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Ismeretterjesztés 

2019-ben egy egészségügyi ismereteket terjesztő előadást tervezünk Ép testben egészségvédő délután 

(2019.10.03.) címmel, ami elsősorban az idősebbeknek szolgálnak hasznos információval.  

Az óvodásoknak szóló könyvtári foglalkozásokat 2019-ben is havi rendszerességgel tervezzük, 

ismeretterjesztő programokat pedig kettőt kínálunk számukra: (A kék bolygó védelmében 

2019.04.25., Az állatok világnapja 2019.10.03.) 

Folytatódik a Méliusz Juhász Péter Könyvtár ismeretterjesztő előadás sorozata, mely a GINOP-3.3.1-

16-2016-00001 „DIGITÁLIS JÓLÉT PROGRAM PONTOK FEJLESZTÉSE” című pályázati 

forrásból valósul meg. A résztvevők ezen előadások alkalmával számítógéphasználattal, 

internethasználattal kapcsolatos tudásukat fejleszthetik. 

Kiállítás rendezés 

2019-ban a Kismacsi Közösségi Házban két kiállítást tervezünk megvalósítani. Májusi virágok 

címmel május 10-től június 7-ig tervezünk bemutatni kézműves technikával készült lakásdekoráció 

céljára szolgáló tárgyakat, művirágokat, lakástextíliákat. A kiállítás arra ad ötleteket, hogyan tudunk 

az otthon is fellelhető anyagokból szemünknek kedves, hangulatos tárgyakat készíteni.  

Halmi Zsolt grafikusművész alkotásaiból szeptember 20-án nyílik kiállítás a közösségi ház 

színháztermében. 

Együttműködés 

A Mosolykert Óvodával és annak kismacsi telephelyével 2019-b-n is szoros kapcsolatot tervezünk 

ápolni. A kismacsi óvoda számos rendezvényén kézműves foglalkozásokat tartunk színesítve 

programjaikat. Az óvónők segítségével a közösségi ház számos rendezvényén a gyerekek nagy 

sikerrel adják elő műsoraikat, legyen szó akár a Kismacsi Családi Juniálisról vagy egy-egy nyugdíjas 

programon való fellépésről.  

A közösségi ház és az óvoda kismacsi telephelyének programjait Kenderesi Rozália 

óvodapedagógussal egyeztetjük. Az óvoda 3 alkalommal tervezi a közösségi házban megvalósítani 

nagy létszámú programjait (Aprók Majálisa, Ballagás, Évzáró ünnepség). A Mosolykert Óvoda által 

szervezett programokról Hernyákné Takács Judit óvodavezető asszonnyal közösen egyeztetünk. 

Ráczné Veres Sára lekész által vezetett istentiszteleteket 2019-ben Lovász Márton lelkész veszi át. 

Továbbra is minden hónap második vasárnapján megtartva a helyi református gyülekezetnek. Az 



ünnepekhez kapcsolódó istentiszteletek (húsvét, karácsony) is folytatódnak. Lovász Márton Ondód-

Macs egyházközösségben végzett szolgálatát mellékállásban végzi, teljes állásban a Wáli István 

Református Cigány Szakkollégiumban dolgozik (4024 Debrecen, Blaháné u. 15.). Tervei szerint 

szeretne minél inkább részt venni a gyülekezet életében amennyiben ideje engedi és igyekszik 

beilleszteni munkarendjébe a Bibliai vakációs tábort is, hiszen az nagyon fontos program a helyi 

gyülekezet gyermekei számára. 

2016. szeptember végén elindult Kismacson a népkonyhai szolgáltatás, a Kismacsi Közösségi Ház 

Nagy Róbert vállalkozó megkeresésére helyszínt biztosít az Étkeztetési Centrum szolgáltatásnak heti 

5 alkalommal. A szociális étkeztetés anonim szolgáltatásként indult rászorulók (idős, nehezen mozgó, 

munkanélküli stb. kismacsi lakosok) részére. A szolgáltatás 2019-ben is folytatódik nem 

meghatározott ideig, az Étkeztetési Centrum munkatársa nyitvatartási napokon, a hétvége kivételével 

50 adag melegételt oszt ki a megjelentek között. Az év elejétől a rászorulóktól lakcímkártyát és TAJ 

számot is kérnek a regisztrációhoz, sokan nem éltek ezek után a lehetősséggel és kevesebben veszik 

fel az egy adag egytálételt.  

