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1. A MUNKATERV MEGHATÁROZÓI
A 2020-as év szakmai tevékenységének megtervezésekor fokozottan figyelembe kell
venni az intézmény éves költségvetésének lehetőségeit, a szakmai minőség
megtartása mellett racionális tervezés szükséges. A munkaterv kialakításakor
figyelembe vettük az elmúlt évek statisztikai irányszámait, a látogatottsági adatokat
és a város kulturális kínálatának növekedését is.
1. 1. A munkatervet meghatározó jogi és egyéb dokumentumok
1. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL törvény.
2. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 26/2014 (VI.26.) önkormányzati
rendelete Debrecen város közművelődési feladatairól.
3. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által jóváhagyott és többször
módosított intézményi alapdokumentumok: az Alapító Okirat és SZMSZ.
4. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által intézményünknek a 2020. évre
biztosított költségvetése
1.2 Általános alapelvek
1. A közművelődéshez való jog gyakorlása: minden állampolgár számára elérhetővé
kell tenni az intézmény által nyújtott kulturális alapellátáshoz való hozzáférést.
2. Közösségi színterek működtetése:
3. a kulturális esélyegyenlőtlenség csökkentése,
4. közösségi művelődési formák, közművelődési alapszolgáltatások biztosítása.
5. szakmai együttműködések, partnerség szélesítése,

2. KIEMELT CÉLJAINK, FELADATAINK
Debrecen évszázadokon át felhalmozott kulturális értékei országos szinten is
igazodási ponttá emelték a várost.
Ebben a mivoltában több generáción át megőrizte, gazdagította szerepét, s vázolt fel
egy átgondolt, erős, jól megtervezett kulturális stratégiát egészen 2030-ig.
Debrecen hazánk egyik legkiemelkedőbb gazdasági és kulturális potenciával
rendelkező városa, tudás és innováció egyesül ezen a helyen, amely többszintű
régióközponti funkciókat is ellát.
A város közművelődési ellátórendszerének központi intézményeként a Debreceni
Művelődési Központ kiemelt feladata, hogy Debrecen és a környékbeli települések
teljes lakossága számára nyújtson segítséget többek között abban, hogy kisebbnagyobb csoportokon keresztül közösséget teremtsen, tartalmas szabadidős,
rekreációs programokat szervezzen, hozzájáruljon a kulcskompetenciák
fejlesztéséhez.
A munkatervben 2020-ban az alábbi stratégiai célterületeket határozzuk meg,
amelyek mentén szakmai munkánkat folytatnunk kell:

 Kulcskompetenciák fejlesztése
- a személyiségbe szervesen beépülő, készségszintű kompetencia javítja az
egyén életesélyeit, foglalkoztathatóságát, hozzájárul az életben való
boldoguláshoz
- a szakmai programot olyan rendezvényekkel kell megvalósítani, amelyek
érdemben képesek hozzájárulni a résztvevők fejlődéséhez az ismeretek,
készségek és attitűdök szintjén
 Közösségfejlesztés
– a DMK működését az azt használó közösségek érdemben véleményezhessék,
a megfogalmazott javaslatokat lehetőség szerint ültessük a gyakorlatba, ezért
működtetni fogjuk SzMSz- ünk szerint ezen szervezetek formális képviseletét–
meg kell kezdeni annak a szakmai koncepciónak a kidolgozását.
 Szabadidő, rekreáció biztosítása
- az intézmény továbbra is a megszokott magas színvonalon biztosítsa a hasznos
és tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségét, segíti a tudatos választást és a
tájékozódást
 Ágazati és intézményi együttműködés
– részt veszünk az országos közművelődési folyamatokban, szakértői
tevékenységekben (NMI)
– az intézmény részt vesz szakmai és szakmák közötti hálózatokban
– 2020-ban célunk legalább 2-3 szakmai szervezettel hosszú távú stratégiai
megállapodás megkötése
 Szervezetfejlesztés
– új munkaköri leírások elkészítése
– belső szabályzatok aktualizálása, új szabályzatok készítése – nyilvántartó
szoftver folyamatos és zavartalan használata, az adatok folyamatba épített
rögzítése
– folyamatábrák készítése
– belső kompetenciafejlesztő tréningsorozat és szakmai továbbképzés
szervezése
 Minőségfejlesztés
Ehhez a következő dokumentációt és szabályozókat kell beépítenünk a
mindennapos munkába:
- folyamat szabályozás
- az intézményben folyó valamennyi tevékenységgel kapcsolatos eljárásrendet
részletes folyamatábrával, felelősségi körök meghatározásával szabályozni kell
- kommunikációs terv és arculati kézikönyv – el kell készíteni az intézmény
egységes arculati kézikönyvét és kommunikációs tevékenységét szabályozó
dokumentumokat
- Beszámoló- és munkaterv sablonokat kell készíteni

 Esélyegyenlőség biztosítása
– a programokhoz, az információkhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása
– az esélyegyenlőséggel kapcsolatos rendezvények szervezése
– a lehető legteljesebb fizikai, érzékszervi és értelmi akadálymentesítéssel
kapcsolatos egyeztetések megkezdése, lehetőség szerint megállapodások
megkötése szakmai szervezetekkel


Környezetvédelem
– a környezetvédelemnek intézményi keretek között (is) kell működnie,
mert igazán eredményes csak úgy lehet, ha összefogunk.
– feladat olyan fejlesztések, cselekvések sorozata, amelyek pl. a
természeti erőforrások ésszerű használatát célozzák meg.

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, szakalkalmazott kollégák
Határidő: folyamatos

3. AZ INTÉZMÉNYHÁLÓZAT VEZETÉSE, MŰKÖDTETÉSE
Az intézmény vezető feladatai az SZMSZ-ben szabályozott.
Intézményirányítással és gazdálkodással összefüggő feladatok

Az intézmény hatékony működésének elősegítése érdekében anyagi
támogatást nyújtó szponzori kör létrehozásának koordinálása.

Az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű
használatának biztosítása, a vagyongazdálkodás a vagyonkezelés rendjének
meghatározása és ellenőrzése.

Az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság és az
eredményesség követelményeinek érvényesítése.

A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjának biztosítása.

Az intézmény működéséhez szükséges jogszabály által kötelezően előírt,
illetve a helyileg indokolt belső szabályzatok ellenőrzése.
Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok

Az intézményben folyó minőségbiztosítási tevékenység irányítása, tervszerű,
időszakos ellenőrzések végzése.



Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes
Határidő: folyamatos

4. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINK 2020-ban
 Rendelkezések a járványügyi helyzettel kapcsolatban
A 2020. március 11-én hatályba lépett „Veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet” és a 2020. március 12. napján hatályba lépett „Az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm.
rendelet” 4.§ d) pontja alapján zá rt helyen 100 fő né l tö bb szemé ly, nem zá rt helyen
pedig 500 fő né l tö bb szemé ly ré szvé telé vel rendezvény tartása tilos, azzal, hogy e
korlá tozá s é rvé nyesíté se a rendező , valamint a helyisé g ü zemeltető jé nek a
felelő ssé ge.
A 2020. március 17.-én hatályba lépett „Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges
megbetegedést
okozó
humánjárvány
megelőzése,
illetve
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő
intézkedésekről szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet” 4. § (1) bekezdése alapján
rendezvény tartani a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül
tilos.
 Személyi feltételek
A Debreceni Művelődési Központban 2020-ban az engedélyezett létszám 49 fő. E
nagy intézményhálózat szakmai és működtetési vezetési feladatainak ellátásához öt
vezetővel rendelkezik az intézmény: igazgató, egy általános igazgató helyettes és egy
működtetési osztályvezető, egy szakmai osztályvezető és egy szervezetfejlesztési
osztályvezető.
- Mind a szakalkalmazottak, mind az üzemeltetési dolgozók többsége már évek,
évtizedek óta dolgozik az intézményben, együttműködő, segítőkész, folyamatosan
fejlődő, összeszokott munkahelyi közösség. Igényes, lelkiismeretes szakmai munkát
végeznek dolgozóink.
- Anyagi feltételeinktől függően továbbra is részt veszünk azokon az országos és
regionális szakmai tanácskozásokon, konferenciákon, melyeken ismereteinket,
tájékozottságunkat gyarapíthatjuk, szakmai kapcsolatainkat fejleszthetjük, illetve
munkánkat, városunk kulturális értékeit bemutathatjuk.
 Költségvetési feltételeink
A 2020. évi költségvetési előirányzatunk összesen: 296.175.346.- Ft.
Személyi juttatásokra:142.211.104.-Ft-ot, járulékaira 28.998.789.-Ft összeg
került elfogadásra.

A dologi kiadásokra:131.186.953.-Ft, a beruházásokra: 635.000.- Ft,
felújításokra pedig 9.600.000.- Ft került elfogadásra.
Az elfogadott összegből kell fedezni egységeink rezsi költségét, közös költségeit, a
biztonsági rendszer működtetését, a telefon, illetve informatikai költségeket, a
karbantartást,
szállítást,
a
különböző
szabályzatokban
meghatározott
kötelezettségeket, beruházásokat, egységeinél a fontos felújítási munkálatok
költségeit, egyéb dologi kiadásokat, a csoportvezetők óradíját.
A működési bevételi kötelezettségünk 2020-ban összesen: 16.456.500.- Ft.
A 2020. évi programok megvalósítása külső közbeszerzési eljárások által kiválasztott
külső szolgáltató által történik. A programok megvalósítása 1-3 hóig a tervezettnek
megfelelően történt, de a 4-12 hóig terjedő programok egy része online, míg többsége
átcsoportosítással valósul meg.
A járványügyi helyzetre való tekintettel a bevétel kiesésünk a vészhelyzet lezárásáig
növekszik.
2020. szeptemberétől a BKH Pódiumtermét és kiszolgáló helyiségeit a Csokonai
Nemzeti Színház bérli egyedi megállapodás keretében.
Ahhoz, hogy az Intézmény a 2020. évi bevételi kötelezettségét teljesíteni tudja,
elengedhetetlen feltétel a régi kapcsolatrendszerünk, megtartása, bővítése és új
kapcsolatok keresése, valamint a bérletbe kiadható termeink maximális kihasználása
és propagálása szükséges.
A költségvetés maradéktalan betartása, a munkatervben vállalt feladatok
megvalósítása hatalmas feladatot jelent az intézmény vezetőinek és dolgozóinak
egyaránt. Ahhoz, hogy a létrehozott értékeinket fenntarthassuk, hogy szakmai
tevékenységünket még ilyen körülmények között is fejleszthessük, arra kell
törekednünk, hogy a meglévő erőforrásainkat még jobban, gazdaságosabban
használjunk ki és új forrásokkal egészítsük ki azokat. Ennek érdekében továbbra is
meg kell ragadni minden pályázati lehetőséget.
A pályázatokhoz azonban szükség volna arra, hogy a fenntartó önkormányzat
pályázati alapjából alkalmanként az előfinanszírozáshoz kölcsönt kaphassunk, vagy
az önrészhez segítséget. Új erőforrások bevonása csak ilyen és hasonló módon
lehetséges.
További takarékossági elemzéseket kell végezni és intézkedéseket tenni, hogy a
rezsiköltségekre rendelkezésre álló összegből folyamatosan működtetni tudjuk a
ránk bízott ingatlanokat, hogy a munkatervi feladatainkat teljesítsük.
A 2020. évi programok szervezői a zökkenőmentes működés érdekében két
közbeszerzési eljárás során kerülnek kiválasztásra.

5. SZOLGÁLTATÁSI TERV
A 20/2018. (VII.9) EMMI rendelet alapján munkatervünk részét képezi az éves
szolgáltatási terv, amelynek tartalmi elemei a következők:
-

közösségi tevékenység megnevezése
céljának rövid leírása
alapszolgáltatásokba történő besorolása
rendszeressége, vagy tervezett időpontja és a résztvevők tervezett száma
a helyi lakosság részvételének módjai
(tervezésben/megvalósításban/értékelésben való részvétel)

A városrészeken működő intézményi egységeinkben folyó közösségi tevékenységeink
nagy számban bővültek a TOP-6.9.2-16 projektekben lehatárolt célterületekkel.
Városunk 31 célterületén (a város valamennyi területét lefedve) végzünk
közösségfejlesztő tevékenységet. A területekhez kapcsolódóan a helyi közösséggel
együtt elkészítettük a helyi cselekvési terveket és programtervezeteket. Ezek alapján
végezzük az előkészítő munkákat és a programok megvalósítását.

6. ALAPSZOLGÁLTATÁSAINK
FELADATAI

TEVÉKENYSÉGÉNEK

FEJLESZTÉSI

Egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
Az egész életen át tartó tanulás nem csupán követendő program.
Mindez valóban meghatározza társadalmunkat, hisz az ember nem fejezi be
tanulmányait a formális oktatás végeztével, hanem a releváns tudás megszerzése akár
formális módon akár informálisan, de tovább folytatódik.
Sőt sokkal inkább elmondható, hogy a tanulás mint ismeretszerzés a mai információs
társadalomban abszolút kilépett az oktatási rendszerből, előtérbe került az informális
és nem formális keretek között szerzett tudás.
Ennek a tudásszerzésnek valamennyi közvetítői eszköze, megnyilvánulási formája
hangsúlyozottan van jelen a Debreceni Művelődési Központ szakmai
tevékenységében.
Magában foglal ez a fogalom tanulást, művelődést, ismeretszerzést, azaz mindazon
tevékenységet, melyet intézményünk a kulcskompetenciák, készségek, képességek
megszerzése és fejlesztése érdekében végez.

A Munkaterv további fejezeteiben részletesen taglalt ismeretterjesztő
tevékenységünk, képzési formáink, pályázati keretek között megvalósuló

szakköri- tanfolyami felnőttképzéseink, kiállításaink illetve az azokhoz
kapcsolódó előadásaink, több mint száz művelődő közösségünk tevékenysége,
programjaink, rendezvényeink illetve felnőttek és gyermekek számára kínált nyári
táboraink mind- mind kiemelkedő színterei, alkalmai a tudás átadásánakátvételének.
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek
biztosítása
A hagyományos kulturális értékek átörökítése széles fogalomkör, mely intézményünk
esetében magában foglalja azon tevékenységek, klubok, körök munkájának segítését
melyek népművészettel, népi iparművészettel, a település kulturális örökségével
foglalkoznak, annak népszerűsítését, szélesebb körben való megismertetését tűzték
ki célul, valamint az anyanyelv ápolást, a nemzeti és külhoni értékek megismertetését,
az ünnepek kultúrájának gondozását.
E- tekintetben is egyedülálló az intézmény működése. Művelődő közösségeink közül
több mint húsz foglalkozik tárgyalkotó népi kézműves illetve iparművészeti
tevékenységgel. Vannak ezek között pályázatai kereteken belül működő,
felnőttképzési formában megvalósuló közösségek, illetve több mint 30 éve működő,
hobbi szakkörként létrejövő csoportok, azonban megtartó, hagyományéltető
tevékenységük szakavatott és mesterségük gyakorlásában elismert oktatóik
irányításával igazi értéket képez különösen a-tekintetben, hogy jó részük a hajdúsági
hagyományok feldolgozását és továbbadását tűzte ki céljául.
Szintén ide kapcsolódnak azon kiállításaink, melyek jórészt a régióban élő, alkotó
népi iparművészek egyéni vagy csoportos bemutatkozási formáját láttatják a
nagyközönséggel. Kifejezetten ilyen típusú bemutatókat láthatunk a TímárházKézművesek Házában, több alkalommal a Józsai Közösségi Ház, illetve a Belvárosi
Közösségi Ház és a Csapókerti Közösségi Ház bemutatói között.
Intézményünk égisze alatt működik a Debreceni Értéktár, mely szervezet a helyi
értékek felvételével, rendszerezésével, azok bemutatásával, megismertetésével és
népszerűsítésével foglalkozik 2013 óta, s mely szervezet valamennyi megjelenési
alkalmával méltó módon képviseli a város értékeit, történeti nagyságát, múltját,
jelenét.
Különösen fontos prioritást élveznek szakmai tevékenységünkben azon országos-,
nemzetközi rendezvények, találkozók, melyek az évek folyamán mintegy a
Debreceni Művelődési Központ védjegyévé váltak, s melyek országos szinten tették
ismertté tevékenységünket.
Ilyen esemény többek között a két évente megrendezésre kerülő Országos Gyermek
és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat, mely programsorozat szándékai szerint a 6- 25
éves korosztály közötti fiatalok számára kínál egyedülálló lehetőséget biztosítani
bontakozó tehetségük megismertetésére, megmérettetésére, valamint az UNESCO
által jó gyakorlatnak minősített Nemzetközi Betlehemes Találkozó programjának
megszervezése, mely egyetlen fórumot jelent az országban ahol is a betlehemes játék

tájegységenkénti
megismertetésével,
népek,
szokások,
hagyományelemek
találkozásával hozhatunk létre valami egészen egyedi hangulatú, értékes
tudattartalmat.
Az intézmény más nemzetek kultúrájának megismertetését is prioritásként kezeli,
így együttműködünk a debreceni nemzetiségi önkormányzatokkal, jó kapcsolat
kialakítására törekszünk a Debreceni Egyetem külföldi hallgatóival, ápoljuk meglévő
nemzetközi kapcsolatainkat külföldi csoportokkal, szervezetekkel, intézményekkel és
igyekszünk újakkal együttműködést kialakítani.
Nem utolsó sorban a programok, rendezvények sorában kiemelt figyelmet fordítunk
valamennyi nemzeti és jeles napokhoz kapcsolódó vallási- társadalmi
ünnepünkre, amelyekre való megemlékezéssel erősíteni kívánjuk a helyi
identitástudatot, a városrészben működő közösségeket.
Megemlékezünk tehát a Magyar Kultúra Napjáról, Március 15.-éről, a Kulturális
Örökség Napjáról, a Város Napjáról, a Föld Napjáról, a kiemelt ünnepeinkről mint az
Újév, Húsvét, Pünkösd, Advent, nem utolsó sorban a Gyermeknapokról.
Végül pedig említést kell tennünk tábori programjainkról, ahol több alkalommal
annak teljes tematikáját a néphagyomány alapjaira építjük, népi kézműves
mesterségek alapvető elemeivel, azok motívumkincseivel ismertetve meg a gyermek
illetve felnőtt résztvevőket.

Amatőr alkotó- és előadó- művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
Intézményünk támogatja valamennyi amatőr előadó művészet területén működő
csoport tevékenységét.
Lehetővé tesszük azok működési feltételeit együttműködési megállapodások
keretében, támogatjuk bemutatkozási- fellépési lehetőségeiket, segítjük őket a
pályázati lehetőségek kiaknázásában, azok megírásában illetve nyertes pályázatok
lebonyolításában, segítjük új kezdeményezések létrehozását.
Együttműködési megállapodásaink éves tervezetet foglalnak magukban, melynek
alapján kölcsönösen működnek együtt a felek.
Rendezvényeink rendszeres fellépői, közreműködői ők, mely programok
színvonalának emelésében, tartalmas, élményt nyújtó lebonyolításában aktívan,
tevékenyen működnek közre.
Támogatjuk egyesületi formában működő előadó művészeti közösségek munkáját is,
melyek összességében több ezer fős tagsága közösségi rendezvényeink fontos
mozgatórugói.

Így többek között együttműködünk a Főnix Gyermek- és Ifjúsági
Néptáncegyüttessel, az ORT-IKI Független Művészeti Egyesülettel, a Kenguru
Tánc- Sportegyesülettel és a Debreceni Népi Együttessel.
A tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása
A Debreceni Művelődési Központ fontos feladatának tekinti, hogy aktívan
bekapcsolódjon az oktatási intézmények tanórán kívüli szabadidős tevékenységébe,
az iskolai művészeti oktatás segítésébe.
Egységeink hagyományos együttműködő partnerei e-tekintetben az óvodák és
általános iskolák, közös nagyrendezvényeket szervezünk (lásd adventi, gyermeknapi
programok), helyet és infrastrukturális hátteret biztosítunk az általuk szervezett
programokhoz (lásd kiállítások, ünnepi műsorok, vetélkedők, pályázatok, zenei
rendezvények, előadások).
Készség, képesség fejlesztő klubokat működtetünk, tanórán kívüli foglalkozásokat
szervezünk, rendhagyó tanórákat, gyermekszínházi előadásokat, mozifilmvetítéseket
és nem utolsó sorban olyan foglalkozásokat, melyek alkalmával hagyományos és
modern kézműves technikák fortélyaival ismerkedhetnek meg a résztvevők.
Gyermekek, fiatalok számára pályázatokat, megmérettetési lehetőségeket hirdetünk
például a „Debrecen város napja” , a Kazinczy szép kiejtési verseny, az Éneklő Ifjúság,
a Cívis Népzenei Fesztivál, az Iciri- piciri Óvodás Bábcsoportok Találkozójának
formájában, de az előzőekben már említett Országos Gyermek és Ifjúsági Népi
Kézműves Pályázat is egyedi lehetőséget kínál a tehetségek kibontakoztatására.
Mindezek felett pedig helyet, infrastruktúrát biztosítunk tehetséggondozással
foglalkozó civil szervezetek rendezvényeihez.
A közösségi, társadalmi részvétel fejlesztése
Alapvető feladatunknak tekintetjük a közösségteremtő- megtartó munkát, a lakossági
kezdeményezések bátorítását, a közösségi művelődés erősítését, a helyi lakosság
társas - közösségi tevékenységének serkentését, az állampolgári aktivitás erősítését.
Célunk egy közösségi részvételi modell megvalósítása.
Céljaink megvalósítása érdekében segítjük a velünk együttműködő civil szervezetek
működését, bevonjuk őket programjaink megszervezésébe, lebonyolításába.
Ösztönözzük saját programjaik létrejöttét. Rendszeres eszmecserét folytatunk eszervezetek vezetőivel, tagságával, meghallgatjuk kéréseiket és amennyiben
módunkban áll, azokat a kölcsönös együttműködés tiszteletben tartása mellett,
teljesítjük.
Szakmai és infrastrukturális segítséget biztosítunk tevékenységükhöz.

A közösség életét befolyásoló ügyek megtárgyalása érdekében közösségi
beszélgetéseket kezdeményezünk, ahol a tagok hangot adhatnak véleményüknek,
kifejthetik álláspontjukat, jobbító szándékú javaslatokkal élhetnek.
A helyi demokráciát segítő folyamatokat, szolgáltatásokat működtetünk, így többek
között jó néhány egységünkben a városrészi önkormányzati képviselő fogadóórát
tart rendszeres időközönként illetve a lakosság igényeihez igazodva.
Lakossági fórumok szervezésére kerül sor kommunális és közérdekű helyi
ügyekben, a képviselők illetve a lakosság által kezdeményezett aktuális problémákról.
A lakosok kéréseit, kérdéseit közvetítjük az illetékes fórumok, szakemberek felé,
közvetítő feladatot vállalunk fel.

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Az intézmény előzőekben említett tevékenysége- melyben prioritásként szerepel az
egész életen át tartó tanulás gondolatának vezérfonala- közvetve indíthat el olyan
folyamatokat, melyek lehetővé teszik, hogy az ismeretszerzés különböző formájában
résztvevő felnőtt korú lakosság a későbbiekben profitálni tudjon az itt tanultakból és
olyan új lehetőségek nyíljanak meg előtte,melyekhez az általunk nyújtott
kulcskompetencia, készség, képesség fejlesztő tevékenység által jutott.

6.1. KIEMELT PROJEKTJEINK, NAGYRENDEZVÉNYEINK
Kiemelt fontosságú programjaink a fentiekben említett országos-, nemzetközi
rendezvények, találkozók.
2020-ban az Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat felkészülési idejét
éljük, hisz a tavalyi évben került megrendezésre a pályázat, azonban a Nemzetközi
Betlehemes Találkozó programjának megszervezése idén is komoly eseménynek fog
számítani már csak annak okán is, hogy pont a 30. alkalommal kerül megrendezésre.
Szintén kiemelt figyelmet fordítunk valamennyi nemzeti és jeles napokhoz
kapcsolódó vallási- társadalmi ünnepünkre, amelyekre való megemlékezéssel
erősíteni kívánjuk a helyi identitástudatot, a városrészben működő közösségeket.
Megemlékezünk tehát a Magyar Kultúra Napjáról, Március 15.-éről, a Kulturális
Örökség Napjáról, a Város Napjáról, a Föld Napjáról, a kiemelt ünnepeinkről mint az
Újév, Húsvét, Pünkösd, Advent, nem utolsó sorban a Gyermeknapokról.
Különösen népszerű programjaink az egész napos városrészi családi
rendezvények, - a Gyermeknap, és az Advent, melyek szervezésekor figyelmet
fordítunk arra, hogy a lakosság széles spektrumát szólítsuk meg, biztosítsunk
számukra élménydús, tartalmas programelemeket.

Városi szintű versenyeket szervezünk, így többek között
-

a Kazinczy – Szép Magyar Beszéd verseny,
Iciri - Piciri Óvodás Bábcsoportok Térségi Találkozója
az Újkerti Empátianap, Egészséghetek programsorozatai,
,Vizek, Ízek, Zenék Terápiafesztiválja,
"TRIANON 100" programsorozat
 A XXX. Nemzetközi Betlehemes találkozó

A debreceni betlehemes találkozó hagyományátörökítési gyakorlata 2015-ben a
Szellemi Kulturális Örökség Jó gyakorlatok nemzeti nyilvántartására felvétetett. Ezzel a
döntéssel nem csupán a betlehemes szokáshagyomány fennmaradásának,
visszatanításának lehetőségei nőttek érzékelhetően, de a hagyományt fenntartó
közösségek megmaradásának esélyei is. A következő fontos lépésként a Szellemi
Kulturális Örökség egyezmény előírásainak értelmében meg kell teremteni az
örökség-elem átadásának egységes pedagógiai-módszertani eszközrendszerét, az
örökség-elem ellenőrzött hozzáférhetőségét. A program teljes körű megvalósításához
elengedhetetlen a szellemi kulturális örökségünk védelméért felelős nemzeti
bázisintézmények együttműködése.

Fő tapasztalatok fejlesztési irányok:
A sikerrel megvalósított XXIX. Betlehemes Találkozó után is megállapítható, hogy a
találkozók folyamatos fenntartásának garanciája az együttműködők körének
folyamatos bővítése, a tudományos és laikus közvélemény figyelmének fókuszálása e
páratlanul gazdag örökségre, a szokáshagyomány autentikus formáinak továbbélése,
visszataníthatósága érdekében. Ezért különösen nagy fontosságú a debreceni
találkozó Szellemi Kulturális Örökség Jó gyakorlatok nemzeti nyilvántartására
kerülése.
- A találkozó jövőképe, stratégiai fejlesztése szempontjából nagy jelentőségű az
Örökség Gyermek Népművészeti Egyesülettel és a Táncművészeti Egyetemmel, valamint
a Hagyományok Házával történő kapcsolatépítés, melynek folytatásaként
együttműködési keret-megállapodást szándékozunk kötni e három szervezettel.
- Ugyanilyen fontosságú a határokon átívelő Csoóri Sándor Programhoz való
kapcsolódás
a
betlehemes
csoportok
fennmaradása,
hagyományörökítő
tevékenységének stabil alapokra helyezése szempontjából. Jelen pillanatban egy a
Betlehemes találkozóról szóló dokumentumfilm készítéséhez pályázunk ide.
- Újra kívánjuk építeni kapcsolatainkat a Debreceni Egyetem BTK Néprajz Tanszékével
a még mindig élő szokáshagyomány korszerű módszerekkel történő kutatása,
feldolgozása érdekében.

- Az örökség-elem hozzáférhetőségét az archívum sorsának rendezése után, az ott
található több száz órányi videóanyag feldolgozását követően lehet biztosítani.
Felelős: igazgató, Gyöngy Péter
Határidő: folyamatos
 A „Városrészi családi programok” tovább építése
Az évkör legnagyobb hatású, városi körülmények között ma is megélhető ünnepei, a
„sátoros ünnepek” – Karácsony, Húsvét, Pünkösd – képezhetik természetes módon a
gerincét egy debreceni szintű közösségi művelődési programnak, melybe a további
jeles napi alkalmak fokozatosan bővülően illeszthetők be. A program kétszintű, az
első a közösségi házak bázisára épülő közösségekben valósítható meg, a második
szint a nagyobb közösségnek szóló, népünnepély-jellegű megmozdulásokat jelenti. A
szakralitás élő gyakorlata meglehetősen távol áll mai – különösen városi – létünktől,
fontos, hogy mi, közművelődési szakemberek, akik az ünnepek „társszerzői” lehetünk,
lássuk a belső összefüggésrendszerét hagyományunknak és megértsük, milyen
alapvető „erőforrást” jelenthet egy fenntartható, élhető életviteli minta kialakításában
az évkör kozmikusan telített pontjainak megélése.

Célok:
- Egy települési szintű közösségi művelődési gyakorlat kialakítása, mely integrálja a
DMK intézményei által a városrészi közösségi rendezvények terén eddig elért
eredményeket, jó gyakorlatokat, ma divatos szóval szinergiát teremt az egyes
területeken elért eredmények között.
- A város különböző adottságú lakóterületein élők közösségei számára alkalmat
teremteni a DMK intézményi hálózatára és munkatársaira építve a hagyományos
évköri ünnepek közösségi szintű megélésére. A néphagyomány közösségteremtő
ereje egy olyan nagyváros esetében is, mint Debrecen, komoly fejlesztő tényező, elég
csak a cívis hagyományra visszautalnunk.
- A megélhető hagyomány társadalmasítása, az elérhető célközösségek bázisának
szélesítése.
Felelős: Mocsári Melinda
Határidő: folyamatos
 A Tímárház regionális szintű hagyományápoló központtá fejlesztése,
bekapcsolása a kulturális turizmusba
Régiónkban jelentős számú kézműves alkotóműhely létezik. Mindezek, bár sokrétű
tevékenységet foglalnak magukban, mégsem képviselik olyan komplex módon a népi
tárgyalkotó kultúrát, mint teszi azt a Tímárház- Kézművesek Háza.

Két időszaki kiállítótermünkben regionális és megyei szinten - hagyományos
kézműves mesterségeknek nyújtunk bemutatkozási lehetőséget egyéni és csoportos
formában. Jeles napokhoz kötődnek a többnyire óvodás és általános iskolás
korosztály számára szervezett kézműves játszóházi foglalkozásaink, a nyári
időszakban nyolc héten át kézműves tábor várja a gyerekeket, ahol tíz féle mesterség
műhelytitkaival, alapfogásaival ismerkedhetnek meg. A két éve indított saját
pályázataink által az adott év jelentős évfordulóira emlékezünk interaktív
foglalkozások, előadások, versenyek formájában.
Immár nyolc éve felnőttképzés keretein belül adunk helyet a népi játszóház vezetői
tanfolyamnak, mely elsősorban pedagógusok számára kínál lehetőséget képességeik
tovább fejlesztésében.
Intézményünk székhelye, a 2013-ban alakult, helyi értékeket felkutató, őrző,
népszerűsítő Debreceni Értéktárnak. A Tímárház látványműhelyeiben pedig
viseletkészítő, hímző, fazekas, csipkeverő, viseletvarró valamint sajtkészítő mester
munkájába
nyerhet
betekintést
az
idelátogató
kedves
vendég.
Összességében valamennyi tevékenységünk prezentálja térségünk kulturális
hagyományait visszatükröző iparos mesterségeit, illetve alkotási folyamatát. Mindez
pedig szervesen illeszthető a turizmusba való bekapcsolódásunk folyamatába annál is
inkább, mert tartalmas, kreativitást fokozó, élményt szerző tevékenység a miénk,
tehát eladható. Egyben visszatükrözi az adott térség jellegzetességeit, kultúráját,
hagyományait.
Mindezekhez igazodva eddigi szolgáltatásaink mellé új szolgáltatások beindítását
tervezzük, további időtöltésre, kikapcsolódásra nyújtva lehetőséget a hozzánk
látogatóknak.
2020 tavaszára elkészül az a nagyszabású felújítási munkafolyamat, mely által egy a
régióban egyedülálló, népművészeti központ alapjait hozhatjuk létre.
Együttműködő partnereink segítségével igyekszünk olyan programokat,
továbbképzéseket, szakmai előadásokat létrehozni, melyek felvonultatják, ismertebbé
és elismertebbé teszik azon több száz kézműves mester hagyományátörökítő
tevékenységét akik a régióban élnek és fő tevékenységükként a kézművességből
tartják fent magukat. Számukra szeretnénk kiaknázni a továbbiakban felmerülő
lehetőségek széles skáláját.
Felelős: igazgató helyettes, Mátrai- Nagy Andrea
Határidő: folyamatos
 A Debreceni Értéktár Bizottság támogatása
A 2013. nyarán megalakult, a Debreceni Művelődési Központ egységében a TímárházKézművesek Házában működő Debreceni Értéktár Bizottság munkáját a 2012.
július 1-től hatályos magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi
XXX. törvény alapján végzi, melynek fő célja a magyar nemzeti értékek, és ezen belül a
hungarikumok összegyűjtése, védelme, támogatása és megismertetése, ezzel is
erősítve a nemzeti tudatot és gazdaságot.
A testület elnöke Dr. Mazsu János történész, egyetemi docens, tagjai Dr. Kovács Béla
Lóránt, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazgatója, Jantyik Zsolt, a Debreceni
Művelődési Központ igazgatója, Dr. Angi János, a Déri Múzeum igazgatója, ill. Dr.

Gáborjáni Szabó Botond, a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának
igazgatója. Az Értéktár ügyintézésével illetve adminisztrációs feladataival a Debreceni
Művelődési Központ szakalkalmazottja, Mátrai- Nagy Andrea egységvezető van
megbízva.
Az Értéktár megalakulása óta folyamatosan történik a javaslatok gyűjtése,
megismertetése a város lakosságával. A beérkezett javaslatok értékelését követően a
testület dönt az Értéktárba történő felvételről, vagy a felvétel elutasításáról.
A település helyi jelentőséget meghaladó értékei a megyei értéktárakba, majd a
Magyar Értéktárba juthatnak el.
A Magyar Értéktárban nyilvántartott országos, vagy nemzetközi jelentőségű, a
magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével és minőségével a magyarság
csúcsteljesítményének számító nemzeti értékekből a Hungarikum Bizottság választja
ki a hungarikumokat, melyek a Hungarikumok Gyűjteményébe kerülnek.
Megalakulása óta az Értéktár szám szerint száznegyvennyolc beadott javaslatot
bírált el. Ebből helyi értékké nyilvánított 132 darabot.
A Debreceni Értéktár helyi értékek feltárásával, gyűjtésével, megőrzésével foglalkozó
munkája szervesen illeszkedik az annak helyet adó Debreceni Művelődési Központ,
művészeti értékeket feltáró-, őrző-, hagyományápoló tevékenységébe.
Felelős: Mátrai- Nagy Andrea
Határidő: folyamatos

6.2. A VÁROSRÉSZI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROJKTEK FENNTARTÁSA,
ÚJ PROGRAMOK INDÍTÁSA
Intézményünk legnagyobb volumenű projektje idén is a TOP 6.9.2- 16- DE1- 2017
Helyi közösségfejlesztés Debrecen 1,2,3, Bánk, Józsa valamint Ondód városrészekben
címmel indult.
A projektekben tervezett szakmai tartalmat DMJV Önkormányzata, mint
konzorciumvezető, Debreceni Művelődési Központ (DMK) és a Méliusz Juhász Péter
Könyvtár (MJPK) konzorciumi tagok valósítják meg a projekt célterületein, amelyek
az ITS-ben lehatárolt településrészek közül kerültek kijelölésre a felhívás előírásainak
megfelelően. A projekt átfogó célja a 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 társadalmasítása, a
közösségfejlesztési folyamatok és önkéntes programok eredményeinek fenntartása,
továbbiak megvalósítása, mentorhálózat működtetése szakmai-módszertani
tanácsadás, folyamatos helyszíni jelenlét, képzések, továbbképzések biztosításával.
A helyi cselekvési tervek alapján a településrészek/célterületek lakosságának
közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek,
események, programok, folyamatok valósulnak a közművelődési, muzeális, könyvtári,
intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények,
szervezetek együttműködésével. A tervezett fejlesztés összhangban van a felhívás
céljaival, kiemelt figyelmet fordít a helyi kezdeményezésekre, ezáltal lehetővé teszi a

helyi identitás erősödését. A projekt és szereplői a nyilvános eseményeken,
kommunikációban esélytudatosságot fejeznek ki: nem közvetítenek szegregációt,
csökkentik a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
Felelős: igazgató, igazgató helyettes, szakalkalmazottak
Határidő: folyamatos

6.3. KÖZMUNKA PROGRAMOK TOVÁBBVITELE
Intézményünkben hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 7 fő dolgozik.
Digitalizációs Közfoglalkoztatási Program 1 fő közfoglalkoztatott, összesen 8 fő
feladataik:
– A közösségi munkások részt vesznek a 10 egység szervezésében megvalósuló
programok technikai előkészítésében (terem rendezés kiállítás szerelés),
– Részt vesznek a közösségi házak környezetének rendben tartásában, kerti növények
ápolásában, gondozásában, udvarok rendben tartásában
– Eljárói feladatokat végeznek az igazgatóság és egységei között
– Takarítási feladatokat látnak el az egységekben.
Digitalizációs Közfoglalkoztatási Program (régi nevén. MANDa) programban :
– Archivált anyagok digitalizálása
Felelős: igazgató, igazgató helyettes, szakalkalmazottak
Határidő: folyamatos

6.4. INFORMÁCIÓS TEVÉKENYSÉG
A
Debreceni
Művelődési
Központ valamennyi intézményi
egységében
kiemelkedő feladat a közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan
szerveződő, több csatornán történő tájékoztatása, illetve a közönségtől,
közösségektől érkező visszajelzések
fogadása
és
elemzése. Információs
munkatársaink ismerik
a gyűjtőkörükbe tartozó információs területet,
rendszerszemléletűek, kommunikatívak
és empatikusak. Valamennyien rendelkeznek informatikai és irodatechnikai
kompetenciával.
A Debreceni Művelődési Központ információs központja a Belvárosi Közösségi
Házban működik, mely az intézmény nyitvatartási
idejében
folyamatosan
üzemel és ad tájékoztatást személyesen,
telefonon, illetve e-mailben
az érdeklődőknek, elsősorban kulturális, oktatási és közhasznú információkról,
pályázati lehetőségekről.
Intézményi
egységeink információs
tevékenységének
gyakorlata
az
információs füzet használata, az igénybevevők számának rögzítése a statisztikában,

igényfelmérő lap,
telefonos
programegyeztetések alkalmazása.

kérdezés,

személyes

beszélgetés,

Havi
programajánló
füzetet
jelentetünk
meg,
melyen
valamennyi
egység rendezvényei
tematikusan
csoportosítva helyet
kapnak.
Az
információs tevékenységgel kapcsolatos visszajelzéseket információs füzetben,
naptárban, valamint a látogatói visszajelző lapokon gyűjtjük, összegezzük és
értékeljük.
eMentori
feladatunk:
– Folyamatos kapcsolattartás a koordináló munkáltatóval, projekt
részjelentések küldése, adatszolgáltatás a megvalósulásról.
– Helyi igények eTanácsadók általi felmérése (idegennyelvi és
infokommunikációs képzések) a Munkáltató által biztosított informatikai
rendszer támogatásával.A célcsoport tájékoztatása - Információs napok
tartása az eMOP-okon
– Képzésre jelentkezés segítése. Adminisztráció, adatkezelés, adatrögzítés,
pályázati asszisztencia.
– Mentorálási tevékenység a Munkáltató által biztosított informatikai
rendszer
támogatásával.
2014. októbere óta öt e-Magyarország Pont működik a Debreceni Művelődési
Központon belül (Belvárosi, Csapókerti, Homokkerti, Kismacsi és Nagymacsi
Közösségi Házakban) és két Könyvtárpont kezdte meg tevékenységét a
Debreceni Művelődési Központ és a Méliusz Könyvtár együttműködésében a
Kismacsi és a Nagymacsi Közösségi Házakban.
Valamennyi
feladata:

információs

munkatárs

 Az intézményhasználók, érdeklődők tájékoztatása
- Belső és külső partnereink folyamatos tájékoztatása a Debreceni
Művelődési
Központ tevékenységeiről
- Személyes, telefonos és e-mailes tájékoztatás a város kulturális
intézményei, civil
szervezetei, amatőr művészeti közösségei
programjairól, szolgáltatásairól
- Információcsere a megye, a régió kulturális, felnőttképzési
intézményeivel, szolgáltatóival
- Tájékoztatás az e-ügyfélszolgálat, az ügyfélkapu működéséről, használatáról
- Az előtérbe információs anyagok kihelyezése, frissítése
Felelősök: információs kollégák
Határidő: folyamatos
 Intézményi adatbázis gondozása, fejlesztése

-A Partner adatbázis kezelő program folyamatos feltöltése,
karbantartása,
bővítése.
Új tulajdonságok rögzítése, listák készítése a Debreceni
Művelődési
Központ programjainak megfelelően,
a listák ellenőrzése, karbantartása.
-PARTNER adatok frissítési tervének elkészítése, a frissítések átvezetése
Felelősök: Gyarmati Szandra, Honti Orsolya
Határidő: folyamatos
Honlap feltöltése, gondozása
- A honlap információk naprakész feltöltése, ellenőrzése, frissítése.
- Internetes hírlevél készítése az intézmény programjairól,
képzéseiről,
szolgáltatásairól, híreiről, stb.
Felelősök: Gyarmati Szandra, Honti Orsolya, Törőcsik László, Tóth Gábor
Határidő: folyamatos
 Archiválás
-A Debreceni
Művelődési
Központ szóróanyagainak,
plakátjainak, meghívóinak, fotóinak, videofelvételeinek
archiválása.
- Szakmai hírek, kiadványok gyűjtése, archiválása
- Sajtómegjelenések, média megjelenések archiválása
- Meghívók, szórólapok, plakátok számítógépen történő archiválása
Felelősök: : Gyarmati Szandra, Honti Orsolya, Törőcsik László, Varga Péter
Határidő: folyamatos
 Internethasználat
Lakossági ingyenes internet hozzáférés biztosítása
Felelősök: információs kollégák
Határidő: folyamatos

6.5. ISMERETTERJESZTÉS
A Debreceni Művelődési Központ ismeretterjesztő tevékenységének célja a
tudományok népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, az
általános műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése, állampolgári
ismeretek nyújtása és a művészi befogadás folyamatának elősegítése.
Intézményünk 2020-ban is egyik fő feladatának tekinti az ismeretterjesztést, mint az
élethosszig tartó tanulás egyik eszközét.

Az intézményi egységek tervezett ismeretterjesztő programjai változatos tartalmú
elméleti és gyakorlati ismereteket közvetítenek a társadalomtudományok,
természettudományok
és
művészeti
ágak
érintésével.
Ismeretterjesztő
tevékenységünkkel - óvodástól a szépkorúakig - minden célcsoportot meg kívánunk
szólítani, mindezt változatos formában, különböző szervezeti keretek között
megvalósítva az intézményi egységekben.
DMK Belvárosi Alkotóműhely
A BAM-ban 2020-ban is folytatódik a 2018-ban útjára indított „Nyitott Műhely” című
programsorozat, melyet az alkotóműhelyben tevékenykedő két közösséggel
(Grafikusok Ajtósi-Dürer Egyesülete, Debreceni Fotóklub) együttműködve
szervezünk. Az egyes alkalmakat idén is műtermi beszélgetések és workshopok
színesítik az év folyamán.
Az ismeretterjesztés a BAM táborainak tervezésénél is fontos szerepet kap: a
résztvevők garfikai ill. fotográfiai táborban szerezhetnek új ismereteket kiváló
szakmai vezetők közreműködésével.
DMK Belvárosi Közösségi Háza
A Belvárosi Közösségi Ház ismeretterjesztő, természettudományos rendezvényei
sorából kiemelkedik a 2020-ben immár 57. alkalommal megrendezésre kerülő LVII.
Természetbarát hét 5 estés előadássorozata, melynek neves, szakmailag kimagasló
előadói változatos témájú előadásokkal várják az érdeklődőket a BKH
Pódiumtermében.
Az 57. Természetbarát Hét programja 2020. február 3-10-ig.
2020. február 4. hétfő

Hazajárók: Börzsönytől-Ausztráliáig
Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor előadása
Vendég: Varga Csaba nagyváradi hegymászó

2020. február 5. kedd

Dr. Habil Juhász Lajos: a Nyugati –Tátra hegyvilága.

2020. február 6. szerda

Dr. Makleith László: Új-Zélandtúrabeszámolója.

