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1.  Az Újkerti Közösségi Ház működési területének jellemzői 

Az Újkerti Közösségi Ház a több mint 30 ezres Újkerti Lakótelep közművelődési intézménye – 

ebből adódóan főként az itt élők kulturális és közművelődési igényeit szolgálja, de természetesen nyitott 

a város, sőt a megye más részeiből ide látogatók előtt is. A közösségi ház mellett a lakótelepen más 

kulturális és oktatási-nevelési intézmények is találhatóak: így könyvtár, szakközép – és általános iskolák, 

óvoda, uszoda, sportpálya, játszóterek – ennek következtében elmondható, hogy a lakótelep 

infrastrukturális adottságai jók. 

A lakótelepen élők közismerten nem a nagy jövedelműek közül kerülnek ki, zömében 

többgyerekes, átlagos vagy alacsony fizetésű családokból tevődik össze a lakosság.  

Az intézmény fő profilja a különböző szabadidős tevékenységek, és kulturális programok 

szervezése, mellett– az itt működő csoportok számaránya alapján - közösségek, klubok, szakkörök 

programjának szervezése, befogadása, működésük segítése, valamint az Újkertben élők 

közösségi szemléletének formálása. A DMK egységei közül az Újkerti Közösségi Házban működik a 

legtöbb közösség, melyek között gyermek és felnőtt csoportok egyaránt megtalálhatóak.  

Sikerült jó és együttműködő és egyre bővülő kapcsolatot kialakítani az itt működő 

közösségekkel és a velünk kooperáló civil szervezetekkel.  

Városrészünk fiatal, agilis önkormányzati képviselője Korbeák György figyelemmel kíséri a ház 

működését, részt vesz nagyprogramjainkon (pl. gyermeknap, advent, közösségi ünnep), valamint 

együttműködik a közösségi házunkkal, az Újkert városrész közösségi életének fejlesztésében. 

 

2. Működési körülmények 2019-ben 

Az Újkerti Közösségi Ház három szinten, 1500 nm-en, 6 klubteremmel, 4 műhellyel, egy 

tornateremmel és egy 104 férőhelyes mozi teremmel áll az intézményhasználók rendelkezésére. 

Egységünk hétfőtől péntekig, napi 12 órás nyitva tartásban 55 állandó közösségnek, képzéseknek, ad 

otthont, nyújt szolgáltatást.  

Az Újkerti Közösségi Házban 4 fő szakalkalmazott és 2 fő technikai dolgozó  

(1 fő 8 órás és 1 fő 6 órás) látja el folyamatosan a munkát. 2019-ben is folytatódik a hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatás, jelenleg összesen 4 fő (Erdei Sándor, Őri Ilona, Gecsó József, Pallás 

Ottó) nagyban segíti munkánkat. 

Működésünket és munkánkat jelentős mértékben javítaná, ha rendelkeznénk az alábbi 

eszközökkel és berendezési tárgyakkal: - legalább 10 db spot lámpa az Előtéri Galériában, kiállítási 

sínrendszer az 1.- és 2. emeleten, mobilfogasok. A munkánkat nagyban segítené új nyomtató és egy 

nagyobb teljesítményű fénymásológép. Az épület folyamatos és nagyfokú használata miatt a termekben 
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tisztasági festésre lenne szükség, a székek, asztalok egy része felújításra szorulnak. A Delta mozi a 

színpad parkettájának csiszolása, lakkozása is szükséges lenne, a szellőző rendszer korszerűsítése, 

valamint az ott lévő függöny cseréjére. A tornateremben szükséges lenne egy megfelelő tornaszőnyeg 

(linóleum), hiszen a meglévő nagyon régi és egészségre ártalmas. 

 

3. Kiemelt célok és feladatok 2019-ben 

a.,  munkánk eddigi szakmai színvonalának megtartása,  

b.,  a bevételi terv teljesítése, a takarékos gazdálkodás érvényesítése, 

c., a Delta mozi tervezett programjainak megvalósítása: programkínálatának bővítése. 

