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Bevezető 
 
A Debreceni Művelődési Központ vallja, hogy a közművelődés feladata az értékek 
megteremtésében, azok átadásában, közvetítésében valamint megőrzésében valósul 
meg. Segítjük azokat az egyéneket és közösségeket, akik itt találják meg helyüket, 
különös tekintettel a tehetségekre és a közösségi szerveződésekre. Ennek alapján 
szakmailag felkészülten, hatékonyan, hitelesen, kívánjuk munkánkat végezni és 
fontos feladatnak tartjuk a gazdaságos működést. Az intézmény átfogó célja az 
„összefogás – megújuló képesség – fenntartható működés” kulcsszavakkal írhatók le. 
Összefogás: a Debreceni Művelődési Központ közösségépítő, kultúraszervező, 
koordináló szerepével segíti a lokálpatriotizmus erősödését a városban.  
 
Megújuló képesség: a hagyomány és a modernitás harmonikus összekapcsolása 
mellett érzékenyen reagál a helyi társadalom változásaira, innovatív 
kezdeményezéseivel  gazdagítja a helyi közösség művelődését.  
 
Fenntartható működés: a folyamatos, arányos fejlesztés mellett a működéshez 
szükséges források megfelelő módon és időben történő biztosítására törekszik. 
 
Debrecen sokszínű adottságaival, történelmi múltjával, művelődéstörténeti 
értékeivel, hagyományaival különös helyet foglal el a magyarországi városok között. A 
Debreceni Művelődési Központnak úgy kell kultúraközvetítő és teremtő 
tevékenységét ellátni, hogy az színvonalában méltó legyen a városhoz. Az intézmény 
falai között végzett közművelődési munka motorja, menedzsere, letéteményese 
legyen a város közösségi életének. Célunk továbbra is az, hogy a jelenlegi nehéz 
gazdasági feltételek ellenére a következő években is a bizalom légkörében 
kiegyensúlyozott, minőségi munkát végezhessünk munkatársaimmal valamennyi 
intézményegységben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debrecen, 2019. február 21. 
 

 
 
 
 
 

Jantyik Zsolt 
igazgató 
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1. A MUNKATERV MEGHATÁROZÓI 
 

A 2019-es év szakmai tevékenységének megtervezésekor fokozottan figyelembe kell 
venni az intézmény éves költségvetésének lehetőségeit, a szakmai minőség 
megtartása mellett racionális tervezés szükséges. A munkaterv kialakításakor 
figyelembe vettük az elmúlt évek statisztikai irányszámait, a látogatottsági adatokat 
és a város kulturális kínálatának növekedését is.  

 
1. 1. A munkatervet meghatározó jogi és egyéb dokumentumok 
 
1. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL törvény. 
2. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 37/2018. (X.25.) önkormányzati 
rendelete Debrecen város közművelődési feladatairól. 
3. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által jóváhagyott és többször 
módosított intézményi alapdokumentumok: az Alapító Okirat és SZMSZ. 
4. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által intézményünknek a 2019. évre 
biztosított költségvetése 
 
 
1.2 Általános alapelvek 
1. A közművelődéshez való jog gyakorlása: minden állampolgár számára elérhetővé 
kell tenni az intézmény által nyújtott kulturális alapellátáshoz való hozzáférést. 
2. Közösségi színterek működtetése: 
3. A kulturális esélyegyenlőtlenség csökkentése, 
4. Közösségi művelődési formák, közművelődési alapszolgáltatások biztosítása. 
5. Szakmai együttműködések, partnerség szélesítése, 
 
 

2. KIEMELT CÉLJAINK, FELADATAINK  

 

Debrecen évszázadokon át felhalmozott kulturális értékei országos szinten is 
igazodási ponttá emelték a várost.  

Ebben a mivoltában több generáción át megőrizte, gazdagította szerepét, s vázolt fel 
egy átgondolt, erős, jól megtervezett kulturális stratégiát egészen 2030-ig.  

Debrecen hazánk egyik legkiemelkedőbb gazdasági és kulturális potenciával 
rendelkező városa, tudás és innováció egyesül ezen a helyen, amely többszintű 
régióközponti funkciókat is ellát. 

A város közművelődési ellátórendszerének központi intézményeként a Debreceni 
Művelődési Központ kiemelt feladata, hogy Debrecen és a környékbeli települések 
teljes lakossága számára nyújtson segítséget többek között abban, hogy kisebb- 
nagyobb csoportokon keresztül közösséget teremtsen, tartalmas szabadidős, 
rekreációs programokat szervezzen, hozzájáruljon a kulcskompetenciák 
fejlesztéséhez.  
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A munkatervben 2019-ben az alábbi stratégiai célterületeket határozzuk meg, 
amelyek mentén szakmai munkánkat folytatnunk kell: 
 

 Kulcskompetenciák fejlesztése  
- a személyiségbe szervesen beépülő, készségszintű kompetencia javítja az 

egyén életesélyeit, foglalkoztathatóságát, hozzájárul az életben való 
boldoguláshoz  

- a szakmai programot olyan rendezvényekkel kell megvalósítani, amelyek 
érdemben képesek hozzájárulni a résztvevők fejlődéséhez az ismeretek, 
készségek és attitűdök szintjén  
 

 Közösségfejlesztés/részvétel alapú működés 
– a DMK működését az azt használó közösségek érdemben véleményezhessék, 
a megfogalmazott javaslatokat lehetőség szerint ültessük a mindennapok 
gyakorlatába, hogy a DMK társadalmiasított intézményként működhessen 

 
 Szabadidő, rekreáció biztosítása  
- az intézmény továbbra is a megszokott magas színvonalon biztosítsa a hasznos 

és tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségét, segíti a tudatos választást és a 
tájékozódást 
 

 Ágazati és intézményi együttműködés  
– részt veszünk az országos közművelődési folyamatokban, szakértői 
tevékenységekben (NMI) 
– az intézmény részt vesz szakmai és szakmák közötti hálózatokban  
– 2019-ben célunk legalább 2-3 szakmai szervezettel hosszú távú stratégiai 
megállapodás megkötése 
 
 

 Szervezetfejlesztés  
– új munkaköri leírások elkészítése  
– belső szabályzatok aktualizálása, új szabályzatok készítése – nyilvántartó 
szoftver folyamatos és zavartalan használata, az adatok folyamatba épített 
rögzítése  
– folyamatábrák készítése  
– belső kompetenciafejlesztő tréningsorozat és szakmai továbbképzés 
szervezése 
 

 Minőségfejlesztés 
Ehhez a következő dokumentációt és szabályozókat kell beépítenünk a 
mindennapos munkába:  
- folyamat szabályozás  
- az intézményben folyó valamennyi tevékenységgel kapcsolatos eljárásrendet 
részletes folyamatábrával, felelősségi körök meghatározásával szabályozni kell 
- kommunikációs terv és arculati kézikönyv – el kell készíteni az intézmény 
egységes arculati kézikönyvét és kommunikációs tevékenységét szabályozó 
dokumentumokat  
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- Beszámoló- és munkaterv sablonokat kell készíteni  
 

 Esélyegyenlőség biztosítása  
– a programokhoz, az információkhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása  
– az esélyegyenlőséggel kapcsolatos rendezvények szervezése  
– a lehető legteljesebb fizikai, érzékszervi és értelmi akadálymentesítéssel 
kapcsolatos egyeztetések megkezdése, lehetőség szerint megállapodások 
megkötése szakmai szervezetekkel 

 
 Környezetvédelem 
– a környezetvédelemnek intézményi keretek között (is) kell működnie, 

mert igazán eredményes csak úgy lehet, ha összefogunk. 
– feladat olyan fejlesztések, cselekvések sorozata, amelyek pl. a természeti 

erőforrások ésszerű használatát célozzák meg. 
 
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, szakalkalmazott kollégák 
Határidő: folyamatos 
 
 
 

3.  AZ INTÉZMÉNYHÁLÓZAT VEZETÉSE, MŰKÖDTETÉSE 
 
 
Az intézmény vezető feladatai az intézményi SZMSZ-ben szabályozott.  
 
Intézményirányítással és gazdálkodással összefüggő stratégiai feladatok 
 Az intézmény szakmai feladatainak ellátásában és gazdálkodásában a 
hatékonyság, a gazdaságosság és az eredményesség követelményeinek érvényesítése. 
 A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjának biztosítása. 
 Az intézmény működéséhez szükséges jogszabály által kötelezően előírt, 
illetve a helyileg indokolt belső szabályzatok ellenőrzése.  
 Az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 
használatának biztosítása, a vagyongazdálkodás a vagyonkezelés rendjének 
meghatározása és ellenőrzése.  
 Az intézmény hatékony működésének elősegítése érdekében anyagi 
támogatást nyújtó szponzori kör létrehozásának koordinálása 
 
Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok 
 Az intézményben folyó minőségbiztosítási tevékenység irányítása, tervszerű, 
időszakos ellenőrzések végzése. 
 
 Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes       
 Határidő: folyamatos 
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4. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINK 2019-ben 
 
 Személyi feltételek  

 
A Debreceni Művelődési Központban 2019-ben az engedélyezett létszám 49 fő. E 
nagy intézményhálózat szakmai és működtetési vezetési feladatainak ellátásához öt 
vezetővel rendelkezik az intézmény: igazgató, egy általános igazgató helyettes és egy 
működtetési osztályvezető, egy szakmai osztályvezető és egy szervezetfejlesztési 
osztályvezető. 
- Mind a szakalkalmazottak, mind az üzemeltetési dolgozók többsége már évek, 
évtizedek óta dolgozik az intézményben, együttműködő, segítőkész, folyamatosan 
fejlődő, összeszokott munkahelyi közösség. Igényes, lelkiismeretes szakmai munkát 
végeznek dolgozóink.  
- Anyagi feltételeinktől függően továbbra is részt veszünk azokon az országos és 
regionális szakmai tanácskozásokon, konferenciákon, melyeken ismereteinket, 
tájékozottságunkat gyarapíthatjuk, szakmai kapcsolatainkat fejleszthetjük, illetve 
munkánkat, városunk kulturális értékeit bemutathatjuk. 
 
 
 Költségvetési feltételeink   

 
A 2019. évi költségvetési előirányzatunk összesen: 318.637.583.- Ft.   
 
Személyi juttatásokra: 141.268.018.-Ft-ot, járulékaira 31.635.425.-Ft összeg 
került elfogadásra. 
 
A dologi kiadásokra: 132.080.144.-Ft, a beruházásokra: 699.996.- Ft, 
felújításokra pedig 12.954.000.- Ft került elfogadásra. 
Az elfogadott összegből kell fedezni egységeink rezsi költségét, közös költségeit, a 
biztonsági rendszer működtetését, a telefon, illetve informatikai költségeket, a 
karbantartást, szállítást, a különböző szabályzatokban meghatározott 
kötelezettségeket, beruházásokat, egységeinél a fontos felújítási munkálatok 
költségeit, egyéb dologi kiadásokat, a csoportvezetők óradíját. 
 
A működési bevételi kötelezettségünk 2019-ben összesen: 22.176.500.- Ft. Az 
Alapfeladathoz kötődő bevétel: 4.200.000.-Ft. 
Egyéb bevételek: 5.976.500.-Ft  
A bérbeadásból származó a bevétel: 12.000.000.-Ft.  
 
Ahhoz, hogy az Intézmény a 2019. évi bevételi kötelezettségét teljesíteni tudja, 
elengedhetetlen feltétel a régi kapcsolatrendszerünk, megtartása, bővítése és új 
kapcsolatok keresése, valamint a bérletbe kiadható termeink maximális kihasználása 
és propagálása szükséges. A költségvetés maradéktalan betartása, a munkatervben 
vállalt feladatok megvalósítása hatalmas feladatot jelent az intézmény vezetőinek és 
dolgozóinak egyaránt.  
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Ahhoz, hogy a létrehozott értékeinket fenntarthassuk, hogy szakmai 
tevékenységünket még ilyen körülmények között is fejleszthessük, arra kell 
törekednünk, hogy a meglévő erőforrásainkat még jobban, gazdaságosabban 
használjunk ki és új forrásokkal egészítsük ki azokat. Ennek érdekében továbbra is 
meg kell ragadni minden pályázati lehetőséget. 
 
További takarékossági elemzéseket kell végezni és intézkedéseket tenni, hogy a 
rezsiköltségekre rendelkezésre álló összegből folyamatosan működtetni tudjuk a 
ránk bízott ingatlanokat, hogy a munkatervi feladatainkat teljesítsük. 
 
 

5. SZOLGÁLTATÁSI TERV 
 
A 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet alapján munkatervünk részét képezi az éves 
szolgáltatási terv, amelynek tartalmi elemei a következők: 

  közösségi tevékenység megnevezése 
 céljának rövid leírása 
 alapszolgáltatásokba történő besorolása 
 rendszeressége, vagy tervezett időpontja, és a résztvevők tervezett szám, 
 a helyi lakosság részvételének módjai 

(tervezésben/megvalósításban/értékelésben való részvétel) 
 
A városrészeken működő intézményi egységeinkben folyó közösségi tevékenységeink 
nagy számban bővült a TOP-6.9.2-16 projektekben lehatárolt célterületekkel. Városunk 
31 célterületén (a város valamennyi területét lefedve) végzünk közösségfejlesztő 
tevékenységet. A területekhez kapcsolódóan a helyi közösséggel együtt elkészítettük a 
helyi cselekvési terveket és program tervezeteket. Ezek alapján végezzük az előkészítő 
munkákat és a programok megvalósítását. 
 
 

6. ALAPSZOLGÁLTATÁSAINK TEVÉKENYSÉGÉNEK FEJLESZTÉSI 
FELADATAI 
 
 
Egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 
 
Az egész életen át tartó tanulás nem csupán követendő program. Mindez valóban 
meghatározza társadalmunkat, hisz az ember nem fejezi be tanulmányait a formális 
oktatás végeztével, hanem a releváns tudás megszerzése akár formális módon akár 
informálisan, de tovább folytatódik. 
 
Sőt sokkal inkább elmondható, hogy a tanulás mint ismeretszerzés a mai információs 
társadalomban abszolút kilépett az oktatási rendszerből, előtérbe került az informális 
és nem formális keretek között szerzett tudás. 
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Ennek a tudásszerzésnek valamennyi közvetítői eszköze, megnyilvánulási formája 
hangsúlyozottan van jelen a Debreceni Művelődési Központ szakmai 
tevékenységében. Magában foglal ez a fogalom tanulást, művelődést, ismeretszerzést, 
azaz mindazon tevékenységet, melyet intézményünk a kulcskompetenciák, készségek, 
képességek megszerzése és fejlesztése érdekében végez. A Munkaterv további 
fejezeteiben részletesen taglalt ismeretterjesztő tevékenységünk, képzési 
formáink, pályázati keretek között megvalósuló szakköri- tanfolyami 
felnőttképzéseink, kiállításaink illetve az azokhoz kapcsolódó előadásaink, több 
mint száz művelődő közösségünk tevékenysége, programjaink, rendezvényeink 
illetve felnőttek és gyermekek számára kínált nyári táboraink mind- mind 
kiemelkedő színterei, alkalmai a tudás átadásának- átvételének.  
 
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek 
biztosítása  

 
A hagyományos kulturális értékek átörökítése széles fogalomkör, mely intézményünk 
esetében magában foglalja azon tevékenységek, klubok, körök munkájának segítését 
melyek népművészettel, népi iparművészettel, a település kulturális örökségével 
foglalkoznak, annak népszerűsítését, szélesebb körben való megismertetését tűzték 
ki célul, valamint az anyanyelv ápolást, a nemzeti és külhoni értékek megismertetését, 
az ünnepek kultúrájának gondozását. 
 
E- tekintetben is egyedülálló az intézmény működése. Művelődő közösségeink közül 
több mint húsz foglalkozik tárgyalkotó népi kézműves illetve iparművészeti 
tevékenységgel. Vannak ezek között pályázatai kereteken belül működő, 
felnőttképzési formában megvalósuló közösségek, illetve több mint 30 éve működő, 
hobbi szakkörként létrejövő csoportok, azonban megtartó, hagyományéltető 
tevékenységük szakavatott és mesterségük gyakorlásában elismert oktatóik 
irányításával igazi értéket képez különösen a-tekintetben, hogy jó részük a hajdúsági 
hagyományok feldolgozását és továbbadását tűzte ki céljául. Szintén ide 
kapcsolódnak azon kiállításaink, melyek jórészt a régióban élő, alkotó népi 
iparművészek egyéni vagy csoportos bemutatkozási formáját láttatják a 
nagyközönséggel. Kifejezetten ilyen típusú bemutatókat láthatunk a Tímárház- 
Kézművesek Házában, több alkalommal a Józsai Közösségi Ház, illetve a Belvárosi 
Közösségi Ház és a Csapókerti Közösségi Ház bemutatói között. 
 