2020. február 7. csütörtök

Erdélyi Zsolt: Vasfüggöny expedíció, kerékpáros
túrabeszámoló

2020. február 8. péntek

Camino Steve (Csutka István)
5000 km az amerikai vadonban – Appalachian
Trail és Pacific Crest Trail

Az ismeretterjesztő programok száma tavaly nem volt magas, így az idei tervbe
beillesztettük az egészségvédelemmel, biztonsággal és vagyonvédelemmel kapcsolatos
rendezvényeket.
Az év során több egészségügyi és fogyasztóvédelmi előadást valósítunk meg
együttműködve a Debreceni Nyugdíjas Klubbal és a Diabétesz Klubbal, szakorvosok,
szakmabeliek bevonásával. Az előadások témájában igyekszünk minden témát
érinteni: pl. diabéteszes láb és neuropátia kialakulásának megelőzése, egészségügyi
előadás - fogászat, szájhigiéna időskorban, A nyár veszélyei - fogyasztóvédelmi
előadás, dietetikus előadás, Biztonságunkért - rendőrségi előadás stb.
Idén is folytatódnak az eReDő - Feltáruló magyar múlt c. sorozat művelődéstörténeti
estéi a Motolla Egyesület - Debrecen, a Harmóniaház és a Debreceni Művelődési
Központ szervezésében.
Három éve eredtünk őseink nyomába, hogy a legfrissebb régészeti, történelmi,
művelődéstörténeti és természettudományi kutatások tényeit szembesítsük a magyar
hagyományban magunkról megfogalmazódó önképpel. Durván leegyszerűsítve a
kérdést: vajon hazudtak-e őseink magukról, amikor szkíta és hun ősökkel
büszkélkedtek, ahogyan a tudományosság ezt elég hosszú időn keresztül vádként
megfogalmazta eleinkkel szemben? 38 előadás tartalma önmagában még nem
bizonyító erejű a modern tudományosság szemszögéből, de egy alapvető irány a
legújabb tényekből már körvonalazódott, ami hitelesíteni látszik a magyarság
önmagáról vallott tudását. Feltehetjük, ha egy erkölcsi minőséggel is megtiszteljük
őseinket, hogy nem véletlenül nevelték a felnövekvő nemzedékeket évszázadokon
keresztül az íjfeszítő népek öntudatára. Ez az összetartozás-tudat műveltségünk
minden területén tárgyiasult formákat ölt, s egységes hagyományt alkot. Az „eurázsiai
szintézis”, melyről László Gyula beszélt, bennünk valóban megvalósult. Ennek most
örüljünk, féltéglával döngetve mellünket, vagy gondolkodjunk el a következményein?
Mindkettő indokolt, s egy önmagunkat és szűkebb-tágabb világunkat újraépítő
stratégia megteremtésére kell használni a múltunkból kirajzolódó szerves erkölcsi és
kulturális világmodellt. Két mondai ősünk, Hunor és Magyar magatartásából ez
következik: ez tette lehetővé minden nagy történelmi sorsfordulónk idején nemcsak
fizikai megmaradásunkat, de a magasabb minőségi szinten folytatandó „nemzeti
nagylétünket” is.
Az erkölcsi és szellemi tanítást egykor óriási népmesekincsünkből kaptuk,
erről hallhatunk idei első alkalmunkon, mely könyvbemutató és előadás egyben. De
korábbi nagy témaköreinket is folytatjuk: A magyar őstörténet összefüggésrendszerét tágítjuk India irányába, de műveltségünk eddig nem érintett területeivel,
népzenénkkel, ősi térszervezésünk emlékeivel és eleink világképének

megismerésével is bővítjük tájékozódásunk horizontját, s az idei év aktuális nagy
kérdése, Trianon 100 éve sem maradhat ki a sorozatból.
Az előadások anyagi forrását, ahogyan eddig is, önfenntartó módon kívánjuk
előteremteni: belépődíj továbbra sem lesz, de a támogatói hozzájárulásokból
fedezzük az előadók tiszteletdíját és útiköltségét. Az eddigi és ezután érkező
adományokat ezúton is megköszönjük!
2020. első félévének előadásai:
2020. február 12. (szerda) 18.00!
Pap Gábor: Három magyar szentbeszéd.
Magyar népmesék a világértelmezés szolgálatában
Könyvbemutató
Közreműködik: Grátz Antal, Gyöngy Péter, Pikó Sándor és
Pap Gábor művészettörténész
2020. február 26. 18.30
Mitikus magyar történelem Nimródtól napjainkig 11.
Bethlen Gábor –
Erdély aranykora és a szent korona
Szántai Lajos műveltségkutató előadása
2020. március 4. 18.30
A magyar hagyomány ősi formái.
Csillagos tárgyak – alföldi pásztoraink képalkotó világképe
Harangozó Imre néprajzkutató előadása
2020. március 11. 18.30
Mitikus magyar történelem Nimródtól napjainkig 12.
II. Rákóczi Ferenc kora.Az örök erkölcs szabadságharca
Szántai Lajos műveltségkutató előadása
2020. március 18. 18.30 -online
Mesélő nemezek. Vándorok takarói
Vetró Mihály nemezműves, a Népművészet Ifjú Mestere előadása
2020. március 25. 18.30
A zene ősnyelve és a magyar népzene
Juhász Zoltán népzenész, kutatómérnök előadása
2020. április 15. 18.30- online
Elfeledett régészeti lelőhelyek a kárpát-medencében.
A magyarságkutató intézet régészeti kutatóközpontjának terveiből
Makoldi Miklós régész, a Magyarságkutató Intézet Régészeti Kutatóközpontja
igazgatójának előadása

2020. április 29. 18.30- online
HÁZ – HAZA - EGYHÁZ
Szent tereinkről
Grátz Antal építészmérnök előadása
2020. május 20. (szerda) 18.30- online
India és a magyar őstörténet
Dr. Aradi Éva indológus-keletkutató előadása
2020. május 27. 18.30- online
Trianon – leplezett nemzetgyilkossági kísérlet
Pap Gábor művészettörténész előadása
A sorozat 2020. második félévében is folytatódik.
DMK Csapókerti Közösségi Háza
Az ismeretterjesztő programok, előadások többségében a közösségek alkalmain
valósulnak meg. Ezek a csoportok a Csapókerti Kertbarát Kör, az Életfa Idősek
Klubja, a Nefelejcs Természetjáró Kör, a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság, és
a Debreceni Vadászgörény Klub. Az előadások témája ennek megfelelően a
csoportok profiljának megfelelő, sokrétű. Kertészeti, egészségügyi, történelmi,
néprajzi előadások, kirándulások, tájékoztatók szerepelnek az ismeretterjesztő,
nyilvános programok palettáján. Szintén az ismeretterjesztést szolgálják a
kiállításmegnyitók alkalmával elhangzó előadások.
Tervezett együttműködő partnereink, előadóink: Dr. Sápi Levente, Dr. Vajda Mária,
Gesztelyi Tamás, Ficzere Miklós, Dr. Csajbók József, Vranyecz Artúr, ÁNTSZ, Magyar
Vöröskereszt, debreceni Természettár.
Kiemelt ismeretterjesztő rendezvények/programok
Egészségnapok ( október)
Idei egészségnapjainkon elsősorban az egészségmegőrzés, egészséges életmód
kérdéskörére koncentrálunk.
Ismeretterjesztő előadás-sorozat felnőttek / idősek számára
Három alkalmat tervezünk az év folyamán, különböző témakörökben: művészet,
történelem, helytörténet, természet, népi kultúra, és a nemzeti összetartozás
évéhez kapcsolódó előadás.
„A Föld napja” (április 22.) alkalmából környezet- és természetvédelmi
ismeretterjesztő sorozatot szervezünk gyermekek és felnőttek/idősek számára,
együttműködve a Csapókerti Baráti Kör Egyesülettel, a Csapókerti Kertbarát Körrel, a
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társasággal és a debreceni Természettárral. A sorozat

előadásokból, rendhagyó tanórákból, közösségi akciókból áll. Kiemelt rendezvénye a
Liget téri piknik. A programsorozat megvalósítása digitális eszközökkel történik.

Október 3. Fiataloktól fiataloknak (VI. Mini Con)
Távol-Keletről szóló fesztivál előadásokkal, táncbemutatókkal, jelmezversennyel,
a fiatalok aktív részvételével megvalósuló ismeretterjesztő/szórakoztató
rendezvény.
Együttműködő partner: Modern Ifjúsági Egyesület
Intézményünkben 2014 óta DJP Pont (korábbi nevén e-Magyarország) működik,
melynek keretében mentálhigiénés előadást tervezünk szakember bevonásával.
A Generációk Tudásáért Egyesülettel kötött együttműködési megállapodásunk
keretében heti rendszerességgel tartunk foglalkozásokat, amelyeken középiskolás
diákok segítik az idősebbeket eligazodni a digitális világban, tanítják őket az
okostelefonok, tabletek használatára.

DMK Józsai Közösségi Háza
A Józsai Közösségi Ház 2020-ban is kiemelt figyelmet fordít az ismeretterjesztésre
számos tudományterület érintésével.
Kertészettel kapcsolatos ismereteket szerezhetnek látogatóink az alábbi programok
alkalmával:
Józsai borverseny - Szendrei László és Juráskó István közreműködésével a
borverseny szabályairól hallhatnak az érdeklődők. (január)
Törvények, jogszabályok (Józsai Pálinka és Pogácsaverseny keretében) Vám
és pénzügyőrség előadása (március)
Néphagyomány (népzene, néptánc és népművészet, tárgyalkotás) területén bővíthetik
ismereteiket látogatóink a következő programok során:
Vendégünk Dr. V. Szatmári Ibolya etnográfus - a Józsai Díszítőművészeti
Szakkör tagjaival együttműködve (február)
Itt a farsang! – Csontos Anna etnográfus előadása a farsangi hagyományokról
(február)

Az 1900-as évek kézimunkái – előadás (március)
Hagyományos Kalotaszegi Táncrend (Határtalan találkozások –Vendégünk
Kalotaszeg település) - Dr.Varga Sándor tánckutató, egyetemi adjunktus
(Szegedi Tudományegyetem ) (március)
Kalotaszegi viseletet bemutató - (Határtalan találkozások –Vendégünk
Kalotaszeg település) (március) -online
Kalotaszegi kézművesek: a hímző, a bútorfestő, akik mesterségeik eszközeit,
fogásait, elkészült darabjait mutatják be. (Határtalan találkozások –Vendégünk
Kalotaszeg település) (március) - online
Mit jelent ma a Pünkösd? – ismeretterjesztő előadás (június)
Előadás a Zobor vidéki hímzésekről – előadó Bátori Józsefné népi
iparművész
(szeptember)
Hímezzünk együtt! - előadás és bemutató a DMK Hímző Szakköreinek
(november)
A tojásfestés tudománya- előadó Tarsoly Andorné (április)
Népzenei ismeretterjesztő előadás (2 alkalom – Cívis Népzenei Fesztivál
keretében )(november)
Halotti kultusz régen és ma - előadó Dr. Vajda Mária etnográfus (november)
Hangszerbemutató - (nyári néptánc tábor) - a gyerekek megismerik a
töröksípot, nádsípot, furulyát, kecskedudát, kavalt, hosszúfurulyát, hegedűt,
brácsát, nagybőgőt, cimbalmot. (június)
A Kárpát medence tájegységei - (nyári néptánc tábor) a gyerekek a mai
magyar nyelvterület különböző tájegységeinek kultúráját ismerik meg (
Hajdúság, Hortobágy, Nyárádmente, Sárköz, Rábaköz, Szék) néptánccal,
népviselettel, népdallal, hangszerekkel, néphagyományaival együtt. (július)
Történelmi ismereteket közvetítünk alábbi programok alkalmával:
Az 1848-49-es forradalom emlékére - Gárdonyi Sándor történész előadása
(március)
Történelmi emlékeink - 56-os megemlékezés és történelmi előadás Gárdonyi Sándor történész előadása
(október)

Az egészségmegőrzés és prevenció idén is hangsúlyos szerepet kap ismeretterjesztő
programjaink között. Egészségügyi ismereteket közvetítünk a következő alkalmak
során:
Nyitni – kék ILCO Nagy egészségnap: prevenciós előadás (március)
Egészségünk védelme – ismeretterjesztő előadás (október)
A testi-lelki egészségről hallhatnak az érdeklődők a következő programok alkalmával:
Lelki navigáció előadássorozat
Előadók: Kovács Tiborné addiktológiai konzultáns, mentálhigiénés
lelkigondozó, Dankó Ferenc mentálhigiénés lelkigondozó, lelkész és Szőllősi
Árpád lelki vezető, terapeuta
Ismeretterjesztés valósul meg a Reménypont – Életmódklub A mosolygós bíró c.
ismeretterjesztő előadássorozatán is. Előadó: Dr. Makkor Norbert bíró
előadások:
 Számít-e a bíró személyisége?
 Becsaphat-e a bíró?
 Melyik a legjobb bíróság?
 Melyik a legszigorúbb törvény és kikre vonatkozik?
 Szabadulás az adósságcsapdából
 Nyolc apokaliptikus ítélet
 Az elrontott ítélet
 Végem van, elítéltek!
(február)
A Lelki navigáció és a Reménypont- Életmódklub programjai az Adventista
Egyházzal együttműködve valósulnak meg .
A mindennapi életben hasznos, aktuális ismereteket kaphatnak látogatóink a
következő ismeretterjesztő előadások során:
Balesetek megelőzése - rendőrségi előadás
(február)
Vloggerek, youtuberek, bloggerek,celebek, influencerek – előadás

(június)
Számos új ismerethez juthatnak látogatóink az év neves napjaihoz kötődő
rendezvények alkalmával:
„Ezer arcú kultúra” – Magyar Kultúra Napjához kötődően
- Soltészné Czifra Ibolya előadása
(január)
A Nemzeti Összetartozás Napja – Gárdonyi Sándor történész előadása
(június)
Legyen a zene mindenkié! – vetélkedő és előadás a zene sokszínűségéről
(október)
Magyar Nyelv Napja- ismeretterjesztő előadás és játékos vetélkedő
A Józsai Közösségi Ház kiállításait az adott témához kapcsolódó ismeretterjesztő
előadásokkal egybekötve nyitjuk meg.
Józsai gyűjtemény - Bátori Józsefné hímző és szövő népi iparművész előadása
(május)

DMK Homokkerti Közösségi Háza
A Homokkerti Közösségi Ház 2020-ben elsősorban a hagyományőrzés, a zene, a
természetismeret, és kulturális örökségünk köré csoportosítja ismeretterjesztő
programjait. Idén is folytatódnak az előző években meggyökerezett hagyományos
előadássorozatok, ismeretterjesztő alkalmak, mint a Komolyra fordítva sorozat
klasszikus zenei koncertjeivel, a Kreatív Kemencés Délelőtt, a Motolla Egyesület
hagyományápoló alkalmai, a III. Kertvárosi Kutyák Karneválja, az Alkossunk
nagyot! sorozat alkalmai, valamint az Interaktív Hangszerbemutató.

2020-ban számos új ismeretterjesztő előadássorozat és foglalkozás bevezetését
tervezzük a közösségi házban.


Kincses városaink
Havonta szeretnénk több ismeretterjesztő alkalmat szervezni, ami szervezesen
kapcsolódik a Trianon 100 emlékévhez. Ennek egyik kiemelt programja a
Kincses városaink, édes Magyarország címet viseli. A célunk a Kárpát
medence határon túlra eső történelmi magyar városainak bemutatása
Kolozsvártól Kassáig, Nagyváradtól Eperjesig.

 A Trianon 100 emlékév másik nagy szegmensét a havi rendszerességű
Összeköt a vers minket! c. programsorozat alkalmai adják, melyek keretében
jelenlegi határainkon belül és túl születetett költőink ismert verseivel
találkozhatnak látogatóink.
 Kitekintés Európára - Német kuckó Az ismeretterjesztő előadássorozat
célja, hogy az érdeklődők alapos betekintést nyerjenek más európai nemzetek
történelmébe, fejlődésébe, helyi szokásaikba és nevezetességeibe. A havi
alkalmak középpontjában idén Németország áll.
 Európai találkozások - Az ismeretterjesztő előadássorozat célja, hogy az
érdeklődő fiatalok alapos betekintést nyerjenek más európai nemzetek
fiataljainak életébe, a mindennapok valóságába.
 Kézműves alapok, kreatív darabok
Az ismeretterjesztő foglalkozások célja, hogy a gyerekek találkozzanak a
különféle tárgyalkotás lehetőségeivel, és megtapasztalhassák az alkotó lét
páratlan varázsát.

DMK Honvédtemető és Mauzóleum Emlékhely
A DMK üzemeltetésében működő Honvédtemető és Mauzóleum Emlékhely az év
folyamán nemzeti történelmünk évfordulóihoz kötődve számos megemlékezés,
koszorúzás helyszínéül szolgál 2020-ban is debreceni általános és középiskolák,
intézmények, civil szervezetek részvételével. Az év során helyszíne lesz több vezetett
sétának, rendhagyó történelemórának, szakkörnek, tábori programnak, melyek
szintén az általános és középiskolás tanulók történelmi ismereteinek gyarapításához
járulnak hozzá. Az épített örökséget is képviselő Honvédtemető és Mauzóleum
Emlékhellyel 2020-ban is csatlakozik intézményünk a Kulturális Örökség Napjai
országos programsorozathoz, ahol a látogatók vezetett séták keretében tekinthetik
meg a temetőkertben található történelmi vonatkozású emlékműveket, a hősök
sírjait, ill. a Hősök Mauzóleumát.

DMK Kismacsi Közösségi Háza
A Kismacsi Közösségi Ház ismeretterjesztő tevékenységénél elsősorban a
környezettudatos szemlélet kialakítását, az egészségmegőrzést és a hagyományőrzést
célzó programok kapnak hangsúlyos szerepet.

Ép testben c. egészségvédő délutánunk alkalmával ismeretterjesztő előadást
hallhatnak az érdeklődők az egészségmegőrzés és prevenció fontosságáról. (október
1.)
A Nagyanyáink praktikái sorozat keretében a hagyományos kenyérsütés
folyamatába pillanthatnak be a közösségi ház látogatói a kenyér világnapján. A
résztvevők kipróbálhatják a tésztadagasztást és megtekinthetik a kemencefűtés
műveleteit. (október 15.)

DMK Nagymacsi Közösségi Háza
A DMK Nagymacsi Közösségi Háza ismeretterjesztés tekintetében továbbra is nagy
mértékben támaszkodik a Nosztalgia Hajnalcsillag Nyugdíjas Klub tevékenységére.
A 2020-as évben összesen 7 alkalommal terveznek ismeretterjesztő programokat
előadás, kvíz, filmvetítés és kirándulás formájában.
A kétheti rendszerességgel működő Főzőklub szerveződésének alapja a
gasztronómiai tudásmegosztás. Ebben az évben a terveik között szerepel külföldi
konyhák szokásaival és fogásaival is megismerkedni.
A projektfinanszírozás lezárultát követően 2020-ban is lelkesen vetik bele magukat a
korábbi résztvevők a Macsi kert - közösségi kert programba. A tagok száma a tél
folyamán kibővült 1 fővel. Csatlakozott a csapathoz egy helyi kertészmérnök
kismama, aki a kert projekt szakmai koordinálását vállalta fel. Ebben az évben a kerti
munkák holt időszakában, összesen 7 alkalommal tart ismeretterjesztő, szakmai
előadást a közösségi kert idén megvalósuló terveivel kapcsolatos szakmai témákban.
A tavalyi évben indult MacsiCafé közösségi kávézó projekt önkéntes tagjai körében
felmerült az igény arra, hogy szélesebb körű és mélyebb ismereteket szerezzenek a
kávékészítés hagyományaival, technológiájával és a kávézás kulturális szokásaival
kapcsolatban. Így a kávézó saját forrásából a 2020-as évben kávéház látogatásokat
terveznek, ahol bővíthetik a kávéval és a kávézás kultúrájával, szokásaival
kapcsolatos ismereteiket.

A 2019. év IV. negyedében indult Baba-Mama Klub első csatlakozói között szinte az
első alkalommal felmerült a még nem tudatos tudásmegosztás mellett az igény, hogy
rendszeresen legyen alkalom arra, hogy a kisgyermekgondozással kapcsolatban
felmerült kihívásokhoz legyen elérhető szakmai segítség a klubon keresztül. Ezért
keressük a lehetőséget hozzáértő szakemberek meghívására egy-egy alkalomra.

2020 júniusban tervezünk meghirdetni a nagymacsi fiatalok körében egy
természetfotós felhívást. A pályázat 18 év alatti fiatalok mobiltelefonnal készített
természetfotóira vonatkozik majd. A program célja a fiatal korosztály közösségi
programba való bevonása mellet az is, hogy ilyen „észrevétlen” módon arra
inspiráljuk őket, hogy minél több időt töltsenek a természetben a növény és állatvilág
megismerésével, megfigyelésével.

DMK Ondódi Közösségi Háza
A „Honfoglalóink nyomában" II. - történelmi fesztivál kifejezett célja a nemzeti
hagyományok őrzése és a történelmi múltunkkal kapcsolatos ismeretek bemutatása,
megosztása interaktívan, élményszerűen, a fiatal korosztály számára is érdekesen és
könnyen befogadható módon.
A 2020-as évben a tavalyi év végén indult Baba-Mama klub tagjai számára lesz
hasznos a kölcsönös tudásmegosztás támogatása és a kisgyermekneveléssel
kapcsolatos ismeretterjesztés. Az első körös igényfelmérést követően alakul majd ki a
klub ismeretterjesztő anyagának a pontos tematikája.

DMK Tímárház-Kézművesek Háza
2020-ban előttünk áll egy meglehetősen nagy feladat, hiszen a Tímárház regionális
népművészeti központtá válik. Ennek okán ismeretterjesztés tekintetében is
megsokszorozódik a feladatunk, hiszen most már nem csupán városi szinten kell
előadásokat szerveznünk, de iránymutató céllal megyei és regionális szinten is.
Célunk, hogy minél több mesterség, minél szélesebb körű megismertetését tudjuk
megvalósítani. Olyan szakemberek bevonásával kívánunk előadásokat tartani, akik
országos hírű tudással rendelkeznek, tanácsot tudnak adni nemcsak tervezés, de
kivitelezési, megvalósítási tervek tekintetében is. Szándékunkban áll szakmai
kurzusokat indítani a régióra leginkább jellemző mesterségek jeles képviselőinek
bevonásával. Mindemellett fontos elemét fogja képezni munkánknak az oktatásképzés fejlesztése is, melynek érdekében megújítjuk az intézményi és program
akkreditációnkat.
Ismeretterjesztő programjaink sorába tartoznak az évek óta hagyományosan működő
játszóházi foglalkozássorozatunk azon alkalmai is, melyeken az évkör legfontosabb
jeles napjaihoz, ünnepi alkalmaihoz csatlakozva szervezünk elméleti és gyakorlati
foglalkozásokat, előadásokat és mesterség bemutatókat 2020-ban is.
DMK Újkerti Közösségi Háza

Az Újkerti Közösségi Ház kiemelt célja és feladata az ismeretterjesztést szolgáló
programok, rendezvények szervezése és további fejlesztése 2020-ban is.
A tavaszi és őszi Egészséghét természetes, egészséges életmódot népszerűsítő, ill. az
egészségmegőrzés és prevenció fontosságát hangsúlyozó programsorát további
programelemekkel bővítjük, minél több közösségünket bevonva, a lakosság széles
körét megszólítva.
Új együttműködő partnerünkkel, a DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és
Szabadidős Ifjúsági Egyesülettel együttműködve a kerékpársportot és mozgást
népszerűsítő
- és az utánpótlásnevelést is célzó - szabadtéri sportprogramsorozatot idén is folytatni kívánjuk a Lehel utcai szánkózódomb területén,
egészséges életmódot és környezetvédelmet népszerűsítő programelemekkel
kiegészítve.
2020-ban is folytatódik hagyományos, jeles napjainkhoz, ünnepeinkhez kötődő
játszóházi programsorozatunk - melynek célja a hagyományápolás, népi értékeink,
gyökereink megőrzése, interaktív, saját élményalapú megélése - új élményelemekkel
(népi hangszerek bemutatója, hangszersimogató, élő zene, vetítések, stb.) kibővítve,
több esetben generációs tudásátadásra építve.
Ismeretterjesztő programjaink szervezésébe idén is intenzíven be kívánjuk vonni az
Újkerti Közösségi Ház saját - releváns tevékenységi körű – csoportjait, közösségeit
(Magnitúdó Klub, SZATYOR Egyesület kistermelői, Kertbarát Körök, Életreform Klub,
Életmód Klub, Főnix Irodalmi Kör, Palmetta és Mag-Tár Tűzzománc körök, Kölcsey
Szövőkör stb.).
Ismeretterjesztő programjaink sorát idén Újkerti Zöld Nap és szemétszüret
címmel új rendezvénnyel gazdagíthatjuk márciusban a TOP-6.9.2-16-DE1-201700005 pályázat keretében. A program célja a környezettudatosság erősítése,
figyelemfelhívás a környezetvédelemre, mindezt ismeretterjesztő és ökoprogramokkal az élhetőbb környezetünkért, és az újkertiek lakóhelyének szűkebb
környezetéért.
Ismeretterjesztő
előadásokkal,
gyakorlati
bemutatókkal,
környezetvédelmi kvízzel, vetélkedőkkel és az újrahasznosítást népszerűsítő
kézműves tevékenységekkel várjuk az érdeklődőket. A környezettudatosság
jegyében, szintén pályázati keretből valósul meg a Balkonkertészeti előadássorozat
és az Újrahasznosítás kreatívan c. program.
Ismeretterjesztő játszóházi programok és versenyek, vetélkedők alkalmával
idén is bepillantást nyerünk más népek kultúrájába (Bulgária, Finnország, Amerikai
Egyesült Államok, Írország), a tervezett nemzetközi önkéntes program (EVS)
keretében akár külföldi fiatalok bevonásával.
Történelmi ismereteket közvetítünk és nemzeti identitástudatunkat építjük a
Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából szervezendő nagyszabású Trianon
kiállításunkkal, melynek keretében méltóképpen emlékezünk meg nemzeti
történelmünk sorsdöntő eseményeiről. Az élményszerű ismeretszerzést

tárlatvezetések és vetítéssel egybekötött rendkívüli történelemórák segítik Oláh
László ny.á. alezredes közreműködésével.
Az előző évekhez hasonlóan 2020-ban is folytatódnak hagyományos,
ismeretetterjesztést szolgáló rendezvényeink, a a Géniusz kupa gyermek
sakkverseny fordulói, ill. közösségeink ismeretterjesztő jellegű, nyilvános előadásai
és programjai számos tudományterület (természet- és társadalomtudományok,
irodalom, művészeti ágak) érintésével (Kertbarát Körök, Főnix Irodalmi Kör, Palmetta
és Mag-tár Kör, Magnitúdó Csillagász Klub stb., Életmód Klub stb.).
A gyermeknevelés terén ismerhetnek meg gyakorlati módszereket az
érdeklődők Alternatív pedagógia módszerek szerepe az otthoni nevelésben
előadássorozat alkalmával, melyet a TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00005 pályázat
keretében valósíthatunk meg.
Az ismeretterjesztés táboraink szervezésénél idén is előtérbe kerül. (2019ben az Újkerti Közösségi Ház energetikai felújítása miatt sajnos nem állt módunkban
tábort szervezni.) Festőtanoda táborunk alkalmával a fiatalok grafikusművész
segítségével juthatnak képzőművészeti ismeretek birtokába, szakmai foglalkozásokon
elsajátítva el a festészet és a rajz alapvető technikáit. Néptánc és népi kézműves
táborunk során a Kárpát-medence, illetve a Dunántúl táncformáival ismerkedhetnek
meg a gyerekek, a tájegységekre jellemző népi gyermekjátékok, népdalok, népi
ügyességi játékok (bothajítás, botrúgás, csülközés, méta stb.) elsajátításával
gyarapítva ismereteiket., valamint ízelítőt kaphatnak a népi kismesterségek színes
világából. Fazekas táborunk alkalmával jeles szakemberek bevonásával ismerhetik
meg a mesterség alapjait az agyag tulajdonságaitól kezdve az égetésig.
A Delta Moziban rejlő lehetőségeket az ismeretterjesztésre még intenzívebben
szeretnénk kiaknázni, kapcsolódva az egyes programokhoz vetített képes
előadásokkal és filmvetítésekkel.

DMK Vénkerti Közösségi Háza
Amennyiben a vénkerti Borsos-villa a Debreceni Művelődési Központ közösségi
házaként fog működni, április hónaptól számos ismeretterjesztő program szolgálja a
lakosság ismereteinek bővítését az egészséges életmód, egészségvédelem,
fenntarthatóság - környezetvédelem, helytörténet, néphagyományok ill. művészeti
ágak érintésével.

Helytörténeti ismereteket szerezhetnek látogatóink az alábbi kiállítások és programok
alkalmával:

 Borsos József élete és munkássága dokumentumkiállítás (október),
 Kertségi séták programsorozatunk keretében Nyul Imre helytörténész
vezetésével ismerhetjük meg a Vénkert történetét, sajátosságait, a kertség
nevezetes helyeit, épületeit.
Egészségügyi ismeretek közvetítése valósulhat meg a tervezett Vöröskeresztes
Nyugdíjas Klub tevékenysége nyomán.
A klub célja tájékoztatók szervezése a Magyar Vöröskereszt tevékenységéről,
segélyezési lehetőségekről, a véradás fontosságáról, egészségmegőrzéssel,
prevencióval kapcsolatos ismeretterjesztő előadások szervezése szakemberek
bevonásával, rendszeres egészségügyi mérések biztosítása, gyógycipő program.
A környezetvédelem és a fenntarthatóság kerül a figyelem középpontjába a Föld Napja
alkalmából tervezett Zöld lábnyom c. programon.
A zenei műveltség előmozdítását hivatott szolgálni a a helyi kötődésű Művészi Zene
Körrel együttműködésben tervezett interaktív zenei előadássorozat. A művészi
zene értékfaktorának hatásai vitathatatlanok a fiatal generációkra nézve,
személyiségfejlesztő hatása és közösségformáló ereje kimagasló. Ennek jegyében
közönségnevelési és közművelődési szempontok alapján összeállított - oktató és
fejlesztő jellegű - magas társadalmi és művészi értékű, korszerű interaktív
programokkal, koncertekkel széles körben népszerűsíteni tudjuk a művészi értékű
zenét (komolyzene, jazz, népzene...).
Az évkör jeles napjaira, ünnepeire építő játszóházi sorozat keretében értékes
tanórán kívüli programlehetőséget kínálunk a városrész és környezete nevelésioktatási intézményeibe járó gyermekcsoportok számára. Foglalkozásainkon
interaktív formában, élményszerűen elevenítjük föl az adott témához kapcsolódó
népszokásokat, hagyományokat, ismereteket. Játszóházaink egyszerre szolgálják az
ismeretterjesztést, a zenei és manuális képességek, az esztétikai érzék, a nemzeti
identitástudat fejlesztését, valamint a közösségépítést.

6.6. KÉPZÉS
Intézményünk 2010 óta akkreditált felnőttképzési hely.

2019-ben lejárt mind az intézményi, mind a program akkreditációnk. Ennek
következtében mindkettő megújítására van szükség ahhoz, hogy a felnőttképzési
tevékenységünket tovább tudjuk folytatni.
Jelenleg épp az ide vonatkozó törvényi szabályozás változásának idejét éljük, mely
távlatosan azt jelenti, hogy legkorábban 2020. júliusában tudunk intézményi
akkreditációs kérelmet benyújtani az illetékes Minisztériumhoz. Ezen közben a
program akkreditáció lefolytatódhat ugyan, de az intézményi engedély megszerzését
követően tudunk újabb képzéseket megszervezni és lebonyolítani.
Felelősök: Szőnyi Sándorné igazgató helyettes, Mátrai- Nagy Andrea Bíborka
Határidő: folyamatos

6.7 KIÁLLÍTÁSOK
2020-ban a Debreceni Művelődési Központ 10 közösségi házában és a
Regionális Népművészeti Központban - korábbi Tímárház - a három állandó
(Tímártörténeti, Medgyessy Kör, és a Kendertől a fonalig) tárlat mellett közel 60
időszaki kiállítást tervezünk megvalósítani.

-

-

Kiemelt feladataink 2020-ra:
nemzeti kultúránk értékeinek közvetítése
a helyi – térségi azonosságtudat, a helyi kohézió és identitás erősítése az egyes
városrészekben, helytörténeti kiállítások, helyi alkotók bemutatkozása
kapcsán
jubiláló tárgyalkotó közösségeink magas szintű alkotó munkájának folyamatos
bemutatása
nemzeti ünnepeinkhez, évfordulóinkhoz kapcsolódó tárlatok szervezése,
különös tekintettel a nemzeti összetartozás évére
a DMK azonos tematikájú tárgyalkotó közösségeinek csoportos bemutatkozási
lehetőség biztosítása
kiállítás megnyitók pontosabb összehangolása
egységes arculat a kiállítások propagandaanyagához

A Belvárosi Galéria a város egyik legreprezentatívabb kiállítóhelye, amely egy
két évvel ezelőtti fejlesztésnek köszönhetően immár komoly technikai háttérrel is
rendelkezik. Mint ilyen évtizedek óta szolgálja nemcsak Debrecen, hanem a keleti
régió vizuális kultúrájának, művészeti életének ügyét.
A Belvárosi Galéria kiállításai 2020-ban is a nemzeti és lokális érték kettősségére, a
közösségi művészet – debreceni művészet gondolatiságára fűződnek fel.
Makoldi Sándor halála bár óriási veszteségként jelentkezett, erős szellemi kisugárzása
révén ma is jelen van Debrecen és környéke kulturális életében. Munkásságának
hatását az elmúlt két évben több tárlat is érzékeltette. Ebben az évben, a magyar

kultúra napja eseményeinek sorába illesztve adózunk a 2017-ben elhunyt Makoldi
Sándor festőművész kivételes teljesítményének, s rendezzük meg grafikáiból a
Makoldi-vonal című tárlatot. Nem csupán a mester kevésbé ismert rajzait szeretnénk
a nyilvánosság elé tárni, hanem szándékunk megmutatni azt is, mit jelentett Makoldi
számára a rajz, a vonal. Terveink szerint idén is bemutatjuk a legszebb magyar
természetfotókat Az Év Természetfotósa vándorkiállítás fogadásával, a naturArt-tal
közös szervezésben. A nyár egyik kiemelkedő programja lesz Ritók Lajos „Magyar
élettérképek” címet viselő tárlata. A kiállítás melyen székely, erdélyi karaktereket
felvonultató színes rajzok, festmények lesznek majd láthatók a Nemzeti Összetartozás
Éve programsorhoz kapcsolódik. Gyöngy Enikő zománc - és ötvösművész 35 éve
készíti gyönyörű rekeszzománc képeit és ékszereit. Az idei összegző tárlat apropója
az évforduló mellett az a Csokonai – díj is, amelyet a múlt évben vehetett át az alkotó.
A Regionális Népművészeti Központ – korábbi Tímárház-Kézművesek
Háza a Nagy Gál István utcában, a város egyik legrégebbi, eredeti helyszínen
megőrzött, az elmúlt évben felújított, ipartörténeti műemlék épületében várja újra
látogatóit reményeink szerint ez év tavasztól. 2020-ban rendezendő kiállításaikon
szép számmal válogathatunk a színvonalas bemutatók között. Kiemelt jelentőségű az
a három regionális tárlat, melyek sorát áprilisban regionális népművészeti kiállítás
nyitja a Jász- Nagykun Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület és a Szatmár Megyei
Népművészeti Egyesület közreműködésével.
Az üzenő motívumok sorozatunk idén egy kevésbé ismert, de annál különlegesebb
népművészeti motívumot, szimbólumot a gránátalmát mutatja be viseleteken,
hímzéseken, használati tárgyakon keresztül. Mint minden évben, így most is
kiemelkedő jelentőséggel bír a Kösöntyű pályázati kiállítás.
Az Újkerti Közösségi Ház a kisvárosnyi lélekszámú Újkerti Lakótelep
közösségi művelődési alapintézménye – ebből fakadóan természetesen az itt élők
művelődési igényeit szolgálja. A 14 tervezett kiállítás izgalmas színfoltja lesz az
évnek.
Az idén is megrendezzük nagy sikerű báb-és játékkiállításunkat, illetve az alkotó
művelődési közösségek, a Medgyessy Kör és a Festőtanoda évzáró bemutatkozó
tárlatát. Az elmúlt évhez hasonlóan ismét megemlékezünk a Festészet napjáról és
szervezünk kiállítást a Fotóhónap alkalmából. Tárlatvezetésekkel kísért kiállítással,
fórumokkal és rendkívüli történelemórákkal tisztelgünk a Nemzeti Összetartozás Éve
előtt az ősz folyamán. Kiemelt jelentőségűnek gondoljuk Nuridsány Éva erdélyi
születésű képzőművész a város napja alkalmából nyíló tárlatát, valamint az év végi
adventi kiállítást.
A Csapókerti Közösségi Házban ebben az évben hat kiállítást tervezünk
megvalósítani, zömmel az első emeleti klubteremben. Január hónapban a magyar

kultúra napja alkalmából a Kocsis Csaba fotográfus „Nagyváradtól Debrecenig” című
fotografikai kiállítása lesz látható az első emeleti klubteremben.
A márciusi Botanica Historica kiállítás egy a Természettár által összeállított
anyaggal a növények világába kalauzolja majd az érdeklődőket. A tárlathoz kísérő
programként gyerekeknek szóló interaktív előadást és élőnövény bemutatót is
tervezünk.
Ebben az évben is meghirdetjük hagyományos gyermek- és ifjúsági képzőművészeti
pályázatunkat. A beérkezett munkákat közül a legsikeresebbek ezúttal is a város
napja alakalmából nyíló kiállításon lesznek láthatók.
Október hónapban a jubiláló Főnix Néptáncegyüttes elmúlt 30 évéből szervezünk
fotó- és dokumentum kiállítást, majd a következő hónapban a "Mi csapókertiek"
címmel nyílik egy újabb helytörténeti tárlat.
Ezeken kívül, amennyiben kapacitásunk engedi, az előtérben felállított
paravánjainkon lehetőséget biztosítunk helyi érdekeltségű művészek, csoportok
bemutatkozására
A Józsai Közösségi Ház kiállítási tervének összeállításánál folyamatosan szem
előtt tartjuk, hogy kiállítóink között legyenek józsai alkotók, illetve olyan művészek,
akik helyi kötődéssel bírnak. Évről-évre bemutatjuk alkotó közösségeink gyarapodó
anyagát, de helyet adunk alkotó pályázatoknak is, valamint országos hatókörrel bíró
művészek bemutatkozásának is. A kiállítási anyagokat többnyire a Nagygalériában
mutatjuk be, illetve szükség esetén az előtér és a Színházterem falait is használjuk
kiállítási felületnek. Tárgyalkotó közösségeink két alkalommal mutatkoznak be az év
folyamán. A Balta faragta fa elnevezésű gyűjteményes kiállításon a Fafaragó szakkör,
míg a "Régen és Ma" című tárlaton a Józsai Díszítőművészeti szakkör tagjainak
munkáit láthatják az érdeklődők.
Áprilisban Szendrei Judit, helyi alkotó különleges technikával készült bélyeg-képeit
láthatják az érdeklődők, míg májusban józsai gyerekek munkáit állítjuk ki „Agy(Ag)
Menők" címmel. Folytatni szeretnénk a tavalyi esztendőben megkezdett
fotókiállításunkat. Oláh Tibor az idén Kalotaszegi Pillanatok-kal örvendezteti meg a
látogatókat.
Ebben az évben két neves iparművész is bemutatkozik Józsán: Bődi Ildikó textiliparművész és Petrás Mária Prima Primisszima – és Magyar Örökség díjas
népdalénekes, keramikus az MMA rendes tagja.
Egyes rendezvényeinkhez alkalmi kiállítások is társulnak, melyeket csak az adott
napokon lehet megtekinteni, ilyen lesz ebben az évben a Postagalamb illetve
Pergőgalamb kiállítás, és a Józsai Kertbarát Kör kiállítása.
A közösségi ház megnyitóit rendre ismeretterjesztő előadásokkal kötjük össze.
Bár a Homokkerti Közösségi Ház objektív feltételek terén pillanatnyilag nem
a legmegfelelőbb kiállítás-rendezésére, az öt tervezett tárlat mutatja az igényt erre az

alapvető kulturális tevékenységi formára. A közösségi házban ebben az évben két
pályázati kiállítást tervezünk megvalósítani általános iskolások munkáiból. A
Nefelejcs Hímzőkör szintén két bemutatkozással készül az év folyamán, illetve a
homokkertben is megemlékeznek egy tárlattal a trianoni döntésről.

A Kismacsi és a Nagymacsi Közösségi Házban egyaránt két-két kiállítást nyílik
2020-ban.
Bár a Belvárosi Galériát néhány évvel ezelőtt korszerűsítették, alkalmassá téve
ezzel akár országos hírű tárlatok megrendezésére is, a DMK többi kiállítótere
továbbra is jelentős fejlesztésre szorul. Optimális esetben minden egységnek
rendelkezni kellene 15-20 ép hamadekorral, és posztamenssel, mivel ezek az állandó
szállítás miatt hamar amortizálódnak. Szintén szükséges lenne, hogy a kiállító terek
falfelületei legalább egy évben egyszer át/újra legyenek festve, illetve hogy a
művészeti alkotások bemutatásához megfelelő sín - vagy paravánrendszerrel és
világítással rendelkezzenek a galériák.
Felelős: a kiállításokat szervező szakalkalmazottak
határidő: folyamatos

6.8. MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEK
A művelődő közösségek fontos szerepet töltenek be a helyi társadalom mindennapi
életében, ezért a közösségekkel való törődés és együttműködés az egyik legfontosabb
intézményi tevékenység. A Debreceni Művelődési Központ egységeiben számos
művelődő közösség működik (alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok,
népművészeti csoportok, tárgyalkotó népművészeti csoportok, valamint körök, klubok,
szakkörök-lásd táblázat), amelyek száma igény szerint folyamatosan bővül. Jelenleg
2020-ban összesen 145 közösség működik intézményünkben.
Csoportjainkkal együttműködve különböző programokat szervezünk, amelyeknek
keretében fellépést és kiállítási lehetőséget biztosítunk számukra. A
rendezvényeknek köszönhetően közösségeink bemutatkozhatnak és népszerűsíthetik
magukat.
A Debreceni Művelődési Központ számos csoportja már több évtizede működik
egységeinkben. Ebben az évben is sok csoportunk jubilál:
60 éves a Maróthy György Pedagóguskórus (DMK Újkerti Közösségi Ház)
30 éves az Életreform Egyesület (DMK Újkerti Közösségi Ház)
30 éves a Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes (DMK Csapókerti
Közösségi Ház)
20 éves a Rozmaring Népdalkör (DMK Újkerti közösségi Ház)

20 éves az Újkerti Felnőttek Olvasóköre (DMK Újkerti Közösségi Ház)
20 éves a Magnitúdó Csillagász Klub (DMK Újkerti Közösségi Ház)
20 éves a Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre (DMK Józsai Közösségi Ház)
10 éves az anzX (DMK Újkerti Közösségi Ház)
10 éves a Csapókerti Gitárklub (DMK Csapókerti Közösségi Ház)
10 éves az Ifjúsági Utcaszínházi Műhely (DMK Csapókerti Közösségi Ház)
2020-ban új közösségként kezdi meg a működését DMK Tímárház Kézművesek
Házában a tervek szerint szövő szakkör, nemezelő szakkör, fazekas szakkör, tűzzománc
szakkör.
A DMK BAM tervei között szerepel Junior Fotóklub Indítása a Debreceni Fotóklubbal
közösen.
A felújított és átadott Vénkerti Közösségi Ház tervezett új közösségei: Vénkerti
Kézműves Műhely, Vénkerti Nyugdíjas Klub, Vénkerti Vöröskeresztesek Nyugdíjas
klubja.
A DMK Csapókerti Közösségi Házában „Lyukasóra Klub” néven szeretnénk egy új
közösséget beindítani, érdeklődéstől függően heti vagy havi rendszerességgel.
Elsősorban az irodalmat és a verseket kedvelőket várjuk, korosztályi megkötöttség
nélkül.
Újra be szeretnénk beindítani ebben az egységünkben is a Szatyor Klubunkat, ami
havi rendszerességgel működne. Folyamatosan keresünk a Csapókerti Gombász Klub
élére vezetőt.
A DMK Nagymacsi Közösségi Házában Bagoly Klub néven 2020 januárjától indul
egy alapvetően kiskamaszokat célzó programunk. Ezzel az a célunk, hogy
megpróbáljuk a szombat kora esti idősávban bevonzani a Házba ezt a nehezem
megszólítható és nehezen aktivizálható korcsoportot. Egyenlőre közös társasozásra
invitáljuk őket, de az év további részében próbáljuk egyéb programokkal,
foglalkozásokkal becsábítani őket.
Ebben az évben is számos olyan nagyrendezvény lesz a Debreceni Művelődési
Központban, amely valamelyik egységünkben működő csoporthoz köthető:
- "Itt az új év, új jót hozzon!" - zenés, táncos mulatság (Macsi Nyugdíjasklub)
Nagyanyáink praktikái sorozat: farsangi szokások, csigacsinálás ( Macsi Nyugdíjas
Klub)
Márton napi sokadalom– hagyományőrző program (Macsi Nyugdíjas Klub)
Farsangi ping-pong kupa (Kismacsi Sasok)
Hímző kiállítás (Tiszta Forrás Hímzőkör)
Fazekas kiállítás ( Fazekas szakkör)
XII. Józsai Pálinka és pogácsa verseny ( Józsai Kertbarátkör)
„Nyitni-kék” ILCO –Józsai Egészségnap ( Debreceni ILCO Klub)
31. Józsai Gyermeknap ( Józsai Település és Közösségfejlesztő Egyesület)
31. Józsai Szüreti Nap ( Józsai Kertbarát Kör, Józsai Település és
Közösségfejlesztő Egyesület)
Ki-mit-tud-Területi vetélkedő szépkorúaknak ( Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület,
Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre)
Debreceni Pergőgalamb kiállítás ( Galambász Kör)

Városi bor- és pálinkaverseny (Csapókerti Kertbarát Kör)
Idősek farsangja, Idősek bálja (Életfa Idősek Klubja, Csapókerti Pávakör)
Megyei Népzenei Találkozó (Csapókerti Pávakör)
Megyei Foltvarró Műhely (Bokréta Foltvarró Kör)
Foltvarró tábor (Bokréta Foltvarró Kör)
Varrjunk a szabadban! (Bokréta Foltvarró Kör, Csapókerti Népi Díszítőművészeti
Kör)
Vadászgörény szépségverseny (Debreceni Vadászgörény Klub)
Karácsonyi hangulatban (CSKH-ban működő közösségek)
Vénkerti Közösségi Ház ünnepélyes átadóünnepsége
Vénkertből elszármazottak találkozója (Vénkertből Elszármazottak klubja)
Vénkerti Gyermeknap
Vénkerti Adventi Családi Délután
Koncertek, Interaktív zenei előadások (Művészi Zene Kör)
Széki hímzés, Mester és Tanítványai kiállítás (Homokkerti nefelejcs Hímzőkör)
Házibor verseny Kertbarát Farsang; Metszési bemutató; Megyei Slambucfőző
verseny; Szüreti Bál ( Homokkerti Kertbarát Kör)
Húsvéti Ünnepi Sakkparti ( Homokkerti Sakkbarát Kör)
Szemünk Fénye konferencia ( Életreform Klub)
Évadzáró kiállítás (Festőtanoda, Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör és
Szabadiskola)
Kórusok és Dalkörök Találkozója ( Debreceni Szépkorúak Klubja)
Adventre hangolva kiállítás ( az ÚKH tárgyalkotó körei)
Közösségek karácsonyi ünnepsége (ÚKH közösségei)
1848-as megemlékezés, Trianon 100 megemlékezés ( Margaréta Nyugdíjas Klub)
Nőnapi rendezvény (Macsi Café)

Közösségek típusai
Tárgyalkotó körök
Kertbarát körök
Körök, klubok
Előadóművészeti csoportok
Egyéb:
Egyesületek
, szövetségek , szervezetek
Művelődő
közösségek
összesen

Közösségek száma
21
5
68
36
15
145

E terület fejlesztési feladatai 2020-ban:
- olyan új közösségek létrehozása, melyekkel elsősorban a gyermek és ifjúsági
korosztályt célozzuk meg, segítve ezzel a fiatalok ismereteinek bővítését, közösségi
élményhez jutását

- 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), új
együttműködések kezdeményezése, közös munkák bemutatása (kiállítási anyagok
vándoroltatása), egymás munkájának megismerése, mind ezt a kitűzött célt
szolgálják.
- a közösségi kultúra közvetítése, fejlesztése - különös tekintettel a közösségfejlesztő
tevékenységekre, formákra.
- a csoportok tevékenységének megismertetése a helyi társadalommal. Népszerűsítő
programok, honlap, propagandamunka segítségével

6.9 PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK
Idei rendezvénytervünk közel 1000 programot tartalmaz. Terveinket szeretnénk
megvalósítani, hisz a rendezvényeink a lakosság igényeit szolgálják. Valamennyi
egységünkben folyamatos szükséglet és- igényfelmérést végzünk és ezek eredményeit
is figyelembe véve állítjuk össze éves munkatervünket. A hagyományos, évről-évre
visszatérő programjainkat az idén is megújítjuk. Új elemekkel, közreműködőkkel
színesítjük.
Havonta, kéthavonta olyan új rendezvényeket szervezünk, melyek széles körben
szólítják meg városunk, régiónk lakosságát. Ezekbe a programokba – lehetőség
szerint - bevonjuk Debrecen oktatási, nevelési, közművelődési, kulturális, valamint
szociális intézményeit is. Az együttműködések biztosítják a rendezvények
sikerességét.
2020. évi kiemelt programjaink, programsorozataink:
- XXX. Nemzetközi Betlehemes Találkozó
- XXI. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál
- Idősek Hónapja rendezvény sorozat
- Városi Kazinczy – verseny általános iskolásoknak
- „Iciri – piciri”- Óvodás Bábcsoportok Térségi Találkozója
- „Éneklő ifjúság” – debreceni gyermek és ifjúsági kórusok minősítő hangversenye
- Éneklő Ifjúság- minősítő hangverseny
- Kedv, remények, trillák – vers megzenésítési pályázat
- VI. Ondódi Pünkösdi Királyválasztás és Gyermeknap
- Gyökereim Földedbe kötnek-történelmi vetélkedő
- A Város Napja programok
- A Magyar Nyelv Napja
- Száll a madár ágról-ágra – régiós népdaléneklési verseny
- „Kultúrházak éjjel-nappal” programjai
- VIII. Találkozások Napja - központban: a generációs kapcsolatok
- Trianon 100- évfordulós megemlékezés sorozat
- Kulturális Örökség Napjai programok

- Egészséghét
- Gyermeknapi Városrészi – városkörnyéki családi programok
- Adventi Városrészi – városkörnyéki családi programok
- XVI. Csapókerti Szomszédsági Nap
- Nemzeti ünnepeink a DMK-ban
- Filmes programokat, bérletes sorozatokat szervezünk a Delta moziban a gyermek,
ifjúsági és felnőtt korosztály számára.
- Vetélkedőket, találkozókat, bemutatókat, versenyeket hirdetünk és szervezünk
kapcsolódó programokkal az óvodás, általános és középiskolás, valamint a felnőtt
korosztály számára.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI
A Debreceni Művelődési Központ az előző évek gyakorlatához hasonlóan 2020-ban is
csatlakozni kíván a „Kulturális Örökség Napjai” (KÖN) címet viselő országos
közművelődési akcióhoz. A KÖN az Európa Tanács által kezdeményezett, első ízben
1984-ben megvalósult Európai Örökség Napok rendezvénysorozat részeként 1999ben indult el hazánkban.
Az országos épületlátogató hétvége célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét épített
és szellemi kulturális örökségünk maradandó értékeire, igényt támasszon a kulturális
örökségünk iránti felelősségvállalásra, értékeink megőrzésére. A Kulturális Örökség
Napjai mára mozgalommá vált, melyben helyi önkormányzatok, közösségek, szakmai
és a civil szervezetek vesznek részt és fognak össze, hogy bemutassák épített
örökségüket.
A KÖN ingyenes programjain való részvétel egyúttal jó alkalmat biztosít a
szakemberek, önkéntesek és látogatók találkozására, párbeszédére, közösen
ünnepelve kulturális értékeinket.

