállításukon a debreceni szűr színeit és mintáit
felhasználva használati tárgyakra hímezték a csodaszép mintákat.
Új csoportként kezdte meg működését ebben az egységünkben 2016-ban a Meridián
Torna.
 A DMK Kismacsi Közösségi Házában 4 közösség (Macsi Nyugdíjas Klub,
Gerinctorna Klub, Ügyes Kezek Klubja, Óvodás Néptánccsoport) tartotta foglalkozásait az
elmúlt évben.
A Macsi Nyugdíjas Klub a 10 éves fennállásának megünneplésére (szeptember
hónapban) ünnepséget rendezett, melyre meghívták mindazokat, akik valamilyen
formában részesei voltak a klub életének a megalakulás óta. Szintén a Macsi Nyugdíjas
Klubhoz kötödő, már hagyományos rendezvény volt 2016-ban: a Nagyanyáink praktikái
sorozatban többek között pl. a csigacsinálás.
Új csoportként kezdte meg működését a Kismacsi Közösségi Házban az Óvodás
Néptánccsoport.
 A DMK Nagymacsi Közösségi Háza 6 közösségnek adott otthont a tavalyi évben.
A Nagymacsi Tánccsoport versenyeken több minősítést is elért. A Nosztalgia
Hajnalcsillag Egyesület programjai: Kemencés nap a Kenyér világnapja alkalmából; VI.
Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud. A Nagymacsi Közösségfejlesztők Egyesülete több
alkalommal szervezett főzést. A Nagymacsi Zumba csoport kiemelkedő rendezvénye volt
2016-ban a júliusban megrendezett Zumba party. A Százszorszép Egészségklub pedig
egészségnapokat tartott a közösségi házban.
 A DMK Ondódi Közösségi Házában 8 közösség működött az elmúlt évben heti,
illetve havi rendszerességgel. A művelődő közösségek közül a Margaréta Nyugdíjas
Klub keretein belül valósult meg több ismeretterjesztő előadás, illetve program, amire a
település többi lakóját is várták. Ilyen volt többek között a Magyar Kultúra Napi irodalmi
műsor, illetve a március 15-i ünnepség.
Több témában voltak előadások, pl. alternatív gyógyászat, együttműködve a Turmalin
Egyesülettel, valamint a környezetvédelem és az ’56-os forradalom évfordulója kapcsán.

 A DMK Tímárház-Kézművesek Házában 4 szakkör működött 2016-ban.
A Csipkeverő Szakkör 2016 májusában részt vett az Országos Csipke Pályázaton,
november 25.–december 19. között kiállítással várták az érdeklődőket, látogatókat.
A Tiszta Forrás Hímzőkör két pályázaton is szerepelt: márciusban a Békéscsabai
Textiles Konferencián és Pályázaton, májusban pedig a Kis Jankó Bori Hímzőpályázaton
vettek részt.
Jubiláló közösségük nem volt az elmúlt évben, viszont új csoportként kezdte meg
működését a Fonalda Klub.
 A DMK Újkerti Közösségi Házában működött a tavalyi évben a legtöbb, szám
szerint 57 közösség.
Képzőművészeti és alkotócsoportok, fotókör, kórusok, citerazenekar, népdalkör,
ismeretterjesztő klubok, körök, valamint nyugdíjas közösségek tartják rendszeresen
foglakozásaikat az intézményben.
Január és február hónapban a Mathiász Kertbarát Körrel közös szervezésben valósult
meg a Kertbarátköri Vezetőségek Téli Népfőiskolai Képzése, valamint a Megyei
Borverseny eredményhidetése is. Az Életreform Klubbal közösen rendeztük meg
májusban a „Szemünk fénye, a gyermek” c. konferenciát, amelynek témájául idén egy
igen jelentős témát választottak: ”Az agresszió és az indulatok kezelése gyermekkorban”.
Kiváló előadókkal, érdekes megközelítésben több oldalról világítottuk meg ezt az égető
társadalmi problémát. Június közepén a Festőtanoda Képzőművészeti Szakkör és a
Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör és Szabadiskola egy nagyon szép és gazdag
anyagot bemutató kiállítással zárta az évadot. A Kórusok és dalkörök találkozója
októberben a Debreceni Szépkorúak Klubja aktív közreműködésével valósult meg.
Szintén októberben az Idősek Hónapja programsorozat keretében a Huszár Sakk
Szakkörrel együttműködve nyílt kiállítás: Fejezetek a magyar sakk történetéből
címmel. Az anzX hangok és az anzX Nefelejcs is több alkalommal volt közreműködője
az egység programjainak (kiállítás-megnyitók, farsangi rendezvények, Magyar Nyelv
Napja, Újkerti teadélutánok, Városzrészi 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 és a
Debreceni Citerazenekar a decemberi közösségi ünnepünk résztvevőit varázsolta el
műsorával.
Több új csoport is otthonra talált 2016-ban ebben az egységben: a Színes Időm
Alkotóműhely, a DAK (Debreceni Alkotó Képzőművészek), a Papírfonó Klub, a
Debreceni Dixieland Zenekar, a Rekreációs trénig. Mindnyájan színesítették a
közösségek palettáját.
6. Rendezvények szervezése
 Belvárosi Közösségi Ház
A KÓTA felhívására a Hajdú-Bihari Zenei Egyesülettel együttműködve a Debreceni
Művelődési Központ megrendezte a Debrecenben működő gyermek- és ifjúsági kórusok
számára az „Éneklő Ifjúság” városi minősítő hangversenyt. A rendezvény célja az volt,
hogy találkozási, bemutatkozási lehetőséget teremtsen, zenei élményt szerezzen, egymás
munkáját jobban megismerjék, a zenei műveltségüket fejlessze, illetve igény szerint a
kórusok szakmai munkáját minősítse.
Ebben az évben már harmadik alkalommal szerveztük meg a város programjaival
összehangolva és a város szervezeteivel együttműködve, március 14-én, Talpra magyar!
címmel családi táncházunkat. A rendezvény célja az volt, hogy a debreceni