Intézményünk égisze alatt működik a Debreceni Értéktár, mely szervezet a helyi 
értékek felvételével, rendszerezésével, azok bemutatásával, megismertetésével és 
népszerűsítésével foglalkozik 2013 óta, s mely szervezet valamennyi megjelenési 
alkalmával méltó módon képviseli a város értékeit, történeti nagyságát, múltját, 
jelenét. 
 
Különösen fontos prioritást élveznek szakmai tevékenységünkben azon országos-, 
nemzetközi rendezvények, találkozók, melyek az évek folyamán mintegy a 
Debreceni Művelődési Központ védjegyévé váltak, s melyek országos szinten tették 
ismertté tevékenységünket.  
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Ilyen esemény többek között a két évente megrendezett Országos Gyermek és Ifjúsági 
Népi Kézműves Pályázat, mely a 10- 25 éves korosztály közötti fiatalok számára kínál 
egyedülálló lehetőséget tehetségük megismertetésére, megmérettetésére, valamint az 
UNESCO által jó gyakorlatnak minősített Nemzetközi Betlehemes Találkozó 
programjának megszervezése, mely egyetlen fórumot jelent az országban, ahol is a 
betlehemes játék tájegységenkénti megismertetésével, népek, szokások, 
hagyományelemek találkozásával hozhatunk létre valami egészen egyedi hangulatú, 
értékes tudattartalmat. 
 
Az intézmény más nemzetek kultúrájának megismertetését is prioritásként 
kezeli, így együttműködünk a debreceni nemzetiségi önkormányzatokkal, jó 
kapcsolat kialakítására törekszünk a Debreceni Egyetem külföldi hallgatóival, 
ápoljuk meglévő nemzetközi kapcsolatainkat külföldi csoportokkal, 
szervezetekkel, intézményekkel és igyekszünk újakkal együttműködést 
kialakítani. 
 
Nem utolsó sorban a programok, rendezvények sorában kiemelt figyelmet fordítunk 
valamennyi nemzeti és jeles napokhoz kapcsolódó vallási- társadalmi 
ünnepünkre, amelyekre való megemlékezéssel erősíteni kívánjuk a helyi 
identitástudatot, a városrészben működő közösségeket.  
 
Megemlékezünk tehát a Magyar Kultúra Napjáról, Március 15.-éről, a Kulturális 
Örökség Napjáról, a Város Napjáról, a Föld Napjáról, a Magyar Nyelv Napjáról, a 
kiemelt ünnepeinkről mint az Újév, Húsvét, Pünkösd, Advent, nem utolsó sorban a 
Gyermeknapokról. 
 
Végül pedig említést kell tennünk tábori programjainkról, ahol több alkalommal 
annak teljes tematikáját a néphagyomány alapjaira építjük, népi kézműves 
mesterségek alapvető elemeivel, azok motívumkincseivel ismertetve meg a gyermek 
illetve felnőtt résztvevőket. 
 
 
Amatőr alkotó- és előadó- művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása 
 
Intézményünk támogatja valamennyi amatőr előadó művészet területén működő 
csoport tevékenységét. Lehetővé tesszük azok működési feltételeit együttműködési 
megállapodások keretében, támogatjuk bemutatkozási- fellépési lehetőségeiket, 
segítjük őket a pályázati lehetőségek kiaknázásában, azok megírásában illetve nyertes 
pályázatok lebonyolításában, segítjük új kezdeményezések létrehozását. 
 
Együttműködési megállapodásaink éves tervezetet foglalnak magukban, melynek 
alapján kölcsönösen működnek együtt a felek. Rendezvényeink rendszeres fellépői, 
közreműködői ők, mely programok színvonalának emelésében, tartalmas, élményt 
nyújtó lebonyolításában aktívan, tevékenyen működnek közre. 
 
Támogatjuk egyesületi formában működő előadó művészeti közösségek munkáját is, 
melyek összességében több ezer fős tagsága közösségi rendezvényeink fontos 
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mozgatórugói. Így többek között együttműködünk a Főnix Gyermek- és Ifjúsági 
Néptáncegyüttessel, az ORT-IKI Független Művészeti Egyesülettel, a Kenguru 
Tánc- Sportegyesülettel és a Debreceni Népi Együttessel. 
 
 
A tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása 
 
A Debreceni Művelődési Központ fontos feladatának tekinti, hogy aktívan 
bekapcsolódjon az oktatási intézmények tanórán kívüli szabadidős 
tevékenységébe, az iskolai művészeti oktatás segítésébe. Egységeink 
hagyományos együttműködő partnerei e-tekintetben az óvodák és általános iskolák, 
közös nagyrendezvényeket szervezünk (lásd adventi, gyermeknapi programok), 
helyet és infrastrukturális hátteret biztosítunk az általuk szervezett programokhoz 
(lásd kiállítások, ünnepi műsorok, vetélkedők, pályázatok, zenei rendezvények, 
előadások). 
 
Készség, képesség fejlesztő klubokat működtetünk, tanórán kívüli foglalkozásokat 
szervezünk, rendhagyó tanórákat, gyermekszínházi előadásokat, mozifilmvetítéseket 
és nem utolsó sorban olyan foglalkozásokat, melyek alkalmával hagyományos és 
modern kézműves technikák fortélyaival ismerkedhetnek meg a résztvevők.  

 
Gyermekek, fiatalok számára pályázatokat, megmérettetési lehetőségeket hirdetünk 
például a „Debrecen város napja” , a Kazinczy szép kiejtési verseny, az Éneklő Ifjúság, 
a Benedek Elek meseíró-, rajzpályázat és vetélkedősorozat, a Cívis Népzenei Fesztivál, 
az Iciri- piciri Óvodás Bábcsoportok Találkozójának formájában, de az előzőekben 
már említett Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat is egyedi 
lehetőséget kínál a tehetségek kibontakoztatására. Mindezek felett pedig helyet, 
infrastruktúrát biztosítunk tehetséggondozással foglalkozó civil szervezetek 
rendezvényeihez. 
 
A közösségi, társadalmi részvétel fejlesztése 
 
Alapvető feladatunknak tekintetjük a közösségteremtő- megtartó munkát, a lakossági 
kezdeményezések bátorítását, a közösségi művelődés erősítését, a helyi lakosság 
társas - közösségi tevékenységének serkentését, az állampolgári aktivitás erősítését. 
Célunk egy közösségi részvételi modell megvalósítása. 
 
Céljaink megvalósítása érdekében segítjük a velünk együttműködő civil szervezetek 
működését, bevonjuk őket programjaink megszervezésébe, lebonyolításába.  
 
Ösztönözzük saját programjaik létrejöttét. Rendszeres eszmecserét folytatunk e- 
szervezetek vezetőivel, tagságával, meghallgatjuk kéréseiket és amennyiben 
módunkban áll, azokat a kölcsönös együttműködés tiszteletben tartása mellett, 
teljesítjük. 
 
Szakmai és infrastrukturális segítséget biztosítunk tevékenységükhöz. A közösség 
életét befolyásoló ügyek megtárgyalása érdekében közösségi beszélgetéseket 
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kezdeményezünk, ahol  a tagok hangot adhatnak véleményüknek, kifejthetik 
álláspontjukat, jobbító szándékú javaslatokkal élhetnek. 
 
A helyi demokráciát segítő folyamatokat, szolgáltatásokat működtetünk, így többek 
között jó néhány egységünkben a városrészi önkormányzati képviselő fogadóórát 
tart rendszeres időközönként illetve a lakosság igényeihez igazodva. 

 
Lakossági fórumok szervezésére kerül sor kommunális és közérdekű helyi 
ügyekben, a képviselők illetve a lakosság által kezdeményezett aktuális problémákról. 
A lakosok kéréseit, kérdéseit közvetítjük az illetékes fórumok, szakemberek felé, 
közvetítő feladatot vállalunk fel. 
 
 
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

Az intézmény előzőekben említett tevékenysége- melyben prioritásként szerepel az 
egész életen át tartó tanulás gondolatának vezérfonala. Ez közvetve indíthat el 
olyan folyamatokat, melyek lehetővé teszik, hogy az ismeretszerzés különböző 
formájában résztvevő felnőtt korú lakosság a későbbiekben profitálni tudjon az itt 
tanultakból és olyan új lehetőségek nyíljanak meg előtte, amit akár a kreatív 
gazdaságban is hasznosítani tud. 
 
6.1. KIEMELT PROJEKTJEINK, NAGYRENDEZVÉNYEINK 
 

 XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat 

A Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a 
Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal – 2019-ben 
ismét pályázatot hirdet népi kézműves témában.  

Csaknem negyed évszázados múltra tekint vissza ez az országos, egy egész 
programsorozatot magában foglaló pályázat, mellyel a legfőbb célunk, hogy 
segítsünk a népművészeti hagyományok tovább éltetésével foglalkozó, azt 
amatőr vagy magasabb szinten művelő fiatal alkotóknak egyrészt a 
bemutatkozásban, másrészt a megmérettetés általi újabb tapasztalatok 
szerzésében. 

Magyarországon és az ország határain túli magyar nyelvterületen élő, a 
hagyományos kézműves tevékenységekkel foglalkozó fiatalokat egyaránt 
szeretnénk viszontlátni a pályázaton. 
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 Benedek Elek születésének 160. évfordulójára, valamint Móricz 
Zsigmond születésének 140. évfordulójára emlékezünk 
 

Gyermekek- fiatalok számára kiírt pályázataink remélhetőleg idén is sok 
érdeklődőt vonzanak a tavalyi sikerhez hasonló módon. Erre az alkalomra gyermekek 
számára vetélkedősorozatot, meseíró-, és rajzpályázatot hirdetünk. Hasonló 
módon, rajzpályázattal kívánunk megemlékezni Móricz Zsigmond születésének 140. 
évfordulójáról is. 
 
Március 24. Béres András Koreográfus verseny 
A DMK és a Főnix Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyüttes közös rendezvénye. A 
fesztivál lehetőséget biztosít a néptáncegyüttesek női tánckarának bemutatkozására, 
megmérettetésére. A rendezvényen a magyar táncdialektusok női karikázóinak színes 
palettáját szeretnénk a színpadon felvonultatni. 
 
Június 23. XIX. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál 
A DMK és a Főnix Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyüttes közös rendezvénye, melynek 
célja a magyar népi kultúra értékeinek megőrzése, bemutatása, a nyári napfordulóhoz 
kapcsolódó hagyományok újjá fogalmazása, megünneplése. 
 
 
 

 A XXIX. Nemzetközi Betlehemes találkozó 
 
A debreceni betlehemes találkozó hagyományátörökítési gyakorlata 2015-ben a 
Szellemi Kulturális Örökség Jó gyakorlatok nemzeti nyilvántartására felvétetett. Ezzel a 
döntéssel nem csupán a betlehemes szokáshagyomány fennmaradásának, 
visszatanításának lehetőségei nőttek érzékelhetően, de a hagyományt fenntartó 
közösségek megmaradásának esélyei is. A következő fontos lépésként a Szellemi 
Kulturális Örökség egyezmény előírásainak értelmében 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.  
 
Fő tapasztalatok fejlesztési irányok: 
 
A sikerrel megvalósított XXVIII. Betlehemes Találkozó után is megállapítható, hogy a 
találkozók folyamatos fenntartásának garanciája az együttműködők körének 
folyamatos bővítése, a tudományos és laikus közvélemény figyelmének fókuszálása e 
páratlanul gazdag örökségre, a szokáshagyomány autentikus formáinak továbbélése, 
visszataníthatósága érdekében.  
Ezért különösen nagy fontosságú a debreceni találkozó Szellemi Kulturális Örökség Jó 
gyakorlatok nemzeti nyilvántartására kerülése. 
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- A találkozó jövőképe, stratégiai fejlesztése szempontjából nagy jelentőségű az 
Örökség Gyermek Népművészeti Egyesülettel és a Táncművészeti Egyetemmel, valamint 
a Hagyományok Házával történő kapcsolatépítés, melynek folytatásaként 
együttműködési keret-megállapodást szándékozunk kötni e három szervezettel.  
- Ugyanilyen fontosságú a határokon átívelő Csoóri Sándor Programhoz való 
kapcsolódás a betlehemes csoportok fennmaradása, hagyományörökítő 
tevékenységének stabil alapokra helyezése szempontjából. Jelen pillanatban egy a 
Betlehemes találkozóról szóló dokumentumfilm készítéséhez pályázunk ide.  
- Újra kívánjuk építeni kapcsolatainkat a Debreceni Egyetem BTK Néprajz Tanszékével 
a még mindig élő szokáshagyomány korszerű módszerekkel történő kutatása, 
feldolgozása érdekében.   
- Az örökség-elem hozzáférhetőségét az archívum sorsának rendezése után, az ott 
található több száz órányi videóanyag feldolgozását követően lehet biztosítani.  
 
Felelős: igazgató, Gyöngy Péter 
Határidő: folyamatos 
 

 A „Városrészi családi programok” tovább építése  
 
Az évkör legnagyobb hatású, városi körülmények között ma is megélhető ünnepei, a 
„sátoros ünnepek” – Karácsony, Húsvét, Pünkösd – képezhetik természetes módon a 
gerincét egy debreceni szintű közösségi művelődési programnak, melybe a további 
jeles napi alkalmak fokozatosan bővülően illeszthetők be. A program kétszintű, az 
első a közösségi házak bázisára épülő közösségekben valósítható meg, a második 
szint a nagyobb közösségnek szóló, népünnepély-jellegű megmozdulásokat jelenti. A 
szakralitás élő gyakorlata meglehetősen távol áll mai – különösen városi – létünktől, 
fontos, hogy mi, közművelődési szakemberek, akik az ünnepek „társszerzői” lehetünk, 
lássuk a belső összefüggésrendszerét hagyományunknak és megértsük, milyen 
alapvető „erőforrást” jelenthet egy fenntartható, élhető életviteli minta kialakításában 
az évkör kozmikusan telített pontjainak megélése. 
 
Célok:  
- Egy települési szintű közösségi művelődési gyakorlat kialakítása, mely integrálja a 
DMK intézményei által a városrészi közösségi rendezvények terén eddig elért 
eredményeket, jó gyakorlatokat, ma divatos szóval szinergiát teremt az egyes 
területeken elért eredmények között.  
- A város különböző adottságú lakóterületein élők közösségei számára alkalmat 
teremteni a DMK intézményi hálózatára és munkatársaira építve a hagyományos 
évköri ünnepek közösségi szintű megélésére. A néphagyomány közösségteremtő 
ereje egy olyan nagyváros esetében is, mint Debrecen, komoly fejlesztő tényező, elég 
csak a cívis hagyományra visszautalnunk.  
- A megélhető hagyomány társadalmasítása, az elérhető célközösségek bázisának 
szélesítése. 
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Munkatervünkbe beépített közösségi alkalmak: 
 

– Húsvéti „vendégjárás” az intézményegységekben a város, a járás és a megye 
hagyományőrző csoportjainak bevonásával  

– Pünkösdi játékok – Pünkösd előtti héten az intézményegységekben a 
hagyományőrző csoportok közreműködésével, kidolgozott pünkösdi  
dramatikus játékok alapján. 

– Szent Iván-i szertartásjáték „jó gyakorlatának” ajánlása célzott közösségek 
számára 

– Őszi ünnepek: Szent Mihálytól Katalinig – szüreti vígasságok, pásztorünnepek  
– Téli ünnepkör: Szent Andrástól Vízkeresztig: központi eleme a Nemzetközi 

Betlehemes Találkozó  
– Vízkereszttől Hamvazóig: farsangi mulatságok sorozata, a helyi adottságokhoz 

igazodva 
 
Felelős: Mocsári Melinda 
Határidő: folyamatos 
 

 A Tímárház regionális szintű hagyományápoló központtá fejlesztése, 
bekapcsolása a kulturális turizmusba 

 
Régiónkban jelentős számú kézműves alkotóműhely létezik. Mindezek, bár sokrétű 
tevékenységet foglalnak magukban, mégsem képviselik olyan komplex módon a népi 
tárgyalkotó kultúrát, mint teszi azt a Tímárház- Kézművesek Háza.    
 
