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1. Az egység működési területének jelenlegi jellemzői:
A Belvárosi Közösségi Ház, illetve a DMK intézményi központjának épülete az egykori Rádl
és Kovács házak helyén 1911-12-ben épült fel az Első Debreceni Takarékpénztár
háromemeletes épületkomplexumaként, ifj. Rimanóczy Kálmán nagyváradi műépítész tervei
alapján, érett szecessziós stílusban.
1949 után a Takarékpénztárt államosították és megszüntették. Helyén kulturális tevékenységet
folytató állami, majd az önkormányzat által fenntartott közintézmények jöttek létre. Az épületet
az idők folyamán többször felújították, átalakították, legutóbb 2005-ben végeztek rajta
munkálatokat. Az egykori reprezentatív belső terekre és stílusos megjelenítésre már csak
emlékeztet a mai megjelenése, mégis az Első Debreceni Takarékpénztár épülete Debrecen
egyik legjelentősebb újkori, műemlékvédelmi oltalom alatt álló épülete.
Infrastruktúra – Közműfejlettség jellemzői:
A Debreceni Önkormányzat Integrált Városfejlesztési Stratégiájában (IVS) megnevezett nyolc
akcióterület közül a Belvárosban működik a DMK intézményi Központja és a Belvárosi
Közösségi Ház.
A Belváros városrész
Erősségei:
- a központi funkciójú intézmények magas száma
- jelentős idegenforgalmi vonzerők jelenléte
Gyengeségei:
- a lakosság elöregedése
- jelentős közlekedési és parkolási problémák
- zöldfelületek alacsony fokú kiépítettsége
- kedvezőtlen foglalkoztatottsági mutatók
Lehetőségei:
- a belváros, mint lakóterület vonzerejének növekedése
Veszélyei:
- a parkolási problémák további növekedése
- a kiskereskedelmi üzletek versenyképessége csökken a bevásárlóközpontokkal és
szupermarketekkel szemben
A Belváros Debrecen történelmi magja, amely északi, déli és keleti irányból közutakkal jól
lehatárolható, míg nyugaton a határát a tervezés alatt álló nyugati tehermentesítő út jelenti. A
Belvárost határoló útszakaszokat a városban gyakran Kiskörút néven is említik, amelynek
nyugati szakasza az elmúlt években került átadásra.
A Belváros Debrecen intézményhálózatát tekintve igen sok területen domináns szerepet tölt be.
A közigazgatással foglalkozó intézmények 60%-a, míg az egyéb államszervezettel kapcsolatos
intézmények 48,6%-a található ebben a városrészben. Az előbbi kategóriába tartozik többek
között a Kormányhivatal, a megyei és a városi önkormányzat, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatósága, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Debreceni Irodája, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr Főkapitányság, a Tiszántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség. Itt helyezkedik el továbbá a városi, a megyei és a táblabíróság, a

megyei és a fellebbviteli ügyészség, Hajdú-Bihar megyei Vállalkozásfejlesztési Központ,
valamint az Állami Számvevőszék Hajdú-Bihar megyei Ellenőrző Irodája.
A pénzügyi intézmények esetében hasonló koncentráltság figyelhető meg: a városban működő
bankfiókok 75,8%-a található a Belvárosban.
Az oktatási intézmények esetében nem figyelhető meg itt nagyobb koncentráció.
A belváros kiemelt jelentőségű kulturális intézményei a színházak (Csokonai Színház, Vojtina
Bábszínház, Alföld Színpad), a múzeumok és galériák működnek a városközpontban.
Utóbbiak közül a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ az Északalföldi régió
legnagyobb művészeti galériája. A város és a régió másik legjelentősebb múzeuma a névadó
Déri Frigyes hagyatékát őrző Déri Múzeum, Magyarország egyik leggazdagabb kulturálisművészeti gyűjteménye. Itt működnek továbbá a különböző egyházak központjai, intézményei.
A Belváros jelentőségét és fontosságát növeli a MODEM szomszédságában található Kölcsey
Központ, Kelet-Magyarország legnagyobb konferenciaközpontja, amely méltó környezetet
kínál mind szakmai, mind kulturális rendezvények számára.
Jelentős a szerepe a volt Fazekas Általános Iskola épületébe települt Ifjúsági Háznak illetve a
templomkertben üzemelő és igen komoly kulturális szerepet betöltő Romkert Kávézónak.
Az intézményeknek az előbbiekben vázolt belvárosi koncentrációja ugyanakkor felvet bizonyos
problémákat is, amelyek közül a legsúlyosabbak a közlekedéssel állnak kapcsolatban. A
parkolási gondok kezelése érdekében az elmúlt időszakban több mélygarázs is épült a belváros
területén.
A Belváros élhetőségi feltételeit némileg rontja, hogy a városrészben a zöldfelületek csak egykét esetben alkotnak összefüggő rendszert. Sajnos erre a problémára a közelmúlt beruházásainál
sem fordítottak kellő figyelmet.
A népesség alakulása
A városrész népességszáma a városi népesség-nyilvántartás szerint 2012. július 9-re vonatkozó
adatai alapján 5.804 fő, amely a város lakosságának 2,77 %-át jelenti. A történelmileg a
Belvárosra koncentrálódó és itt terjeszkedő, bővülő központi funkciókból adódóan
megfigyelhető tendencia, hogy a lakófunkció fokozatosan egyre kisebb szerepet kap.
A bemutatott tendenciákkal párhuzamosan a lakosság korösszetételében is kedvezőtlen irányú
változás következett be: a városi átlagnál kisebb mértékben ugyan, de tovább folytatódott a
népesség elöregedése. Ennek következtében a Belváros korszerkezetét tekintve Debrecen
legöregebb városrészei közé tartozik.
A lakosság végzettségi viszonyainak tekintetében megállapítható, hogy a Belvárosban a
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya kiemelkedő.
A Belváros polarizáltságát mutatja, hogy relatíve magas a 15-59 közötti korosztályon belül a
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya.
A városrész foglalkoztatottsági viszonyai kedvezőtlenek: mind a három mutató (a
foglalkoztatottak, a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők és a foglalkoztatott
nélküli háztartások aránya) értéke jelentősen rosszabb a városi átlagnál.