néptáncegyüttesek és intézményünk együttműködésének elmélyítése révén a nemzeti
identitásunkat erősítése.
Kedv, remények, trillák …
A pályázatot Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében hirdettük meg. A
zsűri hat kategóriában választotta ki a legjobb produkciókat, illetve a közönség is
megszavazhatta a nekik tetsző előadót.
Zenész Klub, Jazz Klub
2014 márciusától, a Debreceni Művelődési Központtal kötött együttműködési
megállapodás keretében, tovább folytatódott a Debreceni Zenész Klub. A Nyújts Feléje
Védő Kart Alapítvány által működtetett Klub a hároméves működése alatt szép sikereket
ért el a debreceni amatőr zenészek támogatásában és a közösségi kultúra formálásban.
A 2016 júniusáig havonta sorra kerülő rendezvényeken 40 fiatal debreceni szólista és
zenekar mutatkozott be a népzene, a jazz, a blues és a rock műfajában.
Délibáb Klub
Az előzetes terveknek megfelelően zajlott a rendezvény minden programelemében. Egy
tragikus esemény árnyékolta be a klub tevékenységét: a klub alapítója, Joób Árpád
májusban bekövetkezett váratlan halála.
A klub létrehozásának alapvető célja az volt, hogy formálódjon a belvárosban a népi
műveltségnek, ezen belül is a népzenének, a néptáncnak és a népművészetnek egy olyan
műhelye, mely a Délibáb Népzenei Együttes tradíciójára, patinás nevére és szakmai
bázisára épülve lehetőséget nyújt a város népzene- és néptáncszerető közönsége számára
– a táncházi alkalom mellett – a rendszeres találkozásra, beszélgetésre. A program
hosszabb távon beváltja a hozzá fűzött reményeket, a klubnak már kialakult egy állandó
magja, törzsközönsége.
A XXVI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó
A debreceni Nemzetközi Betlehemes Találkozó legjelentősebb eredménye, hogy a
debreceni betlehemes találkozó hagyományátörökítési gyakorlata 2015. évben a Szellemi
Kulturális Örökség Jó gyakorlatok nemzeti nyilvántartására felvétetett. A nemzeti
jegyzékre jelölés célja az volt, hogy ráirányítsuk a figyelmet e rendkívül gazdag szakrális
szokáshagyományra és továbbélését biztosítsuk: ennek megvalósításához a Nemzetközi
Betlehemes Találkozó stabil szakmai-módszertani hátteret jelenthet hosszú távon. A
szervezők és a szakemberek a magyar táncház módszer sikerét tekintették példaként.
Ezzel a pozitív döntéssel nem csupán a betlehemes szokáshagyomány fennmaradásának
lehetőségei nőnek számottevően, de a hagyományt fenntartó közösségek megmaradásának
esélyei is. A következő fontos lépésként a Szellemi Kulturális Örökség egyezmény
előírásainak értelmében a jelölés sikeréhez meg kell teremteni az örökség-elem
átadásának egységes pedagógiai-módszertani eszközrendszerét, az örökség-elem
ellenőrzött hozzáférhetőségét. A program teljes körű megvalósításához elengedhetetlen
a szellemi kulturális örökségünk védelméért felelős nemzeti bázisintézmények
együttműködése.
Ilyen előzmények után a XXVI. Nemzetközi Betlehemes Találkozót 2016. december
9-11. között sikeresen megvalósítottuk.
Az elmúlt 26 évben több mint 200 csoport vett részt a találkozókon. A szakértőink által
kialakított kritériumrendszer szerint megtörtént a 25 csoport kiválasztása és meghívása.
2016-ban 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 4, 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, amint azt a mellékelt sajtóösszefoglaló is tükrözi! Az

összehangolt rendezvény-kommunikációban rejlő lehetőségeket fokozottan ki kell
használnunk a jövőben is.
Debrecenben, a rendezvény központi helyszínén túl, számos külső bemutatkozási,
találkozási lehetőséget biztosítottunk a csoportoknak. Az előző évek tapasztalatai azt
mutatják, hogy ezek a helyszínek teremtik meg azt a családias légkört, ami a betlehemezés
hagyományát igazából élteti, hiszen itt teljesíthetik a betlehemesek eredeti szolgálatukat.
A hagyományos adventi városrészi családi programjaink – melyeket ugyancsak ebben az
időben szerveztünk – az idén is jó lehetőséget adtak a csoportok fogadására, a
találkozásra. Továbbá a város más nagyrendezvényein, illetve más helyszíneken
Debrecenben és környékén is részt vettek adventi közösségi rendezvényeken. Az igény
irántuk évről évre nő. Már várják a városrészi és kistelepülési adventi ünnepekre a
Betlehemes Találkozóra érkező hagyományőrző csoportokat a helyi közösségek.
Komoly hozadéka ennek a programnak ez a közösségi együttlét, az együttünneplés öröme,
ami több ezer embernek, családoknak, gyerekeknek nyújtott most is mélyreható élményt.
A huszonhatodik – egyúttal a tizenegyedik Debrecenben rendezett – Nemzetközi
Betlehemes Találkozó szervezése, lebonyolítása a tervek szerint történt a Debreceni
Művelődési Központban és a külső helyszíneken egyaránt. A csoportok rendkívül magas
színvonalon képviselték régiójuk, településük téli ünnepköri hagyományait.
A Magyar Nyelv Napja a Belvárosi Közösségi Házban
„Mert szemnek írunk, a fül második” – interaktív foglalkozások általános iskolásoknak a
Magyar Nyelv Napja alkalmából
„Talpra magyar” – forradalmi táncház
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 táncházmozgalom
népszerűsítését vállaltuk korábban és ebben az évben is.
Debrecen Város Napjához kapcsolódó rendezvény
1693. április 11-én I. Lipót szabad királyi városi rangot adományozott Debrecennek. A
kiváltságlevél átadására emlékezve ezen a napon, április 11-én ünnepeljük Debrecen
város napját.
A Debreceni Művelődési Központ közösségi házaiban minden évben fontos
programelemként jelenik meg ennek a napnak a megünneplése.
2016. április 12-én Kassai Imre festőművész jubileumi kiállítása nyílt meg 17 órai
kezdettel. Kassai Imre Debrecen jelentős festőművésze, aki amatőrként kezdve pályáját
számos díjat nyert el, majd hivatásos alkotóként elismert tagjává vált Debrecen
művésztársadalmának. 70 éves születésnapi tárlatával gazdag életművéből kívántunk
válogatást nyújtani a város művészetszerető közönségének. A kiállított anyag áttekintő
válogatást nyújtott Kassai Imre 45 éves alkotói pályájáról, melyet kb. 1250-en tekintettek
meg.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére rendezett
versmondó verseny
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére versmondó
versenyt hirdettünk Hajdú-Bihar megyei középiskolás diákoknak.
 Csapókerti Közösségi Ház
A magyar kultúra napja
Régi fotográfusok nyomában – analóg fotózási foglalkozás fiataloknak;
Régi híres debreceni fotográfusok c. kiállítás.