DMK BELVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZA


Kiállításaink: Makoldi Sándor életművét bemutatandó,
Természetfotósa kiállítás, L. Ritók Lajos- Magyar élettérképek



hagyományos nagyrendezvényeink:
Város Napja- online
Tánc Világnapja
Nemzetközi Betlehemes Találkozó

DMK TÍMÁRHÁZ – KÉZMŰVESEK HÁZA

Az
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A Tímárház nyitásához kapcsolódó rendezvénysorozat



Regionális Népművészeti Találkozó



Regionális Népművészeti Bemutató és Kiállítássorozat

HONVÉDTEMETŐ ÉS MAUZÓLEUM EMLÉKHELY


Szeptember 21-22. 9.00-18.00
TÖRTÉNELMI SÉTA A HONVÉDTEMETŐ – HŐSÖK TEMETŐJÉBEN

A temetőkertben található történelmi vonatkozású emlékművek, a „Haldokló
oroszlán”, a 48’-as emlékoszlop, a magyar és más nemzetiségű hősök sírjainak,
valamint a Hősök Mauzóleumának megtekintése.
Helyszín: Honvédtemető és Mauzóleum Emlékhely

DMK BELVÁROSI ALKOTÓMŰHELY
 BAM WORKSHOP
A garfika világának bemutatása a Belvárosi Alkotóműhely muzeális értékű
présgépeinek használatával.

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
A Magyar Népművelők Egyesülete által tizennégy évvel ezelőtt útjára indított
Kultúrházak éjjel-nappal c. eseménysorozat célja, hogy minél többen legyenek
részesei a közművelődési intézmények által nyújtott kulturális sokszínűségnek.
Az országos közművelődési akcióhoz kapcsolódva - az előző évek hagyományaihoz
híven 2020-ban is számos értékes programmal kívánjuk ráirányítani a figyelmet
a DMK közösségi házainak nyitottságára, intézményünk sokszínűségére, a helyi
társadalomban betöltött közösségépítő szerepére.
A 2020. évi Kultúrházak éjjel-nappal program meghirdetője és lebonyolítója a Magyar
Népművelők Egyesülete. Együttműködő partnere a Hagyományok Háza, a
Közösségfejlesztők Egyesülete, a Kulturális Központok Országos Szövetsége, a
Népművészeti Egyesületek Szövetsége, továbbá a NMI Nemzeti Művelődési Intézet
Közhasznú Kft. A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti
Kulturális Alap támogatja. Az esemény fővédnöke dr. Hoppál Péter kultúráért felelős
államtitkár.
Az eseménysorozathoz 2020-ban az alábbi programokkal csatlakozunk:

DMK BELVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZA – BELVÁROSI GALÉRIA
4024 Debrecen, Kossuth u. 1.
 2020. február 14., 9.00–18.00
A MAKOLDI VONAL – kiállítás Makoldi Sándor rajzaiból
A kiállítás megtekinthető február 28-ig a közösségi ház
nyitvatartási idejében
2020-ban a Magyar Kultúra Napja eseményeinek sorába illesztve
adózunk a 2017-ben elhunyt Makoldi Sándor festőművész
kivételes teljesítményének, s rendezzük meg grafikáiból a
Makoldi-vonal c. tárlatot. Nem csupán a mester kevésbé ismert
rajzait szeretnénk a nyilvánosság elé tárni, hanem szándékunk
megmutatni azt is, mit jelentett Makoldi számára a rajz, a vonal.
Akik ismerték, tudták róla, hogy mindenhol és bármire rajzolt:
szinte minden őt érő képi élményt jellegzetes Makoldi-vonalaival
lenyomatként örökített meg. A kiállítás megtekinthető február
28-ig a közösségi ház nyitvatartási idejében.

DMK ÚJKERTI KÖZÖSSÉGI HÁZA
4032 Debrecen, Jerikó u. 17-19.
 2020. február 14., 9.00–18.00
a Maticska Jenő Képzőművészeti Kör kiállítása
A Maticska Jenő Képzőművészeti Kör a fiatalon elhunyt
őstehetségről, Maticska Jenő festőművésztőlről kapta a nevét.
Tagjai olyan elhivatott alkotók - festők, grafikusok, írók, költők -,
akik szívesen gyarapítják, osztják meg és tárják nyilvánosság elé
szakmai tudásukat. „Tevékenységük kézzelfogható, átélhető
tudást biztosít, kreativitásra sarkall, közösségi, önkéntes
cselekvésre ösztönöz. A kör a festőművészet hazai
hagyományainak ápolásán kívül a nemzetközi kapcsolatok
építését, a határon túli magyarság kulturális értékeinek
feltárását szorgalmazza. A Kör - melynek vezetője Kerékgyártó
Kálmán író, költő - tavaly ünnepelte megalakulásának 10.
évfordulóját.
A kiállítás megtekinthető február 21-ig a közösségi ház
nyitvatartási idejében.


2020. február 14. 15.00-18.00
Bálint Napi „Sláger-Péntek”

Közreműködik: a 10 éves anzX
Az idén 10 éves jubileumát ünneplő anzX csoport - nevéhez
illően -a sokféleséget, a változatosságot tartja legfontosabbnak
programjai összeállításában. Különböző formációi gyermek,
családi, valamint tánczenei, retró és rock műsorokat adnak elő.
Zenei programjuk kidolgozásánál a generációs kapcsolatok
erősítését, a magyar nyelv művelését és a tematikus műsorok
igényes megoldását tekintik kiemelt szempontnak.

DMK JÓZSAI KÖZÖSSÉGI HÁZA
4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9.


2020. február 14-15-16.
Móré Mihály festő- és grafikusművész emlékkiállítása
Móré Mihály festő-, és grafikusművész, 1924-ben született
Debrecenben és ugyanitt halt meg 1997-ben. A Derkovits
Kollégiumban tanult 1948-1949-ben. A Képzőművészeti Főiskolán
folytatta tanulmányait 1949-1953 között, ahol mesterei voltak Fónyi
Géza, Konecsni György, Koffán Károly, Szőnyi István. 1955-től
Debrecenben élt és dolgozott, élete végéig erősen kötődött a
városhoz. Jellegzetes mozgásával, karakterével, humorával
különleges figurája volt a Debrecen kulturális életének. Különleges
barátságot ápolt számos művésszel, többek között Simor Ottóval,
Hofi Gézával, Latinovits Zoltánnal. Festményeit, grafikáit számos
megyei és országos kiállításon mutatták be. Munkái külföldre is
eljutottak. 1956 kitörölhetetlen nyomott hagyott életében, amely
több munkájában is megjelenik. Munkássága elismeréséül Csokonaidíjban részesült. Jelen kiállítás anyaga a hagyaték egy része, amit az
alkotó özvegye Tariska Eszter ajándékozott a városnak a művész
halála után.



2020. február 16. 09.00-16.00
ORSZÁGOS PARÓKÁS GALAMB KIÁLLÍTÁS
Különleges élményben lehet része a galambkedvelőknek az
Országos parókás galamb kiállításon a DMK Józsai Közösségi
Házában február 16-án. A kiállításon parókás galambokat láthatnak
az érdeklődők, illetve megfigyelhetik a zsűrizés-minősítés
folyamatát is. A rendezvény a közösségi házban működő V-37

Debreceni Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület szervezésében
valósul meg.


2020. február 15. 11.00-16.00
„ITT A FARSANG” zenés táncos mulatság
A DMK Józsai Közösségi Házának szervezésében megvalósuló
hagyományos zenés-táncos mulatságon a közösségek tagjai és
vendégeik jelmezben, tánccal-muzsikával búcsúztatják a telet a
közösségi ház színháztermében.

DMK KISMACSI KÖZÖSSÉGI HÁZA
4002 Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 16.
 2020. február 15. 15.00
Farsangi Asztalitenisz Kupa
A DMK Kismacsi Közösségi Házának szervezésében megvalósuló
Farsangi Asztalitenisz Kupára telefonon várjuk a jelentkezéseket az
alábbi
elérhetőségeken:
52/716-698,
burai.luca@debrecenimuvkozpont.hu

DMK CSAPÓKERTI KÖZÖSSÉGI HÁZA
4033 Debrecen, Süveg u. 3.
 2020. február 14. 8.00-21.00
Kocsis Csaba fotográfus „Nagyváradtól Debrecenig” című
fotografikai kiállítása
Kocsis Csaba fotográfus, író, szerkesztő, előadóművész, kulturális
menedzser 1959-ben született Berettyóújfaluban. Erdésznek tanult,
végül mégis a tanítói pályát választotta, de dolgozott népművelőként és
újságíróként is. 2014 óta ismét Berettyóújfaluban dolgozik. Irodalmi
műsorokat, pódiumesteket állít össze barátaival, és szívesen énekel
megzenésített verseket. Munkája mellett írt drámát, regényeket,
valamint kiadványokat szerkeszt. 2005-ben nyílt első fotografikai
kiállítása, azóta több mint 150 alkalommal mutatkozott már be önálló
kiállításokon itthon, illetve a határokon túl Kárpátalján, Erdélyben és a
Partiumban.
„Nagyváradtól Debrecenig” című fotografikai kiállítása megtekinthető
2020. február 20-ig a közösségi ház nyitvatartási idejében.

 2020. február. 15. 14.00 – 16.00
Nyitott műhely - Értéket teremtő civil közösségek találkozója
A Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület és a Debreceni
Művelődési Központ Csapókerti Közösségi Házának közös
programja.
A Népművészeti Egyesület alkotói és a közösségi ház tárgyalkotó
közösségeinek képviselői szeretettel várják mindazokat, akik
bepillantást szeretnének nyerni az alkotás folyamatában, ki
szeretnének próbálni egy-egy kézműves technikát.
Tervezett tevékenységek: hímzés, foltvarrás, mézeskalács díszítés,
nemezelés, gyöngyfűzés

Partnereink:
Bokréta Foltvarró Kör
Csapókerti Népi Díszítőművészeti Kör
A program ingyenes, a szükséges felszerelést biztosítjuk.
helyszín: Csapókerti Közösségi Ház
DMK HOMOKKERTI KÖZÖSSÉGI HÁZA
4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 68.
 2020. Február 15. 15.00-22.00
FARSANGI MOTOLLA
Együttműködő partner: Motolla Egyesület
Helyszín: Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház
A Motolla Egyesület farsangi programján az ünnepkörhöz kötődő
hagyományokat élhetik meg látogatóink közösségi keretek között.
Népzene, táncház, kézműves játszóház, hagyományőrző farsangi
gyermejátékok, kiszebábu-tömés, kiszebábégetés szerepel a télűző
mulatság programelemei között.
DMK NAGYMACSI KÖZÖSSÉGI HÁZA
4063 Debrecen-Nagymacs, Kastélykert u. 39.


2020. február 15. 14.00 – február 16. 02.00
Nagymacsi farsang
Télűző, hagyományőrző családi délután és hajnalig tartó mulatság.

A Nagymacsi Közösségi Ház szervezésében megvalósuló farsangi
programon az ünnepkörhöz kötődő hagyományokat élhetik meg
látogatóink, majd farsangi bálon rophatják a táncot hajnalig.
Programelemek
14.00 Kézműves foglalkozás
A délutáni programokra készülve kis méretű kiszebábokat és hangkeltő
eszközöket, valmint farsangi álarcok lehet készíteni újrahasznosított és
természetes anyagok felhasználásával. Eközben télűző rigmusokat,
mondókákat tanulunk.
15.00 Fánkverseny
Az ügyes kezű és vállalkozó szellemű kezdő és gyakorló háziasszonyok
bemutathatják a fánkkészítő tehetségüket. A hagyományos bírálati
szempontok mellett kiemelt szerepet fog kapni a fánkok külalakja és
díszítése.
Minden kreatív jelentkező bátran elengedheti a fantáziáját, mert
különleges, színes és extrán díszített fánkokat várunk!
15.00 Arcfestés
A hagyományos farsangi álarc mellett arcfestéssel is kiegészíthetik
jelmezüket azok a vállalkozó szellemű jelentkezők, akik jelentkezni
szeretnének a jelmezversenyre.
16.00 Jelmezverseny
Nincs farsang jelmezverseny nélkül! Az idei mulatságon külön kiemelten
díjazzuk a tradicionális jelmezben, vagy a hagyományos maskarák ihlette
öltözékben érkezőket.
17.00 Kiszebáb égetés
A hangkeltő eszközök használatával és a korábban tanult mondókák
sorolásával az udvarra vonulunk, hogy hangoskodással és jókedvünkkel és
a kiszebábok elégetésével elűzzük a telet.
20.00 Jelmezbál és hajnalig tartó télűző mulatság
Biztosra megyünk a rossz idő és a tél elűzésében. Ha a délutáni kurjongatás és
kiszebáb égetés nem lenne elég, a biztonság kedvéért vidám, hangos zenével és
tánccal próbáljuk a zimankót olyan messzire űzni, hogy karácsonyig színét
A rendezvénysorozathoz 2020-ban is egységes plakátot készítünk, ill. valamennyi
programelem feltöltésre kerül a www.kulturhazak.hu honlapra rövid
programleírással.
Felelős: szakalkalmazottak
határidő: folyamatos

6.10.TÁBOROK
A Debreceni Művelődési Központ kiemelt feladatának tekinti a gyermekek és fiatalok
szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló táborok szervezését.
A több éve sikeres és népszerű - „Napsugár tábor”-ok mellett –sikeres pályázat
eseténErzsébet táborok indítását is tervezzük, illetve helyszínt biztosítunk a helyi
egyházakkal közösen szervezett táboroknak is, melyen a résztvevők díjmentesen
vehetnek részt.
Terveink szerint kilenc intézményi egységünkben, 38 turnusban táboroztatunk.
Táboraink tematikája szerint:
 népművészeti
 sport
 képzőművészeti
 bibliai
 történelmi hagyományőrző
 természeti - tudományos
Táboraink célja:
 néphagyományaink megismerése
 népi kismesterségei alapfogásainak elsajátítása
 néptánc tanulás
 művészeti ismeretek elsajátítása
 az úszás, a teniszjáték alapjainak elsajátítása, meglévő tudás mélyítése,
begyakorlása
 sportszerű magatartás, szemlélet megalapozása
 sport- és mozgás szeretetére nevelés
 szabadidő helyes eltöltésének megismerése, élmény gazdag eltöltése
 képességek, készségek kibontakoztatása, erősítése
 kapcsolatteremtés, barátságok kialakítása
 egymás megismerése, elfogadása
 egymásra figyelés és csoportban dolgozás elősegítése
 önálló munkára szoktatás
 az alkotó munka örömének megéreztetése
Táboraink szakmai vezetői jól felkészült, elismert szakemberek, akik munkáját
önkéntesek és közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok is segítik.
A szakmai programon túl, gazdag szabadidős tevékenységet is biztosítunk.
Felelős: szakalkalmazottak
határidő: folyamatos

6.11.PÁLYÁZATOK

6.11.PÁLYÁZATOK
 Zöld város kialakítása
A programokban konzorciumi partnerekként veszünk részt.
-

Top-6. 8.2- 15-DE 1-20 16-00002 - Debrecen Belvárosának innovatív
rekonstrukciója
Elnyert támogatás: 31 950 000 Ft

-

TO P -6.3.2-L5- D E 1-20 16-00006 - Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti
megújítása
Elnyert támogatás: 11 754 000 Ft

-

TO P -6.3.2-L5 - D E 1 - 20 1 6-0000 1 - ,,A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti
megújítása"
Elnyert támogatás: 11 754 000 Ft

-

TOP-6.3.2-16-DE1-2017-00001
megújítása

-

A

Sóház

gazdaságélénkítő

környezeti

Elnyert támogatás: : 2 820 000 Ft

 TOP 6-9-2-16 „Helyi identitás és kohézió erősítése” projektek
•

TOP-6.9.2-16 – DE1-2017-00002 „Helyi közösségfejlesztés Bánk városrészen”

•
TOP-6.9.2-16
városrészen”

–

DE1-2017-00001

„Helyi

közösségfejlesztés

Debrecen1

•
TOP-6.9.2-16
városrészen”

–

DE1-2017-00005

„Helyi

közösségfejlesztés

Debrecen2

•
TOP-6.9.2-16
városrészen”

–

DE1-2017-00004

„Helyi

közösségfejlesztés

Debrecen3

•
TOP-6.9.2-16 – DE1-2017-00006 „Helyi közösségfejlesztés Debrecen – Józsa
városrészen”
•

TOP-6.9.2-16 – DE1-2017-00003 „Helyi közösségfejlesztés Ondód városrészen”
 A Népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az
informális és non-formális tanulásban című (EFOP-3.3.4-17. számú
projekt)

A népmese témakörében informális és nem formális tanulási formák szervezése és
megvalósítása az alábbiak szerint:

A projekt keretében 30 féle különböző tematikájú programot valósítunk meg. A
programok egy része évente ismétlődik, azonban évente más-más célcsoport kerül
bevonásra. Évente 25 db non-formális, informális programot szervezünk. Minden
évben megvalósul legalább egy kompetenciafejlesztő tábor, kulturális óra,
klubfoglalkozás, alkotócsoport és élőszavas mesemondás. Minden évben legalább 3
egyéb programot is szervezünk, mint például családi nap, verseny, vetélkedő. A
programok megvalósítása során minden esetben bevonunk helyi/regionális
mesemondót vagy helyi mese hagyományokat dolgozunk fel vagy bevonunk
hagyományőrző csoportot. A programok mindegyike hozzájárul az alábbi
részcélokhoz is a pályázati felhíváshoz igazodva:
- a nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti
partnerség (együttműködés) erősítése a nevelési-oktatási intézmények
igényeinek megfelelően
- a magyar és európai népmesével és népmesemondással kapcsolatos
ismeretek átadása,
- a népmese és szóbeli mesemondás népszerűsítése,
- a köznevelésben résztvevő tanulók tudásának és készségeinek, illetve
anyanyelvi kompetenciájának fejlesztése nem formális és informális tanulási
eszközökkel.

 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása (EFOP-3.7.3-16
számú projekt)
Képzési és önképzési, valamint tudásátadási formák megvalósítása az egész életen át
történő tanulás és az andragógia eszközeinek alkalmazásával, amely nem jár
bizonyítvány, tanúsítvány stb. megszerzésével különböző tanulási formákban.

 Csoóri Sándor Alap
-

CSSP-E-TANCHAZ-2019-0075 "Toppantó" táncházak

„Toppantó!”- Debreceni Táncház célja, hogy lehetőséget biztosítsunk a
kötetlen, baráti együttlétre, az ismerkedésre és a tánctanulásra. A néptánc ma
is élő népművészeti hagyományaink egyike, amely iránt szerencsére egyre
nagyobb érdeklődés mutatkozik a fiatal generáció részéről is. Ősi kultúránk,
hagyományaink, néptánc-művészetünk megismerésének igénye a Debreceni
Művelődési Központ közösségei és látogatói részéről is tapasztalható. „A
táncház nem produkció, hanem olyan szórakozási forma, amelyben a népzene
és a néptánc zenei és mozgásnyelvi anyanyelvként, eredeti formájában és
eredeti funkciójában jelenik meg.” – írta Halmos Béla népzenekutató. Ezt az
örökséget kívánjuk ápolni, és átadni a „„Toppantól”- Debreceni Táncház”
közösségépítő programjai által. A néptáncban együtt van jelen a játék, a
mozgás és az együttlét öröme.

-

CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0025 "Múlt, jelen, jövő.."

Lehetőségünk nyílik a jelenlegi műhelyek és bemutató terek funkcióinak
átalakításával, egyben újszerű szolgáltatások létrehozásával szélesíteni többek
között a képzési repertoárt és újabb, tanfolyami keretek között működő
tárgyalkotó csoportokat létrehozni, melyek közül a nemezkészítő, vászon-,
illetve gyapjúszövő valamint a bőrműves mesterségek oktatását kívánjuk
beindítani, illetve a már meglevő szakköreink tevékenységét bővíteni, melyhez
a pályázati formában kínált anyagi támogatás segítségével kívánunk szakmai
anyag és eszköz hátteret létrehozni.
 Családbarát Munkahely
-

CSP-CSBM-19-0004 "EGYÜTT-LÉT"- egy város, tíz egység és ezer lehetőség
a családokért

Munkatársainkkal nap, mint nap a lakosok, a családok igényeinek megfelelve
dolgozunk. Közösségek létrejöttét támogatjuk, tevékenységük feltételeit
biztosítjuk. Eközben saját családunk leginkább „háttérbe” szorul. Célunk a
munkahelyi feladatok összeegyeztetése a családi élettel. Az általunk szervezett
programokba gyakran bevonjuk családtagjainkat is, de szükség van a
munkatársak és a családok részére szervezett programokra is. A mentális
egészség megőrzéséhez szükséges a rekreáció, de nagyon fontos a testi
egészség megőrzése is. Ehhez szeretnénk biztosítani az egészségügyi
szűréseket.

 NKA pályázatok
Az NKA valamennyi kollégiumához nyújtunk be támogatási kérelmet. Néhány beadott
és támogatást nyert projekt a teljességes igénye nélkül:
-

Cívis Népzenei Tábor megrendezése

-

Mestertanoda - Népművészeti kézműves tábor megrendezése

-

V. CÍVIS NÉPZENEI FESZTIVÁL

-

Etnokikelet - Tavasznyitó regionális népművészeti találkozó megrendezésére

-

Nagy Közösségválasztó- tábor megrendezésére

-

Kérdések és válaszok a civil közösségekért című program megvalósítására

Felelős: Igazgatóhelyettes
határidő: folyamatos

6.12.MARKETING STRATÉGIA
A 2020-as év több szempontból is a változás éve lesz számunkra: idén ugyanis reményeink szerint - a Debreceni Művelődési Központ teljes imázs váltáson esik át. Ez

magába foglalja a digitális vívmányokhoz és a célcsoportokhoz igazított lendületes
irányelvet követő szemléletváltást, a kinézeti elemek korszerűsítését, valamint a
névváltoztatást egyaránt. Célunk, hogy a város különböző pontjain található
egységeink továbbra is lehetőséget biztosítanak a találkozásra, a közösségi életre,
élményekre, a magyar, illetve a helyi kultúra értékeinek megismerésére, a tanulásra, a
kreativitás fejlesztésére, a szabadidő kellemes eltöltésére.
Emellett szándékunkban áll Debrecen fiatalos, valamint lendületes kulturális
központjává válni. Elengedhetetlen a műveltségi program fogalmának újra
értelmezése, ezáltal az általános ismereteket és hasznos tudást érdekesen/játékosan
ápoló és gyarapító rendezvények/előadások szervezése is. Fontosnak tartjuk, hogy
több korosztályt is bevonjunk a programokba, ehhez azonban elengedhetetlen, hogy
új kommunikációs csatornákon keresztül érjük el a közönséget. Céljaink
megvalósításához nélkülözhetetlen, hogy változtatásokat hajtsunk végre a
programtematikákon, bővítsük a kommunikációs csatornákat, valamint színes,
letisztult, modern grafikákat alkalmazzunk.
Mindezek mellett az új arculat tervezett bevezetésének időpontjára publikáljuk a
keresőoptimalizált, reszponzív honlapot és applikációt. Megújítjuk az egyéb
promotálást szolgáló kiadványokat és egyaránt elkezdjük a közkedvelt social media
felületek aktív használatát.
 ÚJ HONLAP
A Debreceni Művelődési Központ arculatával párhuzamosan sikerült kialakítanunk
egy megújult felületet, azonban terveink szerint idén számos egyéb újdonság lesz a
honlapon: TV-blog/videós-ablak, ahol az egységeinkről készített imázsfilmeket
vetítjük folyamatosan. Debrecen város első számú kulturális intézményeként
szükségesnek tartjuk az angol nyelvű felületet, tájékoztatva ezzel az idegennyelvű
érdeklődőket.
Figyelembe véve a 2019-as statisztikákat, látogatóink 67%-a mobiltelefonról
jelentkezik be, ennek megfelelően a mostani honlapunkhoz képest mobiltelefonfelhasználóbarát felület kialakítását tervezzük, tehát egy bármely eszközhöz igazodó
kereső optimalizált oldalunk lesz.

 APPLIKÁCIÓ
Elkészült egy smart app alkalmazás, mely a telefonon való tájékoztatást, tájékozódást
segíti. Az alkalmazással közösségeink és projektjeink tevékenységei is könnyen
elérhetőek.
FOTÓ, VIDEÓ

Felvettük a kapcsolatot egy kisfilmeket/videókat gyártó céggel, ők imázs videókat és
egyéb rövid videókat fognak készíteni a kiemelt programjainkról, egységenként. Ezek
a videók felkerülnek majd a megújult honlapunkra is.
Az új honlapunkon lesz külön videós fül, amin folyamatosan futnak majd az új videók,
melyről átnavigálhat a látogató a youtube csatornánkra is.
 NYOMTATOTT ANYAGOK
A megújulás jegyében több nyomtatott anyag: szórólapok, poszterek, brosúrák,
katalógusok, újság és magazin hirdetések, matricák, plakátok, fotófal, 3D-s logó
készítése javasolt.
2020-bAn a látogatók/korcsoportok egyéni igényeihez igazodva megújítjuk a
programfüzetet is, hogy programjaink minél átláthatóbb felsorolásban jelenjenek
meg.
A megújulás jegyében egységenként lesznek ismertetve a programok, külön
bontásban. Programajánlót készítünk egységenként, rajta a havi fontosabb
programok kiemelve, ebből készülhet plakát vagy szórólap is.
 KÜLTÉRI DEKORÁCIÓS ELEMEK
Figyelemfelkeltő kültéri dekorációs elemek bevezetése majd az új logo létrejötte után:
3D-s logo, fotófal
(A sajtótájékoztatók, valamint a nagyobb programok alkalmával javasoljuk a
logónkkal ellátott PR termékek osztogatását is. Ezek lehetnek pendrive-ok, tollak,
illetve jegyzetfüzetek egyaránt.)
 PR/PUBLIKÁCIÓ
Fontosnak tartjuk, hogy a médiában való megjelenésünket erősítsük, és gyakorta
jelenjenek meg rólunk minőségi szakmai írások is. Valamint, hogy kihasználjuk a sajtó
adta lehetőségeket, azaz, hogy hirdessük magunkat az írott és az elektronikus
felületeken egyaránt. A város mérvadó intézményeként emellett nélkülözhetetlen,
hogy intenzívebb módon megjelenjünk a város közösségi szempontból kiemelt
eseményein.
(Különös tekintettel az ingyenes rendezvényekre, mint ahogyan 2019-ban: pl.,
Campus fesztivál, Családi expo)

 SOCIAL MEDIA
A közösségi oldalak fokozatosan növekvő tendenciáját figyelembe véve nagyobb
hangsúlyt kell fektetnünk a közösségi oldalakon való megjelenéseinkre: Facebook,
Instagram, Youtube. Így a közeljövőben megújult, figyelemfelkeltő posztokkal

szeretnénk képviseltetni a Debreceni Művelődési Központot. Élő bejelentkezésekkel
tehetjük színesebbé a közösségi oldalainkat (bármelyik egység megvalósíthatja)
tarthatunk online tárlatvezetést, kiállítás bemutatót.

7. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV 2020.
A Debreceni Művelődési Központ feladata, hogy Debrecen város és a környékbeli
települések teljes lakossága számára járuljon hozzá a kulcskompetenciáik
fejlesztéséhez, segítse a kisebb- és nagyobb csoportokon keresztül a
közösségteremtést, nyújtson lehetőséget a tartalmas kikapcsolódásra, a szabadidő
hasznos eltöltésére, biztosítson kulturális élményeket, fejlessze az egyéni tudást,
képességeket, közvetítsen információkat.
A fejlesztendő területeket stratégiánkban megfogalmaztuk:
Kulcskompetenciák fejlesztése
Közösségfejlesztés
Szabadidő, rekreáció biztosítása
Ágazati és intézményi együttműködés
Szervezetfejlesztés
Minőségfejlesztés
Esélyegyenlőség biztosítása
Környezetvédelem
A fejlesztés érdekében az alábbi feladatok végrehajtását tűztük ki célul:
Betartjuk és betartatjuk a jogszabályokat.
Bővítjük, szélesítjük, és fejlesztjük kapcsolatainkat.
Tapasztalatainkat felhasználjuk a folyamatos minőségemelés érdekében.
Feltárjuk a hiányosságokat és intézkedünk azok megszüntetéséről.
Fejlesztjük ismereteinket.
Növeljük a belső képzések számát, igazodva a változó igényekhez és körülményekhez.
Lehetőséget biztosítunk minden társadalmi rétegnek a megfelelő kulturális
programok szervezésével ismeretszerzésre, rekreációra, a szabadidő hasznos
eltöltésére, közösségi élmények szerzésére.
Látogatói elégedettséget szolgáló intézményi körülményeket biztosítunk.
A Debreceni Művelődési Központ 2017-ben harmadik alkalommal pályázta meg és
nyerte el a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím”-et, három tevékenységi
területen. (tábor, kiállítás, rendezvény). 2020-ban újra tervezzük pályázatunk
benyújtását.
Munkafolyamatainkat minőségbiztosítási szempontok szerint vizsgáljuk, és végezzük.
A fejlesztési folyamatokat kollégáinkkal együttműködve valósítjuk meg az
önértékelési gyakorlat szempontjai szerint.
A minőségbiztosítási rendszert folyamatosan szem előtt tartva, az intézményi
egységeink látogatói, partnerei magasabb színvonalú, minőségi szolgáltatást kapnak.

Minőségirányítási rendszerünk szolgálja a látogatói igényeket, úgy hogy közben
magas szinten megfelel a szakmai elvárásoknak is. Igyekszünk az elvárásokat
meghaladó szolgáltatásokat nyújtani emelve munkánk színvonalát és a
szolgáltatásainkat igénybevevők igényszintjét.
Munkatársaink tevékenységük során minden munkafolyamatot összevetnek a
minőségbiztosítási szempontrendszerrel, mely által a szolgáltatásaink színvonala is
emelkedik, a partnereink elégedettsége növekszik.
Munkánkról, szolgáltatásainkról folyamatos visszajelzések érkeznek, ez alapján
végzett önértékelésünk jelöli ki a további irányt számunkra.
A Debreceni Művelődési Központ valamennyi munkatársa elkötelezi magát a
legmagasabb szintű, minőségű körművelődési munka mellett.

Terveink:
Hatékony információ csere és belső kommunikáció fejlesztése:
Havi rendszerességgel megtartott szakalkalmazotti értekezleten
határidő: 2020. december 31.
felelős: igazgató, igazgató-helyettes
Szervezetfejlesztés és minőségbiztosítás:
Havi rendszerességgel megtartott értekezleten, kiscsoportos megbeszéléseken
határidő: 2020. december 31.
felelős: igazgató, igazgató-helyettes, osztályvezetők
Intézményi folyamatok vizsgálata és fejlesztése:
Munkaértekezleteken
határidő: folyamatosan 2020. december 31.
felelős: igazgató, igazgató-helyettes, osztályvezetők, egységvezetők
Az intézményi dokumentációk vizsgálata készítése:
határidő: folyamatosan 2020. december 31.
felelős: igazgató-helyettes, osztályvezetők, egységvezetők, szakalkalmazott dolgozók
Az intézményi folyamatábrák készítése:
határidő: folyamatosan 2020. december 31.
felelős: igazgató-helyettes, osztályvezetők, egységvezetők, szakalkalmazott dolgozók
Dolgozói elégedettség vizsgálata:
határidő: 2020. december 31.
felelős: igazgató
Látogatói elégedettség vizsgálata:
határidő:folyamatosan 2020. december 31.-ig
felelős: igazgató, igazgató-helyettes, osztályvezetők, egységvezetők, szakalkalmazott
dolgozók
Munkacsoport alakítása a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím”-pályázat
előkészítéséhez

határidő: 2020. április 30.
felelős: igazgató, igazgató-helyettes
A „Minősített Közművelődési Intézmény” Cím – pályázat elkészítése
határidő: 2020. augusztus
felelős: igazgató, igazgató-helyettes, munkacsoport tagjai, egységvezetők

8. PARTNERKAPCSOLATAINK FEJLESZTÉSE 2020-ban
A Debreceni Művelődési Központ meglévő és megújuló partnerkapcsolatai rendkívül
kiterjedtek és szerte ágazóak. Ez a folyamat alapvetően bővülő tendenciát mutat.
Mindez azért bír kiemelt jelentőséggel, mert a 2020-as esztendőben még több
közösséggel és civil szervezettel tudnak a Debreceni Művelődési Központ
munkatársai, egységei együttműködést megvalósítani.
A partnerkapcsolatok bővülése alapvetően kettős rétegződésben összegezhető.
Egyfelől örvendetes tény, hogy a Debreceni Művelődési Központ egységei
folyamatosan bővülő és szerteágazó, változatos tevékenységet felölelő közösségekkel
vannak kapcsolatban. Ezen a ponton hangsúlyosan ki kell emelni a Debreceni
Művelődési Központ partnerkapcsolatok terén három élen járó egységét: a DMK
Újkerti Közösségi Házát, a DMK Csapókerti Közösségi Házát, továbbá a DMK Józsai
Közösségi Házát. Természetesen a többi egység is szép példáját mutatja a
partnerkapcsolatok tevékeny és együttműködő karakterének, de a fenn említett
három egység kiemelkedő mutatókkal rendelkezik. Ez sok tekintetben érhető, hiszen
a Debreceni Művelődési Központ hálózati működése előtt az Újkert és a Csapókert is
nagy civil és partnerkapcsolati fellegvárnak számított, amit az elkötelezett munka
csak tovább erősített.
A másik jelentős pólus azzal van kapcsolatban, hogy a Debreceni Művelődési Központ
a TOP6.9.2.pályázat keretében hangsúlyos felelősséggel bír a helyi társadalom
irányába. A közösségfejlesztés nem képzelhető el tevékeny közösségek, partnerek
hiányában.
Ennek érdekében a Debreceni Művelődési Központ munkatársai a helyi cselekvési
tervek, és mutatók kiépítése folyamán folyamatosan keresték azokat a partnereket,
közösségeket, akik hisznek az összefogás és az együttműködés hatékonyságában.
Az egyházi partnerektől a sportot középpontba hordozó közösségekig nagyon
változatos az együttműködők köre.
Ez a széles és bővülő együttműködés garanciája lehet 2020-ban és az elkövetkezendő
években a hatékony együttműködéseknek és a helyi társadalom közösségi
kohéziójának. A lenti katalógus (abc sorrend) a kiszélesített partnerkapcsolatokat
mutatja be.
ALSÓJÓZSAI NYUGDÍJAS EGYESÜLET
Vezető: Pásztor Ferencné
4225 Debrecen, Tokaji utca 19/a

06/20/4715340; email: pasztorferencne2011@t-online.hu
Összejöveteleiken a közös baráti beszélgetés és szabadidős tevékenység mellett
egészség megőrzési, bűnmegelőzési, jogvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást is
végeznek. Nótakörük és tánccsoportjuk rendszeresen fellép nyugdíjas
rendezvényeken. Részt vesznek egyesületeket támogató pályázatokon, a megnyert
összegeket közösségi rendezvények, kirándulások szervezésére fordítják.
ANJOU UDVARI LOVAGOK EGYESÜLETE
Vezető: Pávay Tibor
Székhely: 4032 Debrecen, Illyés Gyula u. 9.
Tel: 30 700-2347
E-mail: pavaytibor@gmail.com
Tevékenység: Az Egyesület célja a magyar lovagi hagyományok és az európai lovagi
kultúra kutatása, ápolása, és méltó továbbvitele, gazdagítása. Különböző
rendezvények keretében, bemutatókon, előadásokon igyekeznek megismertetni az
udvari-lovagi hagyományt, történelmi és kulturális ismeretet oktatnak magyar és
angol nyelven.
BUSHIDO KARATE SPORTEGYESÜLET
Vezető: Őri Krisztián
4225 Debrecen, Kiserdő utca 74.
06/20-389-4853; email: bushidokaratesportegyesulet@gmail.com
A sportegyesület 2019-ben ünnepelte alakulásának 30 éves évfordulóját. Az egyesület
alapelve: jellem, becsület, akarat, önuralom, tisztelet.
A sportágat gyermekeknek és felnőtteknek is tanítják. Rendszeresen vesznek részt
versenyeken.
DEBRECEN-SZÉCHENYI-KERTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Jenei Zoltán lelkipásztor; 4031 Debrecen, István király tér 2., Tel.: 52/417–528,
E-mail: debrecen-szechenyi.kert@reformatus.hu
Tevékenység: A gyülekezeti ház közösségi kulturális színtér: Mindenki Otthona
Foglalkoztató Ház – gyermek-istentisztelet, konfirmációs oktatás, ifjúsági óra,
játékterem – biliárd, pingpong, csocsó, sakk, társasjáték –, filmklub, zenehallgatás,
számítógép-internet, kézművesség. A templomudvar gyermekjátszótér, sportpálya,
bográcsozó hely. Az egyházközségben szociális szolgálat működik: idősek nappali
ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés.
CSAPÓKERTI BARÁTI KÖR EGYESÜLET (1994)
Vezető: Törökné Csécs Lenke elnök
Székhely: 4033 Debrecen, Süveg u. 3.
Tel: 20 357-7010
E-mail: csbkke@gmail.com
Tevékenység: A szervezet a Csapókerti Közösségi Házban működő közösségek,
klubok egyesületek tagjait, vezetőit fogja össze. Célja, hogy az itt lévő közösségek
pontosabb képet kapjanak egymás tevékenységéről, véleményükkel, javaslataikkal
segítsék a Ház működését, szakmai tevékenységét, együttműködésüket erősítsék. Az
egyesület részt vesz, együttműködik a Csapókerti Közösségi Ház közösségi

nagyrendezvényeinek,
közösségi
megmozdulásainak
előkészítésében
és
megvalósításában, a közösségi ház tevékenységének, szolgáltatásainak bővítésében.
CSAPÓKERTI KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
Vezető: Matkó Mária elnök
Székhely: 4033 Debrecen, Süveg u. 3.
Tel: 30 953-1871
E-mail: matkomaria@gmail.com
Tevékenység: 1985-ben a Csapókert városrész lakosai alapították az egyesületet. Ez
az egyik legrégebbi közművelődési egyesület Debrecenben. Fő tevékenységük
közművelődési, kulturális, szabadidős és sporttevékenységek szervezése.
Rendszeresen rendeznek nyilvános zenés, műsoros esteket (névnapi bálok, farsang,
szilveszter, szüreti bál stb.). Évente egy-két alkalommal kirándulást szerveznek
tagjaiknak az ország különböző tájaira. Az egyesület együttműködik a Csapókerti
Közösségi Ház közösségi nagyrendezvényeinek, megmozdulásainak előkészítésében
és megvalósításában.
CSAPÓKERTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Vezető: Lakatos Zoltán református lelkész
Székhely: Debrecen, Mátyás király u. 23/b.
Tel: 20 967-6574; 52 448-601
E-mail: refcsapokert@gmail.com
Tevékenység: A Csapókerti Református Egyházközség partnerként évek óta részt
vesz a közösségi ház rendezvényeinek sikeres megvalósításában.
A templomkert állandó színhelye nyári közösségi programjainknak (Varrjunk a
szabadban!, Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál és Ifjúsági Találkozó, Csapókerti
Szomszédsági Nap), adventi hangversenyeinket pedig a templomban szoktuk
megrendezni.

CSIPKEVERŐ SZAKKÖR
Vezető: Buka Csabáné
Telefonszám: 30/354-2784
A szakkör tagjai a legismertebb magyarországi csipkestílusokkal ismerkednek a
foglalkozásaikon. Egészen az alapoktól kezdve technikai tudásukat fejlesztve
sajátítják el a csipkekészítés fortélyait. A szakkör keretin belül hozzáértő szakmai
tudást biztosítva elsősorban gondolatébresztő formai és mintabeli eljárásokat
ismernek meg, mely csekély mennyiségű eszköz és anyagszükséglet révén otthon is
folytatható.

DEBRECENI ALKOTÓ KÉPZŐMŰVÉSZEK
Vezető: Dr. Medveczky Nóra T: 06-70-5253107
A DAK 2006-ban alakult, a csoport tagjai nem hivatásos képzőművészek, ugyanakkor
elhivatott alkotók, akik készségük mellett, művészeti alapismereteiket különböző
szabadiskolákban szerezték. Fejlődésüket autodidakta módon, valamint
művésztelepek, alkotótáborok rendszeres résztvevőjeként biztosítják. Céljuk, hogy a
csoport révén szervezetten vegyenek részt Debrecen város művészeti életében

évente 2-3 közös kiállítás rendezésével. Jelenleg nyolc tagja van a csoportnak.
Mindannyian festők.
DEBRECENI POLGÁRŐR EGYESÜLET CÍVIS VÁROSÉRT
Vezető: Sziklássi Péter
4225 Debrecen, Tokaji utca 19/a
06/30/6214914
sziklasi.peter68@gmail.com
Az egyesület alapfeladata Debrecen közigazgatási területe és annak közvetlen
vonzáskörzete közbiztonságának és közrendjének fenntartása, a bűnmegelőzés, a
lakosok és a település javainak védelme.

DEBRECENI NYUGDÍJAS EGYESÜLET
e-mail:
Vezető: Nagy Barna T: 06-70-3409912
A Debreceni Nyugdíjas Egyesület a város legnagyobb létszámú és legaktívabb civil
szervezete. A tagok száma az 1989. szeptember 22-i megalakulása óta 70 főről közel
400 főre emelkedett. A klubot 15 fős elnökség irányítja társadalmi munkában.

DEBRECENI SAKKISKOLA EGYESÜLET
e-mail: sakkiskola@gmail.com
Vezető: Juhász Mihály T: 06-20-5005237, +36 30 589 2997
Egyesületük 2009-ben alakult. Céljuk kettős, egyrészt az utánpótlás nevelése az
egyesület részére, másrészt a sakk pedagógiai hasznosítása az iskolai oktatásban. A
tanulást segítő logikus gondolkodás fejlesztése, a sokoldalú személyiség biztosítása.
Havi
rendszerességgel
rendeznek
Géniusz
Kupa
címmel
országos
gyermeksakkversenyt.
DEBRECENI ILCO EGYESÜLET
Vezető: Bátori Józsefné
4225 Debrecen-Józsa, Csonkatorony u. 74. sz.
30/447-6795; email: batorineeszter@gmail.com
A csoport elsődleges célja a prevenció és a segítségnyújtás a hasonló problémákkal
küzdő embereknek.
Rendszeresen szerveznek egészségnapokat, egészségmegőrző programokat.

DEBRECENI
EGYESÜLET

KERÉKPÁROS ÉS SPORT ÉS SZABADIDŐS IFJÚSÁGI

e-mail: dksi.info@gmail.com
Vezető: Nagy II. Zoltán, 30/198-7733
A kerékpársporttal kapcsolatosan biztosítsa a kerékpáros sporttevékenység
gyakorlását, a versenysport, a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés és a
szabadidősport területén, valamennyi kerékpáros szakágban.