Két időszaki kiállítótermünkben regionális és megyei szinten - hagyományos 
kézműves mesterségeknek nyújtunk bemutatkozási lehetőséget egyéni és csoportos 
formában. Jeles napokhoz kötődnek a többnyire óvodás és általános iskolás 
korosztály számára szervezett kézműves játszóházi foglalkozásaink, a nyári 
időszakban nyolc héten át kézműves tábor várja a gyerekeket, ahol tíz féle mesterség 
műhelytitkaival, alapfogásaival ismerkedhetnek meg. A két éve indított saját 
pályázataink által az adott év jelentős évfordulóira emlékezünk interaktív 
foglalkozások, előadások, versenyek formájában. 
 
Immár nyolc éve felnőttképzés keretein belül adunk helyet a népi játszóház vezetői 
tanfolyamnak, mely elsősorban pedagógusok számára kínál lehetőséget képességeik 
tovább fejlesztésében. 
Intézményünk székhelye, a 2013-ban alakult, helyi értékeket felkutató, őrző, 
népszerűsítő Debreceni Értéktárnak. A Tímárház látványműhelyeiben pedig 
viseletkészítő, hímző, fazekas, csipkeverő, viseletvarró valamint sajtkészítő mester 
munkájába nyerhet betekintést az idelátogató kedves vendég.  
Összességében valamennyi tevékenységünk prezentálja térségünk kulturális 
hagyományait visszatükröző iparos mesterségeit, illetve alkotási folyamatát.  
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Mindez pedig szervesen illeszthető a turizmusba való bekapcsolódásunk folyamatába 
annál is inkább, mert tartalmas, kreativitást fokozó, élményt szerző tevékenység a 
miénk, tehát eladható. Egyben visszatükrözi az adott térség jellegzetességeit, 
kultúráját, hagyományait.   
Mindezekhez igazodva eddigi szolgáltatásaink mellé új szolgáltatások beindítását 
tervezzük, további időtöltésre, kikapcsolódásra nyújtva lehetőséget a hozzánk 
látogatóknak. 
Reményeink szerint a Széchenyi 2020 program keretein belül elnyert 120.000.000 Ft-
os támogatás lehetőséget biztosít rá, hogy a regionális központtá való fejlesztésünk 
tervének elemeit meg tudjuk valósítani.  
 
Felelős: igazgató helyettes, Mátrai- Nagy Andrea 
Határidő: folyamatos 
 

 A Debreceni Értéktár Bizottság támogatása 
 
A 2013. nyarán megalakult, a Debreceni Művelődési Központ egységében a Tímárház- 
Kézművesek Házában működő Debreceni Értéktár Bizottság munkáját a 2012. 
július 1-től hatályos magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvény alapján végzi, melynek fő célja a magyar nemzeti értékek, és ezen belül a 
hungarikumok összegyűjtése, védelme, támogatása és megismertetése, ezzel is 
erősítve a nemzeti tudatot és gazdaságot. A testület elnöke Dr. Mazsu János történész, 
egyetemi docens, tagjai Dr. Kovács Béla Lóránt, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár 
igazgatója, Jantyik Zsolt, a Debreceni Művelődési Központ igazgatója, Dr. Angi János, a 
Déri Múzeum igazgatója, ill. Dr. Gáborjáni Szabó Botond, a Debreceni Református 
Kollégium Nagykönyvtárának igazgatója. Az Értéktár ügyintézésével illetve 
adminisztrációs feladataival a Debreceni Művelődési Központ szakalkalmazottja, 
Mátrai- Nagy Andrea egységvezető van megbízva. 
 
Az Értéktár megalakulása óta folyamatosan történik a javaslatok gyűjtése, 
megismertetése a város lakosságával. A beérkezett javaslatok értékelését követően a 
testület dönt az Értéktárba történő felvételről, vagy a felvétel elutasításáról.  
A település helyi jelentőséget meghaladó értékei a megyei értéktárakba, majd a 
Magyar Értéktárba juthatnak el. A Magyar Értéktárban nyilvántartott országos, vagy 
nemzetközi jelentőségű, a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével és 
minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító nemzeti értékekből a 
Hungarikum Bizottság választja ki a hungarikumokat, melyek a Hungarikumok 
Gyűjteményébe kerülnek. Megalakulása óta az Értéktár szám szerint 
száztizennyolc beadott javaslatot bírált el. Ebből helyi értékké nyilvánított 109 
darabot. 
 
A Debreceni Értéktár helyi értékek feltárásával, gyűjtésével, megőrzésével foglalkozó 
munkája szervesen illeszkedik az annak helyet adó Debreceni Művelődési Központ, 
művészeti értékeket feltáró-, őrző-, hagyományápoló tevékenységébe. 
 
Felelős: Mátrai- Nagy Andrea 
Határidő: folyamatos 
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6.2. A VÁROSRÉSZI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROJKTEK FENNTARTÁSA, ÚJ 
PROGRAMOK INDÍTÁSA 

 
Intézményünk legnagyobb volumenű projektje idén a TOP 6.9.2- 16- DE1- 2017 Helyi 
közösségfejlesztés Debrecen 1,2,3, Bánk, Józsa valamint Ondód városrészekben 
címmel indult. A projektekben tervezett szakmai tartalmat DMJV Önkormányzata, 
mint konzorciumvezető, Debreceni Művelődési Központ (DMK) és a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtár (MJPK) konzorciumi tagok valósítják meg a projekt célterületein, 
amelyek az ITS-ben lehatárolt településrészek közül kerültek kijelölésre a felhívás 
előírásainak megfelelően. A projekt átfogó célja a közösségek és ezeken keresztül az 
egyének önálló cselekvési szándékának és képességének erősítése, továbbá a 
közösségi, együttélési konfliktusok oldása, elsősorban szakmai-módszertani 
támogatás folyamatos biztosításával.  
A projekt részcéljai a kulturális intézmények működésének társadalmasítása, a 
közösségfejlesztési folyamatok és önkéntes programok eredményeinek fenntartása, 
továbbiak megvalósítása, mentorhálózat működtetése szakmai-módszertani 
tanácsadás, folyamatos helyszíni jelenlét, képzések, továbbképzések biztosításával.  
A helyi cselekvési tervek alapján a településrészek/célterületek lakosságának 
közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, 
események, programok, folyamatok valósulnak a közművelődési, muzeális, könyvtári, 
intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, 
szervezetek együttműködésével. A tervezett fejlesztés összhangban van a felhívás 
céljaival, kiemelt figyelmet fordít a helyi kezdeményezésekre, ezáltal lehetővé teszi a 
helyi identitás erősödését. A projekt és szereplői a nyilvános eseményeken, 
kommunikációban esélytudatosságot fejeznek ki: nem közvetítenek szegregációt, 
csökkentik a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.  
 
Felelős: igazgató, igazgató helyettes, szakalkalmazottak 
Határidő: folyamatos 
 
 
6.3. KÖZMUNKA PROGRAMOK TOVÁBBVITELE 
 
Intézményünkben a kulturális közmunka formájában 10 fő dolgozik.  
Közösségi munkások feladatai: 
A közösségi munkás közreműködik a Nemzeti Művelődési Intézet helyi és térségi 
feladatainak megvalósításában, az alábbi területeken: 

– a helyi és térségi értéktárak elkészítése, kapcsolódó rendezvények szervezése, 
tájékoztatás, 

– a térségben működő integrált közösségi és szolgáltató terek (IKSZT-k) szakmai 
munkájának támogatása, 

– a közösségi művelődés népszerűsítését szolgáló, lehetőségeket helybe vivő 
Kapunyitogató programok segítése, 

– amatőr művészeti közösségek és rendezvények támogatása, segítése, a 
kapcsolódó térségi összművészeti fesztiválok, nagyrendezvények 
szervezésének segítése, 
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– élethosszig tartó tanulás, közösségi művelődési formáinak megerősítése, 
közművelődési szakmai képzések, továbbképzések szervezése, lebonyolítása 

– közművelődési statisztika gyűjtése, feldolgozása, elemzése, 
– ifjúsági közösségek fejlesztése, 
– határon átívelő, a határon túli magyarság bevonásával zajló és nemzetközi, 

illetve hazai nemzetiségi kezdeményezések támogatása, erősítése, 
– a társadalmi és gazdasági integrációt, személyes és közösségi érvényesülést 

segítő helyi, térségi kezdeményezések segítése, különösen a hátrányos 
helyzetű személyek és közösségek vonatkozásában, 

– más, értékteremtő, illetve értékmegőrző helyi és térségi tradícióval rendelkező 
közösségi, közművelődési kezdeményezések támogatása. 

 
Felelős: igazgató, igazgató helyettes, szakalkalmazottak 
Határidő: folyamatos 

 
 
6.4. INFORMÁCIÓS TEVÉKENYSÉG   
 
A Debreceni Művelődési Központ valamennyi intézményi egységében kiemelkedő 
feladat a közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan szerveződő, több 
csatornán történő tájékoztatása, illetve a közönségtől, közösségektől érkező 
visszajelzések fogadása és elemzése. Információs munkatársaink ismerik a 
gyűjtőkörükbe tartozó információs területet, rendszerszemléletűek, 
kommunikatívak és empatikusak. Valamennyien rendelkeznek informatikai és 
irodatechnikai kompetenciával. 

 
A Debreceni Művelődési Központ  információs központja a Belvárosi  Közösségi 
Házban  működik,  mely az intézmény nyitvatartási idejében folyamatosan üzemel 
és ad tájékoztatást személyesen, telefonon, illetve  e-mailben az érdeklődőknek, 
elsősorban kulturális, oktatási és közhasznú információkról, pályázati 
lehetőségekről. 

 
Intézményi egységeink információs tevékenységének gyakorlata az információs 
füzet használata, az igénybevevők számának rögzítése a statisztikában, 
igényfelmérő lap,  telefonos  kérdezés,  személyes beszélgetés, 
programegyeztetések alkalmazása.  
 
Havi programajánló füzetet jelentetünk meg, melyen valamennyi egység 
rendezvényei tematikusan csoportosítva helyet kapnak. Az információs 
tevékenységgel kapcsolatos visszajelzéseket információs füzetben, naptárban, 
valamint a látogatói visszajelző lapokon gyűjtjük, összegezzük és értékeljük. 



19 

 

 
eMentor 
feladatunk: 

– Folyamatos kapcsolattartás a koordináló munkáltatóval, projekt 
részjelentések küldése, adatszolgáltatás a megvalósulásról. 

– Helyi igények eTanácsadók általi felmérése (idegen nyelvi és 
infokommunikációs képzések) a Munkáltató által biztosított informatikai 
rendszer támogatásával. 

– A célcsoport tájékoztatása - Információs napok tartása az eMOP-okon 
– Képzésre  jelentkezés segítése. Adminisztráció, adatkezelés, adatrögzítés, 

pályázati asszisztencia. 
– Mentorálási tevékenység  a  Munkáltató  által  biztosított  informatikai 

rendszer támogatásával. 
– 2014. októbere óta öt e-Magyarország Pont működik a Debreceni Művelődési 

Központon belül (Belvárosi, Csapókerti, Homokkerti, Kismacsi és Nagymacsi 
Közösségi Házakban) és két Könyvtárpont kezdte meg tevékenységét a 
Debreceni Művelődési Központ és a Méliusz Könyvtár együttműködésében a 
Kismacsi és a Nagymacsi Közösségi Házakban. 

 
Felelősök: információs kollégák 
Határidő: folyamatos 
 
Valamennyi információs munkatárs 
feladata: 
 

 Az intézményhasználók, érdeklődők tájékoztatása 
 

– Belső és külső partnereink folyamatos tájékoztatása a Debreceni Művelődési 
Központ tevékenységeiről 

– Személyes, telefonos és e-mailes tájékoztatás a város kulturális intézményei, 
civil szervezetei, amatőr művészeti közösségei programjairól, 
szolgáltatásairól 

– Információcsere a megye, a régió kulturális, felnőttképzési intézményeivel, 
szolgáltatóival 

– Tájékoztatás az e-ügyfélszolgálat, az ügyfélkapu működéséről, használatáról 
– Az előtérbe információs anyagok kihelyezése, frissítése 

 
Felelősök: információs kollégák 
Határidő: folyamatos 



20 

 

 
 Intézményi adatbázis gondozása, fejlesztése 

 
– A Partner adatbázis kezelő program folyamatos feltöltése, karbantartása, 

bővítése. 
– Új tulajdonságok rögzítése, listák készítése a Debreceni Művelődési 

Központ programjainak megfelelően, a listák ellenőrzése, karbantartása. 
– PARTNER adatok frissítési tervének elkészítése, a frissítések átvezetése 

 
Felelősök: Gyarmati Szandra, Honti Orsolya 
Határidő: folyamatos 
 
 Honlap feltöltése, gondozása 
 

– A honlap információk naprakész feltöltése, ellenőrzése, frissítése. Internetes 
hírlevél készítése az intézmény programjairól, képzéseiről, szolgáltatásairól, 
híreiről, stb. 

 
Felelősök: Gyarmati Szandra, Honti Orsolya, Törőcsik László, Tóth Gábor 
Határidő: folyamatos 
 
 Archiválás 

– A Debreceni Művelődési   Központ szóróanyagainak, 
plakátjainak, meghívóinak, fotóinak, videofelvételeinek 
archiválása. 

– Szakmai hírek, kiadványok gyűjtése, archiválása 
– Sajtómegjelenések, média megjelenések archiválása 
– Meghívók, szórólapok, plakátok számítógépen történő 

archiválása 
 
Felelősök: Gyarmati Szandra, Honti Orsolya, Törőcsik László, Varga Péter 
Határidő: folyamatos 
 
 Internethasználat 

– Lakossági ingyenes internet hozzáférés biztosítása 
 
Felelősök: információs kollégák 
Határidő: folyamatos 
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6.5. ISMERETTERJESZTÉS 
  
A Debreceni Művelődési Központ ismeretterjesztő tevékenységének célja a 

tudományok népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, az 

általános műveltségi színvonal emelése,  a szakmai ismeretek bővítése, állampolgári 

ismeretek nyújtása és a művészi befogadás folyamatának elősegítése.  

 

Intézményünk 2019-ben is egyik fő feladatának tekinti az ismeretterjesztést, mint az 

élethosszig tartó tanulás egyik eszközét. Az intézményi egységek tervezett 

ismeretterjesztő programjai változatos tartalmú elméleti és gyakorlati ismereteket 

közvetítenek a társadalomtudományok, természettudományok és művészeti ágak 

érintésével. Ismeretterjesztő tevékenységünkkel – óvodástól a szépkorúakig - minden 

célcsoportot meg kívánunk szólítani, mindezt változatos formában, különböző 

szervezeti keretek között megvalósítva az intézményi egységekben.  

 

DMK Belvárosi Közösségi Háza 
 

A Belvárosi Közösségi Ház ismeretterjesztő, természettudományos rendezvényei 

sorából kiemelkedik a 2019-ben immár 56. alkalommal megrendezésre kerülő LVI. 

Természetbarát hét 5 estés előadássorozata, melynek neves, szakmailag kimagasló 

előadói változatos témájú előadásokkal várják az érdeklődőket a BKH 

Pódiumtermében.  

- 2019. február 4.  Kalifa Himalája expedició a Kancsenzongára. Varga Csaba 

nagyváradi hegymászó élménybeszámolója. 

- 2019. február 5. Hazajárók. Ábel nyomában Csíkcsicsótól New Yorkig. Kenyeres 

Oszkár és Jakab Sándor előadása  

- 2019. február 6.  EURO-VELO 2018, avagy az én Tour de France-om. Két 

keréken az Atlanti-óceánig és vissza Franciaország kerékpárútjain. Hajja Attila 

túrabeszámolója. 

- 2019. február 7. Vizi barangolások a Duna-deltában. Dr. habil. Juhász Lajos 

előadása. 

- 2019. február 8.  Wass Albert havasai. A funtineli boszorkány nyomában. 

Ferenczy Gábor honismereti túravezető előadása. 

A Debreceni Nyugdíjas Klubbal és a Nyugdíjas Óvónők Klubjával közösen 

egészségügyi előadásokat szervezünk, havi rendszerességgel, szakorvosok 

bevonásával. A Diabétesz Klubbal ill. a Hajdúsági Diabétesz Egyesülettel 

együttműködve szervezett programjaink (pl. Belvárosi Egészségnap, „Egészségünkért” 

előadássorozat) révén számos hasznos, egészségmegőrzést, egészséges életmódot 

elősegítő  információt juttatunk el a résztvevőkhöz. 
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Idén is folytatódnak az eReDő-Feltáruló magyar múlt c. sorozat 

művelődéstörténeti estéi a Motolla Egyesület, a Harmóniaház  és a Debreceni 

Művelődési Központ szervezésében.  A magyar múlt feltárását ígérő 

előadássorozatunk negyedik félévét kezdjük meg 2019. elején. Az eddigi 22 előadás 

tanulsága, hogy akár a mai történettudomány, akár a korszerű régészet, vagy az 

archeogenetika, mint friss tudományág, vagy a művelődéstörténet legújabb tényeit 

szembesítjük korábbi jeles kutatóink múltunkra vonatkozó eredményeivel, egyre 

jobban gazdagodik, ill. nyer megerősítést a magyarság szkíta, hun történeti, 

művelődési kapcsolatrendszere.  