Művelődő közösségek tevékenysége 

A Macsi Nyugdíjasklub páros hét csütörtökein tartja klubalkalmait, 13 órától 16-ig. A klub 

vezetőjével (Varga Mihályné) az élen, egyre önállóbban működik, nem csak ötleteik vannak, hanem 

saját erőből meg is valósítják terveiket. 2019-ben közös fürdőlátogatást és buszos kirándulást 

terveznek, a hagyományos programjaikon kívül.  2018 első felében Hornyák Viktória, aerobikoktató 

vezetésével működött a Torna klub, sajnos az év második felében érdeklődés hiányában elmaradt. 

2019 elején Fodorné Emese meridián tornaoktatóval közösen szólítjuk meg a településrészen élőket, 

akik szeretnének egészségük érdekében heti rendszerességgel mozogni. Páratlan hét péntekein 18-20 

óráig tartja foglalkozásait a Filmklub. A csoporttagok kéthetente filmélményeiket osztják meg 

egymással. A jelenleg 9 főt számláló klub péntekenként kötetlen baráti beszélgetésekre és 

filmesztétikai elemzésekre gyűlik össze. A klub vezetője, Jónás Dániel a Debreceni Egyetem 

hallgatójaként és hobbi filmesztétaként színvonalas előadásokat tart. 

Rendezvények szervezése (Nagyrendezvények) 

2019-ban 5 nagyrendezvényt tervezünk (Nagyanyáink praktikái sorozat: farsangi szokások, 

csigacsinálás, Kismacsi családi juniális, Őszköszöntő Érték Nap, Márton Napi Sokadalom, Adventi 

Családi Délelőtt), ebből kettő a Macsi Nyugdíjasklubbal közös rendezésű.  



A Családi Juniálist és a Családi Adventi délelőttöt a városrészi családi programokhoz kapcsolódóan 

szervezzük minden évben. A Családi Juniális gyermeknapi tematikára épül fel 2019-ben is. A 

szabadtéri rendezvényen a programokat a településrészen élő gyermekek igényeihez formáljuk. 

Őszköszöntő Értéknap címmel a nyári szünet után szervezünk családi napot. A Családi Andventi 

délelőtt a leglátogatottabb rendezvényünk az adventi időszakban. Az előző évekhez képest változás, 

hogy a négy adventi gyertyagyújtás helyett egy összevont ünnepséget tervezünk advent harmadik 

vasárnapján. Az adventi délelőtthöz képest a gyertyagyújtás inkább meghitt, ünnepélyes alkalom, az 

elmélyült ünnepi hangolódás jegyében. 

Aprók majálisa című, az óvodával együttműködésben megvalósított családi napunkat május második 

felében tervezzük megvalósítani.  

Táborok 

A Kismacsi Közösségi Ház 2019-ben is meghirdeti ÁSZ-KÖR SPORT BT-vel közösen szervezett 

Napraforgó tenisztáborait. Almási Ádám teniszedző egész évben több helyszínen oktatja tanítványait, 

akik közül sokan a Kismacsi Közösségi Házat választják nyári edzőtáboruk helyszínéül. A 

rendszeresen teniszező gyerekek mellett a napközis táborokba várjuk a tenisszel megismerkedni 

vágyó diákokat is 7-14 éves korig. 2019 nyarára négy turnust hirdetünk: (2019.6. 17-21., 2019.6. 24- 

28., 2019.07. 1-5., 2019.08.28-30). A tábor a napi kétszer két órás edzések mellett kézműves 

foglalkozásokat is kínál a résztvevőknek. Az napi háromszori étkezést a Hajdúsági Étterem 

szolgáltatja. 