Az Újkerti Közösségi Ház sajátos előnye, hogy több mint százfős mozi teremmel rendelkezik, 

ahol kedvező áron tudunk filmvetítéseket rendezni, és igényes előadások, projektoros kivetítések 

szervezhetők. Ebben az évben is kiemelt figyelmet fordítunk a város általános iskolásainak szóló 

bérletsorozatainkra, melyet eddig minden évben nagy érdeklődéssel fogadták a célcsoportok, több száz 

gyermek szabadidős programja a két hetenkénti filmvetítések megtekintése. A város multiplex mozija 

melletti fennmaradásunk esélyét abban látjuk, hogy az általános iskolásoknak szóló és őket érdeklő 

filmalkotások legjobbjait válogatjuk össze, és vetítési rendünkkel igazodunk igényeikhez. Kedvező 

jegyárakkal, családias hangulatban, az év legsikeresebb, és legkülönlegesebb filmjeivel várjuk nézőinket.  

Az ifjúsági korosztály számára a korábbi években indított Mentál Filmklubot a nagy érdeklődésre 

és sikerre való tekintettel ebben az évben is folytatjuk. Minden vetítésen közel 40 fő vesz részt, főleg 

középiskolai tanulók. A vetítéseket az adott téma szakértőivel való beszélgetés követi. 

 Március 15.-hez, valamint az 1956-os ünnepekhez kötődően, forradalmi filmnapokat szervezünk. 

Kiállításainkhoz, nagyrendezvényeinkhez rendszeresen vetítünk a témákhoz kötődő dokumentum 

filmeket. Ismeretterjesztő, szórakoztató és művészeti előadásoknak is otthont ad a moziterem. 

    d., a közösségeink adta lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása, 

Célunk minél több közös program megvalósítása egységünk közösségeivel együttműködve. 

e., a közösségek tevékenységének szakmai segítése: 

A művelődő közösségekkel való törődés és együttműködés az egyik legfontosabb 

intézményi tevékenység, hiszen sok esetben az évtizedek óta összetartó csoportok a helyi 

közösségi kultúra, valamint a helyi társadalom emberi kapcsolatainak építői, fenntartói. 

Az Újkerti Közösségi Házban működő, illetve az intézményhez kötődő közösségek (alkotó 

művelődési közösségek, művészeti csoportok, népművészeti csoportok, tárgyalkotó 

népművészeti csoportok, valamint körök, klubok, szakkörök) számára biztosítjuk a működésükhöz 

szükséges feltételeket. Ennek keretében szakmai segítséget adunk tevékenységükhöz, 
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bemutatkozásukhoz és megismertetésükhöz, tevékenységük népszerűsítéséhez (kiállítások, 

találkozók, ünnepek formájában). 

E terület legfontosabb fejlesztési feladatai 2019-ben: 

- 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, Találkozások napja), új együttműködések kezdeményezése, közös munkák bemutatása 

(kiállítási anyagok vándoroltatása pl. Medgyessy ’60), egymás munkájának megismerése, mind ezt a 

kitűzött célt szolgálják, 

- a Közösségi ünnep megtartása, tovább építése 

- a közösségi kultúra, művészet közvetítése, fejlesztése - különös tekintettel a közösségfejlesztő 

tevékenységekre, formákra, akciókra az újkerti közösséghez tartozás erősítése a városrészben 

élőkben,  

- az újkerti helyi értékek felkutatása és bemutatása, 

- a helyi kistermelői vásár segítése, 

f.,- kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani az érzékenyítésre, hogy az egészséges és sérült gyermekek 

számára továbbra is több közös programot szervezzünk, segítve ezzel a sérült gyermekek könnyebb 

beilleszkedését egészséges társaik közé, illetve fejlesztve az egészséges fiatalok empatikus 

készségét.(filmvetítések a DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézmény, a Dr. Kettesy Aladár Vakok és 

Gyengénlátók Intézménye,… Empátia Nap, programelemek) 

g.,  nagyobb figyelemmel, több programmal fordulni a gyermek - és ifjúsági korosztály felé, 

h.,  hagyományos programjaink megújítása, hatókörének szélesítése:  

Fontos feladatunknak tekintjük, hogy az intézményben az elmúlt évek alatt hagyománnyá vált 

programok ebben az évben is megrendezésre kerüljenek. Mint a korábbi években is igyekszünk 

megújítani, és plusz tartalommal kiegészíteni ezeket a programokat. 