 

Ebben az évben olyan jeles kutatók tisztelik meg sorozatunkat, akik kiemelkedő 

szellemi teljesítményükkel meghatározó módon járultak hozzá a betemetésre ítélt 

magyar múlt értékeinek „felszínre hozásához”. Pap Gábor művészettörténész 

ősvallásunk kutatásának alapkérdéseit ismerteti, Erdélyi Balázs az építészettörténeti 

kormeghatározás Európa szerte jól ismert szakértője, de előadást tart Mandics 

György író, művelődéstörténész rovásírásos kódexeinkről. Bakay Kornél 

régészprofesszor a somogyvári Szent Egyed-monostor feltárását taglalja. Fontos 

terület a nemzetközi kitekintés, így az összehasonlító műveltségkutatás is: a 

sorozatindító előadás keretében  

 

Kazahsztánból érkező néprajzkutató,  Babakumar Khinayat a kazak tudományosság 

képviseletében mutatja be a kazah és a magyar műveltség párhuzamait. De 

folytatódnak, továbbépülnek korábbi témaköreink is, így betekintést nyerhetünk a 

mitikus magyar történelem újabb fejezeteibe, az általános eurázsiai lótisztelet 

régészeti összefüggéseibe és az eurázsiai műveltség körében élő népek vizuális 

anyanyelvi örökségébe, a képírás kimeríthetetlenül gazdag emlékanyagába is.  

 

DMK Tímárház-Kézművesek Háza 

 

A Tímárház - Kézművesek Háza a hagyományápolás témakörében 2019-ben is több 

ismeretterjesztő program szervezését tűzte ki célul. Új pályázatunk, mely az 

előzőekhez hasonló módon vetélkedősorozattal párosul, a nagy mesemondóra, 

Benedek Elek születésének 160. évfordulójára épül. Rajzpályázat, meseíró 

pályázat és vetélkedősorozat tarkítja a több mint fél éven át tartó megemlékezést.  

Móricz Zsigmond születésének 140. évfordulója alkalmából szintén egy pályázattal 

szeretnénk adózni az író emlékének, mely elsősorban a középiskolás korosztály 

érdeklődését hivatott megcélozni. 
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Ismeretterjesztő programjaink sorába tartoznak az évek óta hagyományosan működő 

játszóházi foglalkozássorozatunk azon alkalmai is, melyeken az évkör legfontosabb 

jeles napjaihoz, ünnepi alkalmaihoz csatlakozva szervezünk elméleti és gyakorlati 

foglalkozásokat, előadásokat és mesterség bemutatókat 2019-ben is. 

 

DMK Nagymacsi Közösségi Háza 

 

A DMK Nagymacsi Közösségi Háza ismeretterjesztő tevékenységében továbbra is 

támaszkodik a Nosztalgia Hajnalcsillag Nyugdíjas Klubra. 2019-ben 6 alkalommal, 

előadás, kvíz, vetélkedő keretében kapnak új ismereteket a nyugdíjasok, 

egészségmegőrzés, kultúra, természetvédelem, társadalomismeret stb. témákban.  

A 2019-ben a TOP-6.9.1-15-DE1-2016-00001 „A társadalmi együttműködés 

erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Debrecen- 

Nagymacs városrészen” című projekt keretében a Héra Egyesület Egészségvédelmi 

prevenciós előadássorozatot szervez a közösségi házban.  

Ugyanezen projekt keretében 2019. június végéig tart a Macsi kert - közösségi kert 

program, mely a közös kertészkedésen felül ismeretterjesztő előadásokat, 

tudásmegosztást is magában foglal. 

2019-ben új sorozattal jelentkezik a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Helytörténeti 

Klubja és a Zenebarát előadássorozat. 

 

DMK Homokkerti Közösségi Háza 

 

A Homokkerti Közösségi Ház 2019-ben elsősorban a gasztronómia, a 

természetismeret, utazás, és hagyományápolás köré csoportosítja ismeretbővítő 

programjait. Idén is folytatódnak az előző években meggyökerezett hagyományos 

előadássorozatok, ismeretterjesztő alkalmak, mint a Komolyra fordítva sorozat, a 

Kreatív Kemencés Délelőttök, a Motolla Egyesület hagyományápoló alkalmai ill. a 

Kertvárosi Kutyák Karneválja. 

 

2019-ben három új ismeretterjesztő előadássorozat bevezetését tervezzük a 

közösségi házban. Álmaimban Európa visszainteget című havi sorozatunk célja, 

hogy az érdeklődők betekintést nyerjenek más európai nemzetek történelmébe, 

fejlődésébe, helyi szokásaikba és nevezetességeibe.  

 

Nemzetek ételei - Európa gasztrokultúrája c. előadássorozat keretében más európai 

nemzetek sajátos ételkülönlegességeit ismerhetik meg vendégeink az adott nemzet 

képviselőjének tolmácsolásában. Homokkerti irodalom-birodalom c. sorozatunkkal 

irodalomkedvelők számára biztosítunk találkozási és ismeretbővítési lehetőséget. 
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DMK Józsai Közösségi Háza 

 
A Józsai Közösségi Ház 2019-ben is kiemelt figyelmet fordít az ismeretterjesztésre 
számos tudományterület érintésével. 
 
Kertészettel és állattenyésztéssel kapcsolatos ismereteket szerezhetnek látogatóink az 
alábbi programok alkalmával:   
 

- Termés-termék kiállítás (Józsai Szüreti Nap): Kiállítás és bemutató a 

józsai kertbarátok által termelt növényekből, gyümölcsökből és az azokból 

előállított termékekből. Bemutatásra kerülnek a mustkészítés eszközei. 

- A pálinkafőzés technológiája (Józsai Pálinka és Pogácsaverseny): 

pálinkamester előadása a használatos technológiákról. 

- Debreceni Pergőgalamb kiállítás: a józsai galambászok kiállítása. 

- Sport és  Díszgalamb kiállítás: a józsai, és a debreceni galambászok 

közös kiállítása. 

Zenei és képzőművészeti ismereteket közvetítünk az alábbi rendezvényekkel: 

- Birinyi József hangszerbemutatója óvodásoknak: közel 50 népi 

hangszer megszólaltatása, bemutatása. Partner a Józsai Kerekerdő Óvoda. 

- Hangszerbemutató és előadás ( Cívis Népzenei Fesztivál): Birinyi József 

előadása egyik alkalommal felnőtteknek, másik alkalommal gyerekeknek. 

Népzene, néptánc és népművészet területén bővíthetik ismereteiket látogatóink a 

Határtalan találkozások napján - Vendégünk Szék település c. programunkon, 

ahol Szék település szellemiségét, kultúráját, szokásait, népművészetét mutatjuk be 

az érdeklődőnek, családoknak, hagyományőrző közösségeknek, illetve a mi 

hagyományőrző közösségeink is bemutathatják a helyi értékeket. Oláh Tibor 

fotóművész kiállításával, széki kézműves mesterek (hímző, bútorfestő, csizmadia) 

bemutatóival, Dr. Varga Sándor tánckutató, egyetemi adjunktus előadásával, valamint 

néptánc és viselet bemutatóval várjuk látogatóinkat. 

 
Történelmi ismereteket közvetítünk alábbi programok alkalmával: 

 Talpra Magyar!: Gárdonyi Sándor történész előadása az 1848-49-es 

forradalom emlékére 

 56-os megemlékezés és előadás: történelmi előadás az 1956-os 

eseményekről 

 Gyökereim a földedbe kötnek - vetélkedő általános iskolák 7-8 osztályos 

tanulói számára. A vetélkedőn egy történelmi korszakot, vagy eseményt 

dolgozunk fel. A bevezetőben a témához kapcsolódó előadást hallgatnak meg a 

résztvevők. 
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Az egészségmegőrzés és prevenció idén is hangsúlyos szerepet kap ismeretterjesztő 
programjaink között. Egészségügyi ismereteket közvetítünk Nyitni – kék ILCO Nagy 
Egészségnap c. programunkon, melyet az ILCO Egyesület együttműködésével 
valósítunk meg, ill. Ép testben ép lélek c. prevenciós előadásunkon az Idősek hónapja 
rendezvénysorozathoz kapcsolódóan. 

 
A testi-lelki egészségről hallhatnak az érdeklődők a következő programok alkalmával: 

 A Lelki navigáció c. előadássorozat témája az ,,egészséges család”,  a 

családtagok családban betöltött szerepe, a konfliktusok és megoldási módok. 

(Előadók: Kovács Tiborné, Dankó Ferenc mentálhigiénés szakemberek, és 

Szőllősi Árpád lelki vezető) 

 Reménypont – Az Életmódklub előadása Hegyes Horváth Géza lelkész és 

Kunkli Balázs biomérnök közreműködésével. A program az Adventista 

Egyházzal együttműködve valósul meg. A meghívott előadók az egészséges 

életmódot szem előtt tartva adnak táplálkozási, életmódbeli, lelki tanácsokat 

az előadásaik során.  

Ismeretterjesztő előadást hallhatnak az érdeklődők ezen kívül a Magyar Nyelv 

Napján, a Zene világnapja alkalmából szervezett programunkon pedig 

hangszerbemutató keretében szerezhetnek új ismereteket 

DMK Újkerti Közösségi Háza 

 

Az Újkerti Közösségi Ház kiemelt célja és feladata az ismeretterjesztést szolgáló 

programok, rendezvények további bővítése 2019-ben is. A tavaszi és őszi 

Egészséghét természetes, egészséges életmódot népszerűsítő, ill. a prevenció 

fontosságát hangsúlyozó programsorát további programelemekkel (pl. Kövesi Eszter 

lovas fotókiállítása és lovasterápiáról szóló előadása) bővítjük, minél szélesebb 

réteget megszólítva. 

 A Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesületel együttműködve a 

kerékpársportot és mozgást népszerűsítő - és az utánpótlásnevelést is célzó - 

szabadtéri sport-programsorozatot tervezünk a Lehel utcai szánkózódomb 

területén. 

 2019-ben is folytatódik hagyományos, jeles napjainkhoz, ünnepeinkhez kötődő 

játszóházi programsorozatunk - melynek célja a hagyományápolás, népi értékeink, 

gyökereink megőrzése, interaktív, saját élményalapú megélése - új elemekkel (pl. 

tojásfa-állítás, kiszebáb-égetés, népi hangszerek bemutatója, vetítések, stb.) kibővítve, 

még élményszerűbbé téve az egyes alkalmakat, minél szélesebb kört megérintve. 

Ismeretterjesztő programjaink szervezésébe még intenzívebben be kívánjuk vonni az 

Újkerti Közösségi Ház saját - releváns tevékenységi körű – csoportjait, közösségeit 

(SZATYOR Egyesület kistermelőit, Kertbarát Köröket, Életreform Klub, Életmód Klub 

stb.). 
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  Tovább folytatjuk az Ismerd meg! – természetismereti, környezetvédelmi 

rendezvénysorozatunkat, melyben kiemelt szerepet kap a Víz, - a Föld világnapja és a 

Környezetvédelmi világnap. 

 

Ismeretterjesztő programjaink sorát idén  Keleti Kultúrák Találkozása címmel új 

programsorozattal bővítjük, melyben kiállítások, ismeretterjesztő előadások, úti 

beszámolók, művészeti foglalkozások alkalmával több oldalról járjuk körbe az adott 

ország történelmi, szellemi, kulturális, épített örökségét, művészeti és gasztronómiai 

kincseit.  

Vetélkedők, ismeretterjesztő játszóházi programok alkalmával idén is 

kitekintést teszünk más népek kultúrájába (Bulgária, Finnország, Görögország, 

Amerikai Egyesült Államok).  

 Helytörténeti ismereteket közvetítünk az Újkerti városrész múltját bemutató 

Újkerti Múltidéző címet viselő kiállításunkkal és a hozzá kapcsolódó helytörténeti 

előadással, melyet a TOP – 6.9.2-DE1-2017-00005 Helyi Közösségfejlesztés Debrecen 

2 városrészen c. projekt keretében valósítunk meg.  

Debrecen nemzetünk életében betöltött történelmi jelentőségét hangsúlyozva 

2019-ben is folytatódik programsorozatunk, mellyel az 1848-1849-es forradalom és 

szabadságharc Debrecent érintő eseményeinek 170. évfordulója előtt tisztelgünk. 

1849-ben fél évig Debrecen volt a nemzet fővárosa, ekkor érkezett városunkba a 

magyar szent korona is.  

A jeles eseményre Korona bábkiállítással, és a hozzá kapcsolódó bábjátékkal, 

korona társasjátékkal, ismeretterjesztő előadással, interaktív foglalkozásokkal hívjuk 

föl a figyelmet, történelmi ismereteket közvetítve. „Sorsfordító kilencesek” (1919, 

1939, 1949, 1989) címmel tárlatvezetésekkel kísért kiállítással, fórumokkal és 

rendkívüli történelemórákkal emlékezünk meg nemzeti történelmünk eseményeiről. 

Az idén 30 éves Életreform Egyesülettel az év folyamán számos programban 

működünk együtt - 30 év. Történetek az Életreform Egyesület múltjából. Mesterek és 

Tanítványok címmel havi rendszerességgel szervezünk ismeretterjesztő előadásokat 

az egyesület történetében a kezdetektől fontos szerepet játszó szakemberek, előadók 

közreműködésével. Szemünk fénye a gyermek c. nagy sikerű konferenciasorozatunk 

idei témája az internethasználat és a virtuális világ veszélyeire hívja föl a figyelmet 

szakavatott előadók közreműködésével. Az egész éves programsorozat novemberben 

az Életreform Találkozóval zárul. 

2019-ben is folytatódnak hagyományos, ismeretetterjesztést szolgáló 

rendezvényeink, a Kertbarátköri Vezetőségek Téli Népfőiskolai Képzése, a Géniusz 

kupa gyermek sakkverseny fordulói, ill. a csoportok ismeretterjesztő jellegű, 

nyilvános előadásai és programjai számos tudományterület (természet- és 

társadalomtudományok, művészeti ágak) érintésével. 
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Az ismeretterjesztés táboraink szervezésénél idén is előtérbe kerül: Kalando-zoo 

táborunk alkalmával az iskolában megszerzett természetismereti  

(állat és növénytan, földrajz) tudást mélyíthetik el, ill. gazdagíthatják a gyerekek. 

Csicsergő táborunkban néprajzi, népzenei és néptáncos ismereteket szerezhetnek a 

résztvevők, ill. elmélyedhetnek a népi kismesterségek színes világában. 

 

A Delta Moziban rejlő lehetőséget az ismeretterjesztésre még intenzívebben 

szeretnénk kiaknázni, kapcsolódva az egyes programokhoz. Folytatódnak a Mentál 

filmlub alkalmai is a fiatalokat közvetlenül érintő vagy veszélyeztető témák 

érintésével. 

 

 DMK Csapókerti Közösségi Háza 

 

A Csapókerti Közösségi Ház  ismeretterjesztő programjai, előadásai többségében a 

közösségek alkalmain valósulnak meg. Ezek a csoportok a Csapókerti Kertbarát 

Kör, Csapókerti Gombász Klub, Életfa Idősek Klubja, Nefelejcs Természetjáró 

Kör, Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság, ill. a Vadászgörény Klub. Az előadások 

témája ennek megfelelően a csoportok profiljának megfelelő, sokrétű. Kertészeti, 

egészségügyi, történelmi, néprajzi előadások, aktuális kérdésekről szóló tájékoztatók 

hangzanak el az egyes alkalmakon, ill. több kirándulás is hozzájárul az élményszerű 

ismeretszerzéshez. Valamennyi előadás nyilvános, a csoport tagjain kívül bárki részt 

vehet rajta. Az Életfa Idősek Klubja keretein belül kiemelt program a Rákóczi–

emlékévhez kapcsolódó ismeretterjesztő előadás. Szintén az ismeretterjesztést 

szolgálják a kiállításmegnyitókhoz kapcsolódó előadások.  Tervezett együttműködő 

partnereink, előadóink: Dr. Sápi Levente, Dr. Vajda Mária, Gesztelyi Tamás, Ficzere 

Miklós, Dr. Csajbók József, Vranyecz Artúr, ÁNTSZ, Magyar Vöröskereszt, Cívis 

Praxisközösség. 