A Kismacsi Közösségi Házban újdonságként 2017-ben Ráczné Veres Sára lelkésszel közösen 

valósítottuk meg a Bibliai Vakációs Tábort július utolsó hetében (2017.07.24-28.). A program célja, 

hogy egy hétre bibliaismereti és kézműves foglalkozásokat biztosítson az érdeklődő gyerekeknek. A 

Nagymacson és Ondódon már több éve nagy népszerűségnek örvendő táborokon a helyi református 

közösség gyermekei térítésmentesen vehetnek részt. Idén nyáron is várjuk a helyi gyerekeket 

augusztus 5-tól 8-ig. A tavalyi évhez hasonlóan a tábori napok 8-14 óráig tartanak, a gyerekek hideg 

étkeztetésben részesülnek. 

  



Nem programszerűen végzett tevékenységek 

A Kismacsi Közösségi Házban elsődlegesen az előtér funkcionál agóraként. Ide lép be először a 

látogató, itt találkozik először a ház munkatársaival. A népkonyhai szolgáltatás is itt történik. A 

látogatók fotelekben foglalhatnak helyet, olvashatják a DMK programfüzetét, rendezvényplakátokról 

tájékozódhatnak vagy a Könyvtár Pont által járatott magazinokat. Az előtérben működik a „könyvet 

könyvért” szolgáltatás. A Könyvtár Pont helyiségében van lehetőség számítógéphasználatra, 

internetezésre saját eszközzel wifire az előtérben és a könyvtárban és 2018 márciusa óta a közösségi 

ház udvarán van lehetőség csatlakozni. A könyvtárban van lehetősége fénymásolásra, nyomtatásra 

(korlátozott mennyiségben) és dokumentum szkennelésre. A könyvállományt helyben is olvashatják 

a látogatók és kölcsönzésre is van lehetőség. A KönyvtárPonton keresztül kölcsönözni lehet a Méliusz 

központi könyvtárának állományából is. Nyári időszakban a látogatók a focipályát is használhatják, 

gyakran gyerekek is jönnek játszani a közösségi ház területére. Hidegebb időszakban népszerű a 

teremben űzhető asztalitenisz. 

Kiegészítő jellegű szolgáltatások 

A Méliusz Juhász Péter Könyvtárral együttműködve 2019-ban egyt fő (Burai Luca) működteti a 

Kismacsi Könyvtár Pontot, DJP mentorként is segíti a könyvtár látogatóit ügyeik intézésében. A 

rendőrségi fogadóórák minden hónap első szerdáján 15 órától lesznek megtartva. Hernádi Zoltán, a 

településrész önkormányzati képviselője pedig páratlan hónap első szerdáján 16.30-17.30-ig tart 

fogaóórát. 

Összegzés 

A 2019-es évben nagy változások következnek a közösségi ház életében. Az évet Juhász Józsefné 

kollégámmal ketten kezdjük meg, mint a közösségi ház dolgozói. A közfoglalkoztatási lehetőségek 

változásai miatt nem tudunk biztosan számítani arra, hogy kapunk segítséget munkaerőre 

vonatkozóan. A tavalyi évben is nagy segítségünkre volt Varga Lajos, aki gyakran kisegített minket 

egy-egy nagyrendezvény lebonyolítása esetén és minden alkalommal, ha kemencefűtésre volt 

szükség. Lovász Márton lelkész úr is újdonság a közösség életében, bízunk benne, hogy megmarad a 

jó kapcsolat a Debreceni Művelődési Központ és az Ondód-Macs Egyházközösség között. A 

Mosolykert óvoda kismacsi telephelyének jövője is sok lehetőséget tartogat, melyek remélhetőleg az 

év első felében tisztázódnak. Az oviba járó gyermekek létszáma évről évre csökken. A településrész 

életében jelentős szerepet tölt be ez a kicsi óvoda, egész Kismacs érdeke, hogy sokáig megmaradjon, 

fogadva az itt lakók gyermekeit. Mi pedig fontosnak érezzük, hogy az ide járók rendszeres látogatói 

legyenek a közösségi háznak, és iskolás korukban, sőt azután is betérjenek hozzánk. 



 