DEBRECENI EÖTVÖS SPORT EGYESÜLET
e-mail:

Vezető:
Rendszeres testedzési, sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása. - kulturális
rendezvények, kiállítások szervezése, káros szenvedélyek elleni felvilágosító
tevékenység, - az egyesület sporteszközeinek karbantartása, fejlesztése, - túrák,
sporttáborok szervezése, - az egészséges életmódra nevelés, rendszeres testedzés,
sportolás érdekében meggyőző propaganda tevékenység szervezése.

DEBRECENI FOTÓKLUB
e-mail:
Vezető: Máthé András +36-20-9465230
1931. február 17-én alakult meg a Debreceni Fotóklub, melynek vezetője Aszmann
Ferenc (1907-1988) kereskedő, később nemzetközi hírű fotográfus volt. A II.
világháború borzalmas pusztításokat okozott a fotográfia területén is, így amikor
1957-ben újra megalakult a Debreceni Fotóklub az Ady Művelődési Ház, majd a
Kölcsey Ferenc Megyei és Városi Művelődési Központ fogadja be őket. A 70-es évek
közepétől a nyolcvanas évek elejéig, a Debreceni Fotóklub lendületes, sikeres
időszakot élt meg. Vadász György tragikusan korai halála után Vencsellei István vette
át a klub irányítását, majd 2007-től Máthé András a klub szakmai vezetője. A tagság
létszáma napjainkra jelentősen megnőtt, jelenleg 48 igazolt taggal büszkélkedhetnek.
DEBRECEN KERTSÉGI POLGÁRŐR SZERVEZET
Vezető: Uj István elnök
Székhely: Debrecen, Süveg u. 3.
Tel: 30 621-7036
E-mail: ujjistvan@gmail.com
Tevékenység: Részt vesznek debreceni rendezvények biztosításában (a közösségi
ház rendezvényeit is ők biztosítják). Részt vállalnak különböző közösségi
tevékenységekben: szemétszedés, parlagfű-mentesítés, iskolák, és a közösségi ház
rendezvényein közlekedési versenyt rendeznek.

DEBRECENI KOREAI KULTURÁLIS EGYLET
e-mail:
Vezető:A Debreceni Koreai Kulturális Egylet egy nonprofit kezdeményezés, melynek
célja elsősorban az, hogy megismertesse a cívisvárossal a koreai kultúra szépségét. Ez
azonban szerencsénkre hamar kinőtte magát – nem csak a koreai kultúra bemutatása,
de a megszerettetése is a célunkká vált. Egyletünk 2015 februárjában alakult meg egy
spontán ötlettől vezérelve, majd ezt követve áprilisban már egy egész napos
rendezvénnyel mutatkoztunk be a nagyérdeműnek. Ezt már májusban újabb program
követte, így egyre több alkalom nyílt a Korea-kedvelők számára, hogy egymással is
találkozhassanak, együtt élvezhessék az előadásokat, különböző színes
foglalkozásokat.

Debreceni Origami Kör
Vezető: Földesi Zoltánné
Telefonszám: 30/364-8526

A Kör célja, hogy lehetőséget nyújtsanak a papírhajtogatás kedvelőinek, hogy új
modelleket, kreatív felhasználási lehetőségeket tanulhassanak és taníthassanak.
További fontos feladatának tartja az origami széleskörű megismertetését,
sokoldalúságának bemutatását, tanítását gyermekek, felnőttek számára.
Tevékenységei közé tartozik továbbá az origami, mint játszóházi foglalkozás
elterjesztése, illetve nagyrendezvényeken (farsangi, gyermeknapi és karácsonyi
programok) való közreműködés.

DR BÉRES ANDRÁS NÉPTÁNCEGYLET
e-mail:
Vezető: Hercz Vilmos +36-70/933 99 20
Összegyűjti és műsoraiban feldolgozza az alföldi magyar néptánc hagyományokat,
dalokat, táncokat.

DMJV BOLGÁR NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
e-mail: aniko.deleff@gmail.com
Vezető: Szilvainé Deleff Anikó
Célja a bolgár kultúra bemutatása, megismertetése, megtartása különböző
rendezvényeken keresztül. Találkozási lehetőséget biztosítani a bolgár származású
tagoknak, valamint a bolgár kultúra iránt érdeklődőknek.

ERDÉLYT JÁRÓK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
e-mail: (30) 932 2875
Vezető:
Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesületet 2010-ben, Debrecenben alapította a baráti
társaságunk. 2006-óta rendszeresen túráztunk, kirándultunk Erdélyben és úgy
gondoltuk: egyesületi formában több lehetőségünk lesz, hogy az általunk
megfogalmazott célokat elérjük. Elsődlegesen azt szeretnénk, hogy a velünk
kapcsolatban állók Erdélyről a kellő ismeretanyag birtokában tudjanak nyilatkozni.
Ehhez az szükségeltetik, hogy a tagjainkkal és tagjaink által a szélesebb közönséggel
megismertessük Erdély múltját és jelenét, valamint erőnkhöz mérten tegyünk azért,
hogy az erdélyi magyarság szép és biztos eljövendőket élhessen meg.
ÉLETREFORM EGYESÜLET
e-mail: szabolcsi.eva@gmail.com
Vezető: Kövesi Péterné T: 06-70-258-0551
Egyesületünk, a Debreceni Életreform Egyesület és reiki klubunk az Újkerti Közösségi
Házban működik.
Összejöveteleink többnyire reiki meditációval, energiakörrel kezdődnek, majd
előadás, beszélgetés jö. Lehetőség van egymás – és az érdeklődő vendégek reiki
kezelésére, tanácsadásra egyéni vagy csoportos formában is.

A város, és a közösségi ház érdeklődő közönsége nyílt napokon ismerkedhet meg
tevékenységünkkel, és kaphat segítséget tagjainktól.
FELSŐJÓZSAI NYUGDÍJASOK BARÁTI KÖRE
Vezető: Soltészné Czifra Ibolya
4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi u. 9.
30/4509812; email: ibiczifra@freemail.hu
A heti rendszerességgel megtartott találkozók alkalmat adnak baráti beszélgetésekre,
szabadidős tevékenységekre. Közösségük rendszeresen részt vesz a józsai kulturális
programokon, közösségi rendezvényeken.

FÉNY FELÉ ALAPÍTVÁNY
Vezető: Dr. Sullerné Márta
4225 Debrecen, Harmat utca 41.
52/787993, 20/3133574; email: ffamentes@gmail.com
Az alapítvány küldetése hogy a fogyatékkal élő gyermekeknek és felnőtteknek
segítsen, megteremtse számukra egy jobb élet lehetőségét.
FORRÁS LELKI SEGÍTŐK EGYESÜLETE
Vezető: Berényi András elnök
Tel: 52 492-757
Székhely: 4028 Debrecen, Ember Pál u. 19.
E-mail: iroda@forrasegyesulet.hu
Tevékenység: Az Egyesület 1990-ben alakult meg azzal a céllal, hogy a lelki és
egzisztenciális krízisben lévő emberek, családok számára minél könnyebben elérhető
szolgáltatásokat biztosítson. A negyvenezer lakosú tócóskerti lakótelepen pszichoszociális konzultációs intézményt alakítottak ki Forrás Tócóskerti Segítő Szolgálat
néven, ami később Forrás Mentálhigiénés Központtá alakult át, melynek három
részlege: a Családsegítő Szolgálat, a Gyermekjóléti Szolgálat, és a Szenvedélybetegek
Nappali Ellátása.
Az évek során a Mentálhigiénés Központ két részleggel gazdagodott: Pszichiátriai
Közösségi Ellátással és a Szenvedélybetegek Közösségi Ellátásával, majd
Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátásával bővült a Mentálhigiénés Központ
tevékenysége.
FŐNIX GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI NÉPTÁNCEGYÜTTES
Vezető: Törökné Csécs Lenke művészeti vezető
Székhely: 4033 Debrecen, Süveg u. 3.
Tel: 20 357-7010
E-mail: lencsecske@gmail.com
Tevékenység: A Főnix Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyüttes 1990-es megalakulása
óta számos hazai és nemzetközi sikert tudhat magáénak. Önfenntartó civil
szervezetként, az eltelt 30 év alatt több kiemelkedő hazai és nemzetközi rendezvény
ötletadó gazdája, lebonyolítója volt az egyesület. A szakmai munka három korosztályú
csoportban folyik. Az együttes vezetői a néptánc iránt érzett szeretetből, fizetés

nélkül, munka és család mellett vállalják a szakmai irányítást, végzik az együttesi,
egyesületi feladataikat.
A Debreceni Művelődési Központtal közös rendezvényük a Tűztánc Ifjúsági
Táncfesztivál és Ifjúsági Találkozó, az Országos Karikázó Fesztivál és a Béres András
Koreográfus Verseny és szakmai konferencia.

Főnix Irodalmi Kör
Vezető neve: Mag Imre
Telefonszám:
70/431-9953
A csoport az AKIOSZ-ból (Alkotó Képzőművészek és Írók Országos Szövetsége) való
kiválása után 2009 őszétől működik Főnix Irodalmi Kör néven. Jelenlegi tagsága 25 fő.
A tagok között prózaírók, versírók és meseírók vannak, akik rendszeres résztvevői
különböző rendezvényeknek (nyugdíjas találkozó, irodalmi összejövetelek, farsangi
bálok,) versenyeknek és kiírt pályázatoknak.
FŐNIX DALA címen újságot is szerkesztenek, melyet maguk jelentetnek meg
negyedévente
és
eljuttatják
az
ország
valamennyi
részébe.
Szeretettel hívnak és várnak minden irodalom iránt érdeklődő, alkotni vágyó fiatalt és
időset egyaránt.
FUTMESA DEBRECEN HUNGARY - DEBRECENI VERSENYSZERŰ GOMBFOCI
Vezető: Kovács Nándor
Tel: 30 872-0472
Székhely:
E-mail: kovacsnandor1974@freemail.hu
Tevékenység: a versenyszerű és az amatőr gombfoci népszerűsítése.

FÜREDI ÚTI REFORMÁTUS MISSZIÓ EGYHÁZKÖZSÉG
e-mail: debrecen-furedi.ut@reformatus.hu potoraron@yahoo.com
Vezető: Dr. Pótor Áron lelkész T: +36-30-678-2502
Az Újkerti városrész közösségi életében az egyház is fontos szerepet tölt be. A
Debrecen-Füredi Úti Református Missziói Egyházközség, Debrecen egyik
legfiatalabb református gyülekezeteként lelki otthont kíván nyújtani az érdeklődő,
Istent kereső emberek számára. A gyülekezetben nyitott és befogadó közösségre
találhatnak a városrész lakói. Az istentiszteleti alkalmakon túl számos kulturális és
közösségi program (pl. kiállítások, baba-mama klub, énekkar, zenekar, bibliakör,
ünnepkörökhöz kötődő családi programok) kínál lehetőséget a közösségi életre.

GADE ( Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete)
e-mail: tamusgrafik@gmail.com
Vezető: Tamus István +36-30-3830527
A GADE szellemi elődjének tekinthető, grafikusokat és gyűjtőket összefogó Ajtósi
Dürer Céh, 1935. október 29-én alakult meg. A csoport munkájában kezdetektől részt
vett Várkonyi Károly is, aki a 2000. október 22-én alakult Grafikusművészek Ajtósi
Dürer Egyesületének is alapító tagjává és névadójává vált. A GADE fontos céljának
tekinti a debreceni hagyományok megőrzését és tovább örökítését, a művészelődök
és nagy hatású művésztársak életművének ápolását. A hagyományos sokszorosított

grafikai eljárások - rézkarc, rézmetszet, litográfia, és a linómetszet - mellett a grafika a
lehető legszélesebb értelemben érhető tetten a tagok alkotásain.

GENERÁCIÓK TUDÁSÁÉRT EGYESÜLET
e-mail: egyesulet@generacioktudasaert.hu
Vezető: +36-20-2911609
Az egyesület 2015. decemberében jött létre. Hisznek abban, hogy minden ember,
legyen bármilyen korú is, tudással bír, olyan tudással, ami csak az övé, a sajátja azért,
mert tanulta, tapasztalta, alkalmazta, használta, gyakorolta, kutatta, kitalálta,
vizsgázott belőle, tanította, segített benne, átélte, bele született, generációjának
sajátja. Ezért tudjuk, hogy tudás bármi lehet és bármilyen formában átadható.

Hajdú Bihari Zenei Egyesület
Vezető: Deményi Sarolta T: 06-20-9792332
A Hajdú-Bihari Zenei Együttesek egyesülete céljait az országos ének-és zenekari
szövetség céljaival összhangban jelöli meg, és tevékenységét az országos szövetséggel
koordinálva kívánja folytatni. Ezeken túlmenően sajátos, a megyei és városi
adottságoknak megfelelően kialakított céljai az egyesület tagjainak, tagszervezeteinek
érdekképviselete, érdekvédelme.
A KÓTA felhívása nyomán az Éneklő Ifjúság megyei, városi minősítő hangversenyek
lebonyolítása fontos feladata.

HAJDÚ-BIHAR
SZÖVETSÉG

MEGYEI-DEBRECEN

VÁROSI

TERMÉSZETJÁRÓ

e-mail: hajduturazok@gmail.com
A szövetség tevékenysége a természetjárás-turisztika valamint ezzel kapcsolatos
szakmai tevékenység. Események meghirdetése, megszervezése. Túristaútvonalak
tervezése, kijelölése, módosítása ill. jóváhagyása, részvétel a karbantartásban. Túrák
szervezése, vezetése.

HAJDÚSÁGI DIABÉTESZ EGYESÜLET
Vezető: Balogh János +30/9071113
A Hajdúsági Diabétesz Egyesület elsősorban a Hajdú-Bihar megyében élő
cukorbetegek segítésére jött létre, de összejöveteleiket bárki látogathatja. Az
érdeklődők a cukorbetegség megelőzéséről, tüneteinek korai felismeréséről hasznos,
akár életmentő információkat kaphatnak.

HAJDÚSÁGI KERÉKPÁROS ÉS TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET
e-mail: hajdusagikte@gmail.com
Vezető: Somogyi Sándor T: 30/471-0350
Egyesületük 2006. február 23-án alakult azzal a céllal, hogy a kerékpár és a természet
szerelmeseit egy csapatba kovácsolja.

HAJDÚSZOBOSZLÓI MODELLEZŐ EGYESÜLET

e-mail: extremeairfield@gmail.com
Vezető: M. Tóth Gyula T: 06-70-3109250
2016 szeptemberében alakult meg egyesületünk, a Hajdúszoboszlói Modellező és
Szabadidő Központ Egyesület. Tagjaink száma gyors ütemben növekedett, az ország
számos pontjáról csatlakoztak modellezők egyesületünkhöz. Így egyesületünk
névváltoztatása mellett döntöttünk, Magyar Hobbi- és Sportmodellezők Országos
Egyesülete néven működünk tovább. Aktív modellező tagjaink száma azóta több mint
150 fő. Modellállományunk folyamatosan bővül. Jelenleg modellrepülőink száma 150
fölötti, on-road és off-road autóink száma több mint 50, és számos helikopter, tank,
kamion, munkagép, drón, hajó található a gyűjteményünkben.

HAJDÚ TÁNCEGYÜTTESÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
e-mail: hajdufolk@gmail.com +36-52 419-638
Vezető: Dr. Rózsavölgyi Bálint
Az alapítvány fő feladata a Hajdú Táncegyüttes működtetése, ezen belül az együttes
keretében tevékenykedő felnőtt csoport valamint az annak utánpótlását biztosító
ifjúság és gyermekcsoportok fenntartása.

HÉTMÉRFÖLDES KULTURÁLIS EGYESÜLET
e-mail: hajdufolk@gmail.com
Vezetők: Tiszai Zsuzsa és Lovas Bálint T: 52-419-638
1999-ben alakították a Hajdú Táncegyüttes vezető táncosai azzal a céllal, hogy
rendszeres táncházakat szervezzenek Debrecenben. Igen változatos programokkal
várják a táncolni vágyókat, népzenei koncertekkel, a legnevesebb zenekarok
közreműködésével.

HÉRA EGYESÜLET:
e-mail: heraegyesulet92@gmail.com
Vezető: Enyediné Kaszás Zsuzsa T: 52- 478123
Egyesületünk Héra Családsegítő Szolgálat néven 1992-ben alakult Debrecenben.
Működését a Nagysándor telepen kezdte meg azzal a céllal, hogy a szociális és
mentálhigiénés ellátás eredményességét növeljék, hatékony prevencióval segítsék a
gyermekek családban történő nevelését, és megakadályozzák, hogy a társadalom
minél szűkebb rétege sodródjon peremhelyzetre.
HOMOKKERTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Vezető: Szabó László lelkipásztor
Cím, elérhetőség: Db, Szabó K. u. 43; 52/438-036
Tevékenység: A Homokkerti Református Egyházközség a hitélet előmozdítója
Debrecen homokkerti városrészében. Számos együttműködés valósult meg a
gyülekezet és a DMK Homokkerti Közösségi Háza között. Reformációhoz kapcsolódó
kulturális programok, adventi családi délutánok keretén belül is aktív volt a
kapcsolat.
JÓZSAI CSIPKEVERŐ SZAKKÖR
Vezető: Buka Csabáné

4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi u. 9.
30/3542784
A szakkör tagjai megismerkednek a hagyományos csipkeverés eszközeivel,
technikájával, gyűjtik a hagyományos csipkemintákat. Rendszeresen kiállítják az
elkészült munkadarabokat.
JÓZSAI DÍSZÍTŐMŰVÉSZETI SZAKKÖR
Vezető: Bátoriné Gém Eszter
4225 Debrecen-Józsa, Csonkatorony u. 74. sz.
30/447-67-95; email: batorineeszter@gmail.com
A szakkör tagjai a Kárpát-medence tájegységeinek jellegzetes motívumaival, hímzési,
szövési technikáival ismerkednek. Gyűjtőútjaikon, tájházakban, kiállításokon szerzett
ismereteik alapján készítik saját textilmunkáikat, melyeket évente kiállításon
mutatnak be a közösségi házban.
JÓZSA FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
Vezető: Molnár Tamás
4225 Debrecen, Deák F. u. 43.sz.
06/70/7005300
moltomi2107@gmail.com
A Józsa Fejlődéséért Alapítvány meghatározó szereplője Debrecen-Józsa
városrésznek, fontos közéleti, kulturális feladatokat lát el. 2013. óta a Szövetség az
Életen Át Tartó Tanulásért szervezet partnereként Nyitott Tanulási Központot
(NYITOK) működtet Józsa központjában.
JÓZSAI GALAMBÁSZ KÖR
Vezető: Oláh János
4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi u. 9
30/3051550
A postagalamb sport iránt érdeklődőket várja és fogadja a szakkör. Tagjai elismert
tenyésztők, akik rendszeresen vesznek rész országos és nemzetközi versenyeken,
mely megmérettetéseken rendszerint magas elismerésben részesülnek.
JÓZSAI KERTBARÁT KÖR
Vezető: Juráskó István
4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi u. 9.
30/ 83-08-607 email: jurasko@invitel.hu
A házikert és konyhakert, szőlő gondozásával kapcsolatos tapasztalataikat oszthatják
meg egymással a klub tagjai. Alkalmanként kóstolóval, bemutatóval egybekötött
szakmai összejövetelt tartanak a régió más kertbarátaival, és évente megrendezik a
Józsai Pálinkafesztivált.
JÓZSA SE
Vezető: Szabó László
4225 Debrecen, Alkotás u. 21
06/70/7081743; email: szaboboxilaszlo@gmail.com
10 év szünet után, 2008-ban alakult újjá az egyesület. Több korosztály (gyermek és
felnőtt) rendszeresen edz és vesz részt különböző megmérettetéseken.

JÓZSAI TELEPÜLÉS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET
Vezető: Juráskó Róbert
4225 Debrecen, Deák F. u.84. sz.
Tel: 06/30/9559913
juraskor@gmail.com
Az Egyesület céljaival összhangban a következő közhasznú tevékenységeket végzi:
kulturális, közművelődési, szabadidő és sporttevékenységek szervezése, hátrányos
helyzetűek támogatása, közrend, közbiztonság védelme, a település fejlődésének
segítése, környezetvédelmi tevékenységek ellátása.
JÖVŐ BOLDOGSÁGA SEGÍTŐ ÉS TÁMOGATÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
e-mail: sassneili@gmail.com
Vezető: Sass Bálintné T: 06-30-2794564
Egyesületünk célja, hogy javítsa meghatározott értelmiségi csoportok egyre romló
társadalmi megítélését. Programjainkkal fel kívánjuk hívni az emberek figyelmét arra
az elkötelezett, értéket képviselő munkára, melyet sok pedagógus, könyvtáros,
muzeológus, művész, egészségügyi dolgozó stb. végez mindennapjaiban.
KENGURU AKROBATIKUS TÁNCSPORT EGYESÜLET
Vezető: Szarvas Ferenc művészeti vezető
Székhely: 4033 Debrecen, Veress Péter u. 54./c.
Tel: 30 998-6550
E-mail: kengurutse@chello.hu
Tevékenység: A Kenguru Tánc- Sportegyesület 1993-ban alakult Egerben, az
akrobatikus rock and roll-ért rajongó és azért tenni is akaró tagok
együttműködésével.
Fő tevékenységi körük az akrobatikus rock and roll oktatása. Több Világbajnoki és
Európa Bajnoki döntős párt sikerült már kinevelniük. Az egyesület éveken keresztül a
legeredményesebb rock and roll sportegyesület volt Magyarországon.
A versenyzők életkora 6 és 30 év között van, de nincs felső korhatár. Mind páros,
mind lányformációs kategóriában vannak versenyzőik.
Céljuk minél több gyerekkel megszerettetni ezt a látványos, dinamikus, akrobatikus
elemekkel díszített táncot; kinevelni olyan versenyzőket, akik a dobogóra állhatnak,
akikre büszkék lehetünk.

KULTÚRÁSZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
e-mail: info@kulturasz.hu
Vezető: Juhász Erika +36-30-748-7013
A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület az Észak-Alföldi régió egyik meghatározó oktatási
és kulturális célú civil szervezete. Fő erősségük a humánerőforrásunkban rejlik, amit
diplomás fő állású munkatársaink, és külső szakembereink alkotnak, akik a Debreceni
Egyetem, valamint a régió oktatási és kulturális szervezeteink meghatározó
szervezeteiben dolgozó szakemberek, őket pedig egyetemista önkéntesek és
gyakornokok segítik.Tevékenységünk fő profilja a felnőttképzés és a tágabb
értelemben vett kulturális tevékenységek köré csoportosul, emellett azonban
pályázatírást, projektek menedzselését is vállaljuk. Kiemelt horizontális

szempontjaink az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés témaköréhez
kapcsolódik.

MAGNITÚDÓ CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET
Vezető: Zajácz György T: 06-30-293-7353
A "Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen"-t a 28 éve működő Magnitúdó
Amatőrcsillagász Kör tagjaiból 1999 decemberében alapítottuk. Az átalakulást
fenntartónk - a Kölcsey Művelődési Központ - év végi megszűnése motiválta. Célunk
kettős: egyrészt tagjaink elméleti és gyakorlati felkészítését végezzük, másrészt
ismeretterjesztő programokat szervezünk nyilvános előadások, távcsöves bemutatók,
rendhagyó iskolai órák keretében.

MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLETE
e-mail: t.orestis@referendum.hu
Vezető: Tsorbatzoglou Orestis
Célja a görög kultúra bemutatása, megismertetése, valamint a görög származású és a
görög kultúra iránt érdeklődő embereknek találkozási lehetőséget biztosítani.
MAGYAR KAKTUSZ ÉS POZSGÁS TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Vezető: Dr. Csajbók József elnök
Székhely: 4078 Debrecen, Haláp tanya 93.
Tel: 20 366-2360
Képviselő: Ficzere Miklós
Tel: 30 468-2676
E-mail: ficzere.miklos@gmail.com
Tevékenység: A debreceni alapítású és székhelyű Magyar Kaktusz és Pozsgás
Társaság – mely 2012-ben volt 50 éves - havi összejöveteleit a Debreceni Művelődési
Központ Csapókerti Közösségi Házában tartja. Ezen alkalmakkor a tagság változatos
előadásokon ismerkedhet a kaktuszokkal és pozsgásnövényekkel. De
meghallgathatják azok úti beszámolóit, élményeit is, akik személyesen is jártak e
csodálatos növények élőhelyein Afrikában, Amerikában. Minden összejövetelük,
előadásuk nyilvános, arra bárki bejöhet és meghallgathatja, sem belépődíj, sem egyéb
kötelezettség nincs.
Az egyesületben nem csak pozsgásgyűjtők ténykednek, hanem olyanok is, akik e
növényeket és élőhelyeiket kutatják, tanulmányozzák, foglalkoznak természetes
környezetük védelmével, szívügyük az idetartozó ismeretanyag terjesztése, minél
szélesebb körű megismertetése, gyűjtik az idevonatkozó szakirodalmat,
hivatásszerűen vagy kiegészítő tevékenységként végzik termesztésüket, foglalkoznak
kereskedelmükkel.
Kutatáshoz kedvet érzőknek, egyetemi, főiskolai hallgatók diplomamunkáihoz
kutatási témát ajánlanak, amelyet igen bőséges szakirodalommal és külföldi
kapcsolatokkal is segítenek.
„Iskolaprogramjuk” keretében általános- és középiskolákban kiállításokat,
előadásokat tartanak a tagok, megismertetve a diákokat a kaktuszokkal és
pozsgásnövényekkel. A program túltekint az egyszerű megismertetésen, mivel

segítségével környezetünk védelmére, a természet szeretetére is ösztönzi a
hallgatóságot.
Ők a Debreceni Pozsgástár kiadói, internetes honlapjuk cikkek, tanulmányok, fotók
tárháza, havonta hírlevélben juttatják el a legújabb anyagokat a kaktuszok, pozsgások
szerelmeseinek.

MATICSKA JENŐ KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR
Vezető: Kerékgyártó Kálmán T: 06-30-5228866
A Nagybányán alakult, de a cívisvárosban működő alkotókör foglalkozásainak az
Újkerti
Közösségi Ház tartják.

Matúra és Natúra Alapítvány
e-mail: termeszettar@gmail.com
Vezető: Váradi Zoltán T: 06-30-9831563
Munkaerõpiaci
képzés,
munkábahelyezés,
foglalkozásokkal.
MOSOLYKUCKÓ SZABADIDŐS EGYESÜLET
cím: 4033 Debrecen, Fülöp u. 45.
elnök: Kelemen Andrea
telefon: 20/362-4098
tevékenység: ifjúsági programok szervezése

szakmai

és

pszicho-szociális

NAGY IMRE TÁRSASÁG
e-mail:
Vezető: Balahó Zoltán
Fő célja Nagy Imre mártír miniszterelnök emlékének ápolása, életművének
tanulmányozása és minél szélesebb körben történő terjesztése. Feladatának tekinti az
1956. évi Forradalom és Szabadságharc mártírjai és hősei, valamint a sztálinista
rendszerben lefolytatott koncepciós perek áldozatai emlékének életben tartását.

NULLPONT KUTÚRÁLIS EGYESÜLET
e-mail:
Vezető: Juhász Erika +36-30-748-7013
Társadalmi innováció-tanuló közösségek-felnőttkori tanulás
MENSA HUNGARIQA EGYESÜLET
Vezető: Chrobacsinszky Eszter elnök
A debreceni szervezet képviselője: Bartha Péterné
Székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 27.
Tel: 30 367-2506
E-mail: barthaildi@hotmail.com
Tevékenység: A szervezet a magas intelligenciá jú embereket fogja ö ssze, tekintet
né lkü l vallásukra, nemü kre, szá rmazá sukra vagy tá rsadalmi helyzetü kre. A tagsá gi

alapvető krité riuma - a 17. életév betöltése mellett - az emberisé g 98 szá zalé ká é ná l
magasabb intelligenciaszint.
A Debreceni Helyi Csoport – melynek 120 tagja van - a magyarorszá gi szervezet egyik
legaktívabb tagja. Heti rendszerességgel találkoznak; társasjátékoznak, előadásokat
hallgatnak, vagy kvízesten vetélkednek.

MOTOLLA EGYESÜLET
e-mail: info@motolladebrecen.hu
Vezető: Gyöngy Péter +36202852628
Műhelyfoglalkozások – tábor - évközi alkalmak - szellemi műhely a szerves műveltség

MŰVÉSZI ZENE KÖR
e-mail: muveszizenekor@gmail.com
Vezető: Domokosné Mezei Katalin +36/30-4490197
A kör célja a zenei tehetséggondozás, a művészi értékkel rendelkező zene (jellemzően
a klasszikus-, a dzsessz- és a népzene) népszerűsítése és az egyetemes, valamint
a magyar zenei nevelés és magaskultúra fejlesztése
MODERN IFJÚSÁGI EGYESÜLET
Vezető: Juhász Péter elnök
Székhely: 4028 Debrecen, Zöld utca 24. I//5.
Tel: 30 458-5524
E-mail: juhasz.peti@outlook.hu
Tevékenység: A Modern Ifjúsági Egyesület egy 2017-től bejegyzett debreceni civil
szervezet. A céljuk szórakoztató, oktató, kulturális programok szervezése, és
lebonyolítása elsősorban fiatalok számára, valamint programok, utazások szervezése
határon túli magyarlakta településekre. A MIFE nevesebb rendezvényei a MiniCon, a
Gamer Show Debrecen, és a Rémálmok éjszakája - Halloween-party a Csapókertben,
de több kisebb rendezvényt is maguk mögött tudhatnak már.
ORT-IKI FÜGGETLEN MŰVÉSZETI EGYESÜLET
Vezető: Dió Zoltán elnök
Székhely: Debrecen, Süveg u. 3.
Tel: 30 236-9595
E-mail: ujjuci@gmail.com
Tevékenység: Az Ort-Iki Báb- és Utcaszínház 1989-ben alakult, azóta is kizárólag
önálló, eredeti darabokat játszik. Közönségük nem korhoz kötött, a műsoraikban
kicsik és nagyok egyaránt megtalálják a szórakozásukat. Itthon különféle
fesztiválokon láthatjuk őket, de gyakran fellépnek az országhatárokon túl is. Minden
esetben spontán, szabad produkciót kínálnak, a nézőknek lehetővé teszik a
közreműködést a darabokban, akik így nemcsak befogadói lehetnek a produkcióknak,
hanem az alkotások részeivé válhatnak.

ÖKOVÁROS ALAPÍTVÁNY
Vezető: Ecsedi Zsolt
Székhely: Mácsay Sándor u. 6/B. 1/5.
Tel: 30 480-7707
E-mail: okovaros@gmail.com
Tevékenység: Parkosítási, faültetési programok Debrecen területén: fákat ültetnek
olyan városrészekben, ahol kedvezőtlen környezeti körülmények alakultak ki.
Ismeretterjesztő előadásokat tartanak.

SZERETET FÉNYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Vezető:
Alapítványunk 1995-ben kezdte meg tevékenységét, felkarolva az emberiség számára
legfontosabb kérdések egyikét, a szeretet eszméjét és ügyét. Működésünk
középpontjában a cselekvő szeretet áll. Hisszük, hogy e korlátokkal teli, felgyorsult
világban is képes az Ember boldog, kiegyensúlyozott és emberhez méltó életet élni, ha
képes felszabadítani magában a minden Emberben benne rejlő szeretet erejét.
Fontosnak tartjuk, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem tegyünk is általa és érte a
hétköznapjainkban. Valljuk, hogy a leghitelesebben csak a saját életünk példája által
juthatunk el másokhoz. A cselekvő szeretet útját járva az önsegítés és segítés
számtalan módját kínáljuk a hozzánk fordulóknak.
SZUPERSZTÁR MAZSORETT ÉS TÁNC EGYESÜLET
Vezető: Pákozdi Evelin
Tel: 20 387-5074
Székhely: 4029 Debrecen, Pereces utca 4.
E-mail: szupersztarmazsorett@gmail.com
Tevékenység: Mazsorett- és táncoktatás, életmódnevelés, a rendszeres
sporttevékenységre való ösztönzés, a tagok versenyekre, bemutatókra történő
eljuttatása, a mazsorett és a tánc népszerűsítése.
TÉGLÁSKERTI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG
Vezető: Vas Sándor lelkipásztor;
Cím, elérhetőség: Db, Szepesi u. 63; vas.sandor@chello.hu; 06/70 337-3725
Tevékenység: A Tégláskerti Református Missziói Egyházközség a hitélet előmozdítója
Debrecen tégláskerti városrészében. Számos együttműködés valósult meg a
gyülekezet és a DMK Homokkerti Közösségi Háza között. Családi juniálisok, adventi
családi délutánok tekintetében is aktív volt a kapcsolat.

Tiszta Forrás Hímző Kör
Vezető: Molnár Tiborné
Telefonszám: 20/383-2091
A Tiszta Forrás Hímző Kör 1975-ben alakult Hajdú Volán Hímző Szakkör néven. Közel
20 év szorgos munka után a csoport átkerült a Pedagógus Művelődési Házba, ahol
felvette a Tiszta Forrás Hímző Kör nevet. Vezetőjük Molnár Tiborné Népi Iparművész,
a mai napig töretlen lelkesedéssel és szakmai elhivatottsággal irányítja a csoport
munkáját. Szinte valamennyi országos pályázaton részt vesznek, kiemelkedő díjakat

„zsebelnek be” (Kiváló Együttes, Országos Arany-, Ezüst-, Bronz-díjak, Szakszervezetidíjak, Kis Jankó Bori-díj). A csoportban az asszonyok szőnek, hímeznek, csipkét
varrnak, vernek. Munkáikban elsősorban megyénk, illetve tájegységünk
motívumkincseit jelenítik meg.
TÖBB KULTÚRÁJÚ CSALÁDOK EGYESÜLETE
Vezető: Gutemáné dr. Némeczki Margit
Székhely: 4031 Debrecen, István király tér 1-3.
Tel: 30 365-8089
E-mail: tobbkulturajucsaladok@gmail.com
Tevékenység: Az egyesület a világ 15 országából származó, különböző nyelveket
beszélő, különböző szakmai területen tevékenykedő tagokból – jellemzően külföldimagyar vegyes házas családokból és a hazánkba érkező külföldi fiatalokból - áll.
Interkulturális napokat szerveznek, melyen egy-egy idegen kultúrát mutatnak be.
Programjaik nyilvánosak.
TURMALIN EGYESÜLET
cím: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 20.
elnök Koczka-Kiss Ilona
telefon: 30/343-0254, turmalin.ica@gmail.com
tevékenység: egészségügyi ismeretterjesztés és foglalkozások

UNICORNIS ALAPÍTVÁNY
e-mail: kovesipeeter@gmail.com
Vezető: Kövesi Péter T: 70/2580579
Az alapítvány célja:
* Hozzájárulni a természet és az ember közötti harmonikus viszony, a holisztikus
szemlélet kialakításához.
* Elmélyíteni az emberek ismereteit az egészséges és természetes életmód, a
természetgyógyászat, mentálhigiéné, az ezotéria, a szerves magyar népi kultúra,
magyar őstörténet körét érintő kérdésekben.

VAN GOGH FÜLE ALTERNATÍV SZÍNHÁZI MŰHELY
e-mail: vangoghfule@gmail.com
Vezető: Pálóczi Zoltán
A Van Gogh Füle Alternatív Színházi Műhely egy debreceni színjátszó társulat,
melynek célja, hogy népszerűsítse a színjátszást, multikulturális színházával, az
improvizáció jegyében. Heti rendszerességgel az Újkerti Közösségi Házban nyitott
színházi műhelyeket tartanak, a színpadi jelenlét, mozgás, improvizáció
gyakorlásának, bemutatásának céljából, folyamatosan várva új tagok gyerekek,
fiatalok, felnőttek - jelentkezését.
SZATYOR DEBRECEN EGYESÜLET
e-mail: info@szatyordebrecen.hu
Vezető: Kiss János T: 06-30-2256465

A Szatyor Közösség egy olyan hely, ahol a vásárló, a termelő és a szervező ugyanazt
szeretné: egy egészséges, fenntartható életet, termelést, fogyasztást.
Ahol nem a pénzalapú nyereség növelése az irányadó, hanem az elégedett termelők,
vásárlók és nem utolsósorban a kevésbé terhelt környezetünk.

ZÖLD KÖR
Vezető: Molnár Antal T: 06-20-9556758, (52) 280-038
e-mail: info[kukac]zoldkor.net
Az egyesület 1991 őszén alakult Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör
néven. Ekkoriban a környezeti nevelésre és a természetvédelemre koncentráltunk
tevékenységeink megszervezésében, melyek főleg városunk - Hajdúböszörmény vonzáskörzetében valósultak meg. Az évek során fokozatosan kapcsolódtunk be a
környezet- és fogyasztóvédelembe, a területfejlesztésbe és az ökoturisztikába,
valamint közösségi és társadalmi részvételt erősítő tevékenységekbe.
Nemzetközi nagyrendezvények
BELVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XXX. Nemzetközi Betlehemes Találkozó
A Belvárosi Közösségi Ház rendezvényeinek sorában a nemzetközi kapcsolatok
szempontjából kiemelt jelentőségű a Nemzetközi Betlehemes Találkozó, mely
döntően határon túli magyar-magyar kapcsolatokat jelent. Ebben az esztendőben
kerül sor a XXX. Nemzetközi Betlehemes Találkozóra: a jubileum évében terveink
szerint 30 csoportot kívánunk meghívni, melyből 14-15 csoport határainkon túlról – a
Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és a Partiumból, ill. a Délvidékről – érkezik majd
terveink szerint, természetesen az anyagi lehetőségek függvényében.
CSAPÓKERTI KÖZÖSSÉG HÁZ
XXI. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál és Ifjúsági Találkozó – 2020. június 26-28.
A Csapókerti Közösségi Ház és a Főnix Néptáncegyüttes hagyományos nyáreleji
szabadtéri nagyrendezvénye, mely a nyári napforduló köré szerveződik.
A rendezvényre, az elmúlt évekhez hasonlóan, a régióban működő ifjúsági
néptáncegyüttesek mellett határon túli magyar és külföldi csoportokat is hívunk.
HOMOKKERTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
A DMK Homokkerti KH-ban szeretnénk folytatni 2020-ban a „Kultúrák
találkozása-európai értékek” és a Német kuckó című programsort.
1. „Kultúrák találkozása-európai értékek”
Közreműködő partner: Köz-Pont Egyesület;
A program célja: Európai egyetemisták, önkéntesek, cserediákok bemutatják különböző hangsúlyok mentén -az országuk jellegzetességeit általános iskolások
számára, akik ismeretet szerezhetnek és lehetőség tekintetében információhoz
juthatnak.
2. Német kuckó
Közreműködő partner: Hang-Kép egyesület önkéntese

A program célja: Németország jellegzetességeinek bemutatása, és nyelvgyakorlás
iskolásoknak.
JÓZSAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Az elmúlt évi rendezvénysorozatunkat szeretnénk az idén tovább folytatni, Tavaly
Szék település mutatkozott be igen nagy sikerrel.
Terveink szerint idén júniusban Kalotaszeget látjuk vendégül.
A hétvégi programból a teljesség igénye nélkül:
Oláh Tibor fotóművész kiállítása
Viseletbemutató
Táncház és tánctanítás
Prímások találkozója
Mesterség bemutatók
KISMACSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Kismacson az alábbi programhoz kapcsolódóan jelennek meg a nemzetközi
kapcsolatok:
Koronka fesztivál 2020. április 18. 18.00
Fellépnek:
Debreceni Lyra Szimfonikus Zenekar. Vezényel: Balogh József
Derecskei Ifjúsági Fúvószenekar
RKS Együttes (Jazz / soul műsor)
Együttműködő partner: Marosvásárhelyi Rocksuli
ÚJKERTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Az Újkerti Közösségi olyan kiállítással készül a Trianoni békediktátum 100.
évfordulójára, amit szeretnénk bemutatni Nagyváradon is:
„Bizodalmam az ősi erényben” – A béke, amely nem hozott megnyugvást. címmel
tűzzománc, dokumentum és tárgyi emlékekből álló kiállítás a TRIANON 100
programsorozat keretében

2020. évre tervezett jelentősebb kulturális programjaink
BELVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XXX. Nemzetközi Betlehemes Találkozó
A Belvárosi Közösségi Ház rendezvényeinek sorában a nemzetközi kapcsolatok
szempontjából kiemelt jelentőségű a Nemzetközi Betlehemes Találkozó, mely
döntően határon túli magyar-magyar kapcsolatokat jelent. Ebben az esztendőben
kerül sor a XXX. Nemzetközi Betlehemes Találkozóra: a jubileum évében terveink
szerint 30 csoportot kívánunk meghívni, melyből 14-15 csoport határainkon túlról – a
Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és a Partiumból, ill. a Délvidékről – érkezik majd
terveink szerint, természetesen az anyagi lehetőségek függvényében.
CSAPÓKERTI KÖZÖSSÉG HÁZ
XXI. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál és Ifjúsági Találkozó – 2020. június 26-28.
A Csapókerti Közösségi Ház és a Főnix Néptáncegyüttes hagyományos nyáreleji
szabadtéri nagyrendezvénye, mely a nyári napforduló köré szerveződik.
A rendezvényre, az elmúlt évekhez hasonlóan, a régióban működő ifjúsági
néptáncegyüttesek mellett határon túli magyar és külföldi csoportokat is hívunk.
HOMOKKERTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
A DMK Homokkerti KH-ban szeretnénk folytatni 2020-ban a „Kultúrák
találkozása-európai értékek” és a Német kuckó című programsort.
1. „Kultúrák találkozása-európai értékek”
Közreműködő partner: Köz-Pont Egyesület;
A program célja: Európai egyetemisták, önkéntesek, cserediákok bemutatják különböző hangsúlyok mentén -az országuk jellegzetességeit általános iskolások
számára, akik ismeretet szerezhetnek és lehetőség tekintetében információhoz
juthatnak.
2. Német kuckó
Közreműködő partner: Hang-Kép egyesület önkéntese
A program célja: Németország jellegzetességeinek bemutatása, és nyelvgyakorlás
iskolásoknak.
JÓZSAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Az elmúlt évi rendezvénysorozatunkat szeretnénk az idén tovább folytatni, Tavaly
Szék település mutatkozott be igen nagy sikerrel.
Terveink szerint idén júniusban Kalotaszeget látjuk vendégül.
A hétvégi programból a teljesség igénye nélkül:
- Oláh Tibor fotóművész kiállítása
- Viseletbemutató
- Táncház és tánctanítás
- Prímások találkozója
- Mesterség bemutatók

KISMACSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Kismacson az alábbi programhoz kapcsolódóan jelennek meg a nemzetközi
kapcsolatok:
Koronka fesztivál 2020. április 18. 18.00
Fellépnek:
- Debreceni Lyra Szimfonikus Zenekar. Vezényel: Balogh József
- Derecskei Ifjúsági Fúvószenekar
- RKS Együttes (Jazz / soul műsor)
Együttműködő partner: Marosvásárhelyi Rocksuli
ÚJKERTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Az Újkerti Közösségi olyan kiállítással készül a Trianoni békediktátum 100.
évfordulójára, amit szeretnénk bemutatni Nagyváradon is:
„Bizodalmam az ősi erényben” – A béke, amely nem hozott megnyugvást. címmel
tűzzománc, dokumentum és tárgyi emlékekből álló kiállítás a TRIANON 100
programsorozat keretében.

Mellékletek a 2020. évi munkatervhez

1. melléklet DMK szolgáltatási terv
2. melléklet Képzési és beiskolázási terv
3. melléklet DMK telephelyei
4. melléklet BKH Munkaterv
5. melléklet CSKH Munkaterv
6. melléklet JKH Munkaterv
7. melléklet KKH Munkaterv
8. melléklet ÚKH Munkaterv
9. melléklet HKH Munkaterv
10. melléklet OKH Munkaterv
11. melléklet TKH Munkaterv
12. melléklet NKH Munkaterv
13. melléklet Honvédtemető Munkaterv
14. melléklet BAM Munkaterv
15. melléklet Vénkert Munkaterv
16. melléklet Esélyegyenlőségi terv
17. melléklet Környezetvédelmi fenntarthatóság DMK 2020

1.melléklet

, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek
dő közösségek számára helyszín biztosítása

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára
helyszín biztosítása

Közművelődés A közösségi
i
tevékenység
alapszolgáltatá megnevezés
sok
e
Kultv. 76. § (3)

Kézműves
Alapítvány
Belvárosi
Römi Klub
S-10
Debreceni
Csapókerti
Postagalam
b Egyesület
Reménypon
t Klub
Mensa
HungariQa
Egyesület

2020. (1. sz. melléklet)
Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)
A közösségi tevékenység célja
A közösségi
A
A közösségi
A közösségi
(3) Egyéb hazai (4) Európai
tevékenység
közösségi tevékenység tevékenységben a állami pályázati
Uniós
rendszeressége tevékenysé helyszíne/
helyi lakosság
támogatás
pályázati
vagy tervezett
gben részt helyszínei
részvételi módja
(NKA, Csoóri támogatás
időpontja,
vevők
Alap, egyedi
időtartama
tervezett
támogatás..)
száma (fő)
A helyi tárgyalkotó népi
kézműves mesterek szervezeti
tömörítése, megismertetésük,
tevékenységük népszerűsítése
kártyajátékok népszerűsítése

A tímárház
nyitvatartási
idejében
Szerda 13.00-16.00 10 fő

DMK/BKH

a postagalambok tenyésztésének
módozatai, lehetőségei

Hetente 1
15 fő
alkalommal a Polgár
u. 3 alatt

DMK/CSKH Felnőtt

mentálisan sérült betegek terápiás Csütörtök 18.00foglalkozása
19.00
történelmi tárgyú ismeretterjesztő alkalmanként
előadások

Jövőbeli feladatok, programok
Közösségi
beszélgetése egyeztetése, felmerülő kérdések
átbeszélése
k

Közösségi
beszélgetés
az aktív
mag
tagjaival
Jóga
csoport felnőtt

közösségi beszélgetések
végigkísérik a programelemek
megvalósítását

február, április,
augusztus, november
(2óra/alkalom)

90 DMK/Tímárh 20-70 éves
áz
korosztály
felnőttek

15 fő

DMK/JKH

felnőttek

10 fő

DMK/CSKH felnőtt

15 Debreceni
Művelődési
Központ
Újkerti
Közösségi
Háza
(helyszín
változhat)
15 DMK/BKH

30-70 éves
korosztály

TOP-6.9.2

18-99 éves
korosztály

TOP-6.9.2

15 DMK/JKH

18-70 korosztály

35 DMK/JKH

60-80 korosztály

szerda 16.00-18.00

45 DMK/JKH

60-80 korosztály

TOP-6.9.2.