Leglátogatottabb programjaink, az egész napos városrészi családi rendezvények, - a 

Gyermeknap, és az Újkerti Családi Advent és Közösségi Ünnep - szervezésekor fontos feladatnak 

tartjuk a környező iskolák, óvodák amatőr csoportjaival, illetve a munkánkat segítő civil szervezetekkel 

való együttműködést, valamint a helyi képviselővel, Korbeák Györggyel a jó kapcsolat megtartását, 

erősítését. Az intézmény külső és belső terei lehetővé teszik a többrétű programok szervezését, 

különböző vendég fellépők, játszóházak, vetélkedők és kiállítások színesíthetik egy-egy ilyen családi 

rendezvény palettáját, kicsik és nagyok igényeit kielégítve.  
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Figyelembe véve a környező iskolák igényeit fontos feladatunk a diákok tanulmányi és életmódbeli 

fejlődését segíteni. Az Újkerti Közösségi Házban megrendezésre kerül ebben az évben is több városi 

verseny, illetve előadássorozat, nagyrendezvények, mint   

- a Kazinczy – Szép Magyar Beszéd verseny,  

- Iciri - Piciri Óvodás Bábcsoportok Térségi Találkozója 

- az Újkerti Empátianap, Egészséghetek programsorozatai, 

- Éneklő Ifjúság városi minősítő hangverseny, 

- Szemünk fénye a gyermek – konferencia, 

- Vizek, Ízek, Zenék Terápiafesztiválja, 

- "Történelmi sorsfordító kilencesek" címmel dokumentum -és emléktárgy kiálllítás, hozzá 

kapcsolódó fórumok, filmvetítések, rendkívüli órák, tárlatvezetések, 

- Ki-mit-tud-ok (Bolgár, Finn, Nyugdíjas), 

- 60 éves a Maróthi György kórus ünnepi program, 

- 30 éves az Életreform Klub programsorozat (Mesterek és tanítványok, Életreform kalendárium, 30 

ÉV - történetek az Életreform Klub múltjából, ünnepi rendezvény) 

- Ismerd meg! – természetismereti (Víz, -Föld,- Környezetvédelmi világnap) Életreform esték 

önismereti és egészségmegőrző sorozat stb. 

 Az ismeretterjesztő rendezvényeken elért eredmények, a fiatalok, idősek számára nyújtott 

ismeretek hasznosítása, illetve a pedagógusok visszajelzései azt mutatják, hogy igen nagy szükség van 

hasonló versenyek, előadássorozatok, találkozók szervezésére.  

2019-ben  az előző évhez hasonlóan 16 izgalmas, színvonalas kiállítást 

tervezünk  megvalósítani az Újkerti Közösségi Ház Előtéri Galériájában és a földszinti folyósóján. Arra 

törekszünk, hogy minél több közösségünknek és alkotó kedvű művésznek, amatőr művésznek adjunk 

lehetőséget a bemutatkozásra. Célunk, hogy a kiállítások nem önmagukért valók legyenek, hanem mindig 

valamilyen évfordulóhoz, jeles eseményhez kapcsolódjanak, ill. kísérő programokkal egészüljenek ki.  

Az évkör jeles napjaira, ünnepeire építő kézműves játszóházi sorozatunk keretében értékes tanórán 

kívüli programlehetőséget kínálunk a városrész és környezete nevelési-oktatási intézményeibe járó 

gyermekcsoportok számára. Játszóházaink egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a lakótelepen 

élő kisgyermekes családok és közösségeink körében is. Foglalkozásainkon - a kézműves 

alkotótevékenység mellett - interaktív formában, a személyes élményszerzés gazdag eszköztárát 

felhasználva elevenítjük föl az adott témához kapcsolódó szokásokat, hagyományokat, ismereteket. 

