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Személyi feltételeink 

A közművelődési- szak alkalmazotti feladatokat 2 fő, Mátrai- Nagy Andrea és Szilágyi 

Katalin  látja el. A gondnok- takarítói feladatokat  1 kolléga, Barta Mária végzi, valamint a 

MANDAprogram keretében  Udvarhelyi Piroska kollégánk dolgozik az intézményben. 

 

Kiemelt céljaink, feladataink 2019-ben 

A nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása. A térség művészeti 

értékeinek, hagyományainak ápolása. A városrész kulturális, közösségi értékeinek 

feltárása, civil kezdeményezések segítése. A DMK Minősített Közművelődési 

Intézmény lévén annak egységeként munkánk színvonalát, eredményességét, 

sikerességének mérhetőségét fejleszteni. Az alkotó amatőr művészeti közösségek 

tevékenységének szakmai segítése. A nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok méltó 

módon történő megrendezése. Kiállítások szervezése, rendezése, a közvetlen és tágabb 

környezetünkben élő alkotók munkáinak bemutatása. 

 

Felnőttképzési rendszerünk átalakítása, megújítása. Alkotóműhelyeink fejlesztése, 

erőteljesebb hasznosítása a hátrányos helyzetben élők integrációjához. Felnőtt korosztály 

számára írjuk ki 2019-ben hatodik alkalommal KÖSÖNTYŰ című  pályázatunkat. Itt az 

ékszerek számtalan válfaját szeretnénk népszerűsíteni, amely előtérbe helyezi az 

ékszerkészítésben nem klasszikus, természetes anyagokat, illetve  azok kombinációit. A 

városrész hagyományos nagyrendezvényeinek ( gyermeknap, advent) fenntartása. 

További önkéntes segítők, szponzorok keresése, a meglevők megtartása. A közösségek 

tevékenységének segítése. Helyet adunk külső szervezetek programjainak, annak 

előkészületeiben, lebonyolításában segédkezünk. Kapcsolatainkat még inkább szélesíteni 

kívánjuk, illetve az eddigieket tovább fejlesztjük. Debrecen város kulturális 

szereplőivel ( közművelődési, turisztikai, művészeti, civil szervezetek) való 

együttműködés erősítése. A debreceni kistérség szakembereivel, intézményeivel 

együttműködés kialakítása. 

 

Magas színvonalú és az egész nyári időszakot betöltő táborozási programunk  

színesítéseként, többféle, felnőttek számára indított tábort szeretnénk szervezni. A 

Debreceni Értéktár Bizottság munkájának ösztönzése, támogatása, újabb értékek 



felkutatása, önkéntesek segítségével, valamint a befogadott értékek bemutatása különféle 

rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok kialakítása okán, szoros együttműködésben a 

Városok- Falvak Szövetségével, valamint Debreceni Önkormányzattal. 

A Tímárház városi hagyományápoló központtá fejlesztése, bekapcsolása a  kulturális 

turizmusba. A Debreceni Művelődési Központ által elnyert közösség építő- fejlesztő 

pályázat  keretein belül a városrész helyi identitásának erősítése, fejlesztése kulturális  

programok, rendezvények szervezése keretén belül. 

     

Tevékenységrendszerünk- feladataink 2019-ben 

 

A Tímárházban 2019-ben összesen nyolcvan programot szeretnénk megvalósítani. A 

korábbi évekhez hasonló módon idén is  fontos részét képezi tevékenységünknek a 

felnőttképzés, a táborok szervezése az alapvető funkcióink közül mint a 

kiállításokrendezése is szép számmal válogathatunk a színvonalas bemutatók között, 

így többek között az év indító programjaként Nagy Sándor fafaragó életmű kiállítását 

szervezzük meg, majd rögtön ezután szintén egy hosszú évek óta kimagaslóan színvonalas 

mesterségbeli tudással rendelkező kézműves, Pető Lászlóné zsinórcsipkéiből láthatunk 

válogatást, kiegészítve a munkáit az általa vezetett Újkerti Csipkevarró Kör tagjainak 

alkotásaival. Idén több sorozatot is indítunk, mely reményeink szerint több éven át tartó 

folyamattá válik és népszerű lesz a látogatók körében. 