Kiemelt ismeretterjesztő rendezvények/programok: 

Egészségnap (március) 

Idei egészségnapunk keretében elsősorban az időskori egészségügyi problémákra 

koncentrálunk. 

 „A Föld napja” (április 22.) alkalmából környezet- és természetvédelmi 

ismeretterjesztő sorozatot szervezünk gyermekek és felnőttek/idősek számára, 

együttműködve a Csapókerti Baráti Kör Egyesülettel, a Csapókerti Kertbarát Körrel, 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társasággal és a Csapókerti Gombász Klubbal. A sorozat 

előadásokból, rendhagyó tanórákból, közösségi akciókból áll. Kiemelt rendezvénye a 

Liget téri piknik.  
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III. Mini Con (Szeptember 28.) 

Távol-Keletről szóló fesztivál előadásokkal, táncbemutatókkal, jelmezversennyel, a 

fiatalok aktív részvételével megvalósuló ismeretterjesztő/szórakoztató rendezvény. 

Együttműködő partner: Modern Ifjúsági Egyesület 

Intézményünkben 2014 óta DJP Pont (korábbi nevén e-Magyarország) működik. 

Ebben az évben a DJP-Pont keretében tervezett ismeretterjesztő program: 

felnőttoktatás (időseknek szóló internet-használati tanfolyam). 

 

DMK Ondódi Közösségi Háza 

 

Az Ondódi Közösségi Házban elsősorban a nyugdíjas klub keretein belül szervezünk 

ismeretterjesztő előadásokat. Tervezett témáink 2019-ben: Hortobágy és Debrecen 

élővilága. Ezekhez kapcsolódóan kirándulás a Hortobágyra, a Debreceni Botanikus 

Kertbe. A TOP 6.9.2-16 pályázat keretében egy ismeretterjesztő előadássorozatot 

szervezünk az év első felében. 

A több korcsoport számára tervezett előadásokkal elsősorban az egészséges 

életmódra és a környezettudatos ökológiai gondolkodásra szeretnénk felhívni a 

figyelmet. Cél az ismeretterjesztés, szemléletformálás, közös gondolkodás.  

Az előadások témái, célcsoportok:  

 Egészséges táplálkozás időskorban. 

 Egészségmegőrzés kamaszkorban- egészséges táplálkozás, alkohol, drog, 

dohányzás problémaköre. 

 Környezettudatos életmód (háztartási hulladékok kezelése, 

újrahasznosítás) – felnőttkorúaknak. 

 Fenntartható és modern ökovárosok – önellétó és fenntartható 

megoldások, bio termesztés – felnőttkorúaknak. 

Erre az évre tervezett adventi kiállításunk is ismeretterjesztő jellegű. (Nagyanyáink 

konyhája) 

 

DMK Kismacsi Közösségi Háza 

 

A Kismacsi Közösségi Ház ismeretterjesztő tevékenységénél elsősorban a 

környezettudatos szemlélet kialakítását, az egészségmegőrzést és a hagyományőrzést 

célzó programok kapnak hangsúlyos szerepet.  
A Kék bolygó védelmében c. interaktív foglalkozáson - a Föld Napján - játékos 

formában ismerkedünk az ember mindennapjaiban megjelenő környezetvédelemmel, 

a növények és állatok ember életében betöltött szerepével. Ép testben c. 

egészségvédő programunk alkalmával ismeretterjesztő előadást hallhatnak az 

érdeklődők az egészségmegőrzés és prevenció fontosságáról. A Nagyanyáink 

praktikái sorozat keretében a hagyományos kenyérsütés folyamatába pillanthatnak 

be a közösségi ház látogatói a kenyér világnapján. 
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DMK Belvárosi Alkotóműhely 

 

A BAM-ban 2019-ben is folytatódik a tavalyi évben útjára indított „Nyitott Műhely” 

című programsorozat, melyet az alkotóműhelyben tevékenykedő két közösséggel 

(GADE, Debreceni Fotóklub) együttműködve szervezünk. Az egyes alkalmakat idén is 

műtermi beszélgetések és workshopok színesítik az év folyamán. 

Az ismeretterjesztés táboraink tervezésénél is fontos szerepet kap: a résztvevők 

garfikai ill. fotográfiai táborban szerezhetnek új ismereteket kiváló szakmai vezetők 

közreműködésével. 

 

Felelősök: valamennyi szakalkalmazott kolléga 

Határidő: folyamatos 

 
6.6. KÉPZÉS  
 
Intézményünk 2010 óta akkreditált felnőttképzési hely. Egészen a tavalyi évig igen 
nagy sikerű, sokak által érdeklődésre számot tartó képzésünk volt a népi játszóház 
vezetői tanfolyam. Évente két alkalommal tudtuk meghirdetni és a bevételek 
tekintetében is meglehetősen számottevő jelentősége volt. 2018-ban azonban a 
vizsgát szervező Nemzeti Művelődési Intézet megszűnt, a jogutódjaként felállt új 
intézményi forma azonban nem kapta meg az ilyen típusú képzések 
vizsgadokumentációjának kiállítására vonatkozó jogokat. Innentől azonban 
maga a képzés is patt helyzetbe került, hiszen egyetlen jelentkezőnek sem tudtuk 
garantálni, hogy a tanfolyam elvégzése után valóban megkapják a tanulmányaik 
befejezését igazoló okiratot. Ma, 2019-ben ez a helyzet változatlan.  Két év alatt sem 
kapta meg egyetlen szerv sem ezeket a jogokat. Mindezek után 2019-ben esedékesen 
lejár a Debreceni Művelődési Központ akkreditációs tanúsítványa elgondolkodtató, 
hogy érdemes-e, kell-e megújítanunk a fenti körülmények között, melyeknek 
megoldása belátható időn belül nem valósul meg. 
 
Felelősök: Szőnyi Sándorné igazgató helyettes, Mátrai- Nagy Andrea Bíborka 
Határidő: folyamatos 
 
6.7. KIÁLLÍTÁSOK 
 
2019-ben a Debreceni Művelődési Központ nyolc közösségi házában és a 
Tímárházban a két állandó (Tímártörténeti, és a Medgyessy Kör) tárlat mellett több, 
mint 60 időszaki kiállítást tervezünk megrendezni. A kiállítási tervünk 
összeállításánál legfontosabb törekvésünk a nemzeti kultúra értékeinek közvetítése, a 
helyi – térségi azonosságtudat, a lokálpatriotizmus fejlesztése, a helyi társadalom 
erősítése az egyes városrészekben. A tárlatok legnagyobb része az idén is műtárgyi 
jellegű. Állandó elem ebben az évben is tárgyalkotó közösségeink magas szintű alkotó 
munkájának bemutatása. Továbbra is tervezünk nemzeti ünnepeinkhez, 
évfordulóinkhoz kapcsolódó helytörténeti és dokumentum kiállításokat.  
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Fontos szempont volt továbbá az idei kiállítási terv összeállításánál, hogy a jelentős 
energiával megszervezett nagyobb jelentőségű kiállítások – amennyiben lehetséges – 
legalább három hetes időtartamig legyenek látogathatók.  
 
A Belvárosi Galéria a város egyik legreprezentatívabb kiállítóhelye, amely egy két 
évvel ezelőtti fejlesztésnek köszönhetően immár komoly technikai háttérrel is 
rendelkezik. Mint ilyen évtizedek óta szolgálja nemcsak Debrecen, hanem a keleti 
régió vizuális kultúrájának, művészeti életének ügyét. A Debreceni Művelődési 
Központ 2005 óta üzemelteti a patinás kiállítóteret, helyet adva Debrecen és 
vonzáskörzete képző-, ipar és fotóművészeinek, valamint rangos népművészeti 
tárlatoknak. A Belvárosi Galéria kiállításai 2019-ban is a nemzeti és lokális érték 
kettősségére, a közösségi művészet – debreceni művészet gondolatiságára fűződnek fel. 
Makoldi Sándor halála bár óriási veszteségként jelentkezett, erős szellemi kisugárzása 
révén ma is jelen van Debrecen és környéke kulturális életében. Munkásságának 
hatását 2018-ban két tárlat is érzékeltette, ebben az évben, mintegy a MaGeRő 
kiállítás közvetlen folytatásaként egyik személyes tanítványa, Sulyok Géza 
festőművész művészetét kívánjuk a Magyar Kultúra Napjához kötődő egyéni tárlat 
keretében bemutatni a Belvárosi Galériában. 
„ Légy üdvözölve hazánknak isteni ereje, Krisztus képe” a mottója annak a 
nagyszabású csoportos tárlatnak, mellyel a hazánkban 170 évvel ezelőtt fél évig 
vendégeskedő Szt. Koronát üdvözöljük. A város napjához kapcsolódó kiállításon, 
melynek szervezője a Korona Gyermekrajz Gyűjtemény, a Tájoló Tűzzománc és a 
Palmetta Ötvöszománc Szakkör tagjai mellett vendégkiállítók is bemutatkoznak. Az 
idén is bemutatjuk a legszebb magyar természetfotókat Az Év Természetfotósa 
vándorkiállítás fogadásával, a naturArt-tal közös szervezésben. A nyár egyik 
kiemelkedő programja lesz Tóth Menyhért festőművész tárlata. Ősszel Földi Péter 
Kossuth-díjas festőművész jubileumi tárlatára, illetve a XII. Országos Ifjúsági Népi 
Kézműves Pályázatra készülünk a belvárosban. 
 
A Tímárház - Kézművesek Háza 2019-ben rendezendő kiállításaikon szép számmal 
válogathatunk a színvonalas bemutatók között, így többek között az év indító 
programjaként Nagy Sándor fafaragó mutatkozik be. Az idei programsor egyik 
legkülönlegesebb, újonnan induló sorozata az üzenő motívumok címet viseli. A 
sorozat első elemeként az egyik legismertebb népművészeti motívumot, szimbólumot 
a tulipánt mutatjuk be viseleteken, hímzéseken, használati tárgyakon keresztül. Az 
emberi élet fordulói sorozat három évvel ezelőtt indult, akkor a házasság volt a téma.  
Az idei évben a születéshez kapcsolódó szokások, tárgyiasult eszközök jelennek meg a 
csoportos tárlaton. Mint minden évben, így most is kiemelkedő jelentőséggel bír a 
Kösöntyű pályázati kiállítás, illetve az előző évi nyertes bemutatkozó tárlata. 
Az Újkerti Közösségi Ház a kisvárosnyi lélekszámú Újkerti Lakótelep közösségi 
művelődési alapintézménye – ebből fakadóan természetesen az itt élők művelődési 
igényeit szolgálja. A 15 tervezett kiállítás izgalmas színfoltja lesz az évnek. 
A magyar kultúra napja alkalmából ebben az évben Láng Eszter Korondon született, 
de évek óta Debrecenben élő alkotó mutatkozik be. Igazán izgalmasnak ígérkezik a 
Keleti kultúrák találkozása címet viselő tavaszi kiállítás, ami egy programsorozat 
részeként valósul meg.   
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Az idén is megrendezzük nagy sikerű báb-és játékkiállításunkat, illetve az alkotó 
művelődési közösségek, a Medgyessy Kör és a Festőtanoda évzáró bemutatkozó 
tárlatát. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is megemlékezünk a Mese Világnapjáról és a 
Festészet napjáról. „Sorsfordító kilencesek” címmel tárlatvezetésekkel kísért 
kiállítással, fórumokkal és rendkívüli történelemórákkal tisztelgünk nemzeti 
történelmünk kiemelkedő eseményei előtt.  
 
A Csapókerti Közösségi Ház programja, így az éves kiállítási terv is döntően a 
Házban működő közösségek tevékenységére épül. 2019-ban öt kiállítást tervezünk 
megvalósítani, ezek közül kiemelendő jelentőségű az ötven éves Csapókerti Pávakör 
és a Bokréta Foltvarró Kör jubileumi tárlata. A Város Napját hagyományosan az idén 
is gyermekrajzpályázattal köszöntjük. Az évet terveink szerint Subicz István 
grafikusművész tárlatával zárjuk. 
 
A Józsai Közösségi Ház 11 tervezett kiállítása közül érdemes megemlíteni a Magyar 
Kultúra Napján nyíló tárlatot, ahol a Józsai Díszítőművészeti Kör tagjai mutatkoznak 
be, illetve évről évre visszatérő elemként a folyamatosan nagy közönségsikernek 
örvendő Vasútmodell és Terepasztal kiállítást.   
 
Bár a Homokkerti Közösségi Ház objektív feltételek terén ugyancsak nem a 
legmegfelelőbb kiállítás-rendezési szempontból, az öt tervezett tárlat mutatja az 
igényt erre az alapvető kulturális tevékenységi formára. 
 
A Kismacsi Közösségi Házban és a Nagymacsi Közösségi Házban és Ondódon is 
két-két kiállítást tervezünk megvalósítani 2019-ben. Bár a Belvárosi Galériát néhány 
évvel ezelőtt korszerűsítették, alkalmassá téve ezzel akár országos hírű tárlatok 
megrendezésére is, a DMK többi kiállítótere jelentős fejlesztésre szorul. Optimális 
esetben minden egységnek rendelkezni kellene 15-20 hamadekorral, néhány 
vitrinnel és posztamenssel, mivel ezek az állandó szállítás miatt  hamar 
amortizálódnak.  
 
Szintén szükséges lenne, hogy a kiállító terek falfelületei legalább egy évben egyszer 
át/újra legyenek festve, illetve hogy a művészeti alkotások bemutatásához megfelelő 
sín vagy paravánrendszerrel és világítással rendelkezzenek. 
 
Felelős: a kiállításokat szervező szakalkalmazottak 
határidő: folyamatos   
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6.8. MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEK   
 
A művelődő közösségek fontos szerepet töltenek be a helyi társadalom mindennapi 
életében, ezért a közösségekkel való törődés és együttműködés az egyik legfontosabb 
intézményi tevékenység. A Debreceni Művelődési Központ egységeiben számos 
művelődő közösség működik (alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, 
népművészeti csoportok, tárgyalkotó népművészeti csoportok, valamint körök, klubok, 

szakkörök - lásd táblázat), amelyek száma igény szerint folyamatosan bővül.  
 
Jelenleg 2019-ben összesen 144 közösség működik intézményünkben.  
 
Csoportjainkkal együttműködve különböző programokat szervezünk, amelyeknek 
keretében fellépést és kiállítási lehetőséget biztosítunk számukra. A 
rendezvényeknek köszönhetően közösségeink bemutatkozhatnak és népszerűsíthetik 
magukat.  
 
