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1. A DMK Homokkerti Közösségi Ház működési területének jellemzői 

     A Homokkert Debrecennek a délkeleti pontján található városrésze. A kertvárosi élet 

sajátosságai köszönnek vissza a mindennapokban. Bár a második világháború után a 

városrészből kihasítottak egy jelentős szeletet ipari tevékenység végzése céljából, a kertes 

házak, kiváltképp a bennük lakók, őrzik barátságos karakterüket. Egyre több fiatal költözik a 

Homokkertbe, nem meglepő hogy a helyi óvoda és általános iskola maximális létszámmal 

kapacitál. A városrészben könyvtár, óvoda, általános iskola, középiskola és szakképzési centrum 

működik. Két háziorvosi rendelő, gyermekorvosi szolgálat, fogorvosi rendelő, két gyógyszertár 

biztosítja az egészségügyi ellátást. A Homokkert egy kifejezetten többgenerációs övezet, ahol 

idősebbek és fiatalabbak egyaránt élvezhetik a kertvárosi élet megannyi szépségét és 

lehetőségét! A városrész érintkezésben van a Belvárossal, ahogyan a szomszédos övezetekkel-

Kerekestelep; Lencz telep; József Attila telep-is. A szomszédos területen élők mobilitási 

képességüknek megfelelően járnak át a környező lehetőségek igénybe vételére.  

 2.Közművelődés Debrecen délkeleti övezetében, a DMK Homokkerti Közösségi Házában 

     A Homokkertnek és a szomszédos városrészeknek a közművelődési lehetőségeket a 

Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Háza biztosítja, ahol középpontba áll a 

kultúra közvetítése, a közösségi igények feltérképezése, és azok megvalósításának támogatása.  

Kiemelt jelentőséggel bír a programok között az ismeretterjesztés, kiállítások rendezése, és 

vonzó szabadidős programok szervezése, ahol megvalósulhat családok és egymásra találó 

generációk feltöltődése. A Homokkerti Közösségi Ház szakmai munkájának sarokköve a már 

évek-évtizedek óta működő, alkotó csoportok, körök, klubok, érték-és közösségteremtő 

munkájának támogatása, újak szervezésének előmozdítása.  

Nagy értéket képviselnek a DMK Homokkerti Közösségi Házának csoportjai. Ki kell emelni a 

37. évébe lépő Homokkerti Kertbarát Kört, akik mind a szakmai, mind a közösségi lét aktív 

letéteményesei. Évről-évre megtartják a szilveszteri mulatságot, az éves szakmai beszámolót, a 

házi borversenyt, a kreatív farsangi mulatságukat, a metszési bemutatót, szakmai kirándulást, 

és a megyei slambucfőző versenyt, amelyből ebben az évben már a tizennegyedik következik.  

Szintén elismerően kell szólni a Homokkerti Nefelejcs Hímző Körről, amely csoport 

rendszeresen részt vesz szakmai konzultációkon, gyűjtőutakon, kiállításokon. Ötletgazdái a 

„Hímezzünk közösen!” rendezvénysorozatnak, amelyben részt vesznek a Debreceni 

Művelődési Központ hímző csoportjai. A Homokkerti Nefelejcs Hímző Kör-a Kertbarátkörhöz 

hasonlóan- szintén harminchetedik évébe lép. 2019-ben két nagyobb kiállítást terveznek.   



Jelentős a Homokkerti Nyugdíjas Klub tevékenysége. Ebben a közösségben rengeteg 

tapasztalat és életöröm adódik össze, nem utolsósorban a kertvárosi lét szeretete. A legifjabb 

generáció tagjai édesanyjuk ölében találkozhatnak a zene szépségével.. 

 A Hangbújócska Zenebölcsi 2019-ben immár 6. évét kezdi a Homokkerti Közösségi Házban. 

A hétfőnként tartott alkalmak nagyszerű lehetőséget kínálnak az édesanyák találkozására, 

tapasztalataik, érzéseik megosztására.  

A mozgás örömét élhetik át -hetente két alkalommal is - a Homokkerti Női Torna alkalmaiba 

bekapcsolódó hölgyek. Az elmúlt periódus azt bizonyítja, a napi munka után jóleső igény 

mutatkozik a mozgás közösségi formában való megélésére.  

 Új csoportok is elkezdték, illetve folytatják munkájukat.   Új csoportként alakult meg 2018-

őszén és folytatni kívánja eredményes tevékenységét a Homokkerti „Éld az életed!” Klub, a 

Homokkerti Sakkbarát Kör, és a Fekete Ló Bandérium. 