A Debreceni Fotóklubbal együttműködve régi híres debreceni fotográfusok alkotásaiból
rendeztünk kiállítást.
Városi Borverseny
Debrecen kertbarát körei részvételével nagy érdeklődés mellett rendeztük meg a
hagyományos szakmai-közösségi rendezvényt, amely a legjobb borok felvonultatása és
megméretése után igen kellemes, jó hangulatú baráti esttel zárult. Ebben az évben is díjjal
járult hozzá a borverseny rangjának emeléséhez DMJV Polgármesteri Hivatala.
Csapókerti Farsang
Minden korosztály számára terveztünk tartalmas, szórakoztató programot.
Gyermekeknek maszk-készítés, idősek farsangi mulatsága, fiatalok és felnőttek részére
farsangi cuháré. Az Életfa Idősek Klubja és a Főnix Néptáncegyüttessel közös rendezvény
társrendezője a Csapókerti Baráti Kör Egyesület volt.
Csapókerti Pilvax
A Kinizsi és Csapókerti Általános Iskolák tanulói vettek részt ezen a komplex történelmi
játékon, melynek keretében a gyermekek megélhették, eljátszhatták a március 15-i
eseményeket, elkészíthették a kor jellegzetes használati tárgyait, jelképeit.
II. Országos Karikázó Fesztivál
A Főnix Néptáncegyüttessel közösen rendezzük meg 2. alkalommal a fesztivált, mely a női
néptánckarok országos versenye és szakmai napja.
„A Város napja” gyermek- és ifjúsági képzőművészeti pályázat és kiállítás
A Város napja tiszteletére rendezett hagyományos rendezvényünk kiemelt témája az
állatok védelme volt. Álmaik állatparkjának grafikai/festészeti megjelenítésével, vagy
állatvédelemmel kapcsolatos logóval, emblémával, plakáttal, pólótervvel pályázhattak a
diákok.
A Föld napja – rendezvénysorozat
Április 20-21. A programsorozat keretében rendhagyó tanórákat, előadásokat
szerveztünk általános iskolásoknak, nyugdíjasainknak a környezetvédelemről,
környezeti tudatosságról.
„Tegyük szebbé a Csapókertet!” - Liget téri takarítás és Liget téri piknik, szabadtéri
sportnap
Minden korosztály részvételével a Liget tér tavaszi rendbetétele. Családi piknik
szabadtéri sportjátékokkal. Környezetvédelem a terepen: „A városi park környezeti
jelentősége” címmel ismeretterjesztő előadás és gyakorlati bemutató volt.
A Csapókerti Baráti Kör Egyesülettel közösen valósult meg a rendezvény, együttműködő
partner a Terepszemle Egyesület volt.
Gyermeknap a Liget téren
Széles civil összefogással megvalósuló rendezvény, családi program várta 2016-ban is a
csapókerti családokat. (Gólyalábasok, játszóházak, aszfaltrajzverseny, kispályás foci
bajnokság, főzőverseny).
XVlI. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál
A Főnix Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyüttessel közösen szerveztük meg a Szent Iván
napi néptánc- és pásztorkultúra hagyományai alapján programunkat, melyen részt vettek
az adai Tarsóka és a nagyváradi Csillagocska Néptánccsoportok, Hajdú-Bihar megye és a
régió meghívott ifjúsági néptáncegyüttesei. Az egész napos rendezvényen a
néptáncegyüttesek színpadi bemutatkozása mellett tánctanítás, 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.
Csapókerti Életmódnap
A Vitál Life Egyesülettel együttműködésben szerveztünk egész napos életmódnapot, ahol
a résztvevők előadásokat hallhattak az egészséges életmóddal és az alternatív
gyógymódokkal kapcsolatban.

Térítésmentesen kipróbálhattak különféle masszázsokat és tornákat, részt vehettek
egyéni tanácsadásokon az alternatív gyógyászat területén.
XII. Csapókerti Szomszédsági Nap
Őszi kapunyitó rendezvényünk, mellyel kapcsolódtunk a „Kulturális örökség napjához”.
Gyerekeknek, fiataloknak, családoknak, felnőtteknek szóló komplex szabadtéri program,
a régi szüreti munkák felelevenítésével. Színpadon a közösségi ház előadóművészeti
közösségei mutatkoztak be, melyet utcaszínházi előadás, kézműves foglalkozások,
tanácsadó programok, bolhapiac, slambucfőző-verseny, utcabál egészített ki. A Csapókerti
Baráti Kör Egyesülettel közös rendezvény.
Emlékezzünk 1956-ra! – programsorozat a forradalom 60. évfordulója alkalmából
Ünnepi programsorozatunkat Filep Tibor történész előadásaival nyitottuk, aki felsős
diákoknak és a nyugdíjasainknak is tartott előadást az 1956-os forradalom debreceni
eseményeiről.
Október 21-én ünnepi megemlékezést tartottunk.
Október 24-28. között a Méliusz Juhász Péter Könyvtár „Debrecen – 1956” című
vándorkiállítását nézte meg több száz érdeklődő. A kiállításon rendhagyó tárlatvezetést
tartott Vitéz Lánczy Lajos az 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetség törzskapitánya.
„Közösségi finanszírozás” - civil tanácskozás és V. Csapókerti Civil Expó
A civil tanácskozást és a csapókerti civil expót ugyanazon a napon rendeztük meg: délelőtt
zajlott a tanácskozás, délután az expó.
A tanácskozás azon a tényen alapult, hogy a civil szervezetek működésükhöz és szakmai
tevékenységükhöz egyre kevesebb forrást tudnak megpályázni. A pályázatok eredménye
kiszámíthatatlan, nem tervezhető, az összegek egyre kisebbek. Az NGO-k számára újfajta
gondolkodást kíván a kialakult helyzet, amely a kreatív önállósodás és a kormányzati
szervektől való függetlenedés felé vezet. A tanácskozás célja: jó példák bemutatása a
közösségi finanszírozásra, műhelymunka keretében a bemutatások továbbgondolása. A
résztvevők a debreceni formális és informális civil szervezetek tagjai voltak. A
tanácskozást a DMK NKA pályázati támogatásából valósítottuk meg.
Délután a civil expó a Bokréta Foltvarró Kör és a Csapókerti Népi Díszítőművészeti Kör
együttműködésben valósult meg. Mini kiállításon mutatkoztak be és fél napos kézműves,
ismeretterjesztő programot valósítottak meg. A Csapókerti Baráti Kör Egyesülettel közös
volt a rendezvény, a költségeket a DMJV Civil Alap támogatása fedezte.
Arany7 Karácsonyváró Programsorozat
Adventi rendezvényeink sorát december 10-én a Szín-Báb Együttes karácsonyi programja
nyitotta, ahol az ovis bábcsoportok ünnepeltek családjaikkal együtt. December 12-én az
Irány a bárka! című animációs filmet vetítettük óvodás és kisiskolás közönségnek. 13-án
az iskolásokat vártuk egy hangulatos adventi délutánra játszóházakkal, majd 14-én a
közösségeink ünnepeltek betlehemezéssel, adventi kántálással.
 Homokkerti Közösségi Ház
A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Házában a népi
hagyományok ápolásában kulcsszerepet tölt be évek óta a Motolla Egyesület. Az elmúlt év
kiemelkedő eseménye a Sára névre keresztelt kemence megszentelése, és a hozzá fűződő
programok lebonyolítása volt. Mind az óvodás-, mind az általános iskolás korosztály nagy
lelkesedéssel vetette bele magát a kemencés ételek elkészítésének folyamatába, és a
hozzájuk kapcsolódó kísérő programok sokaságába. A családi juniálisok és az adventi
délutánok széles közönséget vonzottak mind a Homokkertben, mind a Tégláskertben.
Méltó programok valósultak meg 1848, és Anyák napja kapcsán is. A DMK Homokkerti
Közösségi Házát az a megtiszteltetés érte, hogy otthont adhatott a DMK dolgozói
karácsonyi ünnepségének.