A Debreceni Művelődési Központ számos csoportja már több évtizede működik 
egységeinkben. Ebben az évben is sok csoportunk jubilál: 
 

– 60 éves a Maróthy György Pedagóguskórus (DMK Újkerti Közösségi Ház) 
– 50 éves a Csapókerti Pávakör (DMK Csapókerti Közösségi Ház) 
– 30 éves az Életreform Klub (DMK Újkerti Közösségi Ház) 
– 30 éves az Ort-Iki Báb – és Utcaszínház (DMK Csapókerti Közösségi Ház) 
– 30 éves az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület ( DMK Józsai Közösségi Ház) 
– 25 éves a Bokréta Foltvarró Kör (DMK Csapókerti Közösségi Ház) 
– 20 éves az Ondód Jövőjéért Egyesület ( DMK Ondódi Közösségi Ház) 

 
2019-ben új közösségként kezdi meg a működését DMK Nagymacsi Közösségi 
Házában a Nagymacsi Közösségfejlesztő csoport, a Macsi kert-közösségi 
csoport, a Nagymacsi citerakör, a Nagymacsi főzőkör.  (A tervek között szerepel 
ebben az intézményi egységben még a Nagymacsi Kézimunkakör elindítása) 
 
Ebben az évben is számos olyan nagyrendezvény lesz a Debreceni Művelődési 
Központban, amely valamelyik egységben működő csoporthoz köthető: 
 
Megyei Foltvarró Műhely (Bokréta Foltvarró Kör) 
Varrjunk a szabadban! (Bokréta Foltvarró Kör, Csapókerti Népi Díszítőművészeti 
Kör) 
 Idősek farsangja, Idősek bálja (Életfa Idősek Klubja, Csapókerti Pávakör) 
Városi bor- és megyei pálinkaverseny (Csapókerti Kertbarát Kör) 
Vadászgörény szépségverseny (Debreceni Vadászgörény Klub) 
Közösségek karácsonya ( CSKH közösségei) 
XIV. Megyei Slambucfőző Verseny (Homokkerti Kertbarát Kör) 
Mester és tanítványai kiállítás ( Homokkerti Nefelejcs Hímzőkör) 
XI. Józsai Pálinka és Pogácsa verseny ( Józsai Kertbarátkör) 
„Nyitni-Kék” ILCO –Józsai Egészségnap ( Debreceni ILCO Klub) 
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30. Józsai Gyermeknap (Józsai Település és Közösségfejlesztő Egyesület) 
30. Józsai Szüreti nap (Józsai Település és Közösségfejlesztő Egyesület, Józsai 
Kertbarát Kör ) 
Ki mit tud?- Területi vetélkedő szépkorúaknak (Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület 
Felsőjózsai nyugdíjasok baráti Köre) 
Debreceni Pergőgalamb kiállítás (Galambász Kör) 
Nagyanyáink praktikái, sorozat, Márton napi sokadalom ( Macsi Nyugdíjasklub) 
Kertbarátköri vezetőségek téli népfőiskolája ( Mathiász Kertbarátkör) 
Szemünk fénye konferencia ( Életreform Klub) 
Kórusok és Dalkörök Találkozója ( Debreceni Szépkorúak Klubja) 
Közösségek karácsonyi ünnepe ( ÚKH közösségei) 
 

Közösségek típusai Közösségek száma 

Tárgyalkotó körök 19 

Kertbarát körök 5 

Körök, klubok 67 

Előadóművészeti csoportok  38 

Egyéb: Egyesületek , szövetségek , szervezetek 15 

Művelődő közösségek összesen 144 

 
E terület fejlesztési feladatai 2019-ben: 
 

 olyan új közösségek létrehozása, melyekkel elsősorban a gyermek és 
ifjúsági korosztályt célozzuk meg, segítve ezzel a fiatalok ismereteinek 
bővítését, közösségi élményhez jutását  

 a közösségi művelődés lokális megerősítése 
 a közösségek közötti kommunikáció és az együttműködés szélesítése, az 

ilyen irányú kezdeményezések felkarolása, segítése.  
 a csoportok, körök munkájának időszakos összehangolása (pld. Idősek 

Hónapja), új együttműködések kezdeményezése, közös munkák 
bemutatása (kiállítási anyagok vándoroltatása), egymás munkájának 
megismerése, mind ezt a kitűzött célt szolgálják. 

 a közösségi kultúra közvetítése, fejlesztése - különös tekintettel a 
közösségfejlesztő tevékenységekre, formákra.  

 a csoportok tevékenységének megismertetése a helyi társadalommal. 
népszerűsítő programok, honlap, propagandamunka segítségével. 
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6.9.PROGRAMOK,RENDEZVÉNYEK  
 
Idei rendezvénytervünk közel 900 programot tartalmaz. Terveinket szeretnénk 
megvalósítani, hisz a rendezvényeink a lakosság igényeit szolgálják. Valamennyi 
egységünkben folyamatos szükséglet és- igényfelmérést végzünk és ezek eredményeit 
is figyelembe véve állítjuk össze éves munkatervünket. A hagyományos, évről-évre 
visszatérő programjainkat az idén is megújítjuk. Új elemekkel, közreműködőkkel 
színesítjük.  
Havonta, kéthavonta olyan új rendezvényeket szervezünk, melyek széles körben 
szólítják meg városunk, régiónk lakosságát. Ezekbe a programokba – lehetőség 
szerint - bevonjuk Debrecen oktatási, nevelési, közművelődési, kulturális, valamint 
szociális intézményeit is. Az együttműködések biztosítják a rendezvények 
sikerességét.  
 
2019. évi kiemelt programjaink, programsorozataink: 
 
- XXIX. Nemzetközi Betlehemes Találkozó  
- XX. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál  
- Béres András koreográfus verseny 
- Idősek Hónapja rendezvény sorozat   
- Városi Kazinczy – verseny általános iskolásoknak  
- „Iciri – piciri”-  Óvodás Bábcsoportok Térségi Találkozója  
- „Éneklő ifjúság” – debreceni   gyermek és ifjúsági kórusok minősítő hangversenye    
- Éneklő Ifjúság- minősítő hangverseny 
- Kedv, remények, trillák - versmegzenésítési pályázat 
- V. Ondódi Pünkösdi Királyválasztás és Gyermeknap 
- Gyökereim Földedbe kötnek-történelmi vetélkedő 
- A Város Napja programok  
- A Magyar Nyelv Napja 
- Száll a madár ágról-ágra – régiós népdaléneklési verseny 
- „Kultúrházak éjjel-nappal” programjai  
- VII. Találkozások Napja - központban: a generációs kapcsolatok 
- Csengő- bongó szép meséink- meseíró pályázat Benedek Elek születésének 160.  
   évfordulója alkalmából 
-  Csengő- bongó szép meséink- rajz pályázat Benedek Elek születésének 160.  
   évfordulója alkalmából 
- Kulturális Örökség Napjai programok  
- Egészséghét  
- Gyermeknapi Városrészi – városkörnyéki családi programok  
- Adventi Városrészi – városkörnyéki családi programok  
- XV. Csapókerti Szomszédsági Nap 
- Nemzeti ünnepeink a DMK-ban  
- Filmes programokat, bérletes sorozatokat szervezünk a Delta moziban a gyermek, 
ifjúsági és felnőtt korosztály számára.  



35 

 

- Vetélkedőket, találkozókat, bemutatókat, versenyeket hirdetünk és szervezünk 
kapcsolódó programokkal az óvodás, általános és középiskolás, valamint a felnőtt 
korosztály számára.  
 

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI 

A Debreceni Művelődési Központ az előző évek gyakorlatához hasonlóan 2019-ban is 

csatlakozni kíván a „Kulturális Örökség Napjai” (KÖN) címet viselő országos 

közművelődési akcióhoz. A KÖN az Európa Tanács által kezdeményezett, első ízben 

1984-ben megvalósult Európai Örökség Napok rendezvénysorozat részeként 1999-

ben indult el hazánkban.   

Az országos épületlátogató hétvége célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét épített 

és szellemi kulturális örökségünk maradandó értékeire, igényt támasszon a kulturális 

örökségünk iránti felelősségvállalásra, értékeink megőrzésére. A Kulturális Örökség 

Napjai mára mozgalommá vált, melyben helyi önkormányzatok, közösségek, szakmai 

és a civil szervezetek vesznek részt és fognak össze, hogy bemutassák épített 

örökségüket.  

A KÖN ingyenes programjain való részvétel egyúttal jó alkalmat biztosít a 

szakemberek, önkéntesek és látogatók találkozására, párbeszédére, közösen 

ünnepelve kulturális értékeinket.  

2019-ben építészeti örökségként számon tartott épületeink  - a Belvárosi Közösségi 

Ház, a Tímárház – Kézművesek Háza, a Honvédtemető és Mauzóleum Emlékhely és a 

Belvárosi Alkotóműhely - programjával kívánunk csatlakozni az országos 

közművelődési akcióhoz. 

 

DMK BELVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZA 

 

 2019. szeptember 21. 

FÖLDI PÉTER FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA 

Helyszín: Belvárosi Galéria 

 2019. szeptember 21. 10.00 

Az egykori Takarékpénztár több mint száz éves szecessziós épületének 

bemutatása tablókon, ill. épületvezetés keretében. 

 

DMK TÍMÁRHÁZ – KÉZMŰVESEK HÁZA 

 

 2019. szeptember 21. 

Gránátalma kiállítás az Üzenő motívumok sorozat keretében 

 

 2019. szeptember 21. 

Múzeumpedagógiai foglalkozás  
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Az egyik legjellemzőbb népművészeti szimbólum, a gránátalma jelentéstartalmára 

hívjuk föl a figyelmet múzeumpedagógiai foglalkozással, ahol az egyes gránátalma 

ábrázolások technikai kivitelezését, tárgyon elfoglalt helyét, a szimbólum jelentését 

vizsgáljuk. A programot kézműves foglalkozás kíséri. 

A foglalkozást szeptember 21-én két alkalommal, délelőtt és délután, előzetes 

bejelentkezés alapján tartjuk meg. 

 

HONVÉDTEMETŐ ÉS MAUZÓLEUM EMLÉKHELY 
 

 Szeptember 21-22. 9.00-18.00 

TÖRTÉNELMI SÉTA A HONVÉDTEMETŐ – HŐSÖK TEMETŐJÉBEN 

A temetőkertben található történelmi vonatkozású emlékművek, a „Haldokló 

oroszlán”, a 48’-as emlékoszlop, a magyar és más nemzetiségű hősök sírjainak, 

valamint a Hősök Mauzóleumának megtekintése.  

Helyszín: Honvédtemető és Mauzóleum Emlékhely 

 

 

DMK BELVÁROSI ALKOTÓMŰHELY 

 

 Szeptember 21. 18.00-22.00  

BAM NIGHT WORKSHOP 

A garfika világának bemutatása a Belvárosi Alkotóműhely muzeális értékű 

présgépeinek használatával. 

 

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL  

 

A Magyar Népművelők Egyesülete által tizenhárom évvel ezelőtt útjára indított 

Kultúrházak éjjel-nappal c. eseménysorozat célja, hogy minél többen legyenek 

részesei a közművelődési intézmények által nyújtott kulturális sokszínűségnek. 

Az országos közművelődési akcióhoz kapcsolódva - az előző évek hagyományaihoz 

híven 2019-ben is számos értékes programmal kívánjuk ráirányítani a figyelmet 

a DMK közösségi házainak nyitottságára, intézményünk sokszínűségére, a helyi 

társadalomban betöltött közösségépítő szerepére.  

A „Kultúrházak éjjel nappal” idei szlogenjét („Minden nap értéket adunk”) szem 

előtt tartva, idén hét intézményi egységünkben szervezünk az országos 

eseménysorozathoz illeszkedő kulturális és közösségi programokat, ráirányítva a 

figyelmet, hogy az közművelődés a hétköznapokban is értékes kultúrát közvetít és 

teremt. 
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A 2019. évi Kultúrházak éjjel-nappal program meghirdetője és lebonyolítója a Magyar 

Népművelők Egyesülete. Együttműködő partnere a Hagyományok Háza, a 

Közösségfejlesztők Egyesülete, a Kulturális Központok Országos Szövetsége, a 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége, továbbá a NMI Nemzeti Művelődési Intézet 

Közhasznú Kft.  A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti 

Kulturális Alap támogatja.  Az esemény fővédnöke dr. Hoppál Péter kultúráért felelős 

államtitkár. 

Az eseménysorozathoz 2019-ben az alábbi programokkal csatlakozunk: 

 

DMK BELVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZA 

 

 2019. február 15.,  10.00–18.00 

Sulyok Géza festőművész kiállítása 

„Ha Sulyok Géza festőművészt világnézetéről kérdeznénk, valószínűleg azt válaszolná, 

hogy a holografikus univerzum-modell nagy kedvelője, mégpedig azért, mert a 

kortárs filozófiai irányzatok közül egyedül ez a szemléletmód képes magába 

integrálni a kvantumfizika legújabb eredményeit, és a korábbi történelmi kultúrák 

tudományát, amit ma szerves műveltségnek hívunk. Ebből a szerves műveltségből a 

térbeli és időbeli tájékozódást, ezt az egyébként minden eddigi kultúrát alapjaiban 

meghatározó jelkészletet fogalmazza újra a festőművész, a mi korunk számára. 

 

A kiállítás megtekinthető március 5-ig a közösségi ház nyitvatartási idejében. 

Helyszín: DMK Belvárosi Közösségi Háza, Belvárosi Galéria  

 

DMK TÍMÁRHÁZ-KÉZMŰVESEK HÁZA 

 

 2019. február 15-16  
Nagy Sándor fafaragó népi iparművész életmű-kiállítása 
A kiállítás február 15-én (pénteken) 10-17 óráig, 16-án (szombaton) 10-14 óráig 
látogatható. 
(A kiállítás megtekinthető február 28-ig a Tímárház nyitvatartási idejében) 
 
 Február 15. (péntek)10.00-11.00 
A kopjás fejfa faragás – vetített képes előadás és és kézműves foglalkozás  
Nagy Sándor fafaragó népi iparművész életmű kiállításához kapcsolódva a 
mestert hívjuk vendégül, aki mesél több mint 40 éves pályafutása kiemelkedő 
mozzanatairól, előadást tart az egyedülálló kopjás fejfa faragás általa teremtett 
hagyományáról képes vetítés formájában. 
Az előadást követően az érdeklődők elsajátíthatják a fafaragás alapjait: kézműves 
foglalkozás keretében a legegyszerűbb vésési motívumok készítésével 
ismerkedhetnek meg. 
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 Február 16. (szombat)10.00-11.00 
Farsangi Mulatság – Jelmezes szépségversennyel és kézműves alkotóműhellyel 
várjuk az érdeklődőket, ahol természetes alapanyagok felhasználásával farsangi 
álarcokat készítünk. 
   

 

DMK ÚJKERTI KÖZÖSSÉGI HÁZA 

 

 2019. február 15., 9.00–18.00 

„Búcsúztatni lám a telet…” Busómaszkok ihlette álarcok bemutatója 

 

A mohácsi busójárás 2012 óta az UNESCO szellemi örökségek listáján is szereplő 

hungaricum, a hazai farsang egyik leglátványosabb, nemzetközi hírű eseménye. 

Kiállításunkon a látványos télűző mulatság szokásvilágából nyújtunk ízelítőt, a 

hagyományos busómaszkok által ihletett, természetes anyagok felhasználásával 

készült álarcokat bemutatva. 

A kiállítás megtekinthető február 5-ig a közösségi ház nyitvatartási idejében. 

 

 2019. február 15. 14.00-15.30 

„Búcsúztatni lám a telet…” Interaktív farsangi játszóház - vetítés, busó-kvíz 

és farsangi kézműves alkotóműhely. A farsanghoz kapcsolódó hagyományok, 

szokások felelevenítése után busómaszkot és recegőt készítünk természetes 

anyagok felhasználásával. 

   

 2019. február 15. 15.00-18.00 

Generációs Farsangi Vigadalom 
Élőzenés farsangi teadélután, tánc, jelmezverseny, farsagi fánkverseny. 
Közreműködik: az anxX zenekar 

 

 2019. február 15., 9.00–18.00 

Kiállítás a Debreceni Alkotó Képzőművészek (DAK) gyomaendrődi 

hollótáborban készült munkáiból 

 

Helyszín: DMK Újkerti Közösségi Ház/Előtéri Galéria 

A kiállítás megtekinthető február 19-ig az intézmény nyitvatartási idejében. 
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DMK JÓZSAI KÖZÖSSÉGI HÁZA 

 

 2019.  február 15-16.  
HATÁRTALAN TALÁLKOZÁSOK A JÓZSAI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN - 
SZÉKI NAPOK JÓZSÁN 

 
 
A Kultúrházak éjjel-nappal programsorozathoz kapcsolódva mutatjuk be Szék 
település szellemiségét, kultúráját, szokásait, népművészetét a józsaiaknak, a 
helyszínre érkező érdeklődőnek, családoknak, hagyományőrző közösségeknek, illetve 
a mi hagyományőrző közösségeink is bemutathatják a helyi értékeket. 
Szék a legjelentősebb magyar néprajzi központ a Mezőségben, az itt élő emberek igen 
büszkék magyarságukra, hagyományaikra, melyeket a mai napig megőriztek. A 
település összetartó ereje példaértékű. Az egymástól földrajzilag távol élő, de azonos 
gyökerekkel bíró egyének és közösségek számára ad teret a Józsai Közösségi Ház 
abban, hogy megéljék az egymáshoz tartozás érzését,  a közös nemzeti identitást, s 
hogy a közös múltból táplálkozó hagyományainkat tovább éltessék.  