TOP-6.9.2.

március, június,
szeptember,
november

légzési és relaxációs technikák
hétfő 10,00-11,30,
megismerése, a testi-szellemi
péntek 17.00-19,00
egyensúly megőrzése, az egészség
megtartása
kedd 15,00 - 17,00
Felsőjózsai kulturális tevékeységek, a
Nyugdíjasok szabadidő hasznos eltöltése
Baráti Köre
Alsójózsai
Nyugdíjas
Egyesület
Társastánc
kezdő

kulturális tevékeységek, a
szabadidő hasznos eltöltése

klasszikus táncok alaplépéseinek, Kedd 17,30 -18,45
koreográfiájának elsajátítása

20 DMK/JKH

14-60 korosztály

Kertbarát
Kör

a házikert, konyhakert, szőlő
gondozásával kapcsolatos
ismeretek elsajátítása,
tapasztalatok megosztása
a szabadidő hasznos eltöltése és
egészségmegőrzés

hónap első keddjén
17,00

35 DMK/JKH

30-70 korosztály

egyeztetés szerin
heti 2-4 alkalommal

18 DMK/JKH

50-75 korosztály

havi egy alkalommal
szombati napon

60 DMK/JKH

40-80 korosztály

havi egy alkalommal
egyeztetés szerint

22 DMK/JKH

40-65 korosztály

havi egy alkalommal
egyeztetés szerint

8 DMK/JKH

40-60 korosztály

kedd és szerda 18,0020 DMK/JKH
19,00 péntek 17.3018.30
havi 1 alkalom
20 fő/
DMK/JKH
alakalom

20-40 korosztály

Nordic
Walking

egészséges életmód és
életszemlélet kialakítása,
prevenció
Galambász A postagalamb és díszgalamb
tartás, tenyésztés népszerűsítése.
Kör
Új ismeretek szerzése,
tapasztalatcsere
ARDUNIO mikroszámítógép programozói és
hardverépítési ismeretek
Szakkör
elsajátítása, új ismeretek szerzése,
egészséges életmód kialakítása a
Fitness
mozgás segítségével
csoport
ILCO
Csoport

gyermekfogl kreatív, alkotó tevékenység
alkozások,
játszóházak

közösségi együttlét
február
Józsai
Farsangi
családi nap
közösségi élmény, ismeretszerzés augusztus
Táborok
Márton
napi újbor
est

borhagyományok ápolása,
közösségi élmény szerzés

november

05-14 korosztály

200 DMK/JKH

3-70 korosztály

100 DMK/JKH

06-14 korosztály

80 DMK/JKH

30-70 korosztály

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése,
és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása

tájékoztatás, információszerzés
Közösségi
beszélgetése
k, fórumok,
kerekasztal
megbeszélés
ek

Évi 5 alkalommal

100 DMK/JKH

hetente 1
20 DMK/JKH
alkalommal,
csütörtöki napokon
18,00-19,00
művészeti nevelés, a
Kedden és
25 DMK/BKH
DMK
színházkultúra befogadására való Csötörtökön 16.00Alföld
20.00
Gyermekszí felkészítés, nevelés
npada
HÉTFŐN19 DMK/BKH
DMK Főnix művészeti nevelés, a
Diákszínpad színházkultúra befogadására való SZERDÁNfelkészítés, nevelés
PÉNTEKEN 16:30
– 20:00
Kedd 17.00-19.45 15 fő
DMK/ÚKH
Van Gogh színjátszás
Füle
Alternatív
Színházi
Műhely
páros hét csütörtök 20 fő
DMK/HKH
Homokkerti szabadidő hasznos eltöltése
13.00-115.00
Nyugdíjas
Klub
305 DMK/BKH
Debreceni a szabaidő hasznos eltöltése, jeles HÉTFŐN 14:00 –
16:00
Nyugdíjas napok, ünnepek
a szabadidő hasznos eltöltése
KEDDEN 9:00 –
115 DMK/BKH
Belvárosi
12:00
Nyugdíjas
Klub
A hó második
45 DMK/BKH
Nyugdíjas Nyugdjas Óvónők
klubfoglalkozása
Keddjén 14.00Óvónők
16.00
Klubja
Cukorbetegek klubja, a
A hó utolsó
95 DMK/BKH
Diabétesz
betegséggel és megelőzésével
csütörtöke 15.00Klub
kapcsolatos előadások , mérések 17.00

20-80 korosztály

Debreceni A magyar-finn
kapcsolatokápolása
MagyarFinn Baráti
Kör
Természetjá előadások a természetbarátoknak
rók Klubja

Havonta egy
SZERDA 18:00 –
20:00

60 DMK/BKH

25-80 éves
korosztály

SZERDÁN 16:00 –
17:30

20 DMK/BKH

25-80 éves
korosztály

Ókori
Egyiptomi
Klub
Db.-i
Egészségügy
i
Sportegyesü
let
Sakkbaráto
k Klubja
Nosztalgia
Hajnalcsilla
g Nyugdíjas
Klub

Egyiptommal kapcsolatos
előadások

A hó első KEDDJE
17.00-18.30

45 DMK/BKH

25-80 éves
korosztály

Az egészséges életmóddal és
sporttal kapcsolatos
klubfoglalkozás

A hó első
SZERDÁJA17.3019.30

30 DMK/BKH

25-80 éves
korosztály

Sakkedvelők klubfoglalkozása

PÉNTEKEN 16.0018.00
Szerda 13.00-15.00

30 DMK/BKH

25-80 éves
korosztály
60-90 éves
korosztály
Tervező, előkészítő
megbeszélés

Nagymacsi
Főzőklub

Helyi hagyomány feltárása,
őrzése, közösségteremtés.

Lelki
navigáció

közösségfejlesztő program

18-80 korosztály

Időskori életminőség javítása,
társas kapcsolatok erősítése,
közösségi programok

Macsi Kert Környezettudatos kertészkedés,
közösségteremtés.
Csoport

Margaréta
Nyugdíjas
Klub
Művelődő Csigatészta
közösségek készítő kör
létrejöttének Kézműves
elősegítése, foglakozás működésük Margaréta
támogatása, Nyugdíjas
fejlődésük Klub
segítése, a
közművelődési
tevékenységek
és a művelődő
közösségek
számára
helyszín
biztosítása

ismeretszerzés, közösségi
programok szervezése
hagyományápolás, közösségi
művelődés
hagyományápolás, közösségi
művelődés

20 DMK/NKH

10 DMK/NKH

Kéthetente kedd 14.00-16.00
Júliustól havonta
10 DMK/NKH
egyszer, szombat
10.00-12.00

minden második
szerda
14.00-16.00
Csütörtök 16.0018.00
2 alkalom

10 DMK/OKH

10-14 éves
korosztály
15-18 éves
korosztály

fiatal felnőtt,
felnőtt korosztály

55-80 éves
korosztály
55-80 éves
korosztály
55-80 éves
korosztály
55-80 éves
korosztály
25-80 éves
korosztály

55-70 éves
korosztály
Tanulókör, a
működés, a
foglalkozások
tervezése,
előkészítése
40-70 éves
korosztály
Közösségi kert
tervezésében,
előkészítésében
való részvétel
tervező
megbeszélésen
Felnőtt

6 DMK/OKH

Felnőtt

20 DMK/OKH

Felnőtt

TOP-6.9.2.

Művelődő
közösségek
létrejöttének
elősegítése,
működésük
támogatása,
fejlődésük
segítése, a
közművelődési
tevékenységek
és a művelődő
közösségek
számára
helyszín
biztosítása

Kirándulás - ismeretszerzés, közösségi
Margaréta művelődés
Nyugdíjas
Klub

május

30 DMK/OKH

Felnőtt

Csapókerti
Kertbarát
Kör
Idősek
Klubja
Csapókerti
Gombász
Klub
Nefelejcs
Természetjá
ró Kör
Galamb- és
kisállattenyé
sztő
Egyesület
Debreceni
Vadászgöré
ny Klub
Magyar
Kaktusz és
Pozsgás
Társaság
56-os
Szövetség
helyi
csoportja
56-os Vitézi
Lovagrend
helyi
csoportja
Csapókerti
Közművelőd
ési
Egyesület
II. Gamer
show
III. Mini
Con
Idősek bálja

szakmai programok, közösségi
események

kéthetente csütörtök
16:00-18:00

35 DMK/CSKH felnőtt korosztály

közösségi programok, előadások

szerdánként 14.00 16.00
alkalmanként

33 DMK/CSKH felnőtt korosztály

természetvédelem, túrák
szervezése

Hónap 1. péntek
14:00-16:00

30 DMK/CSKH felnőtt korosztály

közösségi programok, előadások

egyeztetés szerint

Debreceni
Népi
Együttes
Felnőtt
Csoport
DNE Ifi
Csoport
DNE Pulyka

ismeretterjesztés, közösségi
tevékenységek

közösségi programok, találkozók hónap utolsó
szombatja 16:0018:00
ismeretterjesztés, közösségi
Hónap 3. szombat
tevékenységek
16:00-18:00

29 DMK/CSKH felnőtt korosztály

30 fő

DMK/JKH

felnőtt

18 DMK/CSKH felnőtt korosztály

10 DMK/CSKH felnőtt korosztály

találkozó

havonta 1 alkalom

5 DMK/CSKH felnőtt korosztály

találkozó

havonta 1 alkalom

5 DMK/CSKH felnőtt korosztály

hagyományos kulturális
programok, bálok, kirándulások

alkalmanként, évente
6 bál

140 DMK/CSKH felnőtt korosztály

Közösségi rendezvény

Közösségi rendezvény

Kéthetente kedd
14.00-16.00
Kéthetente kedd
14.00-16.00
október

120 DMK/CSKH fiatalok, fiatal
felnőttek
170 DMK/CSKH fiatalok, fiatal
felnőttek
80 DMK/CSKH felnőtt korosztály

Néptánc hagyományok
átörökítése

Kedden és pénteken
18.00-21.00 Hetente

Néptánc

Szerda, pént. 16.3018.00
Kedd, Csüt.: 16.3018.00
Kedd, csütörtök
16.45-18.00
Hétfő, szerda: 16.4518.00
Hétfő, péntek: 17.0018.00

Közösségi rendezvény

Néptánc

Néptánc
DMNE
Kisprücsök
Csoport
Néptánc
DNE
Csipogó
Néptánc
DNE
Aprócska

25 DMK/HKH

DMK/HKH
DMK/HKH
DMK/HKH
DMK/HKH
DMK/HKH

felnőtt korosztály

Művelődő
közösségek
létrejöttének
elősegítése,
működésük
támogatása,
fejlődésük
segítése, a
közművelődési
tevékenységek
és a művelődő
közösségek
számára
helyszín
biztosítása

DNE
DNE
Szarkaláb

Néptánc
Néptánc

Macsi
Nyugdíjas
Klub
Filmklub

közösségi élményszerzés

IDŐSEK
NAPJA

Közösségi
beszélgetés

Irodalmi
kávéház
Öko Klub

Tanítványo
k Baráti
Köre
Teozófia
Kör
Brunszvik
Teréz
Baráti Kör
Asztmás és
Allergiás
Betegek
Klubja
Két kard
Iskolája
Unicornis
Klub

Hétfő, 18.00-20.00
Szerda 18.00-20.00;
Vasárnap 10.3012.00
páros hét csütörtök
13.00-15.00

művészeti nevelés, a
páratlan hét péntek
filmművészet befogadására való 18.00-20.00
felkészítés
Az idősek napja programmal
október
célunk, hogy felhívjuk a figyelmet
a méltóságteljes idős korra.
A program célja, hogy erősítse a
helyi közösséget, a már meglévő
aktív maghoz újabb embereket
vonjon be és minél nagyobb
számú a településért és a
közösségért tenni képes és tenni
akaró csoport alakuljon.
irodalmi művészeti nevelés
A környezeti felelősségvállalás
elmélyítése

március, . június,
szeptember,
december

DMK/HKH
DMK/HKH

hétfő, szerda 17.0019.00

a tudomány, a vallás, a filozófia
szintézise
nyugdíjas óvónők baráti
találkozója

páratlan kedd 18.0019.30
a hó 2. keddje 15.0017.00

csütörtök 17.0020.00

felnőttek

TOP-6.9.2

20 fő

Nyugdíjasok 18-80
Háza
Fiókkönyvtár

TOP-6.9.2

20 Nagyerdőalja 14-60 éves
korosztály
30 Árpát Vezér
Általános
Iskola
20 DMK/ÚKH 40-70 éves
korosztály
10 DMK/ÚKH
15 DMK/ÚKH

18 fő

csütörtök 17.0020.00

filmeken keresztül elmélyülni egy havi 1 alkalom
40 fő
adott témában, beszélgetéssel
feldolgozva
kedd 16.00-19.00
Nemzetközi idegen kultúrák megismerése
Ifjúsági
Fórum
a helyi közösség segítése,
Péntek 15.00-17.00
Kertségi
polgárőrség védelme
Csütörtök 10.0015 fő
Hangbújócs gyermekjátékok, mondókák
tanulása
11.00
ka
zenebölcsi
kedd 10.00-11.00
Galagonya ölbeli játékok, mondókák
Zernebölcsi amagyar néphagyomány
gyermekdalaival erősíteni az anyagyermek kapcsolatot és
aképességek fejlődését
Életreform az egészéges életmód, az ezotéria, a hó2,3,4 szerda
az önismeret témakörében
17.00-20.00
Klub
ismeretszerzés
életmód tanácsadások
a hó3. csütörtök
Újkerti
14.00-16.00
Vöröskeresz egészégügyi
előadások,jótékonykodás
tes
Nyugdíjas
Klub
az olvasás népszerűsítése,
csütörtök 14.00Újkerti
gondolatébresztő,
16.00
Felnőttek
Olvasóköre beszélgetésindító előadások
szervezése
Nyugdíjasok nyugdíjasok és idősek érdekeinek hétfő 9.00-12.00
egyetztetése és képviselete
HajdúBihar
Megyíei
Képviselete
a német nyelv gyakorlás és
péntek 15.15-17.15
Német
Társalgási magasabb szintű elsajátítása
Kör
a kertészeti termelvények(
kéthetente hétfő
Mathiász
zöldség, gyümölcs, szőlő)
17.00-19.00
János
Kertbarátk korszerű előaállításához
szükséges szakmai ismeretek
ör
elsajátítása
Mentál
Filmklub

10 DMK/KKH

Nyugdíjasok 60-80
Háza

az ebben a betegsében szenvedők a hó utolsó hétfője
számára megfelelő egészégügyi és 14.00-16.00
mentális segítségnyújtás
ismerkedés a
távolkeleti
kultúrával ezen belül a
harcművészetekkel
elmélyíteni az ismereteket az
egészséges, természetes életmód
körét érintő kérdésekben

idősek

100 fő

szeptember 2 óra/
alkalom
havonta

bibliaismeret, erkölcsi tanítások,
személyiségfejlesztés

25 DMK/KKH

40-50 éves
korosztály
50-70 éves
korosztály

15 DMK/ÚKH

60-70 éves
korosztály

DMK/ÚKH

30-40 éves
korosztály

10 DMK/ÚKH

40-70 éves
korosztály

DMK/ÚKH

középiskolások

20 DMK/ÚKH

20-30 éves
korosztály

25 DMK/ÚKH

felnőttek

DMK/JKH

gyermek

20 DMK/ÚKH

3 hó-3 méves korig

30 DMK/ÚKH

40-60 éves
korosztály

30 DMK/ÚKH

60-70 éves
korosztály

30 DMK/ÚKH

50-70 éves
korosztály

20 DMK/ÚKH

60-80 éves
korosztály

10 DMK/ÚKH

40-50 éves
korosztály

25 DMK/ÚKH

60-70 éves
korosztály

TOP-6.9.2
TOP-6.9.2

ismeretterjesztő programok,
előadások szervezése az égbolt
titkai témakörben
a pingpong népszerűsítése

csütörtök 18.0020.00

a sport és hobbirepülés
megszálottjainak egy klubban
való egyesítése
a magyar nyelv szépségének
továbbéltetése, nemzeti kultúránk
értékeinek megtartása
a gyermekkorosztályhoz való
odafordulás programok
szervezése
a természetes -harmonikus
életszemlélet gyakorlati
elsajátítása
Idős emberek számára nyugodt,
boldog, családias légkörben
programok, előadások,
kirándulások szervezése
a kertészeti termelvények(
zöldség, gyümölcs, szőlő)
korszerű előaállításához
szükséges szakmai ismeretek
elsajátítása
az ebben abetegsében szenvedők
számára megfelelő mozgásformák
elsajátítása(pl.légzőgyakorlatok)

havi 1 csütörtök
17.00-19.00

10 DMK/ÚKH

40-50 éves
korosztály

a hó 2. szombat 9.0012.00

15 DMK/ÚKH

40-60 éves
korosztály

Kedd 16.00-19.00

15 DMK/ÚKH

kedd, csütörtök 9.0011.00

20 DMK/ÚKH

50-60 éves
korosztály

kedd 13.00-16.00

60 DMK/ÚKH

50-70 éves
korosztály

kéthetente kedd
14.00-16.00

25 DMK/ÚKH

60-70 éves
korosztály

péntek 16.30-17.45

15 DMK/ÚKH

60-70 éves
korosztály

hátrányos helyzetű értelmiségiek
támogatása

kedd 17.00-19.00

20 DMK/ÚKH

20-50 éves
korosztály

az egészség fenntartása,
megőrzése, abelső harmónia
megteremtése
a szabadidő hasznos eltöltése
melett a szellemi frisssesség
megőrzése
Teadélután A teadélutánok lehetőséget
biztosítanak a célterületen lakók
találkozására, ismerkedésére,
kapcsolatépítésére

hétfő, szerda 9.0010.00

20 DMK/ÚKH

50-60 éves
korosztály

hétfő 10.00-12.00

10 DMK/ÚKH

50-60 éves
korosztály

Kéthetente kedd
14.00-16.00

50 DMK/BKH

18-99 éves
korosztály

Magnitúdó
Csillagász
Klub
Kismacsi
Sasok Ping
Pong Klub
Főnix
repülősklub
Főnix
Irodalmi
Kör
Fiatal
Önkéntesek
Klubja
Életmódklu
b
Debreceni
Szépkorúak
Klubja
Boldogkerti
Kertbarátk
ör

Asztmás és
allergiás
betegek
klubja torna
Jövő
Boldogsága
Segítő és
Támogató
Klub
Kortárs
Nyugdíjas
Torna
Társasjáték
klub

Kedd 17.00-19.00

20 DMK/ÚKH

10 fő

DMK/KKH

40-50 éves
korosztály
fiatal felnőtt,
felnőtt korosztály

TOP-6.9.2

MacsiCafé
közösségi önkéntes munka megerősítése
kávézó
Facebook
oldal
Helyi közösség aktivizálása
önkéntes
adminokkal

minden csütörtökön
10.00-12.00 és
16.00-18.00

350

DMK/NKH

felnőtt

Folyamatosan

3

Hőforrás,
Júliatelep,
Sámsonikert

felnőtt

havonta

40

Hőforrás,
Júliatelep,
Sámsonikert

felnőtt

A helyi közösség aktív tagjainak
bevonása a városrész
Kéthetente szerda
fejlesztésébe, tervező, konzultatív 18.00-20.00
testület

20

18-70 éves
korosztály
Tervezésben,
DMK/NKH előkészítésben való
részvétel
folyamatos
konzultációkon

készségek, képességek alapszintű
fejlesztése, a népi kézművesség
megismeretetése

kéthetente
szombaton 10- 12
óráig

800

DMK/Tímárh
áz

10-70 éves
korosztály

Helyi közösség aktivizálása

Folyamatosan

3

Veres Péterkert,
Gerébytelep

felnőtt

Helyi közösség aktivizálása

Folyamatosan

80

Veres Péterkert,
Gerébytelep

felnőtt

Helyi közösség aktivizálása

Folyamatosan

30

Veres Péterkert,
Gerébytelep

felnőtt

Folyamatosan

40

Veres Péterkert,
Gerébytelep

felnőtt

tájékoztatás önkormányzati
ügyekről, személyes konzultáció

minden páros hónap
1. szerda

3

DMK/OKH

felnőtt

társadalmi részvétel erősítése

3 alkalom/év

10

DMK/OKH

felnőtt

szociális alapfeladatok ellátása

Havonta 1
fogadóóra

3

DMK/OKH

felnőtt

ifjúsági programok szervezése

péntekenként 16.00 18.00

10

DMK/CSKH

fiatal felnőttek

Szolgáltatások cseréje

havonta 1 alkalom

10

DMK/CSKH felnőtt korosztály

A lakosság tájékoztatása
Képviselői önkormányzati ügyekről,
fogadóóra bevonása, az észrevételek,
vélemények meghallgatása.

minden hónap utolsó
péntek 17.00

4

DMK/CSKH;

Csapójkerti
lakosok

Jogi
A lakosság segítése jogi
tanácsadás ügyekben, tájékoztatás

kéthetente csütörtök
17.00-19.00

4

DMK/CSKH;

Csapójkerti
lakosok

Rendőrségi lakossági problémák jelzése,
fogadóóra megbeszélése

minden hónap első
kedd 15.30

4

DMK/CSKH;

Csapójkerti
lakosok

Közösségi
A résztvevő tájékoztatása a helyi
beszélgetés,
eredményekről, közös tervek
fórum,
készítése
kerekasztal

5 alkalom,
alkalmanként 2 óra
időtartamban

100

Auguszta,
Egyetemváro
s,
Nagyerdőpar
k, Nyulas,
Nagyerdő

18-70 korosztály

TOP-6.9.2

A résztvevők tájékoztatása a helyi
évi 3 alkalom 2 óra/
eredményekről, közös tervek
alkalom
készítése

60

Nagyerdőalja

18-70 korosztály

TOP-6.9.2

ifjúság érzékenyítését segítő
program

havonta egy alkalom

150

DMK/ÚKH

14-20 éves
korosztály

havonta 1 alkalom

10

DMK/CSKH felnőtt korosztály

120

DMK/Tímárh
áz
10-80 éves korig
Kézművesek
Háza

Környezetvé
Helyi identitás erősítése
delmi nap

Nagymacsi
közösségfejl
esztő
csoport
Fabrikálóhét végi
családi
kézműves
programsor
ozat
Facebook
oldal
önkéntes
adminokkal
Könyvkötő
utcai
fejlesztés és
Szomszédün
nep
Hulladékgy
űjtők
közösségi
tervezése

Környezetvé
Helyi identitás erősítése
delmi nap
Képviselői
(önkormány
zati)
fogadóórák
Közösségi
beszélgetés
HÉRA
Családsegít
ő Szolgálat
fogadó
Modern
Ifjúság
Egyesület
Csapókerti
Szívességcse
re Klub

Közösségi
beszélgetés,
fórum,
kerekasztal
Mentál
filmkubb

Csapókerti
Szomszédsá tanácsadások, szomszédságban
élők segítése
gi
Önkéntesek

Közösségi A cél a jövőbeli programok,
beszélgetése feladatok egyeztetése, felmerülő 5 alkalom
kérdések, problémák átbeszélése.
k

A közösségi és
társadalmi
részvétel
fejlesztése

TOP- 6.9.2

Kerekestele
p és Bánk
városrészek
Ismerkedési
délutánja
A közösségi és Emlékműso
társadalmi
r - Ady
részvétel
Endre
fejlesztése
halálának
100.
évfordulója
alkalmából

40

4079
DebrecenBánk,
Külsődiószeg
i út. 176.

felnőtteknek

február

160

DMK/BKH

érdeklődőknek

február

20

Tócóvölgy,
Lóskút

18-60 éves korig

Fiatalok
2019, évi ifjúsági programok
Nagymacso
tervezése
n - évtervező

február

10

DMK/NKH

Maskarádés közösségi nagyrendezvény, népi
mulatság kultúránk ápolása

február

90

DMK/OKH

120

DMK/ÚKH

80

Basahalom,
Tégláskert,
Majorság,
közösségi program
Epreskert,
Boldogfalvik
ert

Partneri
találkozó

megismerjék egymást a
városrészeken élők, közös
érdeklődési köröket találjuk

február

közösségi együttlét

Találkozás a partnerekkel a
megfelelő együttműködés
érdekében.

Közösségi A cél a jövőbeli programok,
február, május,
beszélgetése feladatok egyeztetése, felmerülő
augusztus, november
kérdések, problémák átbeszélése.
k

Partneri
találkozó

A partnertalálkozók alkalmával a
fő cél a helyi közösségek
támogatása. A közösségek által
február
kialakított cselekvési tervek
programelemeiben való aktív
részvétel.

A
nagybányai
Teleki
a szórványban élő magyarság
Magyar Ház kulturális értékeinek, szokásainak
és a DMK megismertetése, népszerűsítése
együttműkö
dése

TOP 6.9.2

TOP-6.9.2

12-24 éves
korosztály
Közös tervezés a
helyi fiatalokkal
a település
lakossága
10-80 éves korig

TOP- 6.9.216

TOP-6.9.2.

március, október

1000

DMK/Tímárh
áz

30- 60 éves
korosztály

március

200

DMK/Tímárh
áz

30- 60 éves
korosztály

TOP 6.9.2.

a helyi társadalom
március, június,
Közösségi kapcsolatrendszerének, közösségi
szeptember,
beszélgetés életének fejlődését elősegítő,
december
közösségfejlesztő programok

200

DMK-ÚKH

aktív mag

TOP 6.9.2

a helyi társadalom
Közösségi
március, június,
kapcsolatrendszerének, közösségi
szeptember,
Párbeszédk
életének fejlődését elősegítő,
december
ör
közösségfejlesztő programok

200

Napraforgó
Waldorf
Általános
Iskola

aktív mag

TOP 6.9.2

március

70

Tócóvölgy,L
óskút

4-60 éves
korosztály

TOP-6.9.2

március

50

Tócóvölgy,L
óskút

4-60 éves
korosztály

TOP-6.9.2

március, június,
szeptember,
december

10

DMK/CSKH;

fiatal felnőtt,
felnőtt korosztály

március, június,
szeptember,
december

10

DebrecenSzéchenyi
kerti
fiatal felnőtt,
Református
felnőtt korosztály
Egyházközsé
g gyülekezeti
háza

alkalmanként

400

DMK/CSKH felnőtt korosztály

március, június,
szeptember,
december

10

Veres Péterkert,
Gerébytelep

helyi értékek bemutatása,
Helytörténet
megismertetése a
i kiállítás
nagyközönséggel

Bringás
piknik

Te Szedd
futás

Közösségi
beszélgetés

Közösségi
beszélgetés

Csapókerti
Baráti Kör
Egyesület

A program célja, a kerékpározás
szépségének népszerűsítése, és a
helyi közösségek
összehozása.
A program keretén belül körbe
futjuk a városrészt, és közben
összeszedjük a széthajított
szemetet, hogy ezzel is
megtisztítsuk környezetünket, és
jó példát mutassunk.
A lakosság tájékoztatása,
bevonása, az észrevételek,
vélemények meghallgatása. A
helyi társadalmat érintő kérdések
megvitatása, a tervezési
folyamatban, a döntésekben való
részvétel lehetőségének
biztosítása.
A lakosság tájékoztatása,
bevonása, az észrevételek,
vélemények meghallgatása. A
helyi társadalmat érintő kérdések
megvitatása, a tervezési
folyamatban, a döntésekben való
részvétel lehetőségének
biztosítása.
Közösségi rendezvények
koordinálása, szervezése ,
csapókerti közösségek
ernyőszervezete

Közösségi
beszélgetése
Helyi közösség aktivizálása
k, képviselői
fórum

felnőtt

Ondód
Jövőjéért
Egyesület
Vöröskeresz
t helyi
szervezete
Debreceni
Polgárőr
Egyesület a
Cívis
Városért

településfejlesztés, programok
szervezése, közösségfejlesztés

Havonta 1-2 alkalom

27

DMK/OKH

felnőtt

véradás szervezése,
egészségmegőrzés, prevenció

évente néhány
alkalom

100

DMK/OKH

felnőtt

bűnmegelőzés

nem rendszeres évi 23 alkalom

12

DMK/OKH

felnőtt

150

DMK/KKH

felnőttek

Fogadóórák
(önkormány A lakosság helyben tudja tartani a március, június,
kapcsolatot az önkormányzati
szeptember,
zati
december
képviselő és képviselővel és a rendőrséggel
rendőrség)
Közösségi
beszélgetése
k (Vénkerti
városrészbe
n élőkkel)

A helyi társadalom
kapcsolatrendszerének, közösségi
életének, érdekérvényesítésének,
március és június
az állampolgári részvétel
fejlődését elősegítő,
közösségfejlesztő program.

25

DMK/ÚKH

10-80 éves
korosztály

Közösségi
beszélgetése
k (Újkertdél
városrészbe
n élőkkel)

A helyi társadalom
kapcsolatrendszerének, közösségi
március, június,
életének, érdekérvényesítésének,
szeptember,
az állampolgári részvétel
december
fejlődését elősegítő,
közösségfejlesztő program.

20

DMK /ÚKH

15-80 éves
korosztály

25

Bánk

Minden korosztály

TOP-6.9.2

80

Basahalom,
Tégláskert,
Majorság,
közösségi program
Epreskert,
Boldogfalvik
ert

TOP-6.9.2.

május, október

10

DMK-HKH Minden korosztály

TOP-6.9.2

május

10

DMK-HKH Minden korosztály

TOP-6.9.2

"Híd a
generációk
között" - a
A közösség kezdeményező- és
generációk
cselekvőképességének fejlesztése
közötti
tudásátadás
jegyében
E beszélgetések során
Közösségi
fogalmazódtak meg azok a
beszélgetés
kérdések és cselekvési
az "aktív
alternatívák, amelyek köré a
mag"
közösségi cselekedetek
tagjaival
szerveződnek.
Közösségi Beszélgetés önk képviselővel és
beszélgetés helyi lakosokkal
Lakossági Beszélgetés önk képviselővel és
helyi lakosokkal
fórum
Adventia gyermekek, családok
gyermeknap
szabadidejének tartalmas,
i
értelmes elfoglaltsággal járó
rendezvénye
kitöltése
k
Közösségi A program célja a cselekvési terv
beszélgetés átbeszélése.

március

április, december,

május december

május

500

DMK/Tímárh
áz

6-13 éves
korosztály

10

Tócóvölgy,L
óskút

18-80 éves korig

Ondódi
Baba-mama családbarát szolgáltatás
Klub

Csütörtök 10.0011.00

10 fő

DMK/OKH

fiatal felnőtt,
felnőtt korosztály

Nagymacsi
Baba-mama családbarát szolgáltatás
Klub

Kedd 11.00-12.00

15 fő

DMK/NKH

fiatalok, fiatal
felnőttek

Baba-mama
családbarát szolgáltatás
torna

május

10

DMK-ÚKH

felnőttek

20 fő

DMK/Tímárh
áz

5- 50 éves
korosztály

augusztus

20

DMK-BAM

felnőttek

augusztus

25

DMK/KKH

gyermekek

' augusztus

100

DMK/HKH Minden korosztály

10

DMK
Homokkerti
Minden korosztály
Közösségi
Ház

Alkotótábor
ok
szervezése
gyermekek
és felnőttek
számára

a megyére jellemző népművészeti
értékek, kézműves mesterségek
jellegzetességeinek
megismertetése

"A vázlattól
a műig" gyermekek, az ifjúság
grafikai művelődésének segítése
tábor
Bibliai
vakációs
tábor

a gyermekek bevonása a
gyülekezeti életbe, közösségi
élményszerzés

Homokkerti
Kenyérünne új kenyér
p

augusztus

Közösségi Beszélgetés önk. Képviselővel és
augusztus
beszélgetés és helyi lakosokkal

TOP 6-9-2

TOP-6.9.2

TOP 6.9.2

TOP-6.9.2

Helyi
értéknap

a Wesselényi lakótelepi közösség
kulturálisa értékeinek feltárása

Óvárosi
Mesterségek
és
Közösségek
Ünnepe

helyi társadalom
kapcsolatrendszerének, közösségi
szeptember
életének fejlesztése,közösségi és
társadalmi részvétel elősegítése

Mindenki
Boldog kerti!Boldogkerti
Szomszédsá
gi Ünnep

A Szomszédsági Ünnepen ezeken
a területeken élők találkoznak és
ismerkednek egymással. Az itt élő
és működő vállalkozások, civil
szervezetek és intézmények is
bemutatkoznak.

XVI.
Csapókerti
közösségi nagyrendezvény
Szomszédsá
gi Nap
Ismerjük
meg
Közösségi rendezvény
egymást! családi nap

Városrészi Közösségi program biztosítása a
Családi városrészben élő családok
Utcabál számára.

Szépkorúak
köszöntése
Lakossági
fórumÖnkormány
zati
képviselő
társaságába
n
Kertségi
Piknik

szeptember

szeptember

szeptember

DMK/Tímárh
áz

30- 70 éves
korosztály

TOP 6.9.2.

400

Bem
tér/Gólya tér

felnőttek

TOP 6.9.2

300

Basahalom,
Tégláskert,
Majorság,
közösségi program
Epreskert,
Boldogfalvik
ert

400

DMK/CSKH

felnőtt korosztály
és családok

100

DebrecenSzéchenyi
kerti
Református
Egyházközsé
g gyülekezeti
háza

Célterületen élő
lakosok

1000

a Szabó
Lőrinc, az
Akadémia,
illetve a
Kosztolányi
0-90 éves
Dezső-Babits
korosztály
utcák
körforgalomi
g terjedő
szakaszán
Szabadságtel
Minden korosztály
epi Óvoda

TOP-6.9.2.

50

A programon résztvevők közösen
diskurálhatnak a lakóhelyüket
szeptember
érintő témákról egymással
és a képviselővel.

70

Tócóvölgy,L
óskút

18-80 éves korig

TOP-6.9.2

Szeptember

100

Daniella ipari
park előtti
szabad terület
(a helyszín
változhat)

6-80 éves
korosztály

TOP-6.9.2

szeptember

450

DMK/HKH Minden korosztály

szeptember

10

DMk
Homokkerti
Minden korosztály
Közösségi
Ház

október

200

DMK/BKH

családoknak

október

200

DMK/BKH

családoknak

október

80

Kerekestelepi
Református
Templom
közösségi
terei

családoknak

Helyi ifjúsági öntevékeny csoport
október
erősítése

50

DMK/NKH

érdeklődőknek

közösségi nagyrendezvény, népi
kultúránk ápolása

október

100

DMK/OKH

a település
lakossága

október 10

100

DMK/HKH Minden korosztály

október 30.

100

DMK/HKH Minden korosztály

A célterületen élők egymással
történő ismerkedése számos
kikapcsolódási, vetélkedős
program keretében.

Lakossági Beszélgetés önk képviselővel és
helyi lakosokkal
fórum
"Idősek
hónapja" közösségi együttlét
nyitórendez
vénye
Idősek
hónapja - közösségi együttlét
záróműsor
Idősek
napja idősek
közösségi együttlét
hónapja
alkalmából

"Évek óta,
Magyar Nóta délután
szól a nóta!"
Idősek
HónapjaSzüreti
mulatság

szeptember

200

Szépkorúak köszöntése, ünneplés szeptember

Homokkerti
Nyíltszíni
Közösségi utcabál; közösségi töltekezés
Ünnep és
Utcabál

Őszi
szünidei
ifjúsági
focitorna
Orsolya
napi
vigasság

szeptember

Idősek felüdítése

TOP-6.9.2

TOP-6.9.2

TOP 6.9.2

VIII.
Találkozáso
k napja
Vizek-ízekzenék
Terápiafeszt
iválja
Határtalan
Európa
klubfoglalko
zások
"Civilek a
civilekért" a városrész
civil
szervezetein
ek
találkozója
(VIII.
Csapókerti
Civil Expo)

Közösségi program biztosítása a
városrészben élő generációk
számára.

október

80

DMK/BKH

0-90 éves
korosztály

Közösségi program biztosítása a
városrészben élő családok
számára.

október

280

DMK/BKH

0-90 éves
korosztály

érzékenyítés, a látókör szélesítés
európai országokról és
kultúrájukról

november

60

TócóskertDél

diákok

közösségi nagyrendezvény, civil
szervezetek bemutatkozása

november

120

DMK/CSKH

fiatal felnőtt,
felnőtt korosztály

120

Basahalom,
Tégláskert,
Majorság,
közösségi program
Epreskert,
Boldogfalvik
ert

Rendezvényünkkel a karácsonyi
ünnepekre való ráhangolódást
A közösségi és Tégláskerti szeretnénk elősegíteni. A
társadalmi karácsonyvá közösségben való előkészülés,
rás és téli
részvétel
ráhangolódás erősíti az együvé
alkotóünnep
fejlesztése
tartozást, az egymás segítését,
támogatását.
ünnepek
kultúrájának áploása
Adventi családi
délután
Karácsonyi
dallamcsoko
Karácsonyváró közösségi alkalom
r és
szeretetkosá
r
Vezér utcai
Mikulás- és ünnepvárás közösségi
Mikulásvár
dimenzióban
ás
A Művészi
Zene Kör ünnepre hangoló közösségi zenei
Karácsonyi élményszerzés
Koncerje

december

80 DMK/OKH

TOP-6.9.2.

a település lakossága

december

200

DMK/HKH Minden korosztály

december

300

Vezér utca Minden korosztály
Játszótér

december

150

DMK/ÚKH

0-80 éves
korosztály

ünnepre hangoló közösségi
program és találkozási lehetőség
biztosítása az Újkerti
Csoportvezetők számára

december

80

DMK/ÚKH

30-80 éves
korosztály

ünnepre hangoló közösségi
program és találkozási lehetőség

december

80

DMK/ÚKH

60-90 éves
korosztály

12

DMK/Tímárh
áz

20-50 éves
korosztály

12

DMK/Tímárh
áz

20-50 éves
korosztály

12

DMK/Tímárh
áz

20-50 éves
korosztály

12

DMK/Tímárh
áz

20-50 éves
korosztály

12

DMK/Tímárh
áz

20-50 éves
korosztály

12

DMK/Tímárh
áz

20-50 éves
korosztály

EFOP-3.7.316

kéthetente
szombaton 9-13
óráig

12

DMK/Tímárh
áz

20-50 éves
korosztály

EFOP-3.7.316

ismeretterjesztés

Havonta 1 szombat
16.00-20.00

10 fő

DMK/NKH

20-50 éves
korosztály

A foglalkozássorozat témakörei,
amelyek hozzásegítik a
résztvevőket az ökológiai
A gazda
szemléletű szántóföldi
szeme…- növénytermesztéshez, ökológiai
Ökogazda szemléletű állattartási
ismeretterje tevékenységekhez, ökológiai
sztő sorozat szemléletű kertészeti
tevékenységek folytatásához,
környezetbarát termeléshez.

12 hó x 2 alkalom x
4 óra= 96 óra

25

DMK/BKH

felnőttek részére

Újkerti
Csoportveze
tők
Karácsonya
Szépkorúak
karácsonyi
ünnepsége
Bőrműves
szakkör

a népi bőrművesség alapjainak
elsajátítása

Fafaragó
szakkör

a fafaragás alapvető technikáinak
elsajátítása

Fazekas
szakkör

a fazekasság- korongozás
mesterségének elsajátítása

Nemezkészít a nemezgyapjú megmunkálásának
elsajátítása
ő szakkör
Szövő
szakkör

a kereten szövés alapjainak
elsajátítása

Bútorfestő
szakkör

a bútorfestés mesterségének
elsajátítása

Ügyes kezekvegyes népi kézműves technikák
kézműves
alapjainak elsajátítása
szakkör
Bagoly
Klub

Közművelődési alapszolgáltatások

december

kéthetente
szombaton 9- 13
kéthetente
szombaton 9- 13
óráig
kéthetente szerdán
16-21 óráig
kéthetente
szombaton 9-13
óráig
kéthetente kedden
16-18 óráig
kéthetente
szombaton 9-13
óráig

TOP-6.9.2

EFOP-3.7.316

EFOP-3.7.316

Közművelődési alapszolgáltatások

Mentálhigié A csoport a mindennapi életben
nés csoport jól használható stressz kezelő-,
feszültségcsökkentő-,
érzelemszabályozó és
kapcsolatjavító technikák
átadásával segíti az érzelmileg
labilis és a stresszhatások iránt
különösen érzékeny, sérülékeny
személyiségeket a stabilabb
lelkiállapot és a harmonikusabb
emberi kapcsolatok
kialakításához.
Nemezkészít A nemezkészítő szakma
alapjainak elsajátítása
ő szakkör
A résztvevők megtanulják a fa
Fafaragó
alapanyag feldolgozásának
technológiáját, a különböző
szakkör
eszközök használatát.

12 alkalom x 4 óra =
48 óra

20

DMK/BKH

felnőttek részére

EFOP-3.7.316

24 alkalom x 4 óra=
96 óra

20

DMK/BKH

felnőttek részére

EFOP-3.7.316

24 alkalom x 4 óra=
96 óra

20

DMK/BKH

felnőttek részére

EFOP-3.7.316

A foglalkozás célja, hogy a fiatal
felnőtteket és felnőtteket bevonva
Biztonságun változzon a személyek attitűdje,
kért!akik aztán magukban hordozzák 12 hó x 1 alkalom x
4 óra = 48 óra
műhelyfogla azokat a prevenciós képességeket,
amelyek révén képesek lesznek
lkozás
elkerülni, hogy akár áldozattá,
akár bűnelkövetővé váljanak.

20

DMK/BKH

felnőttek részére

EFOP-3.7.316

Józsai
Díszítőművé
szeti
Szakkör
Néptánc
csoport
gyermek
(ovis)
Az egész életre
kiterjedő
tanulás
feltételeinek
biztosítása

Ismerkedés a Kárpát-medence
tájegységeinek jellegzetes
motívumaival, hímzési, szövési
technikáival

hétfő 14,00-16,00

15

DMK/JKH

30-75 korosztály

a magyar néptánc alapjainak
elsajátítása

Hétfő 17.15-18.15

10 fő

DMK/JKH

Gyermek

Hétfő 18.15-19.15

25

DMK/JKH

5 10 korosztály

Kedd 16.00-18.00

14

DMK/JKH

30-60 korosztály

szerda 17,30-18,30

8

DMK/JKH

6 10 korosztály

szerda 16,00-17,30

10

DMK/JKH

10 14 korosztály

14

DMK/JKH

6 14 korosztály

12

DMK/JKH

40-70 korosztály

400

DMK/NKH

teljes lakosság

DMK/OKH

teljes lakosság

15

DMK/HKH

felnőtt korosztály

50

DMK/HKH

felnőtt korosztály

50

DMK/HKH

felnőttek

100

DMK/HKH

felnőttek

60

DMK/HKH

felnőttek

80

DMK/HKH

felnőttek

80

DMK/HKH

felnőttek

80

DMK/HKH

felnőtt korosztály

Ismerkedés néptánc alapjaival, a
magyar népzenével, népi
hangszerekkel, népdalokkal, népi
játékkal
Józsai
ismerkedés a hagyományos
Csipkeverő csipkeverés eszközeivel,
technikájával
Szakkör
Józsai
mozgás és a zenei érzék
Mazsorett
fejlesztése
Kiscsoport
Néptánc
csoportgyermek

Józsai
mozgás és a zenei érzék
Mazsorett
fejlesztése
Nagycsoport

„Varázskéz imerkedés a különböző rajzolási,
csütörtök 16,15” Rajz
festési technikákkal, kompozíciós
18,00
elemekkel
Szakkör
a fa és szarufaragás
Fafaragó
hagyományainak kutatatása, a
egyeztetés szerint
Szakkör
faragás népszerűsítése
Korlátlan
digitális felzárkóztatás,
teljes nyitvatartási
internet
információszerzés biztosítása
időben, heti 40 óra
használat
Közösségi
ismeretterjesztés
nyitvatartási időben
internet
szolgáltatás
Homokkerti
"Éld az
Csütörtök: 18.00Életmód , egészség megőrzés
20.00
életed "
Klub
Homokkerti
Páratlan hét
Kertbarát kertészeti ismeretek bővítése
csütörtök: 15.0017.00
Kör
Komolyra
Klasszikus zene
havonta
fordítva
EmberÁllat
állatokkal kapcslatos ismeretek
kéthavonta
Kulturális bővítése
Találkozó
Álmaimban
virtuális utazás
kéthavonta
Európa
Kreatív
kemencés hagyományok
évi hat
kemencés
alkalmak
Sára sütni
kemencés program
évi négy
segít
Hangszerbe
Klasszikus zene
évi kettő
mutató

ÉLETREF
ORM
KLUB ESTÉK

Egészséges életmódra nevelés,
egészségkultura javítása, ezotériai
ismeretek, önismeret fejlesztése, Minden hónap 2., 3.,
REIKI gyógyító meditáció és a
4. szerdáján
kínai meridián torna hatása,
gyakorlása.

30

DMK/ÚKH

15-90 éves
korosztály

Kormányzati portálokhoz való
hozzáférés biztosítása,
elektronikus ügyintézés

nyitvatartási időben

120

DMK/CSKH

felnőttek

január

40

Hőforrás,
Júliatelep,
Sámsonikert

Felnőtt

január-szeptember

5

Környezeti kultúra fejlesztése

január

50

egészséges életmód
népszerűsítése

február

80

DMK/OKH

felnőtt korosztály

TOP-6.9.2

egészséges életmód
népszerűsítése

február

80

DMK/OKH

felnőtt korosztály

TOP-6.9.2

Határtalan
találkozásokhatárontúli magyarok kulturális
Széki napok
értékeinek bemutatása
Debrecenbe
n

február

350

DMK/JKH

02-80 korosztály

Kertbarátk
öri
Vezetőségek
Téli
Népfőiskolai
Képzése

február

400

DMK/ÚKH

50-60 éves
korosztály

ILCO
egészségmegőrzés, prevenció
egészségnap

március

100

DMK/JKH

20-80 korosztály

Ismeretterje
ismeretszerzés, kompetenciák
sztő előadás
erősítése
sorozat

március, július,
szeptember,
december

120

DMK/JKH

14-80 korosztály

március és
november

50

DMK/JKH

14-80 korosztály

március

30

DMK/JKH

60-80 korosztály

Ismeretszerzés

március

60

Veres Péterkert,
Gerébytelep

felnőtt

Pszichológia
i előadás
tanácsadás, kismamák segítése
kismamákn
ak

március

20

DMK/OKH

Felnőtt

március

40

DebrecenSzéchenyi
kerti
Református felnőtt korosztály
Egyházközsé
g gyülekezeti
háza

Szerda 14:00-16:00

180

DMK/CSKH

felnőttek

március

60

TócóskertDél

felnőttek

szeptembernovember havonta 1
alkalom

200

DMK/CSKH

felnőttek

április, november

20

DMK/OKH

felnőtt

, utána:
18.15-20.00:
előadások,
beszélgetés
„30 év:
Mesterek és
tanítványok
”

DJP-Pont

Környezetvé
delmi
Környezeti kultúra fejlesztése
előadás 2
alkalommal
Tankatalóg
Öntevékenység erősítése
us készítés
Környezetvé
delmi
előadások 3
Ismerettejes
ztő előadássorozat (4
alkalom)
Ismerettejes
ztő előadássorozat (4
alkalom)

Az egész életre
kiterjedő
tanulás
feltételeinek
biztosítása

továbbkéző előadások a körök
vezetőinek és tagjainak zöldséggyümölcstermesztés, kertészet és
szőlészet-borászat témakörben

Hagyomány
ismeretbővítés
őrző klub
Talpra
Magyarnemzeti ünnepünk méltó
történelmi megünneplése közösségben
előadás
Művészeti
előadások

„Egészségün Egészséges életmóddal,
egészségmegőrzéssel kapcsolatos
kre!” egészségnap ismeretek bővítése

Életfa
Idősek
ismeretterjesztés,
Klubja: 6
előadás
Egészségün
egészséges életmódra nevelés
kre!
Csapókerti
Kertbarát
ismeretterjesztés,
Kör - 6
előadás
kézműves
foglalkozáso készségek megőrzése, fejlesztése
k időseknek

Veres Péterkert,
Gerébytelep
Veres Péterkert,
Gerébytelep

Felnőtt
Felnőtt

TOP-6.9.2.