A Motolla Egyesület színes hagyományápolása számos kiemelkedő program révén
valósult meg.
Először az Újévköszöntő Regölés keretében, amikor a debreceni Regösökkel közösen
búcsúztatták az óévet a népi hagyományoknak megfelelően. A Téltemetés során vidám
hangulatban, játékos formában ’’űzték’’ a telet és várták a tavaszt. A Pünkösdi
hagyományőrzés keretében feldíszítették az udvart, pünkösdi királyt és királynét
választottak a jelenlévő gyerekek közül. A Motolla Szüreti Bálon szüreti játékokat és
táncokat tanított Nagy Imre a létavértesi Villongó Néptáncegyüttessel. Bordalokat adott
elő és tanított Bárdosi Ildikó Molnár Miklós muzsikájára. A kézműves foglakozásokon
termésbábokat készítettek, volt fafaragás, vesszőfonás, nemezelés, hímzés és
mustkészítés. A Motolla Kisfarsangban népi játékokat és táncokat tanított Zsíros Renáta,
Győri Győző és a debreceni Forgórózsa Néptáncegyüttes táncosai. A muzsikát Molnár
Miklós és zenekara szolgáltatta.
Nemzetszín Kokárdával ünnepelünk e napon (1848-ra emlékezünk!) címmel
tartottunk megemlékezést a Homokkerti Közösségi Házban, amelyre meghívtuk a
közösségek tagjait. Ajándékműsorral vártuk Őket, amelyet a Petőfi Sándor Általános
Iskola diákjai adtak. A rendezvény méltó módon hajtott fejet a forradalom és
szabadságharc hősei előtt.
Május első vasárnapja, Anyák Napja. Ebből az alkalomból műsorral készültünk a
Homokkerti Nyugdíjasok Nagymamáinak, „Lennék tavasz virága, jó Anyám
bokrétája…”címmel. A Petőfi Sándor Általános Iskola 4/a. osztályos tanulói verssel,
énekkel köszöntötték az időseket, akik meghatottan hallgatták az előadást. A Közösségi
Ház is kedveskedett egy szál saját készítésű vászontulipánnal.
 Józsai Közösségi Ház
Józsai Farsangi családi nap
Egész napos programmal vártuk a családokat, érdeklődőket.
„Arcod rejtsed álarc mögé” címet viselte a farsangi kézműves játszóház. „Ég a kisze,
lánggal ég”- kiszebáb-készítéssel és -égetéssel folytatódott a délután.
Este farsangi zenés-táncos mulattságba vártuk a felnőtteket, ahol jókedvvel búcsúztattuk
a telet és köszöntöttük a tavaszt.
VIII. JÓZSAI PÁLINKA- ÉS POGÁCSAVERSENY
Nyolcadik alkalommal szerveztük meg a hagyományos pálinka- és pogácsaversenyt a
Józsai Kertbarát Körrel és a Józsai Település- és Közösségfejlesztő Egyesülettel
együttműködve.
„SZÁLL A MADÁR ÁGRÓL ÁGRA - SZÁLL AZ ÉNEK SZÁJRÓL SZÁJRA”- Megyei népdal
éneklési verseny
A MEA Alapfokú Művészeti Iskolával közös népdaléneklési versenyt hatodik alkalommal
rendeztük meg. 11 vidéki településről, és 12 debreceni iskolából érkeztek a dalolni
szerető, népzene iránt érdeklődő gyerekek. Szólóének kategóriában 60, csoportos
kategóriában 84 tanuló nevezett a versenyre.
"VIRÁGVASÁRNAP! TE SZÉP! TE CSODÁS! – egész napos családi rendezvény
Óriástojást és tojásfát állítottunk a Józsai Közösségi Ház előtti téren. A nap folyamán a
vállalkozó kedvűek folyamatosan festhették, ékesíthették az óriástojást, illetve a
helyszínen elkészített vagy az otthonról hozott hímes tojásokat feltehették a fára.
Virágvasárnapi rendezvényünkre Zsigóné Kati iparművészt hívtuk meg (aki a
tojásdíszítést több mint 20 féle technikával végzi), hogy élőben is bemutassa csodálatos
technikai tudását. A Húsvéti ünnepkörről való megemlékezést szolgálta a "HÚSVÉT A
MŰVÉSZETEKBEN" címet viselő kiállítás, melyet délután nyitottunk meg. A helyi
művészeknek nyújtottunk bemutatkozási lehetőséget, valamint értékeink megőrzésére
szerettük volna a figyelmet ráirányítani Húsvét alkalmából. A tíz helyi vagy valamilyen