Az „Éld az életed!” Klub csütörtökönként tartja foglalkozásait. Hétről-hétre tematikus 

egészségmegőrző előadásokat tartanak. Az alkalmakhoz bárki csatlakozhat. 

 A Homokkerti Sakkbarát Kör magvát igazolt sakkozók alkotják, akik más településen 

játszanak versenyszerűen, de a Homokkertben élnek. Így összefogják a városrészen a 

sakkszeretőket minden szerda délután. Remélhetőleg később gyerekek oktatására is sor 

kerülhet!  

Újabb üde színfolt a DMK Homokkerti Közösségi Házában a Fekete Ló Bandérium, amely 

csoport Nagy Lajos korával, a kor szokásaival, ruházatával, fegyvereivel, magával a lovagi 

kultúrával foglalkoznak. Elmélet mellett a gyakorlatra, a hosszúkard vívásra  is komoly  időt 

fordítanak. 

Hagyományaink ápolása több közösség és program révén is széles körben valósul meg. 

Hangsúlyosan kell szólni ezen a ponton a Motolla Egyesület példaértékű, ünnepkörökhöz 

igazodó munkásságáról, és a Debreceni Népi Együttesről.  

A Debreceni Nép Együttes nyolc korcsoporttal van jelen a Homokkerti Közösségi Ház színes, 

kultúraközvetítő munkásságában. szakmai munkájukat jelentős elismerések övezik. Hetente 

több alkalommal is lehetőség kínálkozik a Homokkerti Hegedűsök munkájába való 

bekapcsolódásra. A Debreceni Népi Együttes korcsoportjait ha külön bontjuk, úgy tizennyolc 

közösség működik a DMK Homokkerti Közösségi Házában. 



    A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Házában méltó módon valósul 

meg nemzeti ünnepeinken az emlékezés kultúrája. Ebben a küldetésben különösképpen is 

számítunk általános iskolások bevonására, éppen a múlt értékeinek tisztelete és tovább 

örökítése céljából. A nemzeti ünnepeink méltó megtartása mellett készülünk államalapításunk, 

és új kenyér ünnepére 

  A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Házának egyik báziseseménye a 

kreatív kemencés délelőttök megtartása, ahol egyik hónapban óvodák, másikban iskolák 

számára van lehetőség bekapcsolódni néptánc tanulásába, kemencés ételek kóstolásába, és 

ünnepkörhöz illő kézműves foglalkozásokba.  

   A Debreceni Művelődési Központ nagy figyelmet fordít városrészi rendezvények 

biztosítására. A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Házának munkatársai 

a homokkerti, tégláskerti, valamint a szabadságtelepi gyermeknapokért, juniálisokért és 

adventekért felelős. Ezek az alkalmak remek lehetőséget kínálnak valamennyi korosztály 

igényes és ingergazdag programokkal történő megszólítására, a közösségi identitás 

elmélyítésére, megélésére. Igyekszünk mindezeken felül is tartalmas és vonzó szabadidős 

programokat szervezni a kulturált feltöltekezés céljából, kiemelt figyelmet fordítva a fiatalokra, 

családokra, működő közösségekre.   

Új nagyrendezvények 2019-ben: Homokkerti Gyermekünnep és Aszfaltrajz Fesztivál; 

Homokkerti Nyíltszíni Közösségi Ünnep és Utcabál 

Munkánk végzésében jó kapcsolatot ápolunk a Homokkerti Pitypang óvodával, a Petőfi Sándor 

Általános Iskolával, az Epreskerti Általános Iskolával, a Bánki Református Óvodával és 

Iskolával, a Talentum Baptista Általános Iskolával, a Homokkerti Református 

Egyházközséggel, a Tégláskerti Református Missziói Egyházközséggel. 

 

 

 

 

 

 



3. Működési körülmények a Homokerti Közösségi Házban 2019-ban 

 Homokkerti Közösségi Ház helyiségei     

A Homokkerti Közösségi Ház egy táncteremmel (150 m), egy tükörteremmel (50 m) és egy 

klubteremmel (50 m) rendelkezik. A tánctermet hétköznapokon-hétfő este kivételével 16.30-tól 

a Debreceni Népi Együttes használja, a másik két termet kialakított rend szerint megbeszélés 

alapján, alkalomszerűen. Ez a helyiség-használat a párbeszéd és szükségszerűség jegyében telik, 

azonban fontos leszögezni: a Debreceni Nép Együttes munkája miközben minden támogatást és 

tiszteletet megérdemel, azonban a Homokkerti Közösségi Ház közművelődési feladatait 

klasszikus munkaidő után (16.00) a lakosság számára kizárólag hétfő este tudja biztosítani. 