TOP-6.9.2

Olvasó nyár Lakossági intellektuális kohézió

augusztus

60

Konténerkön
yvtár

felnőttek

"Gelencsér"
-Fazekas,
kerámia
készítő
szakkör

augusztus

80

DMK/Tímárh
áz

felnőttek

szeptember

50

DMK/JKH

14-80 korosztály

szeptember

1 000

DMK/JKH

03-80 korosztály

szeptember

50

DMK/ÚKH

12-15 éves
korosztály

október

30

DMK/KKH

felnőttek

október

100

DMK/JKH

14-80 korosztály

október

50

DMK/CSKH

felnőttek

október

15

DMK/OKH

Felnőtt

október

150

DMK/JKH

60-80 korosztály

október

100

DMK/JKH

60-80 korosztály

november

50

DMK/JKH

60-80 korosztály

november

1 000

DMK/JKH

03- 80 korosztály

Ép testben
Ismeretterjesztés, egészségtudatos
ép lélek életmód terjesztése.
egészségnap

november

50

DMK/NKH

felnőtt

Természetes, egészséges
Újkerti
életmódot népszerűsítő, ill. a
egészséghét prevenció fontosságát
hangsúlyozó programsor.

november

250

DMK/ÚKH

5-85 éves
korosztály

Olvasó Nyár Intellektuális közösségi kohézió

november

25

info pont

felnőttek

TOP-6.9.2

20

VOKE

felnőttek

TOP-6.9.2

1 000

DMK/JKH

03- 80 korosztály

800

DMK/Tímárh
áz

5-40 éves
korosztály

40

DMK/BKH

felnőttek részére

A szakkör célja és tartalma a
fazekas- kerámia készítő szakma
alapjainak elméleti és gyakorlati
az elsajátítása.

Velünk élő
hagyomány ismeretbővítés
kismestersé
gek
Józsai
közösségi, hagyományőrző
Szüreti nap esemény
Célja, hogy a diákok műveltségi
Ki tud
vetélkedő keretében, játékos
többet
formában ismerkedjenek Bulgária
Bulgáriáról földrajzi adottságaival, természeti
és épített örökségével,
?
hagyományaival.
Ép testben
egészségvéd egészségtudatosságra nevelés
ő délután
Zene
ismeretbővítés
világnapi
rendezvény
A kuruc kor
ismeretterjesztő előadás
zenéje
Egészség
egészségügyi szűrések, prevenció
nap
Derült
szívvel
megöregedn
idősek ünneplése
i - idősek
hónapja
rendezvénys
orozat
56-os
megemlékez közösségi ünnepi alkalom
és és előadás
Magyar
anyanyelv ápolás
nyelv napja
Józsai
Adventi
közösségi ünnepi alkalom
programsor
ozat

Lakóhelyem
helytörténet
november
története
Józsai
december
karácsonyvá közösségi ünnepi alkalom
ró
A hagyományos szokásrendhez
jeles ünnepek:
Jeles
kapcsolódó jeles napok és
március 15. húsvét,
napokhoz
ünnepek, szokásrendszer
pünkösd, szüret
kapcsolódó
megismertetése a
ideje, Mikulás,
programok
nagyközönséggel
advent
A foglalkozás célja, hogy ne csak
Néptáncautentikus táncokat tanítsunk,
52 hét x 2 alkalom x
klubfoglalko hanem ezek alapjai, technikai
2 óra= 208 óra
bázisuk alapján megtanítsunk
zás
táncolni.
Nagymacsi
Citerakör

Citerajáték elsajátítása,
közösségépítés.

Kéthetente szombat
14.00-16.00

5

DMK/NKH

családok

Főnix
Néptáncegy
üttes

néptánctanítás, átörökítés,
néptáncfesztiválok szervezése,
részvétel fesztiválokon,
minősítőkön

szerda és péntek
15.00 - 21.00

120

DMK/CSKH

6-26 éves
korosztály

hímzés, kiállítások, bemutatók

hétfő 14.00 - 16.00

11

DMK/CSKH

felnőttek

népdalok tanulása, bemutatása,
átörökítés

csütörtök 18.00 20.00

8

DMK/CSKH felnőtt korosztály

népdalok tanulása, bemutatása,
átörökítés

hétfő 15.00 - 17.00

32

DMK/CSKH

Csapókerti
Népi
Dísztőművés
zeti Kör
Csapókerti
Süveg
Citerakör
Csapókerti
Pávakör

felnőttek

TOP-6.9.2

TOP-6.9.2.

EFOP-3.7.316

Motolla
Hagyományos közösségi
Egyesület kulturális értékek átörökítése-pl:
regölés, húsvéti szokások,
ünnepkörök
höz tartozó kézművesség, népdalok tanulása,
nemezelés
alkalmai

Ünnepkörökhöz
igazodva

Hangbújócs
gyernekdalok tanítása
ka
Hétfő: 10.45-11.45
bölcsődéseknek és anyukájuknak
Zenebölcsi
Fekete Ló
Középkori lovagi kultúra
Hétfő: 18.00-20.00
átörökítése
Bandérium
Homokkerti
játékos logikafejlesztés
Hétfő 13.00-16.00
Sakkbarát
Kör
Gyógytorna
gerincfájdalmak enyhítésére
Hétfő 16.00-17.00
szolgáló torna
csoport
Homokkerti
Hétfő, szerda: 18.00mozgáskultúra
1900
Női Torna
GÖRÖG
TÁNCHÁZ
A görög nemzeti
Közreműkö
kultúraélményszerű
Minden hónap első
dik:
megismertetése a helyi
hétfőjén
SARANTIS
közösséggel.
buzukiművé
sz
Újévköszönt
ő
hagyomány
őrző
játszóház és
kézműves
alkotókuckó

150

DMK/HKH Minden korosztály

30

DMK/HKH Minden korosztály

10

DMK/HKH Minden korosztály

10

DMK/HKH Minden korosztály

7 fő

DMK/JKH

felnőtt

13

DMK/HKH

családok

30

DMK/ÚKH

6-85 éves
korosztály

Újévi hagyományok, szokások,
hiedelmek megismerése

január

40

DMK/ÚKH 5-7 éves korosztály

közösségi élményszerzés

január, április,
szeptember, október,
november

250

DMK/KKH

felnőttek, fiatalok

Részt vesz a helyi művelődési
szokások gondozásában,
értékesen szórakoztat.

január

90

DMK/BKH

18-85 éves
korosztály

programokhoz igazodva a
január, április,
könyvtári légkör megismertetése a szeptember, október,
gyerekekkel
november

50

DMK/KKH

óvodások

hagyományőrzés, közösségi
élményszerzés

január, április,
szeptember, október,
november

230

DMK/KKH

felnőttek,
gyermekek

helyi identitástudat erősítése,
közösségfejlesztés

január

100

DMK/HKH Minden korosztály

helyi identitástudat erősítése,
közösségfejlesztés

január

100

DMK/CSKH felnőtt korosztály

Magyar
kultúra napi
gálaműsor

ünnepek kultúrájának áploása

január

15

DMK/OKH

felnőttek

A magyar
kultúra
napja

Az anyanyelv gazdagságának
ünnepe játékos formában

január

20

DMK/NKH

családok

Vidám
jelmezes
télbúcsúztat
ás- Farsang

közösségi együttlét

február

100

DMK/BKH

felnőttek

február

20 000

DMK/Tímárh
áz

20-70 éves
korosztály

február

100

DMK/NKH

családok

február

300

DMK/CSKH Minden korosztály

február

100

DMK/CSKH

felnőttek

július

18

DMK/ÚKH

6-12 éves
korosztály

Zenéstáncos
mulatságok
Rock'n'roll
shaw Pótszilveszte
r
Mese
Matiné
Nagyanyáin
k praktikái
rendezvénys
orozat
Magyar
Kultúra
Napja
A magyar
kultúra
napja „Csapókert
anno…”
fotókiállítás

A Tímárház
népművésze
ti témájú
A
hagyományos kiállításai
Nagymacsi
közösségi
farsang
kulturális
Farsangi
értékek
Cuháré a
átörökítése
Főnix
feltételeinek Néptáncegy
biztosítása
üttessel
Idősek
farsangja

a megye népi iparművészei
alkotásainak bemutatása,
megismertetése a
nagyközönséggel
Az ünnepek kultúrájának
gondozása.
hagyományápolás

hagyományápolás
Felkelteni a gyerekek
érdeklődését a képzőművészet
iránt. (rajz, grafika, festészet)
Festőtanoda
Elsősorban a látásmód, a lényeg
Képzőművé
megragadásának fontossága.
szeti Tábor
Játékos formában, megismerkedni
az alkotás menetével,
szabályaival.

Betekintés a fazekasmesterség
világába, ismerkedés az
agyagozás alaptechnikáival, és
eszközeivel
Az iskolában megszerzett
KALANDOtermészetismereti
ZOO
(állat és növénytan, földrajz)
Természetb
tudást mélyíthetik el, ill.
arát Tábor
gazdagíthatják a gyerekek.
Nagymacsi
kenyérünne
Helyi értékek feltárása,
megőrzése.
p és
A
hagyományos értéknap
közösségi
Homokkerti
kulturális
kenyérünne
Államalapítás, új kenyér
értékek
p
átörökítése
feltételeinek
biztosítása Őszköszöntő
közösségi együttlét
családi nap

július

15

DMK/ÚKH

6-12 éves
korosztály

július

18

DMK/ÚKH

6-12 éves
korosztály

augusztus

150

DMK/NKH

családok

augusztus

80

DMK/HKH Minden korosztály

szeptember

200

Lenztelepi
Református
Templom
melletti
közösségi tér

felnőttek

szeptember

80

DMK/ÚKH

4-80 éves
korosztály

szeptember

50

DMK/ÚKH

4-80 éves
korosztály

szeptember

300

DMK/BKH

55-95 éves
korosztály

az ünnepek kultúrájának
gondozása a helyi szokások
figyelembevételével, a művelődő
Szüreti
közösségek, illetve a
Családi Nap
hagyományos közösségi kulturális
értékek átörökítésével foglalkozó
közösségek bevonásával

október

200

Faragó Utcai
Óvoda

érdeklődő,
önkéntes

"Vígan
vagyunk, jól
szórakozunk
!"

közösségi együttlét

október

120

DMK/BKH

családok

"56 csepp
vér" ünnepi
emlékműsor

haagyományok átörökítése

október

160

DMK/BKH

családok

Idősek
hónapja
köszöntő
műsor és bál

Helyi művelődési szokás
gondozása.

október

30

DMK/NKH

családok

1956-ra
emlékezünk

A nemzeti kultúra értékeinek
megismertetése.

október

50

DMK/NKH

felnőttek

október

1 000

Hőforrás,
Júliatelep,
Sámsonikert

családok

október

120

DMK/ÚKH

55-95 éves
korosztály

október

250

DMK/BKH

55-95 éves
korosztály

Fazekas
tábor

Bolgár
napok-zenés
irodalmi est

a különböző kultúrák közötti
kapcsolatok kiépítését és
fenntartását elősegítő
programokat

Bolgár
a különböző kultúrák közötti
napok-a
kapcsolatok kiépítését és
bolgár
fenntartását elősegítő
filmművésze
programokat
t remeke
XX.
Kortalanul Az idős emberek méltó ünneplése,
tisztelete, kulturális program,
Idősek
színvonalas szórakoztatás(tánc,
Hónapja
zene, vers).
ünnepélyes
megnyitó

Helytörténet
családi
Helyi identitás erősítése
fotóalbumb
ól
XX.
Kortalanul
Idősek
Az idős emberek méltó ünneplése,
Hónapja
tisztelete, bemutatkozási
rendezvénys lehetőség nyújtása, színvonalas
szórakoztatás(tánc, zene, vers).
orozatÚjkerti Ki
mit tud
XX.
Kortalanul
Az idős emberek méltó ünneplése,
Idősek
tisztelete, bemutatkozási
Hónapja
lehetőség nyújtása, színvonalas
rendezvénys
szórakoztatás(tánc, zene, vers), a
orozathónap zárása.
záróünnepsé
g

TOP 6.9.2

TOP 6.9.2

"Őszi éjjel
izzik a
galagonya"
Ismeretterjesztés, kézműves
…őszköszön alkotótevékenység népszerűsítése
tő kézműves
játszóház

október

40

DMK/ÚKH 6-8 éves korosztály

az ünnepek kultúrájának
gondozása

november

800

DMK/ÚKH

felnőttek

Anyanyelvápolás.

november

20

DMK/NKH

családok

Helyi közösségi ünnep
gondozása.

november

100

DMK/NKH

családok

anyanyelvápolás

november

100

DMK/CSKH

10-14 éves
korosztály

Magyar
Nyelv Napja

Magyar nyelv

november

100

DMK/HKH Minden korosztály

Kövesi
Eszter
fotókiállítás
aa
Fotóhónap
alkalmából

ünnepek kultúrájának ápolása

november

800

DMK/ÚKH

0-80 éves
korosztály

Magyar
Nyelv Napja

Megemlékezés a magyar nyelv
napjáról, játékos anyanyelvi
feladatokon, játékokon,
megzenésített verseken keresztül

november

100

DMK/ÚKH

4-12 éves
korosztály

Márton napi hagyományok
felelevenítése, közös megélése

november

40

DMK/ÚKH

6-12 éves
korosztály

közösségi együttlét

december

200

Lencztelepi
Református
Templom

családok

TOP 6.9.2

közösségi együttlét

december

200

Lencztelepi
Református
Templom

felnőttek

TOP 6.9.2

közösségi együttlét

december

100

Helyi közösségi ünnep
gondozása.

december

300

DMK/NKH

családok

Helyi közösségi ünnep
gondozása.

december

40

DMK/NKH

családok

Adventi
Kiállítás
A magyar
nyelv napja
Adventi
családi
délután
A magyar
nyelv napja

Márton
napi
játszóház
.Lencztelepi
Adventi
Családi
Délután
Adventi
Családi
Délután
Paci
Adventi
Családi
Délután
Adventi
gyertyagyúj
tás 1-4.
Megjött a
Mikulás!
Adventi
délután

Helyi közösségi ünnep
gondozása.

december

50

Betlehemes

Helyi közösségi ünnep
gondozása.

december

50

Adventi
gyülekezeti
közösségi
ünnepség

közösségi ünneplés, hagyomány
átadás

december

50

Adventi
közösségi
ünnep

közösségi ünneplés, az öröm
közösségben való megélése,
hagyomány ápolás

december

200

Karácsonyi
hangulatban
" - családi
nap az
advent
jegyében
(Közösségek
karácsonya,
adventi
hangverseny
)

hagyományápolás, közösségek
erősítése

december

150

Hagyományápolás, az ünnepre
készülés közösségi élményként
való megélése.

december

150

Nagysándorhagyományápolás, közösségek
telepi
erősítése
advent

december

180

december

80

Tócóskerti
advent

Dombosi
adventi
délután

A
hagyományos
közösségi
kulturális
értékek

hagyományápolás, közösségek
erősítése

családok

Hőforrás,
Júliatelep,
Sámsonikert
Veres Péterkert,
Gerébytelep
Auguszta,
Egyetemváro
s,
Nagyerdőpar
k, Nyulas,

családok

családok

3-80 korosztály

TOP-6.9.2

Nagyerdőalja

3-70 korosztály

TOP-6.9.2

DMK/CSKH,
Csapókerti
református
templom

felnőttek

DebrecenSzéchenyi
kerti
református
templom és
gyülekezeti
ház
Pósa utcai
templom és
gyülekezeti
terem
Dombosi
óvoda

Minden korosztály

Minden korosztály

Minden korosztály

Halápi
Adventi közösségi program
Adventi
biztosítása a városrészen élő
Családi
A
családok számára
Délelőtt
hagyományos
Vezér utcai
közösségi
Adventi közösségi program
Adventi
kulturális
biztosítása a városrészen élő
Családi
értékek
családok számára
Délelőtt
átörökítése
Újkert
feltételeinek
Adventi közösségi program
biztosítása Csoportveze
biztosítása a városrészen működő
tők
közösségek számára.
közösségi
karácsonya

december

100

Volt
Bokorhegyi
Általános
Iskola

0-80 éves
korosztály

december

300

COOP előtti
tér

0-90 éves
korosztály

december

100

DMK/ÚKH

20-90 éves
korosztály

Programunkkal az újkerti
Élő advent városrészben élő családok
családi
számára lehetőséget kívánunk
hagyomány
nyújtani a karácsonyi ünnepkör
őrző
hagyományainak megismerésére,
kézműves
felelevenítésére és közös
délután
megélésére.

december

300

DMK/ÚKH

6-80 éves
korosztály

TOP 6.9.2

A program célja a közösségi
élményszerzés, kikapcsolódás a
Hagyomány családok részére, közös ünneplés
őrző
és készülődés a karácsonyra. A
rendezvény során, a célterületen
Adventi
élők részt vehetnek egy ünnepi
Családi
programon, amelynek keretén
Délelőtt
belül különböző
tevékenységekből választhatnak.

december

80

DMK/Tímárh
áz
Kézművesek
Háza

0-90 éves korig

TOP 6.9.2

havonta 1 alkalom

20 fő

DMK/OKH

20-50 éves
korosztály

december

120

DMK/KKH

Családok

december

200

DMK/ÚKH

0-70 éves
korosztály

30

DMK/Tímárh
áz

50- 70 éves
korosztály

20

DMK/Tímárh
áz

30- 60 éves
korosztály

10 fő

DMK/Tímárh
áz

50-80 éves
korosztály

Szerdánként 10.0012.00; szombat
09.00-14.00

15

DMK/Tímárh
áz

40- 60 éves
korosztály

januártól-májusig,
ill. szeptembertől decemberig havi egy
alkalommal
szombati napokon

30

DMK-BAM minden korosztály

igény szerint,
előzetes
bejelentkezés
alapján havonta

15

DMK-BAM minden korosztály

Kéthetente csütörtök
16.00-18.00

10

DMK/NKH

minden korosztály

szerda 16.30 - 18.30

10

DMK/CSKH

felnőttek

Hétfő 15.30 –
19.30; kedd,
csütörtök 15.30 20.00

110

DMK/CSKH

6-14 éves
korosztály

Szerda: 13.00-15.00

20

DMK/HKH

Hétfő, csütörtök:
16.30-18.30

8

DMK/HKH

5

DMK/ÚKH

OndódMacsi
Református
Egyházközö
sség

hitélet gyakorlása

Egyházi
közösségi élményszerzés
ünnepek
Adventi
Családi
közösségi családi program
Délután az
adventre idejére a városrész
Arany
lakóinak
János
óvodában
Tiszta
régiónkra jellemző hagyományos
motívumkincs átörökítése
forrás
Origami kör

a papírhajtogatás művészetének
népszerűsítése, megismertetése

Csetneki
a csetneki csipke készítésének
csipkevarró
elsajátítása
Kör
a csipkeverés alapjainak
Gipűrelsajátítása, minták- motívumok
csipkeverő
feldolgozása a 21. század
kör
igényeinek megfelelő formában
Nyitott
Műhely
tehetségfejlesztés, az
ismeretszerző, az amatőr alkotó,
sorozat művelődő közösségek
műtermi
beszélgetése tevékenységének elősegítése
k
Nyitott
tehetségfejlesztés, az
Műhely
ismeretszerző, az amatőr alkotó,
sorozat művelődő közösségek
BAM work
tevékenységének elősegítése
shop
Nagymacsi
Különböző kézműves technikák
Kézimunka
megismerése, közösségépítés.
Kör
Bokréta
foltvarrás, közösségi programok
Foltvarró
Kör
Kenguru
Táncsport
Egyesület

akrobatikus rock and roll tanítás,
előadások, tehetséggondozás

Homokkerti
Tájegységek hímzéseinek és
Nefelejcs
technikáinak átörökítése
Hímzőkör
Homokkerti
Gyerekek oktatása népi vonós
Hegedűsök
hangszer használatára
Klubja
Művészi
Zene Kör

csütörtökönként 1416 óráig
minden hónap 1.3.
szombatján 10.0014.00
minden hónap 2. és
4. csütörtök 14.0016.00

zenei tehetséggondozás, a magyar havi 1 péntek 16.00zenei nevelés fejlesztése
18.00

30-40 éves
korosztály

Az amatőr
alkotó- és
előadóművészeti
tevékenység
feltételeinek
biztosítása

Szenior
örömtánc

erőnlétfejlesztés, szellemi torna,
közösségteremtés

Kedd 9.00-12.00;
csütörtök 11.0013.45; péntek 9.0011.00

30

DMK/ÚKH

50-70 éves
korosztály

Papírfonó
klub

Újságpapír felhasználásával
környezetvédelmi szemléletű
kézműves technika megismerése

kéthetente kedd
16.00-19.00

12

DMK/ÚKH

30-40 éves
korosztály

15

DMK/ÚKH

40-60 éves
korosztály

5

DMK/ÚKH

40-50 éves
korosztály

20

DMK/ÚKH

50-70 éves
korosztály

Debreceni
Alkotó
szervezetten részt venni Debrecen havonta egy kedd
16.00-19.00
Képzőművé város művészeti életében
szek
Debrecen
a jazz és dixie zene népszerűsítése kedd 18.00-20.00
Dixieland
Jazz Band
Debreceni
Péntek 09.00-11.00
Szépkorúak
Dalköre
verses, zenés családi és gyermek
zenés műsorok bemutatása

kedd, csütörtök
10.00-13.30

5

DMK/ÚKH

45-60 éves
korosztály

terítők, gallérok kézimunák
készítése, új minták bevezetése

szerda14.00-16.00

25

DMK/ÚKH

50-70 éves
korosztály

Csütörtök 9.0011.00

5

DMK/ÚKH

50-60 éves
korosztály

18

DMK/ÚKH

50-60 éves
korosztály

10

DMK/ÚKH

30-40 éves
korosztály

15

DMK/ÚKH

5

DMK/ÚKH

kedd, csütörtök
17.30-20.00

24

DMK/ÚKH

30-50 éves
korosztály

szerda 13.00-15.00

20

DMK/ÚKH

50-60 éves
korosztály

a szakkör a képző és iparművészet
Palmetta
iránt érdeklődők szára
Ötvöszomán képességeik fejlesztését és
péntek 14.30-17.30
akülönböző zománctechnológiák
c Szakkör
elsajátítását biztosítja

12

DMK/ÚKH

12-60 éves
korosztály

Medgyessy
Ferenc
Képzőművé
szeti Kör és
Szabadiskol
a

10

DMK/ÚKH

20-60 éves
korosztály

Maróthy
a kórusmuzsika népszerrűsítése,
György
hazai és külföldi rendezvényeken, Szerda 17.30-19.30
Pedagógusk
versenyeken részvétel
órus

15

DMK/ÚKH

40-50 éves
korosztály

Festőtanoda
Képzőművé
szeti
Szakkör

kedd 17.00-19.00

10

DMK/ÚKH

10-50 éves
korosztály

kéthetente hétfő
18.00-20.00

10

DMK/ÚKH

40-60 éves
korosztály

Szerda 13.00-15.00

20

DMK/ÚKH

50-70 éves
korosztály

Csütörtök 17.0018.30

5

DMK/ÚKH

30-40 méves
korosztály

szerda 10.00-13.00

10

DMK/ÚKH

50-60 éves
korosztály

kedd 17.00-19.45

15

DMK/ÚKH

20-40 éves
korosztály

anzX
Újkerti
Csipkevarró
Kör
Táncos
Lábú
Szupernagyi
k
Szivárvány
Tánc Játék
és
Mozgásszín
Szivárvány
Foltvarró
Csoport
Délibáb
Nótaklub
Szerenád
Zenekar

a tánc szeretete

az idős emberek kulturális
programjain való színvonalas
kedd 12.00-14.00
szórakoztatás(tánc, zene, paródia
vers)
a foltvarró technikába való
kéthetente hétfő
elmélyülés, új mintákkal való
17.00-19.00
megismerkedés
a magyar nótaéneklés
Hétfő16.00-19.30
népszerűsítése
szórakoztatás a zene minden
a hó 3. szerda 15.00műfajával
17.00

Sol Oriens
Kórus

a kórusmuzsika népszerűsítése,
kmortárs , templomi és
könnyűzenei darabokon kersztül

Rozmaring
Népdalkör

Hajdúsági és más tájegységek
dalainak megismerése , zenei
találkozókon részvétel

az alapvető művészeti értékek,
kifejezési eszközök, rajzi-festési
kifejezésmódoktanulmány jellegű
formaábrázolás elsajátítása

a rajzolás és afestés titkainak
felfedezése, csendéletek
készítése,nagymesterek műveinek
tanulmányszerű feldolgozása

Magas színvonalú, különleges
Debreceni
művészi kvalitásokat mutató
Új
fényképek készítésének
Fotóműhely
elsajátítása
Az Éneket az éveknek mottó
DNYE
jegyében népdalok, klasszikus
Őszidők
művek, Kodály és Bartók
Kórus
műveinek előadása
világzenei műsorok összeállítása
Debreceni
melyben megtalálhatóak
Citerazenek
amacedón klezmer ukrán és
ar
moldvai dallamok is
Kölcsey
Szövőműhel
Dilemma
Drámaszínp
ad

Az amatőr
alkotó- és
előadóművészeti

A népi hagyományok,
szövésminták továbbvitele és
művészeti nevelés, a
színházkultúra befogadására való
felkészítés, nevelés

kedd csütörtök
17.00-20.00

40-50 éves
korosztály
60-70 éves
korosztály

Az amatőr
alkotó- és
előadóművészeti
tevékenység
feltételeinek
biztosítása

A
tehetséggondoz
ás és -fejlesztés
feltételeinek
biztosítása

Hajdúsági
hagyomány
ainkért–
hagyomány
őrző
programok

A tervezett dramatikus, interaktív
foglalkozásokhoz szervesen
12 hóx 2 alkalomx 4
kapcsolódik kézműves
óra = 96 óra
tevékenység is.

ORT-IKI
Független
Művészeti
Egyesület

utcaszínházi előadások
létrehozása, tájoltatása,
nemzetközi összművészeti
programokon részvétel, ifjúsági
utcaszínházi csoport vezetése,

60

Basahalom,
Tégláskert,
Majorság,
Epreskert,
Boldogfalvik
ert

felnőttek részére

alkalmanként Polgár
utcai telephely

10

DMK/CSKH

felnőttek

január

60

DMK/BKH

minden korosztály

Csütörtök 17.0020.00

15 fő

DMK/BAM

fiatalok, fiatal
felnőttek

alkalmanként

7

DMK/CSKH

fiatal felnőttek

december

40

Bánk

Minden korosztály

Havonta egyszer,
szombat 15.0017.00 és tanítási
szünetekben
hétköznap 14.00-

10

DMK/NKH

Péntek 16:00-20:00

6

DMK/CSKH 6-14 éves gyerekek

Mézeshuszá
r játszóházi népi kézművesség alapjainak
klub/ évente elsajátítása
28 alkalom

február-április 14
alkalom, októbernovember 14
alkalom

25

DMK/CSKH 6-10 éves gyerekek

Homokkerti
Gyerekek oktatása népi vonós
Hegedűsök
hangszer használatára
Klubja

Hétfő, kedd,
csütörtök: 16.3018.30

8

DMK/HKH

hagyományőrzés, közösségi
élményszerzés, kreativitás és
kézögyesség fejlesztése

január

230

DMK/KKH

gyermekek

hagyományőrzés

február

200

DMK/JKH

7 - 80 korosztály

közösségi ünnep,
készségfejlesztés

február

100

DMK/CSKH 6-10 éves gyerekek

Sportprogra
mok (tenisz,
asztalitenisz
)

játékos megmérettetés
háziversenyeken, közösségi
élményszerzés, egészséges
életmódra nevelés

február

60

DMK/KKH

felnőttek, fiatalok

Tálentum tehetségek

feltételek és bemutatkozási
lehetőség biztosítása,

március

100

Nagyerdőalja

6-25 korosztály

Csapókerti
Pilvax

dramatikus és kézműves játszóház
a márc. 15-i ünnep kapcsán

március

100

DMK/CSKH 6-10 éves gyerekek

Napraforgó
tenisztábor
Kézműves
napközis
tábor
Népmesepo
nt
programok

a teniszsport megismertetése,
elsajátítása

július

40

DMK/KKH

tehetséggondozás,

július

15

DMK/CSKH 7-12 éves gyerekek

kompetenciák fejlesztése

július

Ókori
Egyiptomi
Klub
GADE
Rajziskola
Ifjúsági
utcaszínházi
csoport
Adventi
kézműves
műhely

ismeretrejesztés
amatőr művészeti csoport
tevékenységének támogatása
utcaszínházi előadások,
térjátékok, közösségi
programokon való részvétel
A közösség kezdeményező- és
cselekvőképességének fejlesztése

Kézműves
játszóház

Kreativitás, kézügyesség és a
finommotorika fejlesztése,
gyermekek és felnőttek részére.

Csapókerti
Gitár Klub

tehetséggondozás, művészeti
csoport

Játszóházi
foglalkozáso
kóvodásokn
ak
Padkaporos
táncház
Farsangi
kézműves
délután

ismeretterjesztés,
Bibliaismer
tehetséggondozás,
eti tábor
készségfejlesztés
A népmese
napja művészeti nevelés, népi kultúra
Fekete
ápolása
Dávid
előadása
művészeti nevelés, a
Beavató
színházkultúra befogadására való
hangverseny
felkészítés, nevelés
alkotó
kézműves
műhelyek (
szappanfőző a hagyományos népi kézműves
mesterségek éltetése,
, fazekas,
viseletvarró,
hímző,
lámpakészít
Szatyor
helyi termelők értékesítése,
Termelői
bemutatója
Piac

Kulturális
alapú

diákok

DMK/JKH

3 - 80 korosztály

Gyermek

augusztus

20

DMK/OKH

szeptember

100

DMK/CSKH 6-10 éves gyerekek

október

150

DMK/CSKH 6-12 éves gyerekek

a Tímárház
nyitvatartási
idejében

400

DMK/Tímárh
áz

Csütörtök: 17.0018.00

120

DMK/HKH

10- 70 éves
korosztály

EFOP-3.7.316

TOP 6.9.2

TOP 6.9.2

TOP 6.9.2

Szatyor
Közösségi
Piac
Nyitok
Szatyor
termelői
udvar

kreatív gazdaság támogatása
kompetencia fejlesztés
termelői piac

Kulturális
alapú
DJP Pont
gazdaságfejles
ztés

információs tevékenység, a
látogatók ügyintézésében nyújt
segítséget
A kulturális feladatokat ellátó
szervezet a helyi lakosság
tájékoztatása céljából létesít és
tart fenn hirdetőtáblát. A tábla
elsődlegesen a Sestakertben élők
Hirdetőtábl
szempontjából jelentős
a
információk, közlemények,
tájékoztatások, a település
életének jelentős eseményeivel
kapcsolatos információk
közzétételére szolgál.
VII.
Nagymacsi
Jelenjen meg a kulturális turizmus
Szüret és
Nagymacson
III.
Puliszkanap

keddenként 16
órától

100

napi szintű oktatás

DMK/ÚKH

20-80 éves korig

DMK/JKH

20 - 65 korosztály

péntekenként 16.00 17.30

80

DMK/CSKH

felnőttek

igény szerint

60

DMK/KKH

felnőttek

március

80

Sestakert
utcái

4-80

október

150

DMK/NKH

TOP-6.9.2

2. melléklet

BEISKOLÁZÁSI TERV
2019- 2023
NÉV

ELVÉGZENDŐ
KÉPZÉS NEVE

APAGYI-BOTH ERNA

OKJ-s
közművelődési
szakember

BORSÁNYI ÁGNES

KULTURÁLIS
MEDIÁCIÓ
MESTERKÉPZÉS

BURAI LUCA

KULTURÁLIS
MEDIÁCIÓ
MESTERKÉPZÉS

TARTALMA

IDEJE
(kezdés és befejezés időpontja)

Helyi, kistérségi és tágabb
vonzáskörzeti kapcsolatok építése,
programok, csoportfoglalkozások
felmérése, közönségszervezés
feladatainak ellátása
A képzés célja kulturális mediátorok
képzése, akik megszerzett nevelésés kultúratudományi, pszichológiai,
társadalomtudományi
ismereteik
birtokában
képesek
a
szociokulturális
társadalmi
folyamatok
elemzésére,
a
szükségletek
felmérésére,
elemzésére, a megjelent igények
megjelenítésére, a kultúra tartalma,
a kultúra alkotói és a különböző
társadalmi
csoportok
közötti
mediálásra,
professzionális
kultúraközvetítésre. Alkalmasak a
különböző településeken, hazai és
nemzetközi közösségekben és
multikulturális közegben is a
kulturális
igények
alapján
a
művelődési
lehetőségek
fejlesztésére, eltérő kultúrák közötti
közvetítésre, kulturális projektek
tervezési, szervezési, üzemeltetési
és
ellenőrzési
feladatainak
ellátására.
A képzés célja kulturális mediátorok
képzése, akik megszerzett nevelésés kultúratudományi, pszichológiai,
társadalomtudományi
ismereteik
birtokában
képesek
a

2021

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES vagy
ÁLLAMILAG
FINANSZÍROZOTT
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES

2020. szeptemberjúnius

2022 ÁLLAMILAG
FINANSZÍROZOTT

2019. szeptemberjúnius

2021. ÁLLAMILAG
FINANSZÍROZOTT

Dr.
CZÁRNÉ
SZILVIA

BELGYÁR KULTURÁLIS
MEDIÁCIÓ
MESTERKÉPZÉS

szociokulturális
társadalmi
folyamatok
elemzésére,
a
szükségletek
felmérésére,
elemzésére, a megjelent igények
megjelenítésére, a kultúra tartalma,
a kultúra alkotói és a különböző
társadalmi
csoportok
közötti
mediálásra,
professzionális
kultúraközvetítésre. Alkalmasak a
különböző településeken, hazai és
nemzetközi közösségekben és
multikulturális közegben is a
kulturális
igények
alapján
a
művelődési
lehetőségek
fejlesztésére, eltérő kultúrák közötti
közvetítésre, kulturális projektek
tervezési, szervezési, üzemeltetési
és
ellenőrzési
feladatainak
ellátására.
A képzés célja kulturális mediátorok
képzése, akik megszerzett nevelésés kultúratudományi, pszichológiai,
társadalomtudományi
ismereteik
birtokában
képesek
a
szociokulturális
társadalmi
folyamatok
elemzésére,
a
szükségletek
felmérésére,
elemzésére, a megjelent igények
megjelenítésére, a kultúra tartalma,
a kultúra alkotói és a különböző
társadalmi
csoportok
közötti
mediálásra,
professzionális
kultúraközvetítésre. Alkalmasak a
különböző településeken, hazai és
nemzetközi közösségekben és
multikulturális közegben is a
kulturális
igények
alapján
a
művelődési
lehetőségek
fejlesztésére, eltérő kultúrák közötti
közvetítésre, kulturális projektek
tervezési, szervezési, üzemeltetési
és
ellenőrzési
feladatainak
ellátására.

2020. szeptemberjúnius

2022 ÁLLAMILAG
FINANSZÍROZOTT

SZABÓ KATALIN

KULTURÁLIS
MEDIÁCIÓ
MESTERKÉPZÉS

MIKLÓS LÁSZLÓ

KULTURÁLIS
MEDIÁCIÓ
MESTREKÉPZÉS

A képzés célja kulturális mediátorok
képzése, akik megszerzett nevelésés kultúratudományi, pszichológiai,
társadalomtudományi
ismereteik
birtokában
képesek
a
szociokulturális
társadalmi
folyamatok
elemzésére,
a
szükségletek
felmérésére,
elemzésére, a megjelent igények
megjelenítésére, a kultúra tartalma,
a kultúra alkotói és a különböző
társadalmi
csoportok
közötti
mediálásra,
professzionális
kultúraközvetítésre. Alkalmasak a
különböző településeken, hazai és
nemzetközi közösségekben és
multikulturális közegben is a
kulturális
igények
alapján
a
művelődési
lehetőségek
fejlesztésére, eltérő kultúrák közötti
közvetítésre, kulturális projektek
tervezési, szervezési, üzemeltetési
és
ellenőrzési
feladatainak
ellátására.
A képzés célja kulturális mediátorok
képzése, akik megszerzett nevelésés kultúratudományi, pszichológiai,
társadalomtudományi
ismereteik
birtokában
képesek
a
szociokulturális
társadalmi
folyamatok
elemzésére,
a
szükségletek
felmérésére,
elemzésére, a megjelent igények
megjelenítésére, a kultúra tartalma,
a kultúra alkotói és a különböző
társadalmi
csoportok
közötti
mediálásra,
professzionális
kultúraközvetítésre. Alkalmasak a
különböző településeken, hazai és
nemzetközi közösségekben és
multikulturális közegben is a
kulturális
igények
alapján
a
művelődési
lehetőségek

2020. szeptemberjúnius

2022 ÁLLAMILAG
FINANSZÍROZOTT

2021
július

2023 KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES

szeptember-

fejlesztésére, eltérő kultúrák közötti
közvetítésre, kulturális projektek
tervezési, szervezési, üzemeltetési
és
ellenőrzési
feladatainak
ellátására.
A képzés célja kulturális mediátorok
képzése, akik megszerzett nevelésés kultúratudományi, pszichológiai,
társadalomtudományi
ismereteik
birtokában
képesek
a
szociokulturális
társadalmi
folyamatok
elemzésére,
a
szükségletek
felmérésére,
elemzésére, a megjelent igények
megjelenítésére, a kultúra tartalma,
a kultúra alkotói és a különböző
társadalmi
csoportok
közötti
mediálásra,
professzionális
kultúraközvetítésre. Alkalmasak a
különböző településeken, hazai és
nemzetközi közösségekben és
multikulturális közegben is a
kulturális
igények
alapján
a
művelődési
lehetőségek
fejlesztésére, eltérő kultúrák közötti
közvetítésre, kulturális projektek
tervezési, szervezési, üzemeltetési
és
ellenőrzési
feladatainak
ellátására.

TASNÁDI- NÉMETHI MELINDA

KULTURÁLIS
MEDIÁCIÓ
MESTREKÉPZÉS

SZILÁGYI KATALIN

PÁLYÁZATÍRÓ
KÉPZÉS

Hazai
és
nemzetközi 120 óra
pályázatok
ismérvei,
pályázatírás lépésről- lépésre

költségtérítéses

ECDL KÉPZÉS

számítógépes alapismeretek, 336 óra
szövegszerkesztés,
táblázatkezelés, prezentáció

költségtérítéses

2020. szeptemberjúnius

2022 ÁLLAMILAG
FINANSZÍROZOTT

VARGA ANDREA

4.
5.
6.
7.

OKJ-s
közművelődési
szakember

Helyi,
kistérségi
és
tágabb
vonzáskörzeti kapcsolatok építése,
programok,
csoportfoglalkozások
felmérése,
közönségszervezés
feladatainak ellátása

2021

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES

3. melléklet

A DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
telephelyei, egységei - 2020.

IGAZGATÁSI KÖZPONT:
4024 Debrecen, Piac u. 22. Tel./fax: 52/413-939
levelezési cím: 4001 Debrecen, Pf. 419.
E-mail: dmk@debrecenimuvkozpont.hu www.debrecenimuvkozpont.hu
DMK Belvárosi Közösségi Háza
4024 Debrecen, Piac u. 22. Tel./fax.: 52/413-939
e-mail: belvarosikh@debrecenimuvkozpont.hu
Nyitva: h.- p.: 9-18 óráig, illetve a programokhoz igazodva.
DMK Csapókerti Közösségi Háza
4033 Debrecen, Süveg u. 3. Tel./fax: 52/411-016, 52/541-321
e-mail: csapokertikh@debrecenimuvkozpont.hu
Nyitva: h: 12-20 óráig, k-p: 8-21 óráig
DMK Homokkerti Közösségi Háza
(a Debreceni Népi Együttes Székháza)
4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 68. Tel.: 52/535-166,
e-mail: homokkertikh@debrecenimuvkozpont.hu
Nyitva: hétköznapokon 10-18 óráig, illetve programokhoz igazodva.
DMK Józsai Közösségi Háza
4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u.9. Tel.: 52/386- 137
e-mail: jozsaikh@debrecenimuvkozpont.hu.hu
Nyitva: hétköznapokon 10-19 óráig, szombaton 9-13 óráig, illetve
programokhoz igazodva.
DMK Kismacsi Közösségi Háza
4002 Debrecen - Kismacs, Napraforgó u. 16. tel: 52/716-698,
e-mail: kismacskh@debrecenimuvkozpont.hu
Nyitva: h, sz, cs, p: 9-17 óráig, k: 11-19 óráig,
minden páros hét szo: 9-13 óráig, illetve programokhoz igazodva.
Vasárnap, páratlan heteken szombaton, páros héten hétfőn zárva.

DMK Nagymacsi Közösségi Háza
4063 Debrecen - Nagymacs, Kastélykert u. 39. tel: 52/217-171,
e-mail: nagymacsikh@debrecenimuvkozpont.hu
Nyitva: h, k, cs, p: 10-18 óráig, sz: 12-20 óráig,
illetve programokhoz igazodva.
Páros héten szombat 10-18 óráig
Páratlan héten szombaton: 9-13 óráig, páros héten hétfőn zárva.
DMK Újkerti Közösségi Háza
4032 Debrecen, Jerikó u. 17-19., Tel./fax: 52/439-866
e-mail: ujkertkh@debrecenimuvkozpont.hu
Nyitva: h-cs: 9-tól 20 óráig, p: 9-18 óráig, illetve programokhoz igazodva.
DMK Ondódi Közösségi Háza
4002 Debrecen-Ondód, Kádár dűlő 61/c. Tel: 30/824-89-69
Nyitva: kedd, csütörtök: 14-20 óráig; szerda, péntek, szombat: 14-18 óráig
DMK Tímárház - Kézművesek Háza
4024 Debrecen, Nagy Gál István u. 6. tel: 52/321-260
e-mail: timarhaz@debrecenimuvkozpont.hu
Nyitva:10–17, szo.:10–14, v., h. zárva
Nyáron táborok idején: hétköznap 8-16 óráig
Honvédtemető és Mauzóleum emlékhely
4032 Debrecen, Honvédtemető u. 36. Tel.: 52/342-668
Nyitva: minden nap: 8-18
Belvárosi Alkotóműhely
4024 Debrecen, Szent Anna u. 18., Tel.: 52/411-240
e-mail: jantyik.zsolt@nkki.eu
Nyitva: h-p: 8-16 óráig

4. melléklet

A Debreceni Művelődési Központ
BELVÁROSI
KÖZÖSSÉGI HÁZA
2020. évi
munkaterve

Készítette: Mocsári Melinda művelődésszervező
Debrecen, 2020. január

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 2017-ben 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 2020-ban 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott
szakalkalmazott munkakörrel rendelkezünk. (Mocsári Melinda és Gyöngy Péter). Az
információs feladatokat 2 fő látja el (Varga Kitti és takács Jánosné).
Továbbá két technikai alkalmazott: 2 főállású takarító (Tóth Zsuzsa, Márk Szandra) dolgozik a
Közösségi Ház épületében.
A közfoglalkoztatási programnak ill. a TOP-6.9.2. projektnek 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 2020-ban

























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
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
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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 2020-ban /mellékletben a rendezvényterv/
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 2020-ban
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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 2020-ban

A Belvárosi Közösségi Házban az idén 12 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 2020.
A csoport
megnevezése
DMK Alföld
Gyermekszínpada
30/2667827
DMK Főnix
Diákszínpada
30/2667827
Debreceni Nyugdíjas
Klub
30/9288048
Belvárosi Nyugdíjas
Klub
20/4561798
Nyugdíjas Óvónők
Klubja
30/3534588
Debreceni MagyarFinn Baráti Kör
30/9056657
Diabétesz Klub
30/9071113
Természetjárók
Klubja
30/6556661
Debreceni
Egészségügyi
Sportegyesület
20/4509284
Sakkbarátok Klubja
20/4336029
Ókori Egyiptomi Klub
70/2660003
Belvárosi Kanaszta
Klub
30/232-63-16
ÖSSZESEN

Foglalkozásainak
ideje
KEDDENCSÜRÖRTÖKÖN
16:00 – 20:00-ig
HÉTFŐNSZERDÁNPÉNTEKEN
16:30 – 20:00-ig
HÉTFŐN
14:00 – 16:00-ig
KEDDEN
9:00 – 12:00-ig
A hó második
KEDDJÉN
14:00 – 16:00-ig
Havonta egy
SZERDA
18:00 – 20:00-ig
A hó utolsó
CSÜTÖRTÖKE
15:00 – 17.00-ig
Szerdán
16:00 – 17:30-ig
A hó első
SZERDÁJA
17.30-19.30-ig
PÉNTEK
16.00-18.00
A hó első
KEDDJE
17.00-18.30-ig
KEDD,
CSÜTÖRTÖK
13.00-17.00

Helye

Vezetője

Létszám

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

Nagy
Barna

425 fő

Szabó
Sándor

127 fő

Hamza
Gáborné

41 fő

Dr.
Salamon
Ágnes

60 fő

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

Várhidi
Attila

21 fő
17 fő

Balogh
János
Lévai
Gyöngyi

103 fő

Tasi Tibor

25 fő

Száva
Miklós

20 fő

Berényi
Ernőné

40 fő

Bán
Attiláné

20 fő

40 fő

939 fő
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A DMK CSAPÓKERTI KÖZÖSSÉGI HÁZA
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I.