szállal kötődő művész a képzőművészet több ágát is felvonultatta a kiállítás nézőinek:
fafaragó, ikonfestő, szövő, hímző, grafikus, festő, fazekas, szalmafonó, csipkeverő. A
kiállítást Gárdonyi Sándor nyitotta meg. Közreműködtek a Muzsikáló Egészség
Alapítványi AMI tanulói. Programunk a Maróthi Pedagógus Kórus koncertjével zárult
CÍVIS NÉPZENEI FESZTIVÁL címmel hirdettünk két napos rendezvényt
„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 részt vevő gyermekeknek és fiataloknak a bemutatkozásra, megmérettetésre,
zenei ismereteik továbbfejlesztésére.
Az egész napos rendezvényt gazdag kísérő programok színesítették. Sebő Ferenc és
Birinyi József előadást tartottak, népzenei koncert, népművészeti kirakodó vásár és
táncház várta az érdeklődőket. 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 találkozó célja az volt, hogy
megyénk felnőtt népzenei (hangszeres és énekes) együttesei (népdalkörök, citera
együttesek) és szólistái bemutathassák a nyilvánosság előtt műsoraikat, megismerhessük
népzenei örökségünk értékeit. Egy autentikus népdalcsokor bemutatását vártuk a
résztvevőktől téma megkötés nélkül, egy tájegységhez kötődően. A véleményező zsűri
tagjai:
BIRINYI JÓZSEF népzenész – zenekutató, a Hungarikum Szövetség megálmodója
DR. BOROSNÉ TOPLENSZKI TÍMEA, a Muzsikáló Egészség Alapítványi Alapfokú
Művészeti Iskola népzene tanára
MAGYARI ÁGNES, a Muzsikáló Egészség Alapítványi Alapfokú Művészeti Iskola
népzenetanszak vezetője.
A találkozó programjában szerepelt: Birinyi József előadása. Milyen szempontok szerint
állítsunk össze népdalcsokrot? címmel szakmai véleményezés hangzott el a
csoportvezetőknek, amelyet közös éneklés követett, de volt népművészeti kiállítás és
vásár is.
27. JÓZSAI SZÜRETI NAP – NYÚLFESZTIVÁL - ÍNYENCSÉGEK NAPJA
A 27. Józsai Szüreti Nap közös, hagyományos nagyrendezvényként szerepelt a JÓTEKE és
a Józsai Közösségi Ház munkatervében. A JÓTEKE NKA-s pályázatott nyújtott be két
hagyományos nagyrendezvényre, melyben az egyik a Szüreti Nap volt (a másik az Adventi
rendezvénysorozat). A nyertes pályázat lehetőséget teremtett arra, hogy a rendezvények
költségvetése biztonsággal tervezhető legyen. Fél 10-kor kezdte műsorát a
Hajdúböszörményi Ifjúsági Fúvós Zenekar. Nagyon jó választásnak bizonyultak, kellemes
színfoltjai voltak a Mazsorett csoporttal kiegészülve a Piactérnek. A Gólyalábasok jó
hangulatot csináltak, produkciójuk elnyerte a nézők tetszését. A közös átvonulás után a
kisszínpadnál játszó Szeredás Népzenei Együttes fogadta az érkezőket.
 Kismacsi Közösségi Ház
Nagyanyáink praktikái sorozat (farsangi szokások, csigacsinálás)
A magok ébredése című darabot láthattuk, azt követően a Macsi Nyugdíjas Klub
dalköre énekelt tavaszi hangulatú nótákat, majd a Guzsalyas Néptánccsoport
következett, egy pár kalocsai, egy másik hajdúsági táncokat adott elő. Táncház is
színesítette a programsorozatot, amelyhez az óvodások és nyugdíjasok is örömmel
csatlakoztak.

Kismacsi Családi Juniális
A színpad melletti népi játékokkal egész nap játszhattak kicsik és nagyok. A Közösségi Ház
nagytermében a Városképek Balatonfüred/Debrecen kiállítás egész nap megtekinthető
volt, és asztaliteniszezésre is volt lehetőség.
A Nagymacsi Virágvasárnapot második alkalommal szerveztük meg 2016. március 20án. A program célja az volt, hogy annyi tojás kerüljön a fára, ahány ember él a településen.
A Nagymacsi Adventi Gyertyagyújtás a hagyományos programok közé tartozik, melyet a
ház nyitása óta minden évben megrendezünk.
 Ondódi Közösségi Ház
2016-ban az Ondód Jövőjéért Egyesülettel közösen folytattuk a helyi igényeken alapuló
közösségi nagyrendezvények szervezését. Ezeken az alkalmakon minden korosztályt
megszólítunk, gyerekeknek, családoknak, az idősebbeknek egyaránt tervezünk
programelemeket. Elsősorban a helyi „értékeket”, előadókat, kézműveseket hívtuk meg,
ezzel is erősítve a helyi identitástudatot, de anyagi lehetőségeinkhez mérten profi
közreműködőket is felkértünk.
A városrészre jellemző a lakosság erős megosztottsága. Az új településrész lakói fiatal
családok, betelepülők, a régi részen laknak az „őslakosok”, akik közt sok a nyugdíjas. Az
aktívabbak mindig a régi rész lakói közül kerülnek ki. Résztvevőként és segítőként is ők
jelennek meg leginkább a közösségi akciókon, rendezvényeken. Sajnos ezen a tendencián
2016-ban sem tudtunk változtatni, de a rendezvényeken a résztvevők kor szerinti
megoszlása változott. Az idősek mellett egyre több a gyermek. Az önkéntes segítőink
száma is nőtt, egyre többen vállalnak a rendezvényeken kisegítő munkákat. Több, 50 órás
közösségi szolgálatot teljesítő diákot is sikerült megszólítanunk.
„Itt a farsang, áll a bál!”- farsangi délután és bál
A rendezvényen immár hagyományosan jelmez- és fánkversenyt, kézműves
foglalkozásokat és színházi előadást szerveztünk. Végül a gyerekekkel közösen elégettük
a telet jelképező kiszebábot.
II. Ondódi Pünkösdi Királyválasztás és Gyermeknap
5 fiatal férfi vállalta a pünkösdi királyságért a megmérettetést a közönség aktív szurkolása
mellett. Természetesen a programot színpadi műsorok, BMX- bemutató, játszóházak,
rajzverseny, közös főzés színesítette. A nap utcabállal zárult.
Őszköszöntő Családi Nap
A délután gyermekeknek szóló akadályversennyel indult, amit az ORT-IKI Bábszínház,
Kuckó Művésztanya, majd a Szeredás Népzenei Együttes koncertje és kézműves
foglalkozások követtek. A fiatal felnőtteknek utcabált is szerveztünk.
Orsolya napi vigasság
Délelőtt főzőversenyt tartottunk, ahol sajnos, csak két csapat versenyzett „A legjobb
káposztás étel főzéséért” díjért.
Délután a Hajdúsági Népzenei Együttes műsora után a Közösségi Házban játszóházakkal
vártuk a gyermekeket, majd Sőrés Rozka mesemondó műsora után Bárdosi Ildikó énekelt
zenekari kísérettel.
Adventi családi délután
A szokásos kézműves tevékenységek mellett mézeskalácsot sütöttünk, teát főztünk a
látogatók számára.
Ezután közösen feldíszítettük a településrész karácsonyfáját.
Majd lelkészasszony ünnepi igehirdetése után meggyújtottuk az adventi koszorú
gyertyáit, és a létavértesi gyermek betlehemes csoport műsorát láthatta a közel 60 fős
közönség.