Mindezzel együtt törekszünk a lehetséges időkeret és helyiséghasználat kihasználására, 

optimalizálására. 

Személyi feltételek: 

A közösségi házban négy főállású munkatárs dolgozik. (Miklós László egységvezető, Cseh 

Gyuláné művelődésszervező, Apagyi-Both Erna művelődésszervező, Tóth Gyuláné technikai 

dolgozó). A munkatársak szakmájukat illetően elhivatottak, kollegiális kapcsolatuk a tisztelet, a 

bizalom, és a kölcsönösség kultúráját testesítik meg.  

Technikai feltételek:  

A munkát korszerű számítógépek segítik. Rendelkezünk lap-toppal, projektorral, vetítő 

vászonnal, flip-chart táblával, hangtechnikai felszereléssel, fénymásolóval, amelyek a hatékony 

és színvonalas munka feltételei. 2016. decemberben külső munkaeszközök biztonságos 

tárolására alkalmas faház érkezett. Három évvel ezelőtt Sára névre keresztelt kemence épült. A 

kemencét havonta használjuk kreatív kemencés hagyományápoló és további közösségi 

alkalmakon.   

 

 

 

 



4. Kiemelt új célok és folytatandó feladatok 2019-ban a Homokkerti Közösségi Házban 

a, Kultúraközvetítő tevékenységünk szélesítése és hatékonyabbá tétele.  A Debreceni 

Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Házában sikerült az előző év folyamán tartalmas 

programokat lebonyolítani, és elősegíteni a közösségek életét. Az előző évhez képest tízzel több 

programot szerveztünk, megizmosodott a házban a népzene mellett a komolyzene is. A nemzeti 

és az egyetemes kultúra ápolása terén is sikerült előre lépnünk, amely folyamatot erősíteni 

kívánunk. Mindezeken felül sikerült növelnünk a bevételi kötelezettséget is.   Programjaink 

megújuló folyamatában központi szerepet töltött be a Debreceni Művelődési Központ 

igazgatója, igazgató-helyettese, az intézményi osztályvezetők és a szakmai oszlopemberek, akik 

hangsúlyosan támogatták közös munkánkat! Köszönet érte! 

2018-ban végrehajtottuk a TOP 6-9-2 pályázat közösségfejlesztési előkészítését, 2019-ben pedig 

már neki is láthatunk a megvalósítandó feladatnak. A pályázat célja: célja a közösségi kohézió 

erősítése, 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 társadalmasítására, a közösségfejlesztési folyamatok és önkéntes 

programok eredményeinek fenntartására irányulnak. Bemutatásra kerül a településrész. 

Megtörténik a lakosság bevonásával a helyzetfeltárás (ennek módszerei: közösségi interjúk, 

közösségi felmérés, közösségi beszélgetés), ahol megfogalmazódnak a közösséget leginkább 

érintő hiányok, szükségletek. Feltérképezésre kerül a településrészeken élők kezdeményező- és 

cselekvő szándéka, amelynek célja erősíteni a helyi ügyek iránti elköteleződését azáltal, hogy a 

közösségi részvételen alapuló programokat, akciókat, folyamatokat valósítunk meg, erősítve a 

helyi identitástudatot és a településrész lakosságmegtartó erejét 

Az előzetes felmérés folyamán számos megkérdezett arra tett javaslatot, hogy legyenek az új 

rendezvények között utcai összejövetelek/ utcabálok, illetve közös főzések, megújuló közösségi 

rendezvények. 

  



 

Ennek megfelelően új nagyrendezvények 2019-ben:  

Homokkerti Gyermekünnep és Aszfaltrajz Fesztivál; Homokkerti Nyíltszíni Közösségi Ünnep 

és Utcabál. 

b, Új programok, események részletezése a DMK Homokkerti Közösségi Házban 

Top pályázat és egyéb új programok 

 Homokkerti Nyíltszíni Közösségi Ünnep és Utcabál 

Ezzel a nagyobb ívűre tervezett programmal az ősz folyamán a homokkertieket szeretnénk még 

közelebb hozni egymáshoz olyan eseménysorral, ami később alapjául szolgálhat egy még 

komolyabb és látogatottabb, kibővülő homokkerti utcabálhoz. A rendezvény strukturájában 

hasonló lenne a városrészi gyermek-illetve családi naphoz, több programmal a felnőttek 

irányába, nem feledkezve meg a kisebbekről sem! 