 
Tervezett programelemek  

 
15-én, pénteken: 
17  óra:  SZÉK – Oláh Tibor fotókiállítása 

 Széki padkaporos – Közreműködik a Széki Hagyományőrző 
Szalmakalap Néptánc Együttes 

  Zenekar: Pali Marci és bandája Székről 
 

16-án, szombaton: 
14 órától Bemutatkoznak a Széki kézművesek (hímző, bútorfestő, csizmadia) 

Dr. Varga Sándor  tánckutató, egyetemi adjunktus  (Szegedi 
Tudományegyetem ) előadása SZÉK-ről 
Néptánc bemutató a Széki Hagyományőrző Szalmakalap Néptánc 
Együttes közreműködésével 
Viselet bemutató 

18-19 óra: APRÓK TÁNCA – táncház 
  Zenekar: Pali Marci és bandája Székről 
  A táncokat tanítja: Filep Sándor és Filep Klára 

19.30 órától FELNŐTT TÁNCHÁZ 
   Zenekar: Pali Marci és bandája Székről 

A táncokat tanítja: Filep Sándor és Filep Klára 
 

DMK KISMACSI KÖZÖSSÉGI HÁZA 

 

 2019. február 16. 15.00-17.00  
Farsangi Asztalitenisz Kupa  
Nevezni lehet egyéniben és párosban február 14-ig. 
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DMK HOMOKKERTI KÖZÖSSÉGI HÁZA 

  

 2019. február 15. 19.00 
„Kortárs művészek-kortárs művészetben” –  a Jazz Five zenekar 

koncertje 
A Jazz Five Zenekar dinamikus kortárs zenejével új impulzusokat 
közvetít a hallgatók számára. A programot homokkerti költők szavalatai 
színesítik, melyek a lírai én kibontakozását és a valóság 
megragadásának újszerű átélését teszik lehetővé.  
 

DMK CSAPÓKERTI KÖZÖSSÉGI HÁZA 

 

 2019. február 15. (péntek), 15.00 – 17.30 
„Maskarások bolondok…” – Farsangi Cuháré a Csapókerti Farsang 
programsorozat keretében. 
Az esemény a  Közösségi Ház és a Főnix Néptáncegyüttes közös farsangi 
rendezvénye. Kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, jelmezes 
felvonulással, táncházzal és tánctanítással, batyus vendégséggel várjuk 
a kedves látogatókat.  
 

 2019. február 15. (péntek), 9.00-21.00  
 „Csapókert anno…” fotó- és dokumentum kiállítás 
Korabeli fotók, újságcikkek, térképek segítségével mutatjuk be a 
városrész egykori arcát, épületeit, utcáit, tereit, lakóinak életét. A 
kiállítás anyagát a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Helytörténeti 
Gyűjteménye és Fotótára anyagából, illetve családi fotóalbumok régi 
felvételeiből állítottuk össze. 

 

A rendezvénysorozathoz 2019-ben is egységes plakátot készítünk, ill. valamennyi 

programelem feltöltésre kerül a www.kulturhazak.hu honlapra rövid 

programleírással. 

 

Felelős: szakalkalmazottak  
határidő: folyamatos   

http://www.kulturhazak.hu/
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6.10.TÁBOROK 
 
A Debreceni Művelődési Központ kiemelt feladatának tekinti a gyermekek és fiatalok 
szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló táborok szervezését. 
A több éve sikeres és népszerű - „Napsugár tábor”-ok mellett –sikeres pályázat 
esetén- 
Erzsébet táborok indítását is tervezzük, illetve helyszínt biztosítunk a helyi 
egyházakkal közösen szervezett táboroknak is, melyen a résztvevők díjmentesen 
vehetnek részt. 
 

Terveink szerint kilenc intézményi egységünkben, 38 turnusban táboroztatunk. 

Táboraink tematikája szerint: 

 népművészeti 

 sport 

 képzőművészeti 

 bibliai 

 történelmi hagyományőrző 

 természeti - tudományos 

 

Táboraink célja: 

 néphagyományaink megismerése 
 népi kismesterségei alapfogásainak elsajátítása 
 néptánc tanulás 
 művészeti ismeretek elsajátítása 
 az úszás, a teniszjáték alapjainak elsajátítása, meglévő tudás mélyítése, 

begyakorlása 
 sportszerű magatartás, szemlélet megalapozása 
 sport- és mozgás szeretetére nevelés 
 szabadidő helyes eltöltésének megismerése, élmény gazdag eltöltése 
 képességek, készségek kibontakoztatása, erősítése 
 kapcsolatteremtés, barátságok kialakítása 
 egymás megismerése, elfogadása 
 egymásra figyelés és csoportban dolgozás elősegítése 
 önálló munkára szoktatás 
 az alkotó munka örömének megéreztetése 

 

Táboraink szakmai vezetői jól felkészült, elismert szakemberek, akik munkáját 
önkéntesek és közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok is segítik. 
A szakmai programon túl, gazdag szabadidős tevékenységet is biztosítunk. 
 
Felelős: szakalkalmazottak         
határidő: folyamatos  
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6.11.PÁLYÁZATOK 
 
  Zöld város kialakítása  

A programokban konzorciumi partnerekként veszünk részt.  

– Top-6. 8.2- 15-DE 1-20 16-00002 - Debrecen Belvárosának innovatív 

rekonstrukciója 

Elnyert támogatás: 31 950 000 Ft  

„Soft” programjaink: Újrahasznosítás workshop és kiállítás; Közösségi munka       
erősítésére irányuló képzés; Képzők képzése: Konfliktuskezelés és érzékenyítési 
tréning;    Újrahasznosítási technikák tréning;  Képzők képzése, Közösségfejlesztés a   
Belvárosban;   Helyi művészek a közösségért - Hogyan növeljük a művészet 
társadalmi szerepét és elégítsük ki a közösség igényeit;  A láthatatlan kiállítás; 
"Eleven kultúra…"- hagyományőrző események a Művészetek Kertjében;   Élet-
színház (Áldozatvédelmi program, áldozattá válás megelőzése);   "Szubkultúrák vagy 
a kultúra hiánya" interaktív családi program  és előadássorozat. 
 

– TO P -6.3.2-L5- D E 1-20 16-00006 - Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti 

megújítása 

Elnyert támogatás: 11 754 000 Ft  

„Soft” programjaink: Bolygónk - Ért- játékos környezetvédelmi családi vetélkedő; "A 
bűn küszöbén"- preventív drogmegelőző programok; "Szabadtéri bűnmegelőzési fal"- 
legális graffiti fal felállítása. Kapcsolódó programok: előadások, vetítések, szabadtéri 
vetélkedők; "Biztonságban, nyugalomban"- közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési 
sorozat;   Cívis értékeink - Civil Közösségek Találkozója; "Debreceni Értékőr"- 
bemutatkozik a Debreceni Értéktár Kapcsolódó programok: előadások és interaktív 
kézműves  bemutatók; "Debreceni Hagyományainkért"- hagyományőrző 
programsorozat népi hagyományainkhoz kapcsolódóan; "Helyit a Szatyorba"- 
lakossági termelőpiac- helyi termékek vására; "ÖKO-PIXEL" fotópályázat és kiállítás 

– TO P -6.3.2-L5 - D E 1 - 20 1 6-0000 1 - ,,A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti 
megújítása" 

Elnyert támogatás: 11 754 000 Ft  

„Soft” programjaink: "Egészséged testben lélekben"- drog-alkohol, dohányzás 
prevenciós programok; "Vénkerti Fűszer Kert"- lakossági termelőpiac- helyi termékek 
vására; "Értékkel-Lélekkel"- hagyományőrző programsorozat népi hagyományainkhoz 
kapcsolódóan; "Biztonságban, nyugalomban"- Kerékpáros közlekedésbiztonsági 
előadások, gyakorlati képzéssel egyben: programok, akciók; Gondolkodj globálisa, 
cselekedj lokálisan -  Előadássorozat „Csepp a tengerben – Cukros zacskó a 
szemetesben”; Kommunikációs tréning; Bűnmegelőzést, közlekedésbiztonság javítását 
segítő rendezvénysorozat jellegű programok, akciók; Humánkapacitás fejlesztése; 
„Szemét dolgaink”- játékos környezetvédelmi családi vetélkedő 
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 TOP 6-9-2-16 „Helyi identitás és kohézió erősítése” projektek 

• TOP-6.9.2-16 – DE1-2017-00002 „Helyi közösségfejlesztés Bánk városrészen” 

• TOP-6.9.2-16 – DE1-2017-00001 „Helyi közösségfejlesztés Debrecen1 
városrészen” 

• TOP-6.9.2-16 – DE1-2017-00005 „Helyi közösségfejlesztés Debrecen2 
városrészen” 

• TOP-6.9.2-16 – DE1-2017-00004 „Helyi közösségfejlesztés Debrecen3 
városrészen” 

• TOP-6.9.2-16 – DE1-2017-00006 „Helyi közösségfejlesztés Debrecen – Józsa 
városrészen” 

• TOP-6.9.2-16 – DE1-2017-00003 „Helyi közösségfejlesztés Ondód városrészen” 
 

 A Népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az 
informális és non-formális tanulásban című (EFOP-3.3.4-17. számú 
projekt) 

Kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek  

– A NépmesePont foglalkozások megtartásához kapcsolódó munkaterv, 
tematikák kidolgozása  

A pályázott tevékenységek alapján elkészül minden évre vonatkozóan a NépmesePont 
éves munkaterve, amelyet a Szakmai vezető és a NépmesePont két szakmai 
munkatársa közösen készít el. A népmese témakörében az informális és nem formális 
tanulási alkalmakhoz a foglalkozásvezetője tematikát készít. A tematika készítés 
szerepe a foglalkozás céljainak megfogalmazása, a főbb témakörök átgondolása, a 
foglalkozási terv összeállítása és célcsoporthoz igazítása, valamint a program 
megvalósításához szükséges eszközök és egyéb erőforrások átgondolása.  

A tematikák elkészítésébe külső szakembereket is bevonunk vállalkozói szerződés 
keretében foglalkoztatva őket.  

– A népmese témakörében informális és nem formális tanulási formák 
szervezése és megvalósítása az alábbiak szerint:  

A projekt keretében 30 féle különböző tematikájú programot valósítunk meg. A 
programok egy része évente ismétlődik, azonban évente más-más célcsoport kerül 
bevonásra. Évente 25 db non-formális, informális programot szervezünk. Minden 
évben megvalósul legalább egy kompetenciafejlesztő tábor, kulturális óra, 
klubfoglalkozás, alkotócsoport és élőszavas mesemondás.  

Minden évben legalább 3 egyéb programot is szervezünk, mint például családi nap, 
verseny, vetélkedő. A programok megvalósítása során minden esetben bevonunk 
helyi/regionális mesemondót vagy helyi mese hagyományokat dolgozunk fel vagy 
bevonunk hagyományőrző csoportot. A programok mindegyike hozzájárul az alábbi 
részcélokhoz is a pályázati felhíváshoz igazodva:  
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- a nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti 
partnerség (együttműködés) erősítése a nevelési-oktatási intézmények 
igényeinek megfelelően  

- a magyar és európai népmesével és népmesemondással kapcsolatos 
ismeretek átadása,  

- a népmese és szóbeli mesemondás népszerűsítése,  

- a köznevelésben résztvevő tanulók tudásának és készségeinek, illetve 
anyanyelvi kompetenciájának fejlesztése nem formális és informális tanulási 
eszközökkel. 

 

 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása (EFOP-3.7.3-16 
számú projekt) 

Képzési és önképzési, valamint tudásátadási formák megvalósítása az egész életen át 
történő tanulás és az andragógia eszközeinek alkalmazásával, amely nem jár 
bizonyítvány, tanúsítvány stb. megszerzésével különböző tanulási formákban. 

 

 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései (EFOP-4.1.7-16. számú projekt) 

 

– népi kézműves mesterségek és kortárs népi kézműves termékek 
készítésének oktatása,  

– a népi kézműves alkotóház létesítésének helyszínéül szolgáló és az 
azzal határos megyékben működő népi kézműves alkotóházak 
műhelygalériák, 

– nyitott műhelyek szakmai-módszertani támogatása,  

– a népi kézműves területeken tevékenykedő személyek kreatív 
gazdaságban való jelenlétét elősegítő, erősítő képzések, tanácsadások 
szervezése, megvalósítása  

– mesterségbemutatás, 

– saját közösségi rendezvények lebonyolítása, 

– kiállítások rendezése. 

 

 Csoóri Sándor Alap 

- CSSP-ZENEOKTAT-2018-0007 Cívis Népzenei Találkozó 

A „CÍVIS NÉPZENEI FESZTIVÁL” hagyományait megtartva, 2019. májusában 
három napos népzenei találkozót tervezünk szervezni. Korábbi céljainkat 
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kiegészítve azzal, hogy a találkozóra érkező népzenei együttesek, népdalkörök 
népzenei ismeretét bővítsük, tudását erősítsük, szakmai munkájukat 
fejlesszük, közösségeiket erősítsük.  

A hagyományoknak megfelelően történnek a korábbi  események (versenyek, 
KÓTA minősítés, minősítők ) kiegészülve egy szakmai nappal. 

- CSSP-TARGYALKOTO-2018-SZ-0011 "Múltunk jövendője" 

Lehetőségünk nyílik a jelenlegi műhelyek és bemutató terek funkcióinak 
átalakításával, egyben újszerű szolgáltatások létrehozásával szélesíteni többek 
között a képzési repertoárt és újabb, tanfolyami keretek között működő 
tárgyalkotó csoportokat létrehozni, melyek közül a nemezkészítő, vászon-, 
illetve gyapjúszövő valamint a bőrműves mesterségek oktatását kívánjuk 
beindítani, illetve a már meglevő szakköreink tevékenységét bővíteni, melyhez 
a pályázati formában kínált anyagi támogatás segítségével kívánunk szakmai 
anyag és eszköz hátteret létrehozni. 

 NKA pályázatok 

Az NKA valamennyi kollégiumához nyújtunk be támogatási kérelmet. Néhány beadott 
és támogatást nyert  projekt a teljességes igénye nélkül: 

- Örökítő tűforgató - felnőtt hímző továbbképző tábor megvalósítása  

- Sarjú között- honismereti tábor megrendezése 

- Együtt hatékonyan!- Együttműködő közösségek című program  

- Cívis Népzenei Tábor megrendezése 

- BOLYGÓNK-ÉRT III. Ismeretterjesztő, környezetvédelmi napok megvalósítása 

Felelős: Igazgatóhelyettes, Kapusi Anita        

határidő: folyamatos   
 
6.12.MARKETING STRATÉGIA 
 
A 2019-es év több szempontból is a változás éve lesz számunkra: idén ugyanis a 
Debreceni Művelődési Központ teljes imázsváltáson esik át. Ez magába foglalja a 
digitális vívmányokhoz és a célcsoportokhoz igazított lendületes irányelvet követő 
szemléletváltást, a kinézeti elemek korszerűsítését, valamint a névváltoztatást 
egyaránt. Célunk, hogy a város különböző pontjain található egységeink továbbra is 
lehetőséget biztosítanak a találkozásra, a közösségi életre, élményekre, a magyar, 
illetve a helyi kultúra értékeinek megismerésére, a tanulásra, a kreativitás 
fejlesztésére, a szabadidő kellemes eltöltésére. 
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Emellett szándékunkban áll Debrecen fiatalos, valamint lendületes kulturális 
központjává válni. Elengedhetetlen a műveltségi program fogalmának újra 
értelmezése, ezáltal az általános ismereteket és hasznos tudást érdekesen/játékosan 
ápoló és gyarapító rendezvények/előadások szervezése is. Fontosnak tartjuk, hogy 
több korosztályt is bevonjunk a programokba, ehhez azonban elengedhetetlen, hogy 
új kommunikációs csatornákon keresztül érjük el a közönséget. Céljaink 
megvalósításához nélkülözhetetlen, hogy változtatásokat hajtsunk végre a 
programtematikákon, bővítsük a kommunikációs csatornákat, valamint színes, 
letisztult, modern grafikákat alkalmazzunk. Mindezek mellett az új arculat tervezett 
bevezetésének időpontjára publikáljuk a keresőoptimalizált, reszponzív honlapot és 
applikációt. Megújítjuk az egyéb promotálást szolgáló kiadványokat és egyaránt 
elkezdjük a közkedvelt social media felületek aktív használatát. 
 
 
ÚJ HONLAP 
 
A Debreceni Művelődési Központ arculatával párhuzamosan a honlapunk is megújul, 
bemutatásra kerül. Terveink szerint számos újdonság lesz a honlapon: pl. 
információs-ablak, ahol a látogatók azonnali kérdéseket tehetnek fel nekünk, mi pedig 
rögtön tudunk rá válaszolni (chat-ablak), TV-blog/videós-ablak, ahol az egységeinkről 
készített imázsfilmeket vetítjük folyamatosan. Debrecen város első számú kulturális 
intézményeként szükségesnek tartjuk az angol nyelvű felületet, tájékoztatva ezzel az 
idegennyelvű érdeklődőket. 
Figyelembe véve a 2018-as statisztikákat, látogatóink 67%-a mobiltelefonról 
jelentkezik be, ennek megfelelően a mostani honlapunkhoz képest mobiltelefon-
felhasználóbarát felület kialakítását tervezzük, tehát egy bármely eszközhöz igazodó 
keresőoptimalizált oldalunk lesz. 
A kommunikációs megbeszélések során többször szóba került egy saját applikácó 
készítése, ehhez kapcsolatosan tárgyalások is zajlottak egy erre specialázódott céggel, 
ám a megvalósítást jelenleg a költségvetéstől tesszük függővé. 
 