A DMK Belvárosi Közösségi Háza
2005. óta a Kossuth u. 1. sz. alatt működik a DMK Belvárosi Közösségi Háza valamint az
intézményhálózat központja. A közösségi ház az intézményi központtal való szoros kapcsolata
révén sajátos helyzetben van, szakmai tevékenységük szorosan összefügg.
A Pódiumterem jellemzően a nagyobb, reprezentatívabb városi, régiós, országos, nemzetközi,
illetve közösségi rendezvények, tanácskozások, konferenciák helyszíne.
Belvárosi Galériánk reprezentatív kiállító tér, mely 2016-ban egy teljes körű felújítás keretében
a város egyik legjobb adottságokkal rendelkező galériájává vált. Elsősorban kortárs képző-,
ipar- és fotóművészek számára nyújt kiállítási lehetőséget, de kétévente itt mutatjuk be az
Országos Népi Kézműves Pályázat díjnyertes alkotásait is. FreshArt pályázatunkkal a 40
évesnél fiatalabb hivatásos alkotóművészeknek nyújtunk bemutatkozási lehetőséget.
Az intézmény látogatói, használói
A BKH fenti pontokban bemutatott /népesség, infrastruktúra, intézményellátottság,
közművesítés/ jellemzői és a működési gyakorlata során alakult ki látogatottsága.
Használói a fiatal korosztály tagjai: kisgyermekek, diákok, hallgatók, továbbá azok a dolgozó
felnőttek, akiket a munkahelyük a belvároshoz köt, valamint a magasabb kultúrát igénylők, a
városunkba látogatók, a nyugdíjasok, illetve azok az érdeklődők, akik információkat
szeretnének megtudni intézményünkről, egységeinkről, a debreceni programokról.
Rendezvényeink jellegüktől függően szinte valamennyi korosztálynak szólnak. Igyekszünk a
lehetőségeinknek megfelelően valamennyi intézményhasználó igényét kielégíteni, barátságos,
családias légkört kialakítani, és kiszolgálni azt a réteget is, mely a magasabb kultúra igényével
lép fel. Örömmel vesszük a közösségi kezdeményezéséket. A belvárosi iskolákkal évek óta
tartó jó kapcsolatot ápolunk, számos program során működünk együtt.
Személyi feltételek
Az intézményi egységnek jelenleg 5 fő dolgozója van.
A közművelődési feladatok ellátásához 2018-ban 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott
szakalkalmazott munkakörrel rendelkezünk. (Mocsári Melinda és Gyöngy Péter). Az
információs feladatokat 1 fő látja el (Erdélyi Tamás).
Továbbá két technikai alkalmazott: 2 főállású takarító (Csuka Barbara és Szűcs Jánosné)
dolgozik a Közösségi Ház épületében.
A közfoglalkoztatási programnak ill. a Manda programnak köszönhetően több új munkatárs is
bekapcsolódhatott a BKH munkájába.
A Belvárosi Közösségi Ház hétköznapokon 9-18 óráig ill. programokhoz igazodva, hétvégén
rendezvényekhez igazodva tart nyitva.
Az intézményegység működési feltételei:
Az Igazgatási Központ egy létesítményben található a Belvárosi Közösségi Házzal, ezért az
intézmény működési feltételei a technikai ellátottság terén a többi egységhez képest jók. Erre
mindenképpen szükség van, hiszen legtöbb rendezvény itt valósul meg.
Rendelkezésre áll egy megfelelő szintű hang- és fénytechnikai rendszer erősítőkkel,
hangfalakkal, tartalék hangfalakkal, vezetékes és vezeték nélküli mikrofonokkal, cd-dvd