7. Városrészi Családi Rendezvények
Gyermeknaphoz kapcsolódó programok
A Debreceni Művelődési Központ 2016-ban már 11. alkalommal szervezte meg az
együttműködő partnerekkel a gyermeknaphoz kapcsolódó családi programsorozatot.
Idén 23 helyszínre terveztük családi programokat, amelyek a remek időjárásnak
köszönhetően valamennyi helyszínem megvalósultak.
A helyszínek és időpontok a mellékelt táblázatban megtekinthetők.
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 tartanak lakossági
programokat, kevesebb közreműködést tervezünk.
Így elsősorban az infrastrukturálisan hátrányos helyzetű településrészeken tervezünk
hatékonyabb részvételt.
A Városrészi Gyermeknapokat idén 6 héten át, többnyire hétvégén valósítottuk meg.
A legtöbb rendezvényünk szabadtéren valósult meg. Néhány helyszínen DMJV
Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályának 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 állítottunk. 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 ebben az évben is 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 179 színpadi programelem (előadóművészek, táncosok,
zenés produkciók, bábosok, sport-, harcművészeti bemutatók, bűvészek stb.), 24 féle
kézműves tevékenység és 21 féle egyéb játszóházi tevékenység szerepelt. Összesen 1700
közreműködő vett részt a rendezvénysorozaton.
Az érdeklődők száma évről évre nő, az idén több mint 16.000 fő látogatott el a
programokra.

Propagandaanyagunk 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 (300-2000 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 meg az Adventhez
kapcsolódó családi programsorozatot.
2016-ban 20 helyszínre terveztünk, de a képviselőkkel, helyi civil szervezetekkel még
folynak az egyeztetések. (A helyszínek és időpontok a mellékelt táblázatban
megtekinthetők.)
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
szervezni, de igényes előadások, projektoros kivetítések tarthatók.
A város multiplex mozija melletti fennmaradásunk egyik záloga, 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.
2016-ban „Breki” címmel hirdettük meg a tavaszi, „Kis kedvencek”címmel az őszi
bérletsorozatot a Lantos Bt.-vel egyeztetve 6 – 6 alkalommal, kisiskolásoknak és
óvodásoknak szóló, filmújdonságot válogatva.
A bérletsorozat ajánlóját és plakátjait e-mailen keresztül juttattuk el az iskoláknak
és a szabadidő szervezőknek. A sorozat keretében igen kedvező áron, 2.300.- Ft-os áron 6
db filmújdonságot tekinthettek meg a résztvevő gyermekek.
A város több pontjáról, az Epreskerti Általános Iskolából, a Vénkerti Általános
Iskolából, a Bolyai János Általános Iskolából, az DMJV Fogyatékosokat Ellátó
Intézményéből, a DMJV Újkerti Gondozó Szolgálattól, a Babits Utcai – és a Sinai M. Utcai
Óvoda Jerikó Utcai Tagintézményéből összesen tavasszal: 93 fő, ősszel 83 fő vett részt a
vetítéseken.
A számok tükrében 2016-ban összesen 35 vetítés volt általános iskolásoknak
és óvodásoknak, összesen 1159 fővel.

Ssz. Film címe
1. BREKI
2. AGYMANÓK

Vetítési
Vetítési időpontok Nézőszám/fő szám/alk.
Február 15.,16., 17.
86
Március 7., 8., 9.
86
Március 21., 22.,
23..
86

3. HAMIPIPŐKE
TIMBERA KINCSKERESŐ
4. CSODAKUTYA
Április 11., 12., 13.
5. DÍNÓ TESÓ
Május 9., 10., 11.

86
86

3
3
3
3
3

6.
7.
8
9.
10.
11.
12

CSINGILING
ÉS
ASOHARÉM LEGENDÁJA
MAJA A MÉHECSKE
PIZSAMAPARTI
PULYKALAND
RIO 2.
IZZIE NYOMÁBAN
A KIS KEDVENCEK TITKOS
ÉLETE
Összesen:

Május 23., 24.
Október 10., 12.
Október 24, 25, 26.
November 7., 9.
Nov. 21., 22., 23.
December 5., 6., 7.
2017. január 9.,
10.,11., 17.

60
83
102
83
103
107

2
2
3
2
4
3

191
1159

4
35

MENTÁL FILMKLUB 2016
A filmklub 2013-ban azzal a szándékkal jött létre, hogy a középiskolás korosztály a
filmeken, illetve a 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 érinti vagy veszélyezteti.
Ezekhez a témákhoz mindig kapcsolódott egy film (pl. drogprobléma - Egy kosaras
naplója), valamint minden film után egy érintett, hiteles beszélgetőtárs.
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, hogy a diákok ezt továbbgondolhassák és tovább
beszéljék, 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 középiskolát és egy kollégiumot vontunk be. Ennek köszönhetően minden
alkalommal 80 diák vett részt a rendezvényen, ami 9 alkalommal összesen 640 fiatalt
jelentett. A program a DMK Újkerti Közösségi Ház Delta Mozijában 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-EGY ÚJ SZÍNFOLT
Faludi Filmklub indult 2016-ban a Debreceni Művelődési Központ Újkerti
Közösségi Házában. Az induláskor a szervezők közös együttműködésben az alábbiakat
fogalmazták meg:
A DMK Újkerti Közösségi Házában alakuló Faludi 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, 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.
A Faludi Filmklub az induláskor kitűzött céljait teljesítette, szakemberek bevonásával
folyamatosan elmélyítette a „filmek olvasásának” vizuális kultúráját. Az alkalmakon
legalább kétszáz fő vett részt.
A Delta Mozi bekapcsolódott és helyszínéül szolgált az 1956-os
visszaemlékezéseknek. A Debrecen Televízió és Oláh László nyugalmazott alezredes
számos filmet, dokumentumfilmet bocsátott a DMK Újkerti Közösségi Háza
rendelkezésére, hogy a filmből a város iskolái igény szerint válogathassanak és egy
kiállítás, valamint rendhagyó történelemórák keretében tovább ismerkedhessenek az
’56-os forradalom és szabadságharc hőstetteivel. A forradalmi filmhét sikeresnek
tekinthető, hiszen négy iskola is képviseltette magát.
Összegző gondolatok:
A Delta Mozi kicsiknek szóló bérletes előadásai, a Mentál Filmklub kamaszoknak szóló
vetítései, valamint a Faludi Filmklub filmalkotásra ösztönző, vizuális olvasásra nevelő
alkalmai jelentős mértékben segítették hozzá a résztvevőket a vizuális kultúrában való
elmélyülésében, különleges filmes ismeretek szerzésében és leképezésében. A Delta Mozi
működése több korosztályt megszólító, immár több évtizedes sikertörténet, melyre
továbbra is nagy igény mutatkozik.
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 is alkalmasak.
A DMK informatikai, telematikai berendezésein a látogatók számára ingyenes
szolgáltatásokat nyújtunk. Lehetőségeinkhez mérten újságok, folyóiratok, és egyéb
közhasznú dokumentumok helyben olvasását ingyenesen biztosítjuk. A látogatók közötti,
illetve a látogatók számára fontos információáramlást elősegítjük faliújságon,
számítógépen keresztül.
10. A Debreceni Értéktár 2016. évi tevékenységéről
A Debreceni Értéktár Bizottság 2016-ban két alkalommal ült össze, melynek során 19 új
javaslatot nyilvánított helyi értékké.
Közöttük tíz sportoló munkásságát, akik egyben olimpiai résztvevők is voltak, három
esetben a helyi népművészeti tárgyi kultúra alkotásait, a fennmaradó javaslatok pedig
helyi rendezvények, hajdan, illetve jelenleg is aktívan működő könnyűzenei együttesek
sorából kerültek ki, valamint a Hajduthonet termékcsalád, mint kuriózum, amelyről szóló
döntés után közvetlenül továbbítottuk a javaslatot a Megyei Értéktárhoz.
Természetesen az Értéktár feladata idén sem merült ki a javaslatok megvitatásában és
döntésében. A tavalyihoz hasonlóan 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.