 Sára Sütni Segít!  

A DMK Homokkerti Közösségi Háza rendelkezik kemencével. A kemencés ételek 

elkészítésének „tudományát”, hangulatát, nem mellesleg az elkészült finom ételeket szeretnénk 

megosztani óvodások, iskolások, belső csoportok és természetesen a helyi társadalom tagjai 

között. Szeretnénk, ha a Sára kemence és tevékenységének működése nyilvánosságot kapna.  

 Zene füleinknek  

A program fenti munkacímmel történő megvalósítását követően Komolyra fordítva elnevezéssel 

folytatnánk a rendezvénysorozatot, kielégítve ezzel a komolyzene iránt érdeklődők igényét  

 Magyar nótadélután  

Nagyon sok jelzést kaptunk arra vonatkozóan, hogy a szépkorú korosztály szeretne egy 

kiemelkedő nótadélutánt. Ezt szeretnénk is megvalósítani az Idősek Hónapja programsorozat 

keretein belül, további hat rendezvénnyel. 

 



 

 Kézműves délelőtt/kézműves délután 

Tavaszra és őszre szeretnénk egy-egy igényes, nagyobb szabású kézműves foglalkozást 

megvalósítani általános iskolások, illetve a helyi társadalom érdeklődő tagjai számára. A DMK 

Homokkerti Közösségi Házában ezt a funkciót méltóképpen ellátja a Motolla Egyesület, de erre  

 Újdonságok az ismeretterjesztésben 2019-ben 

Álmaimban Európa visszainteget. Havonta szeretnénk ezt a rendezvényt megtartani, hiszen 

óriási sikere volt az elmúlt évben a Homokkert Travel elnevezésű virtuális utazásnak.  A 

különbség abban nyilvánul meg, hogy most nem európai városokat, hanem nemzeteket célzunk 

meg. Helyi történelem, nevezetességek, ételek, szokások, látnivalók.   

Ételek, nemzetek, életek- Európai gasztrokultúra című ismeretterjesztő programsorozatunk 

azt a célt szolgálja, hogy ismerjük meg az európai nemzetek jellegzetes ételeit. Segítségünkre 

lehet a nemzetközi programok lebonyolításában óriási segítséget jelentő Köz-Pont Egyesület, 

illetve az önkéntes külföldi fiatalok. 

Homokkerti Irodalom – birodalom. A rendezvény célja, hogy összegyűlhessenek 

negyedévente az irodalmat kedvelők egy-egy aktuális téma vagy jeles alkalom kapcsán.  

Homokkerti Hüllőshow: A részben félelmetes, de mindenképpen különös állatok bemutatása 

gyerekek és a nagyközönség számára 

 Új kiállítások 2019-ben 

„A háromszéki hímzés virágai” 

A tervek szerint március 6-án veszi kezdetét A háromszéki hímzés virágai című kiállítás. A 

Nőnapra elkészülő kiállítás alkotásai a Homokkerti Nefelejcs Hímzőkör tagjaitól származnak. 

 „Veled táncolnék, csak Veled táncolnék!” 

A tánc világnapjára érkezik egy a DMK Homokkerti Közösségi Házába egy fitókiállítás, amely 

néptáncot és modern táncot is megjelenít.  



„Mester és tanítványai” 

2019 őszén is készül kiállításra a Homokkerti Nefelejcs Hímzőkör „Mester és tanítványai” 

címmel. Tarsoly Andorné és tanítványai munkásságából nyílik reménység szerint kiállítás.  

Korábbi programok, amiket folytatni szeretnénk 2019-ben 

 Nemzeti ünnepeinken az emlékezet kultúrájának megélése 

 Magyar hagyományaink méltó ápolása a Motolla Egyesület közreműködésével 

 Családi napok, juniálisok, nagyrendezvények szervezése 

 Magyar Kultúra Napja 

 Kultúrházak Éjjel-Nappal 

 Magyar Költészet Napja 

 Magyar Nyelv Napja 

 Komolyra fordítva-komolyzenei koncertek a Zeneművészeti Kar hallgatóinak 

bevonásával 

 III. Homokkerti Kertvárosi Kutyák Karneválja 

 Kreatív Kemencés délelőtt/délután 

 Hangszerbemutató 

 Anyák napi köszöntő 

 Ember-Állat Kulturális Találkozó 

 Nemzetközi programok 

 Táborok 

 Homokkerti Nyári Esték 

 Mindennapi kenyerünk 

 XIV. Megyei Slambucfőző verseny 

 Kemencés alkalmak 

 Kézműves foglalkozások 

 Idősek Hónapja programok 

 Adventi programok 

 Homokkerti Közösségi Ünnepvárás 

  