Játszóházaink egyszerre szolgálják az ismeretterjesztést, a zenei és manuális képességek, az esztétikai 

érzék, a nemzeti identitástudat fejlesztését, valamint a közösségépítést. Programsorozatunk hozzájárul 

a családok szabadidejének értékes eltöltéséhez, az újkerti identitás-érzés, az újkerti közösséghez 
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tartozás elmélyítéséhez. A foglakozásokon, - melyeket népi játszóház-vezetői és pedagógiai képesítéssel 

is rendelkező szakalkalmazott kolléga vezet le -, természetes anyagok felhasználásával, különböző 

kézműves technikák megismerésével alkothatnak a gyermekek, alkalmanként akár többfajta, az adott 

témát feldolgozó munkadarabot elkészítve. Az év jeles ünnepei, eseményei köré szerveződve 2019-ben 

14 játszóházi alkalmat tervezünk (újévköszöntő, farsangi, március 15-i, húsvéti, anyák napi, pünkösdi, 

őszköszöntő-szüreti, magyar népmese napi, magyar nyelv napi, Márton napi, Luca napi alkalmak, ill. 

nemzetközi kapcsolatainkra építve: Szent Patrik nap, Szeresd a fát! nap, Bolgár Tavaszünnep köré 

szerveződő játszóházak) 

A DMK Újkerti Közösségi Háza 2019. június 24. és július 19. között öt féle tábort: fazekas, 

képzőművészeti-, kalando-zoo természetbarát-, néptánc és népi-kézműves ill. fafaragó táborokat 

hirdet meg 6-14 éves gyermekek részére.  

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapíthatjuk, hogy egyetemi, illetve főiskolai 

gyakorlatukat végző hallgatókra a programjainkon és a táboroztatás időszakában elengedhetetlenül 

szükség van. Így továbbra is biztosítjuk a hallgatók számára a gyakorlati lehetőséget, valamint a 

középiskolás diákoknak a közösségi szolgálatot.  Önkéntes külföldi fiatalok, felnőtt és nyugdíjas 

önkéntesekre is számítunk a programokon. 

 

i., az intézményhasználókkal való kommunikáció és együttműködés szélesítése, 

j., családi programok szervezése a városrészen, illetve azokban való szakmai közreműködés, 

k., a közösségi művelődés helyi megerősítése, 

l., Debrecen város más kulturális szereplőivel való együttműködés erősítése 

m., a már meglévő jó munkakapcsolataink ápolása és új kapcsolatok kialakítása 

n.,az ismeretterjesztő és környezetvédelmi rendezvényeket tovább bővíteni  

o., 2018-ban ismét elnyert minősített közművelődési intézmény címnek megfelelően 

tevékenységünket a vállalt minőségbiztosítási rendszer szerint végezzük. (információs 

tevékenység, ismeretterjesztés, képzés, rendezvényszervezés, szolgáltatások és mind ezek 

dokumentálása) 

p., fokozott figyelmet fordítunk az önkéntességre, 

r., nagy hangsúlyt fektetünk az idegen kultúrák bemutatására a közös programokon keresztül (Finn 

programok, keletikultúrák programjai - kínai, japán, koreai, Bolgár napok, Szent Patrik nap, Love a tree 

day, Indiánnap, Olasz előadások, Görög táncházak) 

s., kiemelt figyelmet fordítunk a következő évfordulókra:  1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 

170. évfordulója, Benedek Elek születésének 160. évfordulója, Ady 100, a Merkúr éve.  
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Az Újkerti Közösségi Ház szolgáltatásai 2019-ben: 

 Gyermek- és ifjúsági, valamint felnőtt programok szervezése 

 Műsoros rendezvények szervezése, közvetítése 

 Szünidei programok szervezése 

 Szakkörök, érdeklődési körök, klubok működtetése 

 Táborok szervezése 

 Információs (kulturális, közéleti, közhasznú) szolgáltatások 

 Civil szervezetek munkájának, illetve létrejöttének segítése 

 Közösségsegítői tevékenység 

 Önkormányzati képviselő fogadóórája: minden hónap első hétfőjén 17.00-tól 

 közösségi szolgálatos diákok fogadása 

 Filmes, videós szolgáltatások (óvodásoknak, általános iskolásoknak, fiataloknak és felnőtteknek, 

illetve speciális vetítések) 

 1-et 1-ért, cserekönyv lehetőség  

 Kistermelői piac 

 Terem-bérbeadás 

 

 

 