A CSAPÓKERTI KÖZÖSSÉGI HÁZ MŰKÖDÉSI
TERÜLETÉNEK JELLEMZŐI

1. A városrész bemutatása
Debrecen város magja körül természetes növekedési folyamat során alakult ki a kertségek
összefüggő láncolata. A Csapó utcai kapun túli földterületet a XVII. század második felében
kezdték kimérni, hogy a középvagyonú debreceni polgárok is gyümölcsöshöz, szőlőskerthez
juthassanak. Napjainkra a Debrecen Észak-keleti részén kialakult kertvárosi övezetben, a
Csapókertben a városi összlakosság kb. 10%-a él, több, mint 20.000 fő.
Az elmúlt években a Csapókert keleti részének beépítésével (Veres Péter utca és környéke) a
lakosság létszáma növekedett és változott korosztályi összetétele. Nőtt az aktív korúak és a
gyermekek száma, bár a Csapókert magjában arányuk a lakosság számához viszonyítva nem
változott jelentősen, de itt is elkezdődött a lakosság fiatalodása.
A területen két oktatási intézmény (általános iskola) és négy óvoda található. A Mátyás király
utcán működik a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Csapókerti Fiókkönyvtára is.
A kertség egyetlen művelődési intézménye a DMK Csapókerti Közösségi Háza, a régi Csapókert
központjában (Süveg utca) található, misszióját 58. éve teljesíti.
A DMK Csapókerti Közösségi Háza fontos színtere Debrecen város közösségi művelődésének,
közművelődésének, s a maga speciális közösségi - családias jellege által az emberközpontú
kultúra-közvetítés és értékmentés egyik jelentős intézménye.
2. Humán erőforrás és infrastrukturális ellátottság
2019. december 31-től Új Judit egységvezető munkaviszonya megszűnt, az új egységvezető
kinevezéséig Jánosik Erika vette át a munkáját megbízott egységvezetőként. A Csapókerti
Közösségi Ház működtetését az új egységvezető kinevezéséig négy főállású alkalmazott látja el
(egy szakalkalmazott, egy takarító, egy információs munkatárs és egy technikus). A TOP – 6.9.216-DE1-2017 azonosító számú pályázat keretében 2 fő művelődésszervező és 1 fő InfoPont-os
kolléga is segíti munkánkat. A feladatok ellátását közfoglalkoztatásban dolgozó munkatársak is
segítik. Sajnos a közmunka programok folyamatos változásával, csökkenésével számuk
jelentősen csökkent, jelenleg három fő. Egy fő MANDA programban foglalkoztatott
munkatársunk van. A nyitvatartási napok/órák magas száma indokolná még egy fő főállású
takarító foglalkoztatását. A tevékenységek bővítését, a csoportok munkájának hatékonyabb
támogatását tenné lehetővé +1 fő szakalkalmazott kolléga foglalkoztatása.
A közösségi ház 1962-ben épült, azóta többször átalakították. Az utolsó jelentősebb felújításra az
ezredforduló környékén került sor. Az épületben is szükségessé vált a teljes felújítás. Termeink
használatára a közösségeink részéről olyan nagy igény mutatkozik, amit nem tudunk kielégíteni,
ezért meg kellene vizsgálni egy esetleges bővítés lehetőségét (emeletráépítés, tetőtér beépítés).
DMJV Önkormányzata uniós forrás felhasználásával az épület energetikai felújítását tervezi,
ennek a projektnek a megvalósítása egyre sürgetőbb.
DMJV Családsegítő Szolgálatának területi irodája a közösségi ház épületében működik, de a
feladatok bővülése (raktározási lehetőségek hiánya is) miatt a két intézmény közös épületben
való működtetése egyre nehezebben megoldható.
A közösségi ház minimális bővítésére esetleg megoldást jelenthetne, ha a Családsegítő Szolgálat
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másik épületben működhetne.
A közösségi ház eszközei egyre inkább elhasználódnak, fejlesztésre itt is mutatkozik igény. A
SHARP típusú nyomtató/fénymásolónkat még 2012 előtt vásároltuk, az elmúlt évben már
gyakran kellett szervizelni, előbb-utóbb szükséges lesz a cseréje. Az emeleti termekben
összecsukható asztalokat és a Hímző teremben új székeket is kell majd vásárolnunk, a tavalyi
évben 2 asztal és több szék is tönkrement. A technikai eszközállományunk eléggé elavult. Új
számítógépek, mobil hanglejátszó rendszerek segíthetnék a hatékonyabb működést.
Az intézmény missziója
„A Csapókerti Közösségi Ház célja, hogy a csapókerti lakosok igényeinek kielégítésével
hozzájáruljon egy egészséges és emberléptékű környezet kialakításához, a társadalmi szolidaritás
erősítéséhez a Csapókertben, ahol a szomszédsági kapcsolatok jól működnek és mindenki
megtalálja a számára szükséges szociális, kulturális és közösségi szolgáltatásokat, vonzó és
érdekes szabadidős programokat.”

II. KIEMELT CÉLJAINK, FELADATAINK
A közösségfejlesztés célja a helyi polgárok aktivizálásával és bevonásával a településrészeken
élők helyi ügyek iránti elköteleződésének és cselekvési szándékának feltárása és fejlesztése.
Közösségi tervezéssel cselekvési tervek készítése, amelyek hozzájárulhatnak az itt élők
életminőségének javulásához, elősegíthetik a településrészek értékeinek feltárását.
Programjainkat a jövőben is a csapókerti lakosok aktív támogatásával és részvételével kívánjuk
tervezni és megvalósítani.
Célunk: esélyt adni a közösségek döntése alapján megvalósítandó feladatok megoldására,
öntevékenységre, informális önkéntes munkára. Feladatunk a civil-autonóm csoportok
alakulásának szakmai támogatása, működésük infrastrukturális feltételeinek biztosítása.
Szükséglet és igény szerint támogatjuk a helyi civil szervezetek munkáját, elősegítjük a
közösségek együttműködését, közös programjaikat. Erősítjük a lakosság aktivitását az intézmény
munkájának tervezésében, a programok szervezésében és lebonyolításában, munkánk
véleményezésében.
A Csapókerti Közösségi Ház kiemelt céljai 2020-ban
1. Lokális társadalom fejlesztése
Alapfeladatunknak tartjuk a közösségi művelődést, közösségi munkát, a lokális
társadalom fejlesztését, a lakosok helyi ügyek iránti elköteleződésének erősítését. Ennek
érdekében az általunk fenntartott alkotó művelődő közösségeken kívül a helyi közösség
felmerülő problémái és igényei mentén végezzük szakmai munkánkat, kezdeményezünk új
tevékenységeket, szolgáltatásokat és támogatjuk a közösségek önálló életét. Új közösségek
létrejöttét generáljuk.
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Lehetőségeink függvényében befogadjuk azokat a civil szervezeteket, informális
közösségeket, melyek nyitottak, értékeket képviselnek, lakossági igényen alapulnak, és
tevékenységükkel nem sértenek másokat.
A Csapókert városrészben a TOP – 6.9.2-16-DE1-2017-0005 (Debrecen2) azonosító számú
pályázat keretében 2018-ban újabb közösségfejlesztési folyamat indult, mely 2019-ben is
folytatódott. A pályázat célja szintén a helyi identitás és kohézió erősítése. 2020-ban több
közösségi rendezvény és folyamat valósul meg e pályázat keretében intézményünkben.
2.

A helyi hagyományokra épülő közösségi nagyrendezvényekkel, fesztiválokkal erősíteni a
közösségeket és elősegíteni Debrecen kulturális-idegenforgalmi szerepének növelését.

3. Népi kultúránk értékeinek őrzése, közvetítése, hagyományőrző folyamatok és alkalmak
szervezése.
4. A formális és informális önkéntesség támogatása, elismerése a lokális társadalmon belül,
meglévő önkéntes program fenntartása, az önkéntesek létszámának növelése, az önkéntesség
szélesítése. 50 órás közösségi szolgálatos fiatalok bevonása az intézmény munkájába.
5. A leszakadó rétegek, a szociálisan hátrányos helyzetben lévők esélyei és életminőségük javítása
alacsonyküszöbű szolgáltatások, folyamatos információs tevékenység és DJP (Digitális Jólét
program) Pont működtetésével.
6. Hasznos és sokszínű szabadidős programok szervezése, kulturált szórakozás biztosítása,
különös tekintettel a gyermekművelődésre, a gyermekek művészeti nevelésére.
7. Erősíteni az együttműködést a városrész oktatási, humán szolgáltató és egyházi
szervezeteivel, intézményeivel.

III. TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEINK 2020-BAN
A fenti célok megvalósítása érdekében a korábban megkezdett szakmai folyamatokat,
tevékenységeket kívánjuk folytatni. A programok tervezésnél mindig fontos szempont, hogy a
városrész lakói csak akkor érezhetik sajátjuknak a rendezvényeket, akciókat, ha az ötlettől a
megvalósításig mindenben aktívan részt vesznek, elsősorban rajtuk múlik a rendezvény sikere. Ezért
rendezvényeink elsősorban a civil szervezetekkel való együttműködésben valósulnak meg.
1. CSALÁDI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜNNEPEK / KIEMELT RENDEZVÉNYEK
Január 20. A magyar kultúra napja
Kocsis Csaba fotográfus „Nagyváradtól Debrecenig”című fotografikai kiállítása nyílik ebből az
alkalomból.
A kiállítás megtekinthető 2020. február 20-ig.
Február 01. A Csapókerti Kertbarát Kör bor- és pálinkaversenye
Debrecen kertbarát körei részvételével nagy érdeklődés mellett rendezzük meg a hagyományos
szakmai-közösségi rendezvényt, amely a legjobb borok és pálinkák felvonultatása és
megméretése után igen kellemes, jó hangulatú baráti esttel zárul.
Február 15. Nyitott Műhely - Értéket teremtő civil közösségek találkozója
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A programmal a „Kultúrházak éjjel-nappal” rendezvényhez kapcsolódunk. Partnerünk a HajdúBihar Megyei Népművészeti Egyesület.
A résztvevők bepillantást nyerhetnek az alkotás folyamatában, különböző kézműves technikákat
próbálhatnak ki. A program gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt szól.
Február 18-29. „Maskarások, bolondok” – Csapókerti farsang
Minden korosztály számára tervezünk tartalmas, szórakoztató programot. Gyermekeknek maszkkészítés, idősek farsangi mulatsága, fiatalok és felnőttek részére farsangi cuháré a FŐNIX
Néptáncegyüttes együttműködésével.
Március 02. Megyei Népzenei Találkozó
Városi és megyei népdalkörök és kórusok szakmai és baráti találkozója.
Március 12. Csapókerti Pilvax
Komplex történelmi játék, melynek keretében a gyermekek megélhetik, eljátszhatják a március
15-i eseményeket, elkészíthetik a kor jellegzetes használati tárgyait, jelképeit.
Március 28. MiniCon+
A MiniCon+, Debrecen legújabb comics expója – a népszerű távol-keleti rendezvény a MiniCon
testvére – amely érdekes és szórakoztató programokat nyújt, nemtől és kortól függetlenül
mindenkinek, aki érdeklődik a képregények, a távol-kelet, a sci-fi, a mobilok, a videojátékok,
sorozatok és filmek izgalmas világa iránt.
Együttműködő partner: Modern Ifjúsági Egyesület
Április 04. IV. Országos Karikázó Fesztivál
Országos néptáncfesztivál és konferencia a húsvéti hagyományhoz kötődő karikázó táncokból,
szólóének verseny.
Együttműködő partner: Főnix Néptáncegyüttes
Április 8 - április 30. „A város napja” gyermek- és ifjúsági képzőművészeti pályázat és
kiállítás
Hagyományosan a város óvodásai és iskolásai körében meghirdetett pályázat. A legjobb
alkotásokat kiállítjuk.
Április 18. Megyei Foltvarró műhely
A Bokréta Foltvarró Kör közreműködésével szervezzük meg a szokásos megyei foltvarró
találkozót, több megyei foltvarró kör részvételével.
Április 23-27. Föld napja rendezvénysorozat
Ismeretterjesztő előadásokat szervezünk a közösségeink és az iskolás korosztály számára.
A programsorozat kiemelt eseménye:
Április 18. Tegyük szebbé a Csapókertet!” Liget téri takarítás és Liget téri piknik,
szabadtéri sportnap
Minden korosztály részvételével a Liget tér tavaszi rendbetétele. Családi piknik szabadtéri
sportjátékokkal. Környezetvédelem a terepen: A városi parkok jelentősége környezetünk
védelmében.
A Csapókerti Baráti Kör Egyesülettel közös rendezvény.
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Május 30. Gyermeknap a Liget téren
Széles civil összefogással megvalósuló rendezvény, családi program (vásári bábjátékok, színpadi
előadások, táncbemutatók, játszóházak, gyermek-rajzverseny, kispályás foci bajnokság és még
sok meglepetés).
Június 15 – 19. Foltvarró tábor
Az egyhetes szakmai tábor célja több időt igénylő, bonyolultabb technikákat elsajátítása, közös
alkotás létrehozása.
Június 20. Varrjunk a szabadban!
A Bokréta Foltvarró Kör és a Csapókerti Népi Díszítőművészeti Kör közös, nyilvános szabadtéri
programja.
Június 22-26. Ládafia kézműves tábor
Ebben az évben is meghirdetjük a szokásos napközis táborunkat a környék iskolásai számára.
Június 27. XXI. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál és Ifjúsági Találkozó
A Főnix Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyüttessel közösen szervezzük meg a Szent-Iván napi
néptánc- és pásztor kultúra hagyományai alapján programunkat. Az egész napos rendezvényen a
néptáncegyüttesek színpadi bemutatkozása mellett tánctanítás, éneklés, kézműves foglalkozások,
tüzes utcaszínházi előadás, majd éjszakai tűzgyújtás és tűzugrás várja a néphagyományok iránt
érdeklődőket, és a csapókerti családokat. A rendezvény hajnalig tartó táncházzal zárul.
Július 4. „Összetartozunk” - kerekasztal beszélgetés, előadások, vetélkedő
A programmal a nemzeti összetartozás éve alkalmából rendezett programsorozathoz szeretnénk
csatlakozni.
Együttműködő partner: Modern Ifjúsági Egyesület
Július – augusztus Nyári templomi hangversenysorozat
Partnerünk a Debrecen-Csapókerti Református Gyülekezet
Szeptember 19. Nyitott kapuk – közösségek találkozója és bemutatkozása (Csapókerti
Szomszédsági Nap)
Őszi kapunyitó rendezvényünk, mellyel kapcsolódunk a „Kulturális örökség napjához”.
Gyerekeknek, fiataloknak, családoknak, felnőtteknek szóló komplex szabadtéri program, a régi
szüreti munkák felelevenítésével. Színpadon a közösségi ház előadó-művészeti közösségei
mutatkoznak be, melyet utcaszínházi előadás, kézműves foglalkozások, tanácsadó programok,
bolhapiac, slambucfőző-verseny, utcabál egészít ki. A Csapókerti Baráti Kör Egyesülettel közös
rendezvény.
Október 03. Fiataloktól fiataloknak
Távol-Keletről szóló fesztivál előadásokkal, táncbemutatókkal, jelmezversennyel.
Együttműködő partner: Modern Ifjúsági Egyesület
Október 14. Idősek bálja
Az Idősek hónapja rendezvénysorozat keretein belül megvalósuló esemény célja az időskori testilelki egészség megőrzése, társas kapcsolatok erősítése.
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Október 17. „30 éves Főnix Néptáncegyüttes” - kiállítás
A kiállítással a jubiláló közösséget köszöntjük
Október 30. Rémálmok éjszakája - Halloween-party a Csapókertben
Együttműködő partner: Modern Ifjúsági Egyesület
November 11. A magyar nyelv napja
Az elsősorban az általános iskolás korosztályt megszólító magyar nyelv napi programunk.
November "Mi csapókertiek" fotó- és dokumentumkiállítás
November 14. "Civilek a civilekért" - a városrész civil szervezeteinek találkozója
Csapókerti Civil Expo
Csapókerti civil szervezetek együttműködésben megvalósuló bemutatkozása, egész napos
ismeretterjesztő, szórakoztató programja. A Csapókerti Baráti Kör Egyesülettel közös
rendezvény.
December 8-9. Karácsonyi hangulatban - karácsonyváró programsorozat
Minden korosztálynak szóló karácsonyváró programsorozat, benne adventi hangversennyel,
játszóházakkal, betlehemezéssel, családi délutánnal, a helyi közösségek karácsonyi ünnepségével.
2. ISMERETTERJESZTÉS
Az ismeretterjesztő programok, előadások többségében a közösségeink alkalmain valósulnak
meg. Ezek a csoportok a Csapókerti Kertbarát Kör, az Életfa Idősek Klubja, a Nefelejcs
Természetjáró Kör, a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság, és a Debreceni Vadászgörény
Klub.
Az előadások témája ennek megfelelően a csoportok profiljának megfelelő, sokrétű. Kertészeti,
egészségügyi, történelmi, néprajzi előadások, kirándulások, tájékoztatók aktuális kérdésekről.
Ezek az előadások nyilvánosak, nemcsak a csoport tagjai vehetnek rajtuk részt.
Kiállításaink megnyitójához is kapcsolunk ismeretterjesztő előadásokat.
Tervezett együttműködő partnereink, előadóink: Dr. Sápi Levente, Dr. Vajda Mária, Gesztelyi
Tamás, Ficzere Miklós, Dr. Csajbók József, Vranyecz Artúr, ÁNTSZ, Magyar Vöröskereszt,
debreceni Természettár.
Kiemelt ismeretterjesztő rendezvények/programok
Egészségnapok (április, október)
Idei egészségnapjainkon elsősorban az egészségmegőrzés, egészséges életmód kérdéskörére
koncentrálunk.
Ismeretterjesztő előadás-sorozat felnőttek / idősek számára
Hat alkalmat tervezünk az év folyamán, különböző témakörökben: művészet, történelem,
helytörténet, természet, népi kultúra, és a nemzeti összetartozás évéhez kapcsolódó előadás.
„A Föld napja” (április 22.) alkalmából környezet- és természetvédelmi ismeretterjesztő
sorozatot szervezünk gyermekek és felnőttek/idősek számára, együttműködve a Csapókerti
Baráti Kör Egyesülettel, a Csapókerti Kertbarát Körrel, a Magyar Kaktusz és Pozsgás
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Társasággal és a debreceni Természettárral. A sorozat előadásokból, rendhagyó tanórákból,
közösségi akciókból áll. Kiemelt rendezvénye a Liget téri piknik.
Október 3. Fiataloktól fiataloknak
Távol-Keletről szóló fesztivál előadásokkal, táncbemutatókkal, jelmezversennyel, a fiatalok
aktív részvételével megvalósuló ismeretterjesztő/szórakoztató rendezvény.
Együttműködő partner: Modern Ifjúsági Egyesület
Intézményünkben 2014 óta DJP Pont (korábbi nevén e-Magyarország) működik.
Ennek keretében mentálhigiénés előadást tervezünk szakember bevonásával.
A Generációk Tudásáért Egyesülettel kötött együttműködési megállapodásunk keretében heti
rendszerességgel tartunk foglalkozásokat, amelyeken középiskolás diákok segítik az idősebbeket
eligazodni a digitális világban, tanítják őket az okostelefonok, tablettek használatára.
3. KIÁLLÍTÁSOK
Január 18-19. Galamb, díszbaromfi és díszmadár kiállítás
Partnerünk a V-37. sz. Debreceni Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete
Január 20 - február 20. Kocsis Csaba fotográfus „Nagyváradtól Debrecenig”című fotografikai
kiállítása
A kiállítást a magyar kultúra napja alkalmából rendeztük.
Február 24. – március 6.
Botanica Historica kiállítás
A Természettár által összeállított anyag a növények világába kalauzolja az érdeklődőket.
Április 8 - április 30. „A város napja” gyermek- és ifjúsági képzőművészeti pályázat és kiállítás
Október 17. „30 éves Főnix Néptáncegyüttes” – fotó- és dokumentum kiállítás
November "Mi csapókertiek" fotó- és dokumentumkiállítás
Ezeken kívül, amennyiben kapacitásunk engedi, az előtérben felállított paravánjainkon
lehetőséget biztosítunk helyi érdekeltségű művészek, csoportok bemutatkozására. Ezeknél a
kiállításoknál csak a felületet biztosítjuk az alkotók számára.
4. GYERMEKMŰVELŐDÉS – MŰVÉSZETI NEVELÉS - GYERMEK
SZABADIDŐS FOGLALKOZÁSOK
A Csapókerti Közösségi Házban hagyományosan nagy hangsúlyt fektetünk a gyermek
közművelődésre, művészeti nevelésre, közösségi életük támogatására, bár ezeket a
rendezvényeket évről-évre egyre kevesebb forrásból tudjuk megvalósítani ezért számuk csökken.
„Mézeshuszár” játszóházi klub
A napközis csoportok részére szervezünk gyermekfoglalkozásokat, ahol a gyerekek különféle
kézműves technikákkal ismerkednek meg.
Csapókerti Gitár Klub
A gitárjáték alapjaival ismerkedhetnek meg a gyermekek és fiatalok egyéni foglalkozások
keretében. Bemutatkoznak rendezvényeinken.
Ifjúsági Utcaszínházi Csoport
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Utcaszínházi technikákkal ismerkedhetnek meg a fiatalok. Rendezvényeinken aktívan
közreműködnek előadásokkal, akciókkal.
Bábszínházi előadás - 2 alkalom az év folyamán
Farsangi kézműves délután
Hagyományosan minden évben megrendezzük általános iskolások részvételével a farsangi
kézműves délutánunkat.
„Csapókerti Pilvax”
Komplex történelmi játék, melynek keretében a gyermekek megélhetik, eljátszhatják a március
15-i eseményeket, elkészíthetik a kor jellegzetes használati tárgyait, jelképeit.
"A búza útja a kenyérig" - kemencés nap óvodásoknak - 2 alkalom
Szabó Lőrinc szavalóverseny
Képzőművészeti pályázatot hirdetünk a „Debrecen város napja” tiszteletére.
Kézműves gyermektábor
2020-ban is meghirdetjük nyári napközis gyermektáborunkat, a Ládafia kézműves tábort.
A népmese napja
A programmal az anyanyelv fontosságára, az együttmesélés örömére igyekszünk felhívni a
figyelmet.
Zenei Világnap
A környék iskolásait megszólítva rendezzük meg a beavató hangversenyünket.
Adventi kézműves délután
A „Karácsonyi hangulatban” programsorozat keretében hagyományosan évek óta megrendezzük
karácsonyváró programunkat a környék iskolásainak, ahol ajándékokat, karácsonyi díszeket
készíthetnek.
Rendhagyó tanórák
Az általános iskolások számára az iskolai oktatást segítő rendhagyó tanórákat szervezünk,
elsősorban a természettudományos tárgyak körében.
Ezeken kívül a nagyrendezvényeinken is szervezünk a gyermek korosztály számára
programokat.
Az iskolai művészeti oktatás segítése, oktatási intézmények tanórán kívüli szabadidős
tevékenységének támogatása
Hagyományos együttműködő partnereink a környékbeli óvodák és iskolák, közös
nagyrendezvényeket szervezünk, illetve helyet, infrastruktúrát biztosítunk az általuk szervezett
művészeti programokhoz.
Modern Ifjúsági Egyesülettel megvalósuló programjaink:
Az egyesület a Csapókertben működő ifjúsági önképző tagjaiból alakult. Évről-évre egyre több
közös rendezvényt valósítunk meg sok fiatal részvételével.
2020-ra tervezett események:
Március 28. MiniCon+
Július 4.
„Összetartozunk” - kerekasztal beszélgetés, előadások, vetélkedő
Október 3.
Fiataloktól fiataloknak
Október 30. Rémálmok éjszakája - Halloween-party a Csapókertben
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5. LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK
1. Származtatott alapszolgáltatások:
A Csapókerti Közösségi Ház helyiségeinek szabad kapacitás terhére történő hasznosításából
évente kb. 4.000.000,- Ft bevétel keletkezik.
Terembérleti formában megvalósuló események:
 családi eseményeknek helyet biztosítunk (esküvő, névnap stb.)
 vásárok, termékbemutatók
 művészeti csoportok, civil szervezetek programjai
2. Lakossági információs szolgáltatások:
A DMK Csapókerti Közösségi Házában az információ az intézmény nyitvatartási idejében
folyamatosan üzemel és ad tájékoztatást személyesen, telefonon illetve e-mailben az
érdeklődőknek elsősorban kulturális, oktatási és közhasznú információkról, pályázati
lehetőségekről.
 lakóközösségi problémák megoldására és konfliktusok kezelésére szervezett utca
megbeszélések, viták
 alkalomhoz vagy jogszabályi változáshoz kötődően információs alkalom szervezése a
lakosságot érintő témákban
3. DJP Pont
 eTanácsadás, lakossági pályázatok segítése
 hozzáférés az e-Kormányzati szolgáltatásokhoz
 ingyenes wifi csatlakozási lehetőség
 számítógép, internet használat
 szkennelés
A Digitális Jólét Program 2017-ben pályázatot írt ki a „Közösségi internet hozzáférési pontok
fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című projekt keretében megvalósításra kerülő
„Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” címmel.
A Csapókerti Közösségi Ház is adott be pályázatot a bővítésre. 2018-ban a DJP-pontot ennek
keretében több eszközzel bővítették (lap-topok, tabletek, okos telefonok, fénymásoló és
projektor).
4. Könyv csere sarok: Hozom-viszem könyvsarok
A Csapókerti Baráti Kör Egyesület könyvadomány gyűjtéséből alakult ki a Hozomviszem könyvsarok a Csapókerti Közösségi Ház előterében.
5. A helyi demokráciát segítő folyamatok, információk
 Képviselői (önkormányzati) fogadóórák havonta, illetve a képviselők és a lakosság
igényéhez igazodva.
 Lakossági fórumok kommunális és közérdekű helyi ügyekben, a képviselők illetve a
lakosság által kezdeményezett aktuális problémákról. A lakosok kéréseit, kérdéseit
közvetítjük az illetékes fórumok, szakemberek felé, közvetítő feladatot vállalunk fel.
 Közösségi beszélgetések egy-egy közösséget érintő probléma köré szervezve.
(Épület felújítása, Liget tér bővítése).
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6. Tanácsadások:
 jogi tanácsadás,
 fogyasztóvédelmi tanácsadás (együttműködésben a HBM Fogyasztóvédelmi
Egyesülettel)
 rendőrségi, minden hónap első keddjén, együttműködve a kertségi rendőr-őrssel
7. Szatyor termelői piac – heti rendszerességgel
6. KÖZÖSSÉGI MUNKA, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
Kiemelt feladatunknak tekintetjük a közösségi munkát, a lakossági kezdeményezések bátorítását,
a közösségi művelődés erősítését, a helyi lakosság társas - közösségi tevékenységének
serkentését, az állampolgári aktivitás erősítését. Célunk, a meglévő közösségek megerősítésén
túl, új csoportok létrejöttének támogatása.
Kiemelt céljaink a közösségi munkában:
 civil szervezetek közötti együttműködés fejlesztése a több szervezet együttműködésében
megvalósuló programok támogatásával;
 a városrészi közösségek megerősítése;
 a szomszédsági kapcsolatok bővítése;
 a szolidaritás erősítése a helyi társadalomban;
 a civil szerveződések önrendelkezésének erősítése.
E célok megvalósítása érdekében:
 Rendszeresen találkozunk a közösségi házban működő csoportok, civil szervezetek
vezetőivel. Értékeljük az előző időszak eseményeit, egyeztetünk az aktuális kérdésekben,
rendezvények kapcsán.
 segítjük, támogatjuk csoportjaink működését, szakmai segítséget, technikai hátteret
biztosítunk programjaikhoz,
 segítjük és erősítjük a Csapókerti Baráti Kör Egyesület működését, együttműködésben
valósítunk meg több közösségi nagyrendezvényt,
 a csapókerti Liget tér fejlesztése közösségi tervezés módszerével – a Csapókerti Baráti
Kör Egyesülettel együttműködésben.
6.1 MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEINK TEVÉKENYSÉGE
Alapfeladatunk a művelődő közösségek munkájának támogatása. Ezeknek a szervezeteknek
helyszínt biztosítunk a rendszeres, illetve alkalmi működéshez. 21 közösséggel, civil szervezettel
indulunk 2020-ban.
Ebből saját fenntartásúak: Bokréta Foltvarró Kör, Csapókerti Népi Díszítőművészeti Kör,
Csapókerti Gitár Klub, Csapókerti Gombász Klub, Csapókerti Kertbarát Kör, Csapókerti
Pávakör, Csapókerti Süveg Citerakör, Debreceni Vadászgörény Klub, Életfa Idősek Klubja,
Ifjúsági Utcaszínházi Műhely, Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság, Nefelejcs Természetjáró
Kör. Csoportjaikban élénk közösségi élet, színvonalas szakmai tevékenység zajlik. Közösségeink
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egymással rendszeresen együttműködnek, egymás munkáját támogatják, közös programokat
valósítanak meg. E területen az intézmény koordinálóként, olykor kezdeményezőként van jelen.
A csoportok vezetőivel rendszeresen találkozunk és egyeztetünk a programokról,
rendezvényekről, közösségi akciókról.
3 csoportvezetőnek fizetünk megbízási díjat a munkájáért, a többiek feladatukat önkéntes
munkában látják el.
Saját fenntartású közösségeink tervezett nagyobb rendezvényei 2020-ban:
 Városi bor- és pálinkaverseny (Csapókerti Kertbarát Kör)
 Idősek farsangja, Idősek bálja (Életfa Idősek Klubja, Csapókerti Pávakör)
 Megyei Népzenei Találkozó (Csapókerti Pávakör)
 Megyei Foltvarró Műhely (Bokréta Foltvarró Kör)
 Foltvarró tábor (Bokréta Foltvarró Kör)
 Varrjunk a szabadban! (Bokréta Foltvarró Kör, Csapókerti Népi Díszítőművészeti Kör)
 Vadászgörény szépségverseny (Debreceni Vadászgörény Klub)
 Karácsonyi hangulatban (CSKH-ban működő közösségek)
Jubiláló közösségeink
 Csapókerti Gitár Klub: 10 éves
 Ifjúsági Utcaszínházi Műhely: 10 éves
 Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes: 30 éves
Jubiláló közösségek rendezvényei
Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes:
 „Gyere velünk…!” rendezvénysorozat
 30 éves a Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes – fotó- és dokumentumkiállítás:
Tervezett új közösség
„Lyukasóra Klub” néven szeretnénk egy új közösséget beindítani, érdeklődéstől függően heti
vagy havi rendszerességgel. Elsősorban az irodalmat és a verseket kedvelőket várjuk, korosztályi
megkötöttség nélkül.
Szeretnénk újra beindítani a Szatyor Klubunkat, ami havi rendszerességgel működne.
Folyamatosan keresünk a Csapókerti Gombász Klub élére vezetőt, sajnos mindeddig sikertelenül.
6.2 CSAPÓKERTI BARÁTI KÖR EGYESÜLET
Legfontosabb együttműködő partnerünk a közösségi munkában a Csapókerti baráti Kör
Egyesület. Előzménye: 1994-ben jött létre a Ház Baráti Köre, az intézményt használó, itt működő
közösségek, klubok egyesületek tagjaiból, vezetőiből. Célja volt, hogy az itt lévő közösségek
pontosabb képet kapjanak egymás tevékenységéről, véleményükkel, javaslataikkal segítsék,
befolyásolják a Ház működését, szakmai tevékenységét, együttműködésüket erősítsék.
A közösség demokratikus törekvési nagyobb mozgásteret kaptak, önállóan pályázhat és önálló
projektjeivel erőteljesebben jelen lehet a városrész civil életében, a közösségi ház
tevékenységében. Az egyesület részt vesz, együttműködik a Csapókerti Közösségi Házzal
közösségi
nagyrendezvényeinek, közösségi
megmozdulásainak
előkészítésében és
megvalósításában, a közösségi ház tevékenységének, szolgáltatásainak bővítésében.
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A Csapókerti Baráti Kör Egyesület 2020. évi tervei
1. Liget téri projekt folytatása közösségi tervezéssel;
2. Liget téri piknik
3. Nyitott kapuk – közösségek találkozója és bemutatkozása (XVI. Csapókerti Szomszédsági
Nap) rendezése.
4. "Civilek a civilekért" (Civil Expo)
5. "Karácsonyi hangulatban" - csapókerti közösségek karácsonya
6. KÖSZI – információs kiadvány kiadása minden hónapban

IV.

EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEK

1. HELYI CIVIL SZERVEZETEK
A helyi civil szervezetekkel folyamatos és tervszerű együttműködést folytatunk, kölcsönösen
informáljuk egymást, közös értékek mentén tevékenykedünk a közösségi művelődés különféle
formáiban éves feladatterv alapján. Közös megbeszéléseken, közös projektek megvalósításában
veszünk részt, kezdeményezéseiket felkaroljuk, avagy mi kezdeményezünk az irányukba.
Mindehhez kiváló keretként szolgál a fent ismertetett Csapókerti Baráti Kör Egyesület, mely
összefogja e közösségeket is.
Kulturális/közművelődési szervezetek:
- Csapókerti Közművelődési Egyesület
- Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes
- Modern Ifjúsági Egyesület
- ORT-IKI Független Művészeti Egyesület
- Csapókerti Baráti Kör Egyesület
- Kenguru Tánc- Sportegyesület
Szabadidős – hobby - egyéb tevékenységre szerveződöttek:
- Debrecen Csapókerti Postagalambsport Egyesület
- Debrecen Kertségi Polgárőr Kiemelt Közhasznú Egyesület
- Szatyor Debrecen Egyesület
- Mensa HungarIQa Egyesület
Együttműködési megállapodás civil szervezetekkel
Az önszerveződő, művelődő közösségek, civil szervezetek tevékenységének támogatása a
közművelődési intézmények szaktörvényben és közművelődési rendeletben meghatározott
feladata. Az intézmény azon közművelődési tevékenységet végző szervezetekkel, amelyeknek
törekvései beilleszthetők az intézmény közösségi művelődési tevékenységébe, együttműködési
megállapodást köt, melyet a fenntartó – a munkaterv elfogadásával – jóváhagy. Az együttműködő
felek éves terv alapján végzik közös munkájukat. Az intézménnyel együttműködő szervezetek az
intézmény használatáért a terembérleti szabályzat külön pontjában rögzített térítési díjat fizetnek,
mely az önköltségszámítás szerinti terembérleti díjnál kedvezményesebb intézményhasználatot
tesz lehetővé.
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2020-ban a Debreceni Művelődési Központ a fenntartó jóváhagyását követően a Csapókerti
Közösségi Házban működő alábbi szervezetekkel köt együttműködési megállapodást –
térítési díj alkalmazásával:
- Csapókerti Közművelődési Egyesület – közösségi rendezvényeink
megvalósításában együttműködő partnerünk (Liget téri program, gyermeknap,
szomszédsági nap, karácsony), térítési díj: 30.500 Ft/báli rendezvény;
- Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes –az Országos Karikázó Fesztivál
és a Tűztánc fesztivál társrendezői, rendezvényeink rendszeres fellépői, a francia
cserekapcsolatban együttműködő partnerünk, térítési díj: 20.500 Ft/10 hó;
- ORT-IKI Független Művészeti Egyesület – közösségi rendezvényeink
közreműködői, ifjúsági utcaszínházi programjaink együttműködő partnerei,
térítési díj: 9.167,- Ft/hó
- Csapókerti Baráti Kör Közhasznú Egyesület – a városrészi fejlesztő munka
legfőbb segítői, önkéntes programjaink partnerei, térítési díj: 2.100 Ft/10 hó;
- Kenguru Tánc- Sportegyesület – közösségi rendezvényeink együttműködő
partnerei, gyermek- és ifjúsági szaktábor rendezői, térítési díj: 50.800,- Ft/hó.

1. Együttműködő intézmények
Együttműködési megállapodás oktatási, szociális intézményekkel, egyházzal
A Csapókerti Közösségi Ház épületében működik a DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálata területi irodája. A földszinten 4 iroda az ő kizárólagos használatukban van. A
kiszolgáló helyiségeket közösen használjuk, illetve igény szerint termet biztosítunk a
Családsegítő programjaihoz, prevenciós csoportjaihoz.
Évek óta hatékonyan működünk együtt a csapókerti általános iskolákkal, óvodákkal. Közös
programokat valósítunk meg a Debreceni Csapókerti Általános Iskolával (tanulmányi
versenyek, diákgála), a Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskolával (diákgála). A Csapókerti
Református Gyülekezettel együttműködési megállapodás keretében szabadtéri varró napot,
bibliaismereti tábort, szomszédsági napot, őszi családi napot, nyári és adventi hangversenyt
tervezünk.
A VSZSZ-szel együttműködésben tudjuk megvalósítani a Karikázó és a Tűztánc Fesztivált. (A
Süveg Utcai Idősek Klubja a Csapókerti Közösségi Ház mellé épült. A klub fűtését mi látjuk el és
közös a szennyvízhálózatunk.)
Együttműködő intézmények
 Csapókerti Általános Iskola
 Csapókerti Református Gyülekezet
 DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
 Kinizsi Pál Általános Iskola



Városi Szociális Szolgálat Csapókerti Gondozó Szolgálat Süveg Utcai Idősek Klubja
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A Debreceni Művelődési Központ
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2020. évi
munkaterve

Készítették:
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BOKÁCS FERENC
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Debrecen, 2020. január 09.
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1.6. Józsa városrész meghatározó civil szervezetei
2. SZOLGÁLTATÁSOK
2.1. Lakossági ellátás, szolgáltatások
2.2. Egészségügyi szolgáltatások
3. HELYI NYILVÁNOSSÁG FÓRUMAI
4. TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
5. JÓZSAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5.1. Személyi feltételek
5.2. Tárgyi feltételek
6. PROJEKTEK
6.1.NépmesePont
6.2. Cselekvő közösségek
7. KIEMELT NAGYRENDEZVÉNYEINK
8. KIÁLLÍTÁSOK
9. ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMOK
10. IDŐSEK HÓNAPJA RENDEZVÉNYEK
11. TÁBOROK
12. NEMZETI ÜNNEPEK
13. NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS ÉVE
14. AZ EGYSÉG SZOLGÁLTATÁSAI 2020-BAN
15. KÖZÖSSÉGEINK
16. AZ INTÉZMÉNYI EGYSÉGGEL EGYÜTTMŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK,
PARTNEREK
17. KIEMELT CÉLJAINK, FELADATAINK 2020-BAN

I. AZ EGYSÉG MŰKÖDÉSI TERÜLETÉNEK BEMUTATÁSA
1.1. Infrastruktúra
Józsa dinamikusan fejlődő városrész. Évről évre egyre többen költöznek ki
Debrecenből. Új utcák nyílnak, lakóparkok épülnek. A település a Józsapark megépülésével
kedvezőbb életfeltételeket nyújt a városrészen élőknek, mind szolgáltatások, mind az
egészségügy területén. A település útjainak 95%-a portalanított út, önerős fejlesztéssel valósult
meg. A vezetékes ivóvíz Józsa egész területén biztosított. A csatornarendszer kiépítettsége
2010-ben elérte a 98%-ot, az úthálózat aszfalttal borított része is kb. 98%-os. A
szennyvízcsatornázás a településen befejeződött.
A szélessávú adatátvitel (internet) vezetéken és vezeték nélkül egyaránt elérhető a
településen, több szolgáltató kínálatából választhat a lakosság.
A vezetékes gázellátás az 1994-es évben a teljes településen megvalósult, a vezetéket
kiépítették. A Józsa és Debrecen között megépült kerékpárút közvilágítással ellátott, ami
lehetővé teszi a késő esti hazajutást a biciklisek számára. A település tömegközlekedéssel is jól
megközelíthető, mind a távolsági, mind a helyi (Debrecen-Józsa viszonylatban)
buszközlekedés megfelelő. Vasúton is elérhető Józsa, a Debrecen-Tiszalök vonal részeként.

1.2. Józsa települést érintő Új Főnix Terv
A 2016 és 2022 közötti időszakban megvalósuló Új Főnix Terv a következő évtizedekre
meghatározza Józsa város fejlődését, arculatát is.
Eddigi eredmények:
Alsójózsán teljesen felújították a Szentgyörgyfalvi úti gyermekorvosi és fogorvosi
rendelő épületét. A felújítás révén új belső alaprajzi elrendezés következtében két felnőtt orvosi
rendelő szobát, valamint két fogorvosi rendelő szobát alakítottak ki, külön-külön váróteremmel.
Befejeződött az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda felújítása, A beruházás során megvalósult
az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda épületének komplex felújítása és egyes funkciójú
helyiségekkel való bővítése, akadálymentesítése, energetikai korszerűsítése.
Felsőjózsa öt utcájában 5040 méter hosszon történtek nagyfelületű útjavítási munkák:
Sillye Gábor utca (1150 m), Felsőjózsai utca (625 m), Gönczy Pál utca (1200 m), Elek utca
(1085 m) és Rózsavölgy utca (980 m). A Rózsavölgy és az Elek utcákon az útpadka
megerősítése is megtörtént, továbbá szikkasztóárkok kialakítására is sor került annak
érdekében, hogy a lakóingatlanokra csapadékvíz ne juthasson be közterületről. Az útjavítási
munkákat követően a kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében a Sillye Gábor,
Felsőjózsai és Gönczy Pál utcákon nyitott kerékpársávok kerültek kialakításra.
Az ivóvízvezeték rekonstrukciója a Debreceni Vízmű Zrt. beruházásában valósult meg,
mely során a rossz minőségű régi vezeték kicserélésével jó minőségű ivóvizet tudnak biztosítani
az itt élőknek (az Elek és Rózsavölgy utcák).
Több helyen épít ki közvilágítást a város, melyek között több Felsőjózsai utca is
szerepel. A Gönczy Pál utca végén 2019. májusában átadásra került új sportcentrum, a Józsa
Grund, ami a helyiek számára sportolási, közösségi élményeket biztosít. Két műfüves pálya,
futópálya várja a látogatókat. Tervben van kondipark kialakítása is.
Józsán több utcában megújult a járda: a Szivárvány, a Csárdás, a Sillye Gábor utcákban.
1.3. Helyi munkaerő-piac helyzete – munkalehetőségek

A városrészben alacsony a munkanélküliek aránya. A vállalkozások száma megközelíti
a 100-at. A kisebb vállalkozások elsősorban családiak, a nagyobbak akár 5-10 főt is
alkalmaznak és elsősorban lakossági szolgáltatásokat biztosítanak. Azok a munkavállalók, akik
helyben nem tudnak elhelyezkedni Debrecenbe és a környező nagyobb településeken vállalnak
munkát.
1.4. Helyi intézmények
Településrészi Önkormányzat:
A Józsai Településrészi Önkormányzat a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének bizottságaként működik. Fő tevékenysége a településrész lakossága érdekeinek
képviselete, a lakosság helyi tájékoztatásában, valamint a településrész céljainak és terveinek
kialakításában és megvalósításában való részvétel.
Fontos a kapcsolattartás a városrészen működő intézményekkel, civilszervezetekkel,
közszolgáltatást végző társaságokkal. A településrészt érintő ügyekben véleményezi a
közgyűlési előterjesztéseket, figyelembe véve az itt élő emberek érdekeit.
A Józsai Településrészi Önkormányzat tagjai:
Fodor Levente elnök
Majer Tamás alelnök
Katona Erzsébet képviselő
Bordásné Gyuris Katalin képviselő
Dr. Kiss Sándor képviselő
Bogdán Szabolcs tag
Illés László tag
Molnár Tamás tag
Simon Imre tag
Nevelési-oktatási intézmények:
A növekvő lélekszám miatt nagy szükség lenne bölcsődei ellátásra is. Jelenleg egy,
magánvállalkozó gondozza a 0-3 éves józsai gyermekeket. Tervben van konténeres bölcsőde
kialakítása is a közeljövőben.
Józsán két-két nevelési-oktatási intézmény fogadja az óvodás és iskolás gyermekeket.
Felsőjózsán a Gönczy Pál utcai Óvoda, Gönczy Pál Általános Iskola, Alsójózsán az Alsójózsai
Kerekerdő Óvoda és a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola.
Szociális intézmények:
Alsójózsán nincs szociális jellegű intézmény, a lakosság a szociális ügyeit Felsőjózsán
intézi. Józsai Gondozó Szolgálat Deák Ferenc utcai idősek klubja (Deák Ferenc u. 7.) A
telephelyen 15 fő ellátását biztosító idősek klubja működik heti 5 napos nyitvatartással.
Munkanapokon ez biztosítja a házi segítségnyújtást és az étkeztetést az ellátottak számára.
DMJV Család és Gyermekjóléti Központja Felsőjózsai utcai telephelye
(Felsőjózsai utca 7.) Ellátási területe: Alsójózsa – Felsőjózsa – Harstein kert – Domokos Márton
kert egy része. Az intézmény dolgozóinak feladata figyelemmel kísérni az Intézménnyel
kapcsolatba kerülő, településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit,
szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségleteit,
gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét.
Fény Félé Esélycentrum Fogyatékosok Nappali Intézménye és szociális
foglalkoztatója (Harmat utca 41.). A 2010-től működő intézmény a nappali ellátás a fogyatékos
emberek önálló életvitelét és társadalmi beilleszkedését szolgálja.