 
FOTÓ, VIDEÓ 
 
Felvettük a kapcsolatot egy kisfilmeket/videókat gyártó céggel, ők imázsvideókat és 
egyéb rövid videókat fognak készíteni a kiemelt programjainkról, egységenként. Ezek 
a videók felkerülnek majd a megújult honlapunkra is. 
Az új honlapunkon lesz külön videós fül, amin folyamatosan futnak majd az új videók, 
melyről átnavigálhat a látogató a youtube csatornánkra is. 
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NYOMTATOTT ANYAGOK:  
 
A megújulás jegyében több nyomtatott anyag: szórólapok, poszterek, brosúrák, 
katalógusok, újság és magazinhirdetések, matricák, plakátok, fotófal, 3D-s logó 
készítése javasolt.  
2019-ben a látogatók/korcsoportok egyéni igényeihez igazodva megújítjuk a 
programfüzetet is, hogy programjaink minél átláthatóbb felsorolásban jelenjenek 
meg. 
A megújulás jegyében egységenként lesznek ismertetve a programok, külön 
bontásban. Programajánlót készítünk egységenként, rajta a havi fontosabb 
programok kiemelve, ebből készülhet plakát vagy szórólap is. Kültéri dekorációs 
elemek bevezetése majd az új logo létrejötte után: 3D-s logo. 
(A sajtótájékoztatók, valamint a nagyobb programok alkalmával javasoljuk a 
logónkkal ellátott PR termékek osztogatását is. Ezek lehetnek pendriveok, tollak, 
illetve jegyzetfüzetek egyaránt.) 
 
EMAIL MARKETING: 
 
A technika fejlődésének köszönhetően rendkívül gyorsan értesülhetünk egyes 
eseményekről. Ezt kihasználva szeretnénk e-mail üzeneteket felhasználni annak 
érdekében, hogy a lehetséges látogatók figyelmébe ajánljuk a programjainkat. 
 
 
PR/PUBLIKÁCIÓ 
 
Fontosnak tartjuk, hogy a médiában való megjelenésünket erősítsük, és gyakorta 
jelenjenek meg rólunk minőségi szakmai írások is. Valamint, hogy kihasználjuk a sajtó 
adta lehetőségeket, azaz, hogy hirdessük magunkat az írott és az elektronikus 
felületeken egyaránt.  A város mérvadó intézményeként emellett nélkülözhetetlen, 
hogy intenzívebb módon megjelenjünk a város közösségi szempontból kiemelt 
eseményein.  
(Különös tekintettel az ingyenes rendezvényekre, mint ahogyan 2018-ban: pl., 
Campus fesztivál, Családi expo) 
 
SOCIAL MEDIA 
 
A közösségi oldalak fokozatosan növekvő tendenciáját figyelembe véve nagyobb 
hangsúlyt kell fektetnünk a közösségi oldalakon való megjelenéseinkre: Facebook, 
Instagram, Youtube . Így a közeljövőben megújult, figyelemfelkeltő posztokkal 
szeretnénk képviseltetni a Debreceni Művelődési Központot. Élő bejelentkezésekkel 
tehetjük színesebbé a közösségi oldalainkat (bármelyik egység megvalósíthatja) 
tarthatunk online tárlatvezetést, kiállításbemutatót. 
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CONTENT MARKETING 
 
Tapasztalataink alapján a social media felhasználók nagy része szereti az élő 
bejelentkezéseket, videókat, valamint a nyereményjátékokat, közvetlenebb posztokat, 
melyek sokkal nagyobb arányban hoznak újabb kedvelőket, mint az átlagos, kevesebb 
ingert kiváltó posztok. Így mindezeket figyelembe véve a közeljövőben ezekhez 
igazodva szeretnénk alakítani a megjelenéseinket. Az innovációk nyomvonalát követve, 
pedig ragaszkodunk a digitális hirdetések, imázsfilmek, riportok, és egyéb bemutatók 
gyártásához és publikálásához annak érdekében, hogy jobban megismertessük magunkat és 
az általunk képviselt kultúraspecifikus személetmódot az érdeklődőkkel. 
 
7.MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV 2019. 
 
A Debreceni Művelődési Központ feladata, hogy Debrecen város és a környékbeli 
települések teljes lakossága számára járuljon hozzá a kulcskompetenciáik 
fejlesztéséhez, segítse a kisebb- és nagyobb csoportokon keresztül a 
közösségteremtést, nyújtson lehetőséget  a tartalmas kikapcsolódásra, a szabadidő 
hasznos eltöltésére, biztosítson kulturális élményeket, fejlessze az egyéni tudást, 
képességeket, közvetítsen információkat. 
  
A fejlesztendő területeket stratégiánkban megfogalmaztuk: 

 Kulcskompetenciák fejlesztése  

 Közösségfejlesztés  

 Szabadidő, rekreáció biztosítása  

 Ágazati és intézményi együttműködés  

 Szervezetfejlesztés  

 Minőségfejlesztés 

 Esélyegyenlőség biztosítása  

 Környezetvédelem 

 
A fejlesztés érdekében az alábbi feladatok végrehajtását tűztük ki célul: 
 

 Betartjuk és betartatjuk a jogszabályokat 

 Bővítjük, szélesítjük, és fejlesztjük kapcsolatainkat, új kapcsolatokat teremtünk 

 Tapasztalatainkat felhasználjuk a folyamatos minőség biztosítása érdekében 

 Feltárjuk a hiányosságokat és intézkedünk azok megszüntetéséről 

 Folyamatosan fejlesztjük ismereteinket 

 Növeljük a belső képzések számát, igazodva a változó igényekhez és 

körülményekhez 

 Lehetőséget biztosítunk minden társadalmi rétegnek a megfelelő kulturális 

programok szervezésével ismeretszerzésre, rekreációra, a szabadidő hasznos 

eltöltésére, közösségi élmények szerzésére 

 Látogatói elégedettséget szolgáló intézményi körülményeket biztosítunk 
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A Debreceni Művelődési Központ 2018-ban harmadik alkalommal pályázta meg  és 
nyerte el a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím”-et, három tevékenységi 
területen: tábor,  kiállítás, rendezvény. Negyedik alkalommal  is szeretnénk pályázni, 
ezért a pályázat beadásáig tudatosan készítjük elő az adminisztrációs anyagot. 
Munkafolyamatainkat minőségbiztosítási szempontok szerint vizsgáljuk, és végezzük. 
A fejlesztési folyamatokat kollégáinkkal együttműködve valósítjuk meg az 
önértékelési gyakorlat szempontjai szerint. A minőségbiztosítási rendszert 
folyamatosan szem előtt tartva,  az intézményi egységeink  látogatói, partnerei 
magasabb színvonalú, minőségi szolgáltatást kapnak. 
 
Minőségirányítási rendszerünk szolgálja a látogatói igényeket, úgy hogy közben 
magas szinten megfelel a szakmai elvárásoknak is. Igyekszünk az elvárásokat 
meghaladó szolgáltatásokat nyújtani emelve munkánk színvonalát és a 
szolgáltatásainkat igénybe vevők igényszintjét. Munkatársaink tevékenységeik során 
minden munkafolyamatot összevetnek a minőségbiztosítási szempontrendszerrel, 
mely által a szolgáltatásaink színvonala  is emelkedik, a partnereink elégedettsége 
növekszik. Munkánkról, szolgáltatásainkról folyamatos visszajelzések érkeznek, ez 
alapján végzett önértékelésünk jelöli ki a további irányt számunkra. A Debreceni 
Művelődési Központ valamennyi munkatársa elkötelezi magát a legmagasabb szintű, 
minőségű körművelődési munka mellett. 

 
Hatékony információ csere és belső kommunikáció fejlesztése: 
Havi rendszerességgel megtartott szakalkalmazotti értekezleten 
határidő: 2019. december 31-ig folyamatosan 
felelős: igazgató, igazgató-helyettes, osztályvezetők 
 
Szervezetfejlesztés és minőségbiztosítás: 
Havi rendszerességgel megtartott értekezleten 
határidő: 2019. december 31- ig folyamatosan 
felelős: igazgató, igazgató-helyettes, osztályvezetők 
 
 
Intézményi folyamatok vizsgálata és fejlesztése: 
Munkaértekezleteken 
határidő: 2019. december 31 -ig folyamatosan 
felelős: igazgató, igazgató-helyettes, osztályvezetők, egységvezetők 
 
Az intézményi dokumentációk vizsgálata, folyamatábrák készítése: 
határidő: folyamatosan 2019. december 31. 
felelős: igazgató-helyettes, osztályvezetők, egységvezetők, szakalkalmazott dolgozók 
 
Dolgozói elégedettség vizsgálata: 
határidő: 2019. december 31. 
felelős: igazgató 
 
Látogatói elégedettség vizsgálata: 
határidő: 2019. december 31. 
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Felelős: igazgató, igazgató-helyettes, osztályvezetők, egységvezetők, szakalkalmazott 
dolgozók 
 
A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” adminisztrációs anyagának 
előkészítése 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: igazgató-helyettes, osztályvezetők, egységvezetők, szakalkalmazott dolgozók 
 
 
8. PARTNERKAPCSOLATAINK FEJLESZTÉSE 2019-ben 
 
Partner adatbázisunk 2010 óta működik, mára több mint 7000 partner nevét, címét, 
elérhetőségét tartalmazza. A partnerekhez kötődő információkat tovább kell bővíteni, 
a meglévő listát folyamatosan frissíteni kell. A rendszerezéseket, csoportosításokat 
további szempontrendszerek mentén el kell végezni.   
 
Felelős: Gyarmati Szandra és Honti Orsolya 
Határidő: folyamatos 

 
Külső kapcsolataink: 
- Fenntartónkkal, illetve a szakosztályokkal, városrészi képviselőkkel a rendszeres és a 
hiteles tájékoztatás érdekében erősítjük a telefonos és e-mailes kapcsolattartást.  
 
Felelős: igazgató, Gyarmati Szandra és Honti Orsolya, illetve a rendezvényeket 
szervező szakalkalmazottak   
Határidő: havonta, illetve alkalmanként 
 
A Debreceni Intézményműködtető Központ gazdasági vezetőivel és munkatársaival a 
pályázatok pénzügyi lebonyolítása, elszámolása és ellenőrzése érdekében a pontos 
dokumentáció kezelés és a határidők betartása kiemelt feladat. 
 
Felelős: igazgató, gazdasági ügyintéző, Szőnyi Sándorné 
Határidő: havonta, illetve alkalmanként 
 
A város és a megye kulturális intézményeivel, civil szervezeteivel meglévő 
kapcsolatainkat folyamatosan ápoljuk és új együttműködési lehetőségeket tárunk fel.  
 
Felelős: valamennyi szakalkalmazott kolléga 
Határidő: folyamatos 
 
Szélesítjük és erősítjük kapcsolatainkat a debreceni egyházakkal. Közös programokat 
szervezünk, együttműködési, támogatói megállapodásokat kötünk. Az egyházi 
kórusoknak fellépési lehetőségeket kínálunk. 
 
Felelős: valamennyi szakalkalmazott kolléga 
Határidő: folyamatos 
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Tovább szélesítjük kapcsolatrendszerünket a képzéssel, felnőttképzéssel, 
felnőttképzési szolgáltatással foglalkozó partnerek, illetve a munkaadó, 
munkaközvetítő intézmények, szervezetek, munkaügyi központ, a hátrányos helyzetű 
gyermekeket és felnőtteket segítő szakemberek körében.  
 
Felelős: valamennyi szakalkalmazott kolléga 
Határidő: folyamatos 
 
Belső kapcsolataink és együttműködésünk: 
A kollégák belső kommunikációjának fejlesztése érdekében kommunikációs 
tréningeken veszünk részt. Az informatikai ismeretek bővítése érdekében képzésen 
veszünk részt.  
 
Felelős: igazgató helyettes 
Határidő: június 30-ig 
 
Ebben az évben is szervezünk közös szakmai utakat, programokat, a dolgozók 
számára, illetve továbbra is szorgalmazzuk a team munkákat, melyek által 
közvetlenebbé és gördülékenyebbé válhat a szakmai és nem szakmai munkatársak 
közötti kommunikáció, a közös munkavégzés, erősödhet a munkahelyi közösség. 
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes 

 
Határon túli kapcsolatok bővítése: 
A Debreceni Művelődési Központ 2019-ben is folyatni kívánja a különböző nemzetek 
kultúrájának megismertetését, melynek formái: kiállítások, ismeretterjesztő 
előadások, műsoros estek, vetélkedők, találkozók, fesztiválok. Ennek érdekében 
együttműködünk a debreceni nemzetiségi önkormányzatokkal, jó kapcsolat 
kialakítására törekszünk a Debreceni Egyetem külföldi hallgatóival, ápoljuk meglévő 
nemzetközi kapcsolatainkat külföldi csoportokkal, szervezetekkel, intézményekkel és 
igyekszünk újakkal együttműködést kialakítani 
 

Nemzetközi nagyrendezvények 

- XXIX. Nemzetközi Betlehemes Találkozó – 2019. december  

A Nemzetközi Betlehemes Találkozó a határokon átívelő nemzetközi kapcsolatok 
szempontjából kiemelkedő jelentőségű intézményünk életében. Az 29. találkozón, 
csakúgy, mint eddig is, hazai és határon túli csoportokat fogadunk a Felvidékről, 
Kárpátaljáról, Székelyföldről, Partiumból és a Vajdaságból. 

- XX. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál – 2019. június 

A Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál kezdetek óta regionális, határontúli és a környező 
országok ifjúsági néptánccsoportjai részvételével a Csapókert városrészben 
megvalósuló nemzetközi ifjúsági néptánc találkozó.  
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Együttműködő partnerünk és a művészeti tartalomért felelős rendezőtársunk a Főnix 
Néptáncegyüttes. 2019-ben Debrecen város testvérvárosaiban működő 
néptánccsoportok részvételével az egész városra kiterjedő néptánc ünnepet 
tervezünk, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával. 

 

2019. évre tervezett jelentősebb kulturális programjaink 

 

a.) külföldön: 

A Temesvári Művelődési Központ, a CompaniaFantasia művészeti csoport, a 
Debreceni Művelődési Központ, és az ORT-IKI Báb- és Utcaszínház közös 
projekt keretében 2019-ben Temesváron és Buziásfürdőn közös térjátékot 
tartanak magyar és román fiatalok és gyermekek. 
 

b.) belföldön: 

 2019. január 12. „Szülőföldünk táncban és mesében” címmel a nagybányai 

(Románia) Teleki Magyar Ház amatőr művészeti csoport előadása. 

(Tímárház) 

 2019. február 15-16. „Határtalan találkozások – Széki napok Józsán” 

címmel bemutatkozik Szék település. Tervezett programok: fotókiállítás, 

széki kézművesek bemutatkozása, ismeretterjesztő előadás, tánctanítás, 

táncház. (Józsai Közösségi Ház) 

 Álmaimban Európa visszainteget; Nemzetek ételei, Európa gasztro - 

kultúrája; Kultúrák találkozása – ismeretterjesztő előadássorozatok, 

interaktív találkozások. (Homokkerti Közösségi Ház)  

 Több nemzetközi kulturális szervezettel és nemzetiségi önkormányzattal 

van évekre visszatekintő jó együttműködésünk, melyet 2019-ben is 

folytatni és bővíteni szeretnénk. Meglévő partnereink: Amerikai Kuckó, 

Koreai Kulturális Központ, Finn Baráti Kör, DMJV Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat, DMJV Görög Nemzetiségi Önkormányzat. (Újkerti 

Közösségi Ház) 
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Mellékletek a 2019. évi munkatervhez 

 

1.  melléklet DMK szolgáltatási terv 

2. melléklet Nyitvatartási rend 

3. melléklet Képzési és beiskolázási terv 

4. melléklet BKH Munkaterv 

5. melléklet CSKH Munkaterv 

6. melléklet JKH Munkaterv 

7. melléklet KKH Munkaterv 

8. melléklet ÚKH Munkaterv 

9. melléklet HKH Munkaterv 

10. melléklet OKH Munkaterv 

11. melléklet TKH Munkaterv 

12. melléklet NKH Munkaterv 

13. melléklet Honvédtemető Munkaterv 

14. melléklet BAM Munkaterv 

 