Így többek között (időrendi sorrendben) a Debreceni Értéktár ebben az évben a
Székelykereszttúri Hungarikum Konferencián vett részt, május 5-8. között.
Bemutatkozásunk alkalmával kiállítást rendeztünk a helyi múzeumban, ahol elsősorban
népművészeti értékeinket tártuk a nagyközönség elé.
A konferencián felszólalt a Debreceni Művelődési Központ igazgatója, Jantyik Zsolt a
Debreceni Értéktár tagja, a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár elnöke, aki hangsúlyozta az
Értéktárak működésének fontosságát és felajánlotta segítségét a határon túli értéktárak
létrehozásához, azok munkájának segítéséhez, a tapasztalatok megosztásához.
A következő alkalom május 14-én a Tímárházban megrendezett Pipanap volt. A helyi
értékek közé sorolt debreceni cseréppipa emlékének felidézése okán szerveztük ezt a
programot, melyben együttműködő partnerünk a Debreceni Pipaklub volt. Pipaszívó
verseny, pipakiállítás, történeti előadás és közös főzés színesítette az igazán hangulatosra
sikeredett napot.
A Tiszafüredi Értéktár bemutatkozó kiállítására május 20-án került sor, amely június
24-ig volt látogatható a Tímárházban. A program apropóját az adta, hogy a tavalyi évben
a mi értéktárunk mutatkozott be Tiszafüreden a Polgármesteri Hivatal dísztermében és
most viszonozták a baráti gesztust.
A nyári szünet után rögtön szeptember 9-11-e között Budapesten, a Szürkemarha
Vigalmon népszerűsítettük értéktárunk munkáját, annak elfogadott értékeit a
Vajdahunyad várában. A rendezvényre a Debreceni Művelődési Központot hívták meg a
szervezők, ám kihasználva a hely adta lehetőségeket, szerettük volna az Értéktár
tevékenységét is népszerűsíteni, így többek között népművészeti termékeinkkel,
molinókkal, játszóházi foglalkozásokkal vettünk részt az eseményen.
Ezt követően meghívást kaptunk a szeptember 17-én megrendezett Nagycsaládos
Fesztiválra, amelynek a Vasúttörténeti Emlékpark adott otthont.
A nemrégiben
Hungarikummá
nyilvánított
debreceni
páros kolbásszal,
transzparensekkel, jellegzetes kézműves foglalkozásokkal és néptáncbemutatóval
kedveskedtünk az oda érkező vendégeknek, nagy sikert aratva ezzel a látogatók körében.
A program lebonyolítása után a Nagycsaládosok Egyesülete levélben köszönte meg
városunk polgármesterének a Debreceni Értéktár munkáját, közreműködését.
Végül, de nem utolsó sorban szeptember 23-25. között jelen voltunk egy standdal a
Debreczeni Zamat Pálinka és Pároskolbász Fesztiválon a Nagyerdei Stadionban.
A három nap során szintén gondot fordítottunk arra, hogy városunk lakossága minél
szélesebb körben tájékozódjon a már eddig felvett értékekről, a munkánk jelentőségéről,
fontosságáról.
11. Táborok
A Debreceni Művelődési Központ kiemelt feladatának tekinti a gyermekek
szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló táborok szervezését.
A több éve sikeres és népszerű - „Napsugár tábor”-ok mellett új, a nyári szünet végén és
az őszi szünetben megvalósuló táborokat is ajánlottunk.
Kilenc intézményi egységünkben, 29 turnusban 585 fő vett részt a táborainkban.
A nyári táborainkba 5 éves kortól egészen 19 éves korig jelentkezhettek az érdeklődők,
akiket hétfőtől péntekig fogadtunk egységeinkben. Legifjabb táborozóink között voltak
nagycsoportos óvodások, a legidősebb résztvevőink között középiskolások. A
Tímárházban szervezett csipkeverő táborban, illetve az Újkerti Közösségi Ház Tűzzománc
alkotó táborában felnőttek voltak a résztvevők.
Táboraink tematikáját úgy állítottuk össze, hogy széles érdeklődési körből lehessen
válogatni:

 népművészeti (népművészeti-kézműves, népi kézműves, néptánc, fazekas,
csipkeverő)
 sport (tenisz, úszó),
 képzőművészeti (festőtanoda, tűzzománc)
 bibliai
 történelmi hagyományőrző (haditorna)
 természeti (kalando-zoo, kutyás)
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.
Augusztusban és az őszi szünetben Erzsébet tábor várta a gyerekeket négy helyszínen öt
turnusban. A turnusonkénti 3 napban természettudományos ismereteket szerezhettek,
néptáncot tanulhattak és kézműves foglalkozásokon alkothattak a gyerekek. Ezeket a
táborokat pályázati segítséggel valósítottuk meg. A gyermekek ingyen vehettek részt a
programokon és kaptak napi háromszori étkezést.
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
 népi kismesterségei alapfogásainak elsajátítása
 néptánctanulás
 művészeti ismeretek elsajátítása
 az úszás, a teniszjáték alapjainak elsajátítása, meglévő tudás mélyítése,
begyakorlása
 sportszerű magatartás, szemlélet megalapozása
 sport- és mozgás szeretetére nevelés
 szabadidő helyes eltöltésének megismerése, élmény gazdag eltöltése
 képességek, készségek kibontakoztatása, erősítése
 kapcsolatteremtés, barátságok kialakítása
 egymás megismerése, elfogadása
 egymásra figyelés és csoportban dolgozás elősegítése
 önálló munkára szoktatás
 az alkotó munka örömének megéreztetése
A szakmai programok közötti időszakokra előre megtervezett szabadidős tevékenységet
biztosítottunk a gyerekek számára:
 népi kézműves foglalkozás
 kreatív foglalkozás
















akadályverseny
kirándulás
mozi
ki-mit tud
záró kiállítás
repülőmodellezés
indián program
zenehallgatás
népi ügyességi játékok
filmvetítés
társasjátékok, rajz-és festőeszközök használata
ismerkedős-közösségfejlesztő játékok
Csodakutya Alapítvány bemutatója
állatkert látogatás

A tábori munkát fiatalok is segítették: 50 órás közösségi szolgálatot teljesített 32 fő,
„Erasmus program” keretében 8 fő, főiskolai gyakorlaton 4 hallgató és két fő önkéntes vett
részt. A táborozók 290 darab elégedettségmérő lapot töltöttek ki, melyből kitűnik, hogy
elégedettek voltak, jövőre is szívesen táboroznának. Javaslatokat nem tettek.
Minőségbiztosítási szempontból is fontosnak tartjuk a visszajelzéseket, hiszen ezek adnak
visszaigazolást munkánkról, ezzel tudunk igazodni a látogatói igényekhez.