lejátszásra alkalmas eszközökkel, fénypulttal szabályozott reflektorokkal. Az előadásokat,
prezentációkat laptop, projektor, Tv készülék, DVD lejátszó, írásvetítő segíti. A rendelkezésre
álló termek és bútorzat elégséges egy időben akár 300 főnek is.
A berendezés stílusában egységes, a felújított épület igényes belső tereivel összhangot alkot, és
kifejezetten kellemes környezet benyomását kelti.
A Pódiumterem különösen alkalmas nagyszabású rendezvények megvalósítására, vannak
azonban hiányosságai is. Meglehetősen kevés a kiszolgáló helyiségek száma, és azok jelentős
részét kénytelenek vagyunk eszközök tárolására használni. Az épület szinte valamennyi
közművelődési funkcióját az emeleten látjuk el, de nincs lift, ezért idős vagy mozgáskorlátozott
emberek csak nehezen, vagy egyáltalán nem tudják megközelíteni a termeket.
Évek óta probléma, hogy a Pódium terem nyáron túl meleg, télen túl hideg, se a fűtése, se a
hűtése nem megoldott egyelőre.
Probléma továbbá, hogy nincs megoldva se az intézmény dolgozói, se a használói részére az
ingyenes parkolás.

1. A közösségi ház kiemelt célja és feladatai 2019-ben






















A magyar nemzeti kultúra megismertetése, nemzeti ünnepekről, évfordulókról és
ünnepi eseményekről méltó módon történő megemlékezés (pl. Magyar Kultúra Napja,
Magyar Nyelv Napja)
Hagyományos nagyrendezvényeinek, versenyeink, gyermeknapi, karácsonyváró
programjaink szervezése, megvalósítása különös tekintettel az alábbiakra:
Éneklő Ifjúság Minősítő Hangverseny
Idősek Hónapja programsorozat
Nemzetközi együttműködések erősítése, bővítése
Nemzetközi Betlehemes Találkozó
A kultúrák közötti kapcsolatok ápolása, bővítése (finn, bolgár nemzetiségi napok)
A fiatalok megnyerése, minél szélesebb körű jelenléte programjainkon.
Tovább bővítjük együttműködéseinket a civil szervezetekkel, intézményekkel,
együttműködő partnerekkel.
Helyet adunk más külső szervezetek programjainak, szakmai segítséget adunk azok
megvalósításához.
Az önkéntesekkel való további jó kapcsolat ápolása, kiépítése
Kiállítások szervezése, rendezése, a helyi kultúra kimagasló értékeinek közvetítése
Az amatőr művészek számára egyéni, csoportos bemutatkozási lehetőség biztosítása.
A látogatóink számának növelése, különös tekintettel a kiállításokra.
Szélesíteni kívánjuk az intézményhasználókkal való kommunikációt és
együttműködést,
További szponzorok keresése, illetve a meglévők megtartása a tervezett programok
megvalósítása érdekében.
A művelődő közösségek tevékenységének szakmai segítése, a működésükhöz
szükséges alapvető feltételek biztosítása, szakmai munkájuk segítése, új közösségek
létrejöttének támogatása
Önszerveződő csoportok, közösségek létrejöttének támogatása és működésük
biztosítása, munkájuk segítése
Ismeretterjesztő programok, előadások szervezése, információs szolgáltatások,
tanácsadás nyújtása
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e-Magyarország pont üzemeltetése
Információnyújtás és tanácsadás elektronikus szolgáltatásokról - kiemelten
eKözszolgáltatások eléréséről, alkalmazásáról az érdeklődőknek.
A közművelődési alapellátás fejlesztése, minőségének javítása, a közösségi művelődés
megerősítése, helyi kulturális és közösségi értékek feltárása
Gyermek, ifjúsági, családi programok szervezése, hagyományos programjaink
megújítása
A népi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása
Ismeretterjesztő programok szervezése, hagyományos programjaink tovább éltetése
Prevenciós, ismeretterjesztő, tájékoztató programok, előadások szervezése civil
szervezetek, intézmények bevonásával
Önkéntesek, szakmai gyakorlatukat teljesítő hallgatók fogadása, munkájuk segítése
Debreceni Értéktár gondozása, A Debreceni Értéktár Bizottság munkájának segítése
Hely biztosítása külső szervezetek programjainak

Tevékenységrendszerünk 2019-ben
A rendezvényeik összetételét tekintve kiemelt jelentőségűek:
 kiállításaink, melyek a rendezés és a megnyitó idejét leszámítva hétköznap, a ház
nyitva tartási idejében, egész évben látogathatóak a Belvárosi Galériában.
 hagyományos nagyrendezvényeink (pl. Éneklő Ifjúság Minősítő Hangverseny,
Város Napja, Tánc Világnapja, Nemzetközi Betlehemes Találkozó, gyermeknapi
és adventi városrészi programok)
 közösségeink, csoportjaink – nemzeti ünnepekhez, évfordulókhoz - kapcsolódó
műsoros rendezvényei
 a velünk élő nemzetiségek sokszínű komplex rendezvényei
 ismeretterjesztő előadások, könyvbemutatók
 szakrális ünnepek

3.