Hangsúlyos célok, elvek amit teljesíteni szeretnénk 2019-ben 

a, Bevételi előirányzat teljesítése, a pénzügyi és adminisztratív kötelezettségek pontos és 

szabályszerű teljesítése 

b, Hagyományápolás és átörökítés a magyar kultúra vonatkozásában 

Ebben a közös és kulcsfontosságú folyamatban az elmúlt évekhez hasonlóan számítunk a 

Motolla Egyesületre, a Homokkerti Nefelejcs Hímző Körre, a Debreceni Népi Együttesre, és  

kreatív kemencés alkalmak igényes megtartására, az ünnepkörök figyelembe vételével. 

c, Nemzeti ünnepeinken az emlékezés kultúráját továbbra is méltó módon kívánjuk 

megvalósítani általános iskolások bevonásával. Számítunk a Petőfi Sándor Általános Iskola és 

az Epreskerti Általános Iskola diákjainak közreműködésére.  

d, Üde színfolt volt a Homokkertben argentín, olasz, német, spanyol fiatalok alkotta közösség 

részéről országuk bemutatása angol nyelven magyar diákok felé. Az egyetemes kultúra 

megismertetését szeretnénk erősíteni. 

e, A tavalyi évben jelentős figyelmet fordítottunk a Homokkert helyi értékeinek feltárására, és 

ezt a folyamatot szeretnénk tovább erősíteni 2019-ban.  

f, Közösségi identitás erősítése a Homokkertben 

A Homokkerti Kertbarát Kör, a Homokkerti Nefelejcs Hímzőkör, valamint a Homokkerti 

Nyugdíjas Klub jelentős mértékben segítik elő a homokkerti közösséghez tartozás 

alapélményének elmélyítését! A kert, a közösség, az élet szeretete olyan speciális erőket mozgat 

meg e csoportok tagjaiban, melyek révén ők maguk is töltekeznek, erősödnek, és nem hagynak 

fel az alkotás és gondoskodás vágyával és szeretetével. Ez a kertvárosi, ez a homokkerti ember 

identitása. Szeretnénk, ha a közösségtudat elmélyülne és tovább erősödbe jelzett igények, ötletek 

felkarolása, valamint a szervezett események mentén 

g, Közösségeink, működő csoportjaink tevékenységének segítése, újak létrehozásának 

támogatása 

h, Közösségeinkkel szövetségben a már jól megszokott és újabb programok létrehozása 



i, Városrészi rendezvények közösségépítő megvalósítása, a homokkerti és tégláskerti 

gyereknapra, valamint az ugyanitt megtartandó adventi családi napra. 

i, Családi programok számának érezhető bővítése  

j, Növelni kívánjuk a kemencéhez kapcsolódó programok számát, amik az ételek 

megismeréséhez és a közösségek világához visz közelebb.   

k, A nyári táborok és kiállítások magas szintű megvalósítása 

l, Jól működő kapcsolataink erősítése hangsúlyos cél oktatási-nevelési intézményekkel, 

egyházakkal, civil szervezetekkel kapcsolatban. 

m, Termelői piac befogadása, támogatása 

Összességében erősíteni kívánjuk a Homokkerti Közösségi Ház közösségi funkcióját, a 

közösséghez tartozás alapélményének elmélyítését, és bátorítani kívánunk színvonalas 

programok megvalósítása révén a kultúra és a közösség szeretetére. 

Együttműködő civil szervezetek, partnerek  

- Bánki Református Általános Iskola 

- Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület 

- Hajdúsági Vakvezető-és Segítőkutya Képzésért Alapítvány 

- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

- Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság 

- Homokkerti Református Egyházközség 

- Homokkerti Pitypang Óvoda 

- Fehér Bot Alapítvány 

- Köz-Pont Ifjúsági Egyesület 

- Magyar Honvédség 5. sz. Bocskai István Lövészdandár  

- Magyar Református Szeretetszolgálat 

- Petőfi Sándor Általános Iskola 

- Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodája 

- Osiris Hastáncstúdió 

- Szatyor Debrecen Egyesület 

Az egység további szolgáltatásai 2019-ben: 

         - információnyújtás 

         - ingyenes Wifi elérhetőség 

         - termeink bérbeadása 

         - „könyvsarok”  