A tábor
helyszíne

Tábor neve

Profilja

Csapókerti
Közösségi
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Csapókerti
Közösségi
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Népi kézműves

Kenguru

Sport
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száma
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1
12
3

150

4 turnus

162 fő

Sport

3

50

Bibliai

3 turnus
1

50 fő
30

2

28

3 turnus
4

58 fő
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Bibliai
vakációs
tábor
Erzsébet
tábor

Természet
ismeret

Népművészeti

Népi kézműves

kézműves
Tímárház

Fazekas

Népi kézműves

1

18

Tímárház

Csipkeverő
felnőtteknek

Népi kézműves

1

12

6 turnus

108 fő

Homokkerti
Közösségi
Ház
Homokkerti
Közösségi
Ház
Homokkerti
Közösségi
Ház
Homokkerti
Közösségi
Ház
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Közösségi
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Közösségi
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Ház
Újkerti
Közösségi
Ház
Újkerti
Közösségi
Ház
Újkerti
Közösségi
Ház
Józsai
Közösségi
Ház

DNE Ifjúsági
csoportjának
edzőtábora
Fekete sereg
lovagjai

Hagyományőrző

1

18

Hagyományőrző

1

15

Kutyajó
kutyás
mesetábor
Apródok és
udvarhölgyek
haditorna

Természetbarát

1

22 fő

Történelmi
Hagyományőrző

1

12 fő
67 fő
10

Némó

Úszótábor

4 turnus
1

Fazekas

Népi kézműves

1

20

Festőtanoda

Művészeti

1

17

Kalando-Zoo

Természetbarát

1

24

Csicsergő

Néptánc és
népi kézműves

1

16

Tűzzománc

Művészeti

1

10

Erzsébet
tábor

Természet
ismeret

6 turnus
1

97 fő
19

1

19

1

12

1
1

12
12

Ondódi
Közösségi
Ház

Bibliai
vakációs
tábor

Bibliai

Belvárosi
Közösségi
Ház

Erzsébet
tábor

Természet
ismeret

Összesen

1

12

29
turnus

585
fő

12. Nemzetközi együttműködés
TAGSÁG NEMZETKÖZI SZAKMAI SZERVEZETBEN
International Federation of Settlements and Neighborhood Centers - IFS
Szettlementek és Közösségi Központok Nemzetközi Szövetsége New York, NY, USA
http://www.ifsnetwork.org/
A Csapókerti Közösségi Ház integrációjával a Debreceni Művelődési Központ lett tagja az
IFS-nek. A Csapókerti Közösségi Ház 1993 óta rendelkezett tagsággal a világszervezetben.
Korábban két alkalommal rendeztek IFS Európa Csoport találkozót Debrecenben. A
szövetség kétévente rendez konferenciát. 2015-ben Budapesten tartotta vezetőségi
találkozóját, amelynek keretében 1 napos minikonferencián ismerkedtek meg a legújabb
hazai settlement eredményekkel, a magyarországi közösségfejlesztés és
közösségszervezés eredményeivel. 1 fő kollégánk vett részt a konferencián.
(Az IFS olyan nemzeti, regionális és helyi szervezetek egyesülete, amelyek a közösségek
megerősítésén dolgoznak az egész világon. A szervezetnek hosszú és régi történelme van,
mint hálózat, és mint a Szettlement Ház Mozgalom támogatója, amióta az létrejött
Európában.)
CSEREPROGRAMOK
Csapókerti Közösségi Ház - Association l’Archelle - Fauville en Caux, France
A Csapókerti Közösségi Ház 1992 óta áll kapcsolatban az Archelle Egyesülettel. Számtalan
kulturális és civil csereprogramot, ifjúsági projektet bonyolítottak le az elmúlt 23 évben
közösen. A Csapókerti Baráti Kör Egyesülettel együttműködve, a 2015-re tervezett
franciaországi cserelátogatás időpontja 2016 tavaszára változott, amikor 8-10 fő
csapókerti civil szervezeti tag szakmai látogatásra utazott Franciaországba,
Normandiába.
13. Kiegészítő jellegű szolgáltatások
ÖNKÉNTES MUNKA 2016.
A Debreceni Művelődési Központ egységeiben az önkéntesek foglalkoztatásának,
bevonásának valamennyi formája megtalálható volt 2016-ban.
Formális önkéntesség
2016-ban 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 2016-ban is folytatódott.
Informális önkéntesség
Az informális önkéntesség (tagként, a saját szervezetben végzett önkéntes munka) széles
palettájára volt példa 2016-ban 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 2013/2014-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 László 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)
14. 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, ahogyan 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. 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 rendelkezésére a 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,
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 2016-ban.

ÖSSZEGZŐ GONDOLATOK
Az európai kultúra az a legtágabb keret, mely Magyarország és az itt élők döntő többsége
számára az egyetemes létezéshez kötődést meghatározza. Az európai kultúra a világ más
nagy kultúráihoz hasonlóan definiálható, történelme során jellemző sajátságokkal bír,
ezek biztosítják helyét a mai világban.
A helyi társadalom kultúrája az egyén számára létszerűen adott. Az „ott élt idő”
meghatározóan fontos a helyi kultúrához kötődésben. A helyi kultúra egyik legvonzóbb
sajátossága, hogy az egyén által talán a legátfogóbban formálható, közvetlensége,
elevensége okán.
Intézményfilozófiánk szerint Debrecen és térségének kulturális életében a közművelődési
intézményeknek tartalmi és forma szempontból dominánsan kell jelen lennie. Egyszerre
kívánunk szolgáltató, a meglévő igények kielégítését segítő és az itt élők társadalmi,
közösségi és kulturális megnyilvánulásait koordináló szervezet lenni. Figyelmet
fordítottunk az intézmény tevékenységének egységes megfogalmazására, folyamatában
teremtve meg a szakmai kiszámíthatóságot és összhangot a külső környezet és a
munkatársi kollektíva számára.
A közművelődési intézménynek a megváltozott társadalmi és gazdasági környezetben is
„kiszámíthatónak” kell maradnia: 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, a 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 2016. évi
munkatervének sikeres megvalósításához!
Debrecen, 2017. március 10.

Jantyik Zsolt
igazgató