Az egység szolgáltatásai 2019-ben
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gyermek- és ifjúsági, valamint felnőtt programok szervezése
információs (kulturális, közéleti, közhasznú) szolgáltatások
termek bérbeadása
műsoros rendezvények szervezése, közvetítése
közösségsegítői tevékenység
körök, klubok működtetése

Közösségeink 2019-ben

A Belvárosi Közösségi Házban az idén 13 többségben nagy létszámú közösség tart rendszeres
foglakozásokat. Az Amerikai Kuckó távozása végre lehetővé tette a Klubterem használatát, így
végre kulturált színteret tudunk biztosítani csoportjaink számára, ill. új közösségek alakulására,
ill. beköltözésére is lehetőség nyílik. Közösségeink éves munkaterv alapján, a BKH
munkatervéhez illeszkedve végzik tevékenységüket.
A DMK Belvárosi Közösségi Házában működő közösségek 2019.

A csoport megnevezése

Debreceni Nyugdíjas Klub
30/9288048

Foglalkozásainak
ideje
KEDDENCSÜRÖRTÖKÖN
16:00 – 20:00-ig
HÉTFŐNSZERDÁNPÉNTEKEN
16:30 – 20:00-ig
HÉTFŐN
14:00 – 16:00-ig

Belvárosi Nyugdíjas Klub
20/4561798

KEDDEN
9:00 – 12:00-ig

Nyugdíjas Óvónők Klubja
30/3534588

A hó második
KEDDJÉN
14:00 – 16:00-ig
Havonta egy
SZERDA
18:00 – 20:00-ig
A hó második
HÉTFŐJE
14:00 – 16.00-ig

DMK Alföld
Gyermekszínpada
30/2667827
DMK Főnix Diákszínpada
30/2667827

Debreceni Magyar-Finn
Baráti Kör
30/9056657
Barnevál Nyugdíjas Klub
52/737-317

Természetjárók Klubja
30/6556661

A hó utolsó
CSÜTÖRTÖKE
15:00 – 17.00-ig
Szerdán
16:00 – 17:30-ig

Debreceni Egészségügyi
Sportegyesület
20/4509284
Sakkbarátok Klubja
20/4336029

A hó első
SZERDÁJA
17.30-19.30-ig
PÉNTEK
16.00-18.00

Ókori Egyiptomi Klub
70/2660003

A hó első
KEDDJE
17.00-18.30-ig
SZERDÁN
13.00-16.00

Diabétesz Klub
30/9071113

Belvárosi Römi Klub
20/420-2519
Belvárosi Kanaszta Klub
30/232-63-16
ÖSSZESEN

KEDD,
CSÜTÖRTÖK
13.00-17.00

Létszám

Helye

Vezetője

BKH
Színjátszóterem
/Kossuth u.3./
BKH
Színjátszóterem
/Kossuth u.3./

Várhidi
Attila

BKH
Pódiumterem
/Kossuth u.1./
BKH
Pódiumterem
/Kossuth u.1./
BKH
Klubterem
/Kossuth u.1./
BKH
Pódiumterem
/Kossuth u.1./
BKH
Pódiumterem
/Kossuth u.1./

Nagy
Barna

360 fő

Szabó
Sándor

127 fő

Hamza
Gáborné

41 fő

Dr.
Salamon
Ágnes

60 fő

BKH
Pódiumterem
/Kossuth u.1./
BKH
emeleti előtér
/Kossuth u.1./
BKH
Klubterem
/Kossuth u. 1./
BKH
emeleti előtér
/Kossuth u.1./
BKH
Klubterem
/Kossuth u. 1./
BKH
emeleti előtér
/Kossuth u. 1./
BKH
emeleti előtér
/Kossuth u. 1./

Várhidi
Attila

21 fő
17 fő

Fehér
Sándorné

43 fő

Balogh
János
Lévai
Gyöngyi

103 fő

Tasi
Tibor

25 fő

Száva
Miklós

20 fő

Berényi
Ernőné

40 fő

Kiss
Sándorné

15 fő

Bán
Attiláné

20 fő

40 fő

912 fő