Manapság igencsak megkopott tudással rendelkezik az átlagember szimbólumaink 

tekintetében. Mindezen tudást pótolandó, felújítandó indítjuk útjára az Üzenő 

motívumok című sorozatunkat, melynek célja, hogy a népművészet egy- egy igen 

jellegzetes motívumát górcső alá véve megmagyarázzuk annak jelentőségét, láttassuk 

annak díszítménybeli szerepét és funkcióját. Első alkalommal a tulipán, majd az ősz 

folyamán a gránátalma mintája kerül a figyelem központjába. Fafaragók, szövők, hímzők, 

fazekasok munkáin keresztül adunk ízelítőt abból, hogyan, milyen formában, technikával 

ékesítheti egy- egy tárgy díszítményét ez a szimbólum, mi a jelentése, mi az értelme.  

 Nem titkolt szándékunk, hogy elsősorban az iskolás korosztályt szeretnénk bevonzani 

ezzel a kiállítás sorozattal, múzeumpedagógiai foglalkozásokat fogunk szervezni és 

alaposan körüljárjuk az adott téma minden szegmensét. Évekkel ezelőtt indított 

sorozatunk továbbá az emberi élet fordulóihoz köthető bemutató. Ebben az évben a 

születéssel és a keresztelővel foglalkozó tárlatot mutatunk be, ahol megelevenednek a 



paraszti világ gyermekáldáshoz köthető babonái, hiedelmei, szokásai és nem utolsó 

sorban azok a tárgyak, szimbolikus jelentőségű darabok, melyek a születés misztériumát 

övezik.  

Természetesen elmaradhatatlan része lesz kiállításaink sorának a KÖSÖNTYŰ tavalyi 

nyertes pályázójának bemutatója és az idei pályázók anyaga. Végül pedig egy egészen 

különleges kiállítással készülünk, ahol egy csengő gyűjteményt fogunk bemutatni 

magángyűjteményből, s melyet kiegészít egy kékfestő kiállítás is. 

 

Gyermekek- fiatalok számára kiírt pályázataink remélhetőleg idén is sok érdeklődőt 

vonzanak a tavalyi sikerhez hasonló módon. A 2019-es év kiemelkedő eseménye a nagy 

mesemondó, Benedek Elek születésének 160. évfordulója.  

Erre az alkalomra gyermekek számára vetélkedősorozatot, meseíró-, és 

rajzpályázatot hirdetünk.Hasonló módon, rajzpályázattal kívánunk megemlékezni 

Móricz Zsigmond születésének 140. évfordulójáról is. Kösöntyű Pályázatunk 

folytatásaként mindenképp szeretnénk idén is invitálni az amatőr ékszerkészítőket, hogy 

alkotásaikkal nevezzenek a megmérettetésre. Az idei év kiemelkedő eseménye lesz az 

Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat, melynek sikeres előkészítése 

és lebonyolítása úgyszintén fontos eleme lesz az idei év eseményeinek.Végül, de nem 

utolsó sorban a Debreceni Értéktár Bizottság kapcsolatrendszerének kibővítését 

szeretnénk még tovább folytatni a 2019-es esztendőben, még több helyen és  

alkalommal bemutatni- népszerűsíteni a már befogadott értékeket felvonultató kiállítási 

anyagunkat. 

A Tímárház szolgáltatásai 2019-ben 

- programszervezés valamennyi korosztály számára 

- információs szolgáltatások 

- terembérlés 

- körök, klubok működtetése 

- civil szervezetek munkájának segítése 

- szünidei programok szervezése 

- kézműves bemutatókon, vásárokon való megjelenés 