1.5. Egyházak
A Római katolikus egyházközösség nagy múltra tekint vissza. A Szent György
templomot (Gát u. 5.) a helyiek kezdeményezésére és támogatásával 2016-ban adták át.
A Református Egyházközség Alsójózsai temploma (Templom u. 51.). Heti rendes
alkalmainkon kívül énekkar, bibliakör, játszóház várja az érdeklődőket, nyáron pedig
gyülekezeti kirándulásokat és gyermektáborokat szerveznek.
Józsai Református Egyházközség - Felsőjózsai gyülekezetrésze (Deák Ferenc u.
67.) A református egyházközségnek Alsó és Felsőjózsán is van gyülekezete. 2011-ben
nagyarányú felújítási munkálatok zajlottak, megújult mind a templom, mind a gyülekezeti ház,
a templomkertben pedig korszerű játszótér várja a gyermekeket.
Az Adventista Egyház tagjai olyan keresztények, akik Jézus Krisztusra és a Bibliára
alapozzák hitüket. Imaházukban (Völgy u. 33/a) karitatív tevékenységet is folytatnak.
Szent Család Görögkatolikus Egyházközség (Felsőjózsai u. 9.) A városrészben több
éve van görögkatolikus egyházközösség, önálló templommal azonban nem rendelkeznek.
1.6. Józsa városrész meghatározó civil szervezetei
Józsai Település és Közösségfejlesztő Egyesület (Deák Ferenc u. 84)
Az Egyesület céljaival összhangban a következő közhasznú tevékenységeket végzi: kulturális,
közművelődési, szabadidő és sporttevékenységek szervezése, hátrányos helyzetűek
támogatása, közrend, közbiztonság védelme, a település fejlődésének segítése,
környezetvédelmi tevékenységek ellátása.
Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Deák Ferenc u. 43)
Józsa Fejlődéséért Alapítvány meghatározó szereplője Debrecen-Józsa városrésznek, fontos
közéleti, kulturális feladatokat lát el.
2013. óta a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezet partnereként Nyitott Tanulási
Központot (NYITOK) működtet Józsa központjában.
Fény Felé Alapítvány (Harmat utca 41.)
Küldetése az, hogy a fogyatékkal élő gyermekeknek és felnőtteknek segítsen, megteremtse
számukra egy jobb élet lehetőségét.
További bejegyzett civilszervezetek:
Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület, Magyar Utazó és Kamaraszínház, Az Alsójózsai Óvodás
Gyermekekért Alapítvány, Alapítvány a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskoláért, Józsa Sport
Egyesület, Cívis Városért Polgárőr Egyesület, Gönczy Pál Utcai Óvodásokért Alapítvány
(Gönczy Pál u. 1-3), Érmék Alapítvány (Rózsavölgy u. 47-53), Hegyek Vándorai Egyesület
(Nyári Pál u. 42), Józsai Reformátusokért Alapítvány (Deák Ferenc u. 67), Debrecen-Józsai
Görögkatolikus Egyházközségért Alapítvány (Csárdás u. 9.), Gyermekeinkért Egyesület
(Északi sor 13.), Munkaiskola Alapítvány (Gönczy Pál U 1-3), Bushido Karate Sportegyesület.
2. SZOLGÁLTATÁSOK
2.1. Lakossági ellátás, szolgáltatások

Józsán az alapvető ellátásról a Józsaparkban található üzletek és a Piac gondoskodnak,
valamint a település különböző részein működő kisebb-nagyobb üzletek és szolgáltatások.
2.2. Egészségügyi szolgáltatások
Négy körzet fogadja a betegeket. Szakrendelések is igénybe vehetőek: reumatológia,
szemészet, belgyógyászat, kardiológia, nőgyógyászat-terhesgondozás. Jól működő védőnői
szolgálat is elérhető. Két gyógyszertár működik a városrészben. Az alternatív gyógyászat is
jelen van a településen, a Józsaparkban működő Természetgyógyászati centrumban.
3. HELYI NYILVÁNOSSÁG FÓRUMAI
Józsa település egyik meghatározó információs központja a Debreceni Művelődési
Központ Józsai Közösségi Háza. Az általános információnyújtás mellett, tájékoztatás kérhető
kulturális programokról, lehetőségekről, pályázatokról. A Közösségi Háznak van önálló
közösségi oldala, illetve havi programajánlóból, szórólapokról, plakátokról is lehet tájékozódni.
A facebook internetes közösségi oldalon civil szervezeteknek, az egyesületnek is van oldala,
illetve a településrész lakói több zárt csoportban cserélnek információt egymással (Józsai
csoport, Józsai szakemberek és szolgáltatások).
Józsa Fejlődéséért Alapítvány adja ki a JÓZSA című havilapot 2009. óta és szerkeszti
ennek online felületét, a www.jozsanet.hu weboldalt. Mindkét megjelenési forma ingyenesen
jut el a teljes lakossághoz, így ezek egymást kiegészítve tájékoztatják a józsai lakosokat. A
JÓZSA újság és a JÓZSANET.HU felületet és megjelenést biztosít a helyi civil szervezeteknek,
vallási közösségeknek, iskoláknak, óvodáknak, közintézményeknek (könyvtár, közösségi ház,
részönkormányzat stb.).
Évi egyszer jelenteti meg az alapítvány a Józsai Szaknévsort, melyben minden fontos
helyi információ megjelenik. 2015-ben új kiadvánnyal bővült az alapítvány. Az időszakosan
megjelenő Józsa Családi Magazin, a józsai családok életét hivatott segíteni.
4. TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
Józsát az élő és már kiszáradt patakok völgye négy egységre tagolja, ebből a felsőjózsai
és a felsőszentgyörgyi rész található Felsőn. A felsőjózsai rész nagysága közel 10 km2, amelyet
tovább szabdalnak különböző völgyhajlatok. A völgyek közül kiemelkedik a Szil-völgy és a
Zeleméri Mély-völgy déli ága, ahol középkori és őskori emlékek találhatóak.
Leletek egészen az újkőkortól találhatók a településen.
A Szentgyörgyi templomdomb (Klastrom-part). Fekvése: Alsójózsa északnyugati
sarkában, a 35-ös országút keleti oldalán, ahol a két Józsát összekötő Bocskai István utcával
szögletet alkot, a Tócó vagy Macsi folyás jobb partján. Debrecen központjától északészaknyugatra 8,5 kilométerre. Természetes folyóparti dombhát, a téglatörmelékes hely némi
kiemelkedésével. Zoltai Lajos és Sőregi János muzeológusok 1927 tavaszán keresték fel a
lelőhelyet. A föld tulajdonosa, Hartstein Nándor akkortájt 2000 db téglát szedett ki és épített be
a Tócó túlsó partján fekvő majorjában, Nagyszentgyörgyön. Itt állt a középkori Szent Györgytemplom, melyet a 16-17. században a tatárok és a törökök pusztítottak el. Hartstein sem a
hatóságnak, sem a múzeumnak nem adott értesítést. A felszínen ép tégla nem maradt. Zoltai
szerint az 1300-as évek elején már említett Szentgyörgyfalva temploma állhatott azon a helyen.
A falu nevét ma is több földrajzi név őrzi.

Dr. Lévai Béla Józsa szülöttének munkássága meghatározó jelentőséggel bír a józsaiak
életében. Kutatási területei: mondattani vizsgálatok, angol, szuahéli és orosz nyelven, nevek
eredete, névtan, illetve Józsa története.

5. JÓZSAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
A Józsa központjában felépített intézményt, a Józsai Közösségi Központot 2007.
szeptember 29-én vehette birtokba Józsa lakossága. A komplexumban három egység a
könyvtár, a részönkormányzat kirendeltsége és a DMK Józsai Közösségi Háza kapott helyet.
Az 1017 m² alapterületű épületből a közösségi ház közel 700 m². Ebből a színházterem 170 m²,
az előadóterem 80 m², a klubterem 40 m², az előtér 260 m², az iroda 30, az öltöző 10 m², a raktár
8 m², a mosdók és WC-k 50 m².
5.1. Személyi feltételek
A
közművelődési
feladatokat
2
fő
szakalkalmazott
látja
el
az
intézményegységben: Nagy Mária és Bokács Ferenc művelődésszervezők.
A takarítást a TÖMB 2002 Bt. alkalmazottja végezi évek óta. 2019 január hónaptól
Juhász Alexandra látja el a takarítási feladatokat.
Két fő pályázatos munkatárs segíti munkánkat az év folyamán.
5.2. Tárgyi feltételek
A közösségi ház technikai eszközökkel való ellátottsága, berendezése jónak mondható.
Az intézmény újszerű bútorokkal van berendezve. A fűtés kétféle formában történik. Az
előadóteremben, a klubteremben, az irodában, az öltözőben radiátorokkal oldották meg. A
színházteremben és az előtérben légbefúvással történik a levegőcsere. Az intézmény elektromos
hálózata korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő. A nyílászárók (ajtók, ablakok) műanyagból
készültek.

6. PROJEKTEK
6.1.NépmesePont
Az EFOP-3.3.4-17 kódszámú felhívás keretéből finanszírozásra kerülő, EFOP-3.3.4-172017-00002 azonosítószámú, „Mesés hagyományaink” című projekt megvalósítása a Józsai
Közösségi Házban történik. A projektre 78,18 millió forint támogatást kapott a Debreceni
Művelődési Központ. A projekt 2018. április elsején indult el, befejezési dátuma 2021. március
31.
A NépmesePontban két munkatárs dolgozik. A projekt szakmai irányítását 2019.
március 1 óta Mátrai Nagy Andrea végzi.
6.2. CSELEKVŐ KÖZÖSSÉGEK

A TOP 6-9-2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése és a TOP 6.9.2-16 Helyi
közösségfejlesztés Debrecenben projekt feladatait a cselekvési tervben megfogalmazottak
szerint hajtjuk végre.

7. KIEMELT NAGYRENDEZVÉNYEINK
Kiemelt nagyrendezvényeik szervezését és lebonyolítását közösségeinkkel, civilekkel,
önkéntesekkel, a település oktatási-nevelési intézményeivel, a történelmi egyházakkal közösen
végezzük. Évről-évre igyekszünk megújítani és új elemekkel színesíteni ezeket az alkalmakat.
2020. február 22.
JÓZSAI FARSANGI CSALÁDI NAP
„Rejtsd az arcod álarc mögé” – kézműves játszóház gyerekeknek.
„Ég a kisze, lánggal ég…” kiszeégetés síppal-dobbal nádi hegedűvel
„Itt a farsang, áll a bál” - Farsangi zenés-táncos mulatság színpadi műsorral
2020. március
SZÁLL A MADÁR ÁGRÓL-ÁGRA - megyei népdaléneklési verseny
2020. március 29.
JÓZSAI VIRÁGVASÁRNAPI CSALÁDI NAP
„Virágvasárnapi tojásfa állítás”
2020. április
CÍVIS PÁLINKA FESZTIVÁL
„XI. Józsai Pálinka és Pogácsa verseny”
2020. május 21-22-23.
CÍVIS NÉPZENEI FESZTIVÁL
„Cívis Országos gyermek és Ifjúsági Népzenei Verseny”
„Cívis Térségi Népzenei Találkozó”
2020. június 6.
30. JÓZSAI GYERMEKNAP
2020. október
30. JÓZSAI SZÜRETI NAP – SZÜRETI NYÚLFESZTIVÁL - ÍNYENCSÉGEK NAPJA
2020. december
JÓZSAI ADVENT
"Józsai adventi programsorozat”
(Családi nap, gyertyagyújtások)

8. KIÁLLÍTÁSOK

Kiállítási tervünk összeállításánál folyamatosan szem előtt tartjuk, hogy kiállítóink
között legyenek Józsai alkotók, illetve olyan művészek, akik helyi kötődéssel bírnak. Évrőlévre bemutatjuk alkotó közösségeink anyagát, de helyet adunk alkotó pályázatoknak is,
valamint országos hatókörrel bíró alkotók bemutatkozásának is.
A kiállítási anyagokat a Nagygalériában állítjuk ki, illetve szükség esetén az előtér és a
Színházterem falait is használjuk kiállítási felületnek. Egyes rendezvényeinkhez alkalmi
kiállítások is társulnak, melyeket csak az adott napokon lehet megtekinteni.
2020. január 21.-február 21.
MÓRÉ MIHÁLY festő grafikus emlékkiállítás
2020. február 16.
ORSZÁGOS PARÓKÁS GALAMB KIÁLLÍTÁS
Együttműködő partner: V-37 Debreceni Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület
2020. február 25.-március 23.
JÓZSAI ALKOTÓK - CSELEKVŐ KÖZÖSSÉGEK PROJEKT KIÁLLÍTÁS
2020.március 24.-április 16.
BALTA FARAGTA FA- gyűjteményes kiállítás
2020. március
"KALOTASZEGI PILLANATOK" – Oláh Tibor fotóművész kiállítása
2020. április18-19.
XI. VASÚTMODELL KIÁLLÍTÁS (engedélyeztetés alatt)
2020. április 21.-május 5.
BÉLYEG-KÉPEK - Szendrei Judit munkái
2020.május 7.-18.
"AGY(AG) MENŐK" gyermekek munkák
2020.május 20.-július 30.
"RÉGEN ÉS MA"- A Józsai Díszítőművészeti szakkör kiállítása
2020. szeptember 15-október 15.
PETRÁS MÁRIA KIÁLLÍTÁSA
2020. november
Pergőgalamb kiállítás
2020.december 05.-2021.január 20.
"ANGYALI ÜDVÖZLET" - Bődi Ildikó textíl iparművész kiállítása
2020. december
Postagalamb kiállítás
9. ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMOK

A Józsai Közösségi Ház kiemelt feladatának tekinti a látogatók tudásának, ismereteinek
bővítését. 2020-ban is nagy figyelmet fordítottunk az ismeretterjesztésre. Igyekeztünk a
programokat úgy összeállítani, hogy széles körben tudja kielégíteni látogatóink igényeit minden
korosztályban, programjainkat gyermekeknek, az ifjúsági korosztálynak, fiatal és idős
felnőtteknek, közösségeknek ajánlottuk
Kertészet:
Józsai borverseny – Szendrei László és Juráskó István közreműködésével a
borverseny szabályai
(január)
Törvények, jogszabályok (Józsai Pálinka és Pogácsaverseny keretében) Vám és
pénzügyőrség előadása
(március)
A pálinkafőzés magasiskolája (Józsai Pálinka és Pogácsaverseny keretében)
(március)
Néphagyomány (népművészet, tárgyalkotás, népzene, néptánc):
Vendégünk Dr. V. Szatmári Ibolya etnográfus– a Józsai Díszítőművészeti Szakkör
tagjaival
(február)
Itt a farsang! – Csontos Anna etnográfus előadása a farsangi hagyományokról
(február)
Az 1900-as évek kézimunkái- előadás
(március)
Kalotaszeg település története (Határtalan találkozások –Vendégünk Kalotaszeg
település) - Dr. Varga Sándor tánckutató, egyetemi adjunktus (Szegedi
Tudományegyetem)
(március)
Hagyományos Kalotaszegi táncrend (Határtalan találkozások –Vendégünk
Kalotaszeg település) - Dr. Varga Sándor tánckutató, egyetemi adjunktus (Szegedi
Tudományegyetem)
(március)
Kalotaszegi viseletet bemutató - (Határtalan találkozások –Vendégünk Kalotaszeg
település)
(március)
Kalotaszegi kézművesek- a hímző, a bútorfestő, akik mesterségeik eszközeit,
fogásait, elkészült darabjait mutatják be. (Határtalan találkozások –Vendégünk
Kalotaszeg település)
(március)
A tojásfestés tudománya- előadó Tarsoly Andorné
(április)

Népzenei ismeretterjesztő előadás (2 alkalom – Cívis Népzenei fesztivál keretében)
(május)
Mit jelent ma a Pünkösd? – ismeretterjesztő előadás
(június)
Előadás a Zobor vidéki hímzésekről – előadó Bátori Józsefné népi iparművész
(szeptember)
Hímezzünk együtt! – előadás és bemutató a Dmk Hímző Szakköreinek
(november)
Halotti kultusz régen és ma – előadó Dr. Vajda Mária etnográfus
(november)
Hangszerbemutató - (Nyári Néptánc tábor) – a gyerekek megismerik a töröksípot,
nádsípot, furulyát, kecskedudát, kavalt, hosszúfurulyát, hegedűt, brácsát, nagybőgőt,
cimbalmot.
(június)
A Kárpát medence tájegységei - (Nyári Néptánc tábor) a gyerekek a mai magyar
nyelvterület különböző tájegységeinek kultúráját ismerik meg (Hajdúság, Hortobágy,
Nyárádmente, Sárköz, Rábaköz, Szék) néptánccal, népviselettel, népdallal,
hangszerekkel, néphagyományaival együtt.
(július)
Történelmi ismeretek:
Az 1848-49-es forradalom emlékére – Gárdonyi Sándor történész előadása
(március)
Történelmi emlékeink - 56-os megemlékezés és történelmi előadás: – Gárdonyi
Sándor történész előadása
(október)
Egészségügyi ismeretek:
Nyitni –kék ILCO Nagy egészségnap: prevenciós előadás
(március)
Egészségünk védelme – ismeretterjesztő előadás
(október)
Egyéb ismeretterjesztés:
A Lelki navigáció – az előadássorozat
Előadók: Kovács Tiborné addiktológiai konzultáns, mentálhigiénés
lelkigondozó,
Dankó Ferenc mentálhigiénés lelkigondozó, lelkész és Szőllősi Árpád lelki vezető,
terapeuta
előadások:

 „Nekem nincs véleményem” Nézni, vagy látni?
 „Sose bocsátom meg magamnak” bűntudat, vagy betegség?
 Az energiaháztartás és a krónikus betegségek közötti kapcsolat I.
 A szerelem ünnepe
 Az energiaháztartás és krónikus betegségek közötti kapcsolat II.
 „Most nincs időm megköszönni” Hála és lelki egészség?
 Prémium üzemanyagok: az egészséges energiaháztartást
elősegítő étel komponensek.
 „De hát én csak segíteni akarok” Hol vannak a határaink?
 Élénkítő, energetizáló szerek és ami mögöttük van.
(január-december)
Reménypont- Életmódklub:
 A mosolygós bíró ismeretterjesztő előadássorozat
 Előadó: Dr. Makkos Norbert bíró
 Számít-e a bíró személyisége?
 Becsaphat-e a bíró?
 Melyik a legjobb bíróság?
 Melyik a legszigorúbb törvény és kikre vonatkozik?
 Szabadulás az adósságcsapdából
 Nyolc apokaliptikus ítélet
 Az elrontott ítélet
 Végem van, elítéltek!
(február)
A Lelki navigáció és a Reménypont- Életmódklub programjai az Adventista Egyházzal
együttműködve valósulnak meg.
Balesetek megelőzése - rendőrségi előadás
(február)
SZEM mozgalom – polgárőrök Józsa településen - ismeretterjesztő előadás
(március)
Vloggerek, youtuberek, bloggerek, celebek, influenserek – előadás
(június)
Neves napok:
„Ezer arcú kultúra” – Magyar Kultúra Napjához kötődően
- Soltészné Czifra Ibolya előadása
(január)
A Nemzeti Összetartozás Napja – Gárdonyi Sándor történész előadása

(június)
Legyen a zene mindenkié! – vetélkedő és előadás a zene sokszínűségéről
(október)
Magyar Nyelv Napja- ismeretterjesztő előadás és játékos vetélkedő
(november)
Kiállítás megnyitók:
Kiállításainkat a témához kapcsolódó ismeretterjesztő előadásokkal egybekötve
meg.

nyitjuk

Kalotaszeg- Oláh Tibor fotóművész előadása Kalotaszeg településről
(március)
Józsai gyűjtemény– Bátori Józsefné hímző és szövő népi iparművész előadása
(május)

10. IDŐSEK HÓNAPJA RENDEZVÉNYEK
A Józsai Közösségi Ház rendezvényei az Idősek hónapjához csatlakozva:
2020. október 6.
Legyen a zene mindenkié… Interaktív program, zenével a zenéről
2020. október 7.
Derült szívvel megöregedni – ünnepi Gálaműsor az Idősek hónapja alkalmából
2020. október 17.
Józsai „Ki mit tud?” – területi vetélkedő
2020. október 21.
„1956 – emlékezünk” Ismeretterjesztő előadás
11. TÁBOROK
2020. július 27.-31.
2020. augusztus 3.-7.
A nyári Néptánc napközis táborunkba óvodás és kisiskolás gyermekeket várunk.
A táborban a gyerekek a Kárpát-medence, a mai magyar nyelvterület különböző
tájegységeinek kultúráját ismerhetik meg, azok néptáncával, népviseletével, népdalaival, népi
hangszereivel, néphagyományaival együtt.
Somogy, Kalotaszeg, Kalocsa, Moldva és Hajdúság kultúráját, illetve szűkebb régiónk
a Hajdúság és Hortobágyot mellett Nyárádmente, Sárköz, Rábaköz és Szék sokszínű kincseibe
nyerhetnek betekintést a résztvevők. Megismerik az adott területet, a tájegység jellemző
népdalait, szövésmintákat, népi motívumaikat. A néptánc foglalkozásokon minden nap másféle

táncot sajátíthattak el a gyerekek, ill. elismételhették, feleleveníthették az előző napokon
tanultakat.
A hangszerbemutatókon a megismerkedhettek a töröksíppal, nádsíppal, furulyával,
kecskedudával, kavallal, hosszúfurulyával, brácsával, nagybőgővel. Gazdag szabadidős
programok közül választhatnak táborozóinknak. Több kézműves- és sport foglalkozást is
szervezünk számukra.
12. NEMZETI ÜNNEPEK
2020. március 18.
TISZTELET A HŐSÖKNEK
ünnepi előadás
2020. október 20.
"1956" – EMLÉKEZÜNK….
ünnepi köszöntés és ismeretterjesztő előadás
13. NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS ÉVE
2020. június
A Debreceni Csokonai Nemzeti Színház művészeinek „TRIANON” című előadása. Két
előadást tervezünk, az egyiket a közösségeinknek, a településen élő felnőtt lakosságnak, a
másikat a gyermek - fiatal korosztály számára.
2020. június
BAM Fotó Klub kiállítása az Összetartozás éve alkalmából
2020.október
„Gyökereim földedbe kötnek” - történelmi vetélkedő
14. AZ EGYSÉG SZOLGÁLTATÁSAI 2020-BAN
A közösségi ház munkatársaitól naprakész és pontos tájékoztatás kérhető saját, az
intézményrendszerünk és a város kulturális programjairól, eseményeiről személyesen,
telefonon és interneten keresztül is.
Az előtérben újságolvasási (Hajdú-Bihari Napló, Józsaújság) sakkozási lehetőséget
ajánlunk, mely tér alkalmas egyéni vagy kisebb közösségek pihenésére, kötetlen időtöltésre,
beszélgetésekre, diákoknak tanulásra. Helyet adunk lakossági fórumoknak, civil
kezdeményezéseknek.
Havonta egy alkalommal önkormányzati képviselői és rendőrségi fogadó órák számára
helyszínt biztosítunk.
Tereink bérbe adjuk közösségi, családi, oktatási és egyéb alkalmakra az aktuális és
központilag kiadott tarifa táblázat szerint.
A Nyitott Tanulási Központ - intézményünk klubtermében- ingyenes képzések biztosít
a jelentkezők számára.
Térítésmentes Wifi hozzáférést biztosítunk.
A NépmesePont előzetes bejelentkezés alapján, illetve a meghirdetett programokra
várja az érdeklődőket.

15. KÖZÖSSÉGEINK
A meglévő közösségeinkkel szeretnénk kapcsolatunkat erősíteni, munkájukat segíteni,
illetve új közösségek létrejöttét támogatni. Közösségeink a település kulcsfontosságú
katalizátorai lehetnek. Folyamatosan figyelünk és reagálunk a helyi igényekre.
A csoport megnevezése
Jóga csoport - felnőtt

Foglalkozások ideje
hétfő:
10.00-11.30 óra

A csoport vezetője
Burján Enikő

csütörtök: 17.0019.00 óra
Józsai Díszítőművészeti
Szakkör

hétfő:
14.00-16.00 óra

Bátoriné Gém Eszter

Néptánc
csoportgyermek (ovis)

hétfő:
17.15-18,15 óra

Deák Viktor - Varga Luca

Néptánc
csoportgyermek (kisiskolás)

hétfő:
18.15- 19,15 óra

Deák Viktor - Varga Luca

Néptánc
csoportgyermek (felnőtt)

hétfő:
19.15- 20,30 óra

Deák Viktor - Varga Luca

Gyógytorna Csoport

hétfő:
16.00- 17.00 óra

Varga Ildikó

Társastánc csoport

kedd:
17.30-18.45 óra

Badacsonyi Róbert

Felsőjózsai Nyugdíjasok
Baráti Köre

kedd:
15.00 - 17.00 óra

Soltészné Czifra Ibolya Julianna

Józsai
Szakkör:

kedd:
16.00-18.00 óra

Buka Csabáné

kedd:
18,00-19,00 óra

Budai-Király Edit

Csipkeverő

Fitness Csoport

Alsójózsai
Egyesület

Nyugdíjas

szerda:
18,00-19,00 óra
péntek:
17,30- 18,30 óra
szerda:
16,00-18.00 óra

Pásztor Ferencné

„Varázskéz”
Szakkör:

Rajz

Hangbújócska
Zenebölcsi
Reménypont Klub
Kertbarát Kör

csütörtök:
16,15-18.00 óra
csütörtök:
10,0011,00
csütörtök:
18,00-19,00
hónap első keddjén
17,00 órától

Fafaragó Szakkör

egyeztetés szerint

Nordic Walking

egyeztetés szerint heti
1- 4 alkalommal az
időjárás
függvényében

V-37
Galamb
és
Kisállattenyésztő
egyesület
Józsai Galambász Kör

egyeztetés szerint

ARDUINO Szakkör
ILCO Egyesület

havonta
egy
alkalommal előzetes
egyeztetés szerint
egyeztetés
szerint
havonta
egy
alkalommal
egyeztetés
szerint
havi egy alkalommal
szombati napokon

Gárdonyi Sándor
Nagyné Lövei Lilla
Szőllősi Árpád
Juráskó István
Vass Tamás
Herbákné Illyés Ilona

Juráskó István
Oláh János
Horváth Lajos
Bátori Józsefné

16. AZ INTÉZMÉNYI EGYSÉGGEL EGYÜTTMŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK,
PARTNEREK
A DMK Józsai Közösségi Házának Civil kapcsolatai
Józsa városrészt erős közösségi szellemiség jellemzi. A Józsai Közösségi Ház jó
kapcsolatot ápol a településrészen működő civil szervezetetekkel és a Közösségi Házában
tevékenykedő közösségekkel. Együttműködésünk egész évben folyamatos. Kölcsönösen
tájékoztatjuk egymást éves terveinkről, illetve rendezvényeket, programokat szervezünk
közösen. Mindamellett kiváló a kapcsolat a városrészi intézményekkel (óvodák; iskolák,
szociális intézmények), valamint a történelmi egyházakkal. A civil kapcsolatok bőséges
listájából kiemelkedik a Józsai Közösség és Településfejlesztő Egyesület, mely szervezettel
egész évet átfogó az együttműködés.

Józsa városrészben működő és a Józsai Közösségi Házzal együttműködő civil
közösségek, csoportok, szervezetek
JÓZSAI TELEPÜLÉS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET
vezető: Juráskó Róbert
4225 Debrecen, Deák F. u.84. sz.
06/30/9559913
juraskor@gmail.com
Az Egyesület céljaival összhangban a következő közhasznú tevékenységeket végzi: kulturális,
közművelődési, szabadidő és sporttevékenységek szervezése, hátrányos helyzetűek
támogatása, közrend, közbiztonság védelme, a település fejlődésének segítése,
környezetvédelmi tevékenységek ellátása.
DEBRECENI POLGÁRŐR EGYESÜLET CÍVIS VÁROSÉRT
vezető: Sziklássi Péter
4225 Debrecen, Tokaji utca 19/a
06/30/6214914
sziklasi.peter68@gmail.com
Az egyesület alapfeladata Debrecen közigazgatási területe és annak közvetlen vonzáskörzete
közbiztonságának és közrendjének fenntartása, a bűnmegelőzés, a lakosok és a település
javainak védelme.
JÓZSA FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
vezető: Molnár Tamás
4225 Debrecen, Deák F. u. 43.sz.
06/70/7005300
moltomi2107@gmail.com
A Józsa Fejlődéséért Alapítvány meghatározó szereplője Debrecen-Józsa városrésznek, fontos
közéleti, kulturális feladatokat lát el. 2013. óta a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
szervezet partnereként Nyitott Tanulási Központot (NYITOK) működtet Józsa központjában.

BUSHIDO KARATE SPORTEGYESÜLET
vezető: Őri Krisztián
4225 Debrecen, Kiserdő utca 74.
06/20-389-4853
bushidokaratesportegyesulet@gmail.com
A sportegyesület 2019-ben ünnepelte alakulásának 30 éves évfordulóját. Az egyesület
alapelve: jellem, becsület, akarat, önuralom, tisztelet. A sportágat gyermekeknek és
felnőtteknek is tanítják. Rendszeresen vesznek részt versenyeken.
JÓZSA SE
vezető: Szabó László
4225 Debrecen, Alkotás u. 21
06/70/7081743
szaboboxilaszlo@gmail.com
10 év szünet után, 2008-ban alakult újjá az egyesület. Több korosztály (gyermek és felnőtt)
rendszeresen edz és vesz részt különböző megmérettetéseken.

FÉNY FELÉ ALAPÍTVÁNY
vezető: Dr. Sullerné Márta
4225 Debrecen, Harmat utca 41.
52/787993, 20/3133574
ffamentes@gmail.com
Az alapítvány küldetése, hogy a fogyatékkal élő gyermekeknek és felnőtteknek segítsen,
megteremtse számukra egy jobb élet lehetőségét.
A Józsai Közösségi Házzal együttműködő intézmények
JÓZSAI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
4225 Debrecen, Síntelep u. 2. sz.
Zágonyiné Nagy Szilvia
06/30/5855170
MUZSIKÁLÓ EGÉSZSÉG
ALAPÍTVÁNYI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
4024 Debrecen, Szent Anna 31. sz.
Molnár Dániel
06/30/9465916
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS
CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT JÓZSAI TELEPHELYE
4225 Debrecen, Felsőjózsai u.7. sz.
Farkas Ágnes
06/52/536-092
JÓZSAI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG
4225 Debrecen Deák F. u. 67.sz.
Gacsályi Zsolt
06/30/9102158
GÖNCZY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA
4225 Debrecen, Gönczy Pál u.1-3.sz.
Burger Angéla Erzsébet
06/52/536-820
GÖNCZY PÁL UTCAI ÓVODA
4225 Debrecen, Gönczy Pál u.1-3. sz.
Deák Józsefné
06/52-536-682
LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA
4225 Debrecen, Józsakert u.9.
sz. Dr. Czifra Ildikó
06/52-386-240

ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA
4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. sz.
Vinczéné Simon Nikolett
06/52-386-129
DEBRECEN-JÓZSAI
GÖRÖG-KATOLIKUS SZERVEZŐLELKÉSZSÉG
4225 Debrecen, Felsőjózsai u. 9. sz.
Szentesi Csaba
06/30-815-0894
MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
KÖNYVTÁR JÓZSAI FIÓKKÖNYVTÁRA
4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi u. 9. sz
Némethné Varsányi Mónika helyett Mandula Mónika
06/30-932-9685
RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ
4024 Debrecen,
Varga u. 4.
Tóth László
06/52/431-631
17. KIEMELT CÉLJAINK, FELADATAINK 2020-BAN














Munkánk szakmai színvonalának megtartása.
A közművelődési alapellátás fejlesztése, minőségének javítása, a közösségi művelődés
megerősítése, helyi kulturális és közösségi értékek feltárása.
A meglévő és a formálódó közösségek igényeinek, szükségleteinek megfogalmazása
alapján közösségi tervezéssel cselekvési tervek készítése és az abban foglaltak közös
megvalósítása.
A települési hagyományok közösségi feltárása, megélésének és átörökítésének segítése.
A művelődő közösségek tevékenységének szakmai segítése, a működésükhöz
szükséges alapvető feltételek biztosítása.
Gyermek, ifjúsági, családi programok szervezése, hagyományos, nagy programjaink
megújítása.
Ismeretterjesztő programok, prevenciós előadások, fórumok szervezése, információs
szolgáltatások, tanácsadások tartása a lakosság számára.
Kiállítások szervezése, rendezése, a közvetlen és tágabb környezetünkben élő alkotók
munkáinak bemutatása.
A népi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása.
A sportszeretet és az egészséges életmód szemléletének kialakítása.
Az ünnepek kultúrájának támogatása, a nemzeti ünnepek, évfordulók és szakrális
ünnepek méltó módon történő ünneplése, közösségeinkkel együttműködve, a nemzeti
összetartozás és a helyi identitás erősítése.
Információs szolgáltatások, tanácsadások, tájékoztatók a lakosság számára.
Helyszín biztosítása külső szervezetek programjainak.





Az együttműködés erősítése, bővítése a településrészen működő civil szervezetekkel,
intézményekkel, együttműködő partnerekkel.
Az esélyegyenlőség biztosítása az intézményi egységben.
Helyszín biztosítása az 50 órás közösségi szolgálatra, a felsőoktatásban tanulóknak a
szakmai gyakorlatuk teljesítésére, és önkéntesek fogadására.

18. TEVÉKENYSÉGRENDSZERÜNK 2020-BAN
Az egység rendezvényterve (táblázatban) 2020 évre /mellékletben/
Százhoz közelít a tervezett rendezvények száma, mely tapasztalataink szerint az év
folyamán nőhet az igények, szükségletek függvényében. Minden évben újdonságokkal, új
elemekkel gazdagítjuk programjainkat, és törekszünk arra, hogy minden korosztály számára
megfelelő tartalmú programot szervezzünk. A tanítási szünetekben az általános iskolás
gyerekeknek táborokat és szabadidős foglalkozást szervezünk a NépmesePont adta
lehetőségeket is felhasználva. A Cselekvő Közösségek projekt keretében új lehetőségek is
megnyíltak (hagyományőrző foglalkozások, kiállítások, családi rendezvények).
Személyes gondolataink közösségünkről, jövőbeni céljainkról…
A Debreceni Művelődési Központ Józsai Közösségi Házában ötödik éve egymással
együttműködve, egymást jól kiegészítve végezzük a művelődésszervezői és közösségfejlesztői
feladatokat.
Mindketten régóta a közművelődésben dolgozó, elhivatott szakemberek vagyunk. A
munkánkat szeretjük, legjobb tudásunk szerint, bensőnkből fakadó igényességgel és teljes
odaadással végezzük saját magunk és a külső elvárásoknak megfelelően.
Telephelyünkön igyekszünk összetartó közösséget alkotni. Célunk minden munkatárs
számára nyugodt, őszinte és bizalmon alapuló körülményeket biztosítani.
Önmagunktól és munkatársainktól is pontos és szakszerű munkát várunk el.
Hiszünk abban, hogy mindenkiben rejtett erő, képesség, tudás van, melyet, ha felszínre
hozunk az mindannyiunk számára csak pozitívumot ad.
A korábbi évekhez hasonlóan segítjük a pályakezdő, fiatal kollégákat, az egységünkben
gyakorlatukat töltő hallgatókat. Véleményünk szerint az első munkatapasztalataik egész
életükben meghatározó elemként lesznek jelen.
Továbbra is fontos számunkra, hogy a település lakossága magáénak érezze a házat, s azt
szeretnénk, ha a szabadidő hasznos eltöltésének széles tárházát is jelentené számukra, családias
közösségre találnának.
Terveink megvalósításához partnereink is vannak: munkatársaink, a Józsai Közösségi Ház
csoportjai, közösségei és támogató-együttműködő partnereink, akiknek munkájukért
köszönettel tartozunk.

Köszönjük Balázs Ákos alpolgármester, önkormányzati képviselő úrnak és Juráskó Róbert
a Józsai Település és Közösség Fejlesztő Egyesület elnökének segítségét és kiemelt figyelmét,
mellyel évek óta hozzájárultak intézményünk működéséhez.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, látogatót egyént és közösséget továbbra is a Józsai
Közösségi Házba rendezvényeinkre, programjainkra.
Készítették: Nagy Mária és Bokács Ferenc művelődésszervezők

7. melléklet

A DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kismacsi Közösségi Háza
2020. ÉVI MUNKATERVE

Készítette:

Burai Luca



Ismeretterjesztés

2020-ban egy egészségügyi ismereteket terjesztő előadást tervezünk Ép testben egészségvédő délután
(2020.10.01.) címmel, ami elsősorban az idősebbeknek szolgálnak hasznos információval.
Az óvodásoknak szóló könyvtári foglalkozásokat 2020-ban is havi rendszerességgel tervezzük,
ismeretterjesztő programból pedig kettőt kínálunk számukra: (A kék bolygó védelmében 2020.04.23.,
Az állatok világnapja 2020.10.09.)
Folytatódik a Méliusz Juhász Péter Könyvtár ismeretterjesztő előadás sorozata, mely a GINOP-3.3.116-2016-00001 „DIGITÁLIS JÓLÉT PROGRAM PONTOK FEJLESZTÉSE” című pályázati
forrásból valósul meg. A résztvevők ezen előadások alkalmával számítógéphasználattal,
internethasználattal kapcsolatos tudásukat fejleszthetik.


Képzések



Kiállítás rendezés

2020-ban a Kismacsi Közösségi Házban két kiállítást tervezünk megvalósítani. A Madarak és fák
napja alkalmából Szilágyi Attila természetfotós képeiből nyílik kiállítás május 8-án. Októberben
Textilvarázs címmel Bődi Ildikó textilművész alkotásait tekinthetik meg a látogatók.


Együttműködés

A Mosolykert Óvodával és annak kismacsi telephelyével 2020-ban 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 Diós Ágnes 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.
Nagyné Szerencsi Erika lekész minden hónap második vasárnapján valamint az ünnepekhez
kapcsolódóan tart istentiszteletet a helyi református gyülekezetnek. 2020 augusztusában
lelkészasszonnyal közösen tervezzük megvalósítani a Bibliai vakációs tábort is, mely a helyi
gyülekezet gyermekei számára nagyon fontos közösségi esemény.

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 2020-ban is folytatódik nem
meghatározott ideig, az Étkeztetési Centrum munkatársa nyitvatartási napokon, a hétvége kivételével
90 adag melegételt oszt ki a megjelentek között.


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. 2020-ben közös is terveznek buszos kirándulásokat
hagyományos programjaikon kívül.
2019 őszén megalakult a Kismacsi Sasok ping-pong klub Tárkányi Balázs vezetésével. A klub azokat
a ping-pongozni vágyó fiatalokat és családosokat fogja össze, akik szabadidejükben a közösségi
házban szívesen ütögetnek. A klub idén két háziversenyt és egy disznóvágást tervez, családias jellegű
programokat.
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. Júniusban
a

Trianon

elmékévhez

kapcsolódan

Velünk

élő

Trianon

címmel

kezdeményeznek

együttgondolkodást, emlékezést a településrészen élőkkel.
Rendezvények szervezése (Nagyrendezvények)
2020-ban 6 nagyrendezvényt tervezünk (Nagyanyáink praktikái sorozat: farsangi szokások,
csigacsinálás, Koronka Fesztivál, 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 2020-ban is. A
szabadtéri rendezvényen a programokat a településrészen élő gyermekek igényeihez formáljuk.
Őszköszöntő Értéknap címmel a nyári szünet után szervezünk családi napot. A Családi Adventi
délelőtt a leglátogatottabb rendezvényünk az adventi időszakban. Az adventi vasárnapokon a

református gyülekezettel együttműködve gyújtunk gyertyát a koszorún. 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 2020 nyarán 3 turnusban hirdeti meg Napraforgó tenisztáborait. A
rendszeresen teniszező gyerekek mellett a napközis táborokba várjuk a tenisszel megismerkedni
vágyó diákokat is 7-14 éves korig. A tábor a napi kétszer két órás edzések mellett kézműves
foglalkozásokat is kínál a résztvevőknek.
2020 augusztusában Nagyné Szerencsi Erika lelkész közreműködésével újra meghirdetjük a Bibliai
vakációs tábort a helyi gyerekeknek 5-14 éves korig.


Nemzetközi együttműködés

2019-ben Tavaszi hangok címmel hangversenynek adott otthont a Kismacsi Közösségi Ház, mely
alkalommal a Debreceni Lyra Zenekar adott szimfonikus koncertet Balogh József veszényletével.
Ennek az eseménynek a továbbgondolása a Kodorka fesztivál, mely nemzetközi együttműködésben
valósul meg a Marosvásárhelyi Rocksulival 2020 áprilisában. További együttműködő partner a
Derecskei Ifjúsági Fúvószenekar.


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 2020-ban egy 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. Katona Erzsébet,
a településrész önkormányzati képviselője pedig páratlan hónap első szerdáján 16.00-17.00-ig tart
fogaóórát.


Összegzés

A 2020-as évet Juhász Józsefnével és Kovácsné Kungl Jankával hárman kezdtük meg. Jankától sajnos
január végén el kellett búcsúznunk.
Katona Erzsébet önkormányzati képviselő energikusan kezdte meg munkáját a településrészen, jó
kapcsolatot alakított ki a lakosokkal, rendszeresen tartja velük és a közösségi házzal is a kapcsolatot.
Nagyné Szerencsi Erika már 2019 augusztusától aktívan részt vett a településrész életében és
bekapcsolódott a közösségi ház programjaiba. Hivatástudatának köszönhetően a Debreceni
Művelődési Központ és az Ondód-Macs Egyházközösség között továbbra is aktív az együttműködés
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Debrecen, 2020. január

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 2020-ban
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 56 állandó közösségnek, képzéseknek, ad
otthont, nyújt szolgáltatást.
Az Újkerti Közösségi Házban 3 fő szakalkalmazott és 2 fő technikai dolgozó
(1 fő 8 órás és 1 fő 6 órás) látja el folyamatosan a munkát.
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, valamint az ott lévő függöny cseréjére.

3. Kiemelt célok és feladatok 2020-ban
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 száz fős mozi teremmel rendelkezik,
ahol kedvező áron tudunk filmvetítéseket rendezni, és igényes előadások, projektoros kivetítések
szervezhetők. Ebben az évben is, lehetőségeinkhez mérten, 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.
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,
bemutatkozásukhoz és megismertetésükhöz, tevékenységük népszerűsítéséhez (kiállítások,
találkozók, ünnepek formájában).
E terület legfontosabb fejlesztési feladatai 2020-ban:
- a közösségi művelődés lokális megerősítése
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- 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, Tianon 100’), 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 (kiállítás, könyvbemutató),
- 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, Álmok napja a Povolnyiban)
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.
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
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-

az Újkerti Empátianap, Egészséghetek programsorozatai,

-

Éneklő Ifjúság városi minősítő hangverseny,

-

Szemünk fénye a gyermek – konferencia,

-

Vizek, Ízek, Zenék Terápiafesztiválja,

-

Újkerti utcazene fesztivál,

-

"TRIANON 100" programsorozat keretében: Wass Albert felolvasó maraton, valamint
„Bizodalom az ősi erényben” – A béke, amely nem hozott megnyugvást.. címmel tűzzománc,
dokumentum -és emléktárgy kiállítás, hozzá kapcsolódó fórumok, filmvetítések, rendkívüli
órák, tárlatvezetések,

-

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

-

40 éves az Újkerti Közösségi Ház - ÚJKERT 40’, programsorozat keretében tervezettek:
fotópályázat, receptpályázat a 40 év 40 recept című szakácskönyvhöz, sajtótájékoztató, faültetések,
aszfaltrajzverseny, ÚJKERT 40 betűinek elhelyezése-kihelyezése, környezetvédő programok szemétszüretek, gyógynövényültetések, kézműves tevékenységek, kiállítás, családinapok
(gyermeknap, szüretinap, népmesenap, utcazene fesztivál, advent)

-

60 éves a Maróthi György Pedagóguskórus ünnepi program,

-

30 éves az Életreform Klub ünnepi program

-

20 éves a Magnitúdó Csillagász Klub ünnepi program,

-

20 éves a Rozmaring Népdalkör ünnepi program

-

20 éves az Újkerti Felnőttek Olvasóköre ünnepi program

-

25 éves az Életmód Klub ünnepi program,

-

10 éves az anzX zenekar ünnepi program,

-

Ismerd meg! – természetismereti (Víz, -Föld,- Környezetvédelmi világnap) Életreform esték
önismereti és egészségmegőrző sorozat.
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.
2020-ban

az

előző

évhez

hasonlóan

16

izgalmas,

színvonalas

kiállítást

tervezünk megvalósítani az Újkerti Közösségi Ház Előtéri Galériájában, emeleti folyosóin 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, integrálódjanak a
különböző témák köré szervezett rendezvényekbe, ill. kísérő programokkal egészüljenek ki.
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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
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 2020-ban
15 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 2020. június 29. és július 17. között négy féle tábort: fazekas,
képzőművészeti-, 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
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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 Kör, Bolgár napok, Szent Patrik nap, Love a
tree day, Indiánnap, Olasz előadások, Görög táncházak, előadóestek)
s., kiemelt figyelmet fordítunk a következő évfordulókra: 40 éves az Újkerti Közösségi Ház - Újkert
40’, 2020 a Nemzeti Összetartozás Éve - Trianon 100’, 50 éves a KÓTA, a Hold éve.

Az Újkerti Közösségi Ház szolgáltatásai 2020-ban:


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
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9.melléklet

Debreceni Művelődési Központ
Homokkerti Közösségi Ház
Munkaterv 2020

KÉSZÍTETTE: MIKLÓS LÁSZLÓ

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 övezetekkelKerekestelep; 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
38. 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 harmincnyolcadik évébe lép. 2020-ban 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 2020-ban immár 7. 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.
Nemrég indult csoportjaink is folytatni kívánják eredményes tevékenységüket: a Homokkerti
„Éld az életed!” Klub, a Homokkerti Sakkbarát Kör, és a Fekete Ló Bandérium (Societas
Filii Bihariensis).
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.
Folytatódó nagyrendezvények 2020-ban: Homokkerti Gyermekünnep és Aszfaltrajz
Fesztivál; Homokkerti Nyíltszíni Közösségi Ünnep és Utcabál, Homokkerti Adventi Családi
Délután; Karácsonyi dallamcsokor és szeretetkosár; Kertvárosi Kutyák Karneválja.
Új nagyrendezvények 2020-ban: „Áll a bál a kertvárosban!”; Zene füleinknek; Kertvárosi
Kerékpáros Délután; Húsvéti Ünnepi Sakkparti; Homokkert Egészségdélután;
Szomszédünnep;
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

Egyházközséggel, a Tégláskerti Református Missziói Egyházközséggel.

Református

3. Működési körülmények a Homokerti Közösségi Házban 2020-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. Reménység szerint 2020 február elején a folyosó, az előtér, a konyha és az
irodák új festést kapnak, és a belső tér így megújul. 2019 őszétől 2020 közepéig a Tímárház
felújításáig, a tímárházi munkatársak a DMK Homokkerti Közösségi Házában tudják végezni
munkájukat. Ezzel a Házban –funkcionálisan-egy hárompólusú rendszer jött létre a DMK
Homokkerti KH, a Tímárhát-Kézművesek Háza, és a Debreceni Népi Együttes részvételével.
(Utóbbi közösségnek egyben székhelye a DMK Homokkerti Közösségi Háza)
Személyi feltételek:
A közösségi házban öt főállású munkatárs dolgozik. (Miklós László egységvezető, Cseh
Gyuláné művelődésszervező, Czirják László művelődésszervező, Tóth Gyuláné és Szűcs
Istvánné 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 2020-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. A nemzeti és az egyetemes kultúra
ápolása terén is sikerült előre lépnünk, amely folyamatot erősíteni kívánunk. 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!
b, TOP 6-9.2 közösségfejlesztési pályázat
2019-ben-elindult a TOP 6-9-2 pályázat közösségfejlesztési projekt, amely kibővülő
programokkal folytatódik 2020-ban. 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

Ennek megfelelően új nagyrendezvények 2020-ban:
„Áll a bál a kertvárosban!”; Zene füleinknek; Kertvárosi Kerékpáros Délután; Húsvéti Ünnepi
Sakkparti; Homokkert Egészségdélután; Szomszédünnep;
b, Új programok, események részletezése a DMK Homokkerti Közösségi Házban
Top pályázat és egyéb új programok


„Áll a bál a kertvárosban!”

A program célja a városrészi lakosok báli megszólítása, a közösségbe hívása.
A báli időszaknak komoly hagyománya van kultúránkban, aminek a veleje a vidámság, jókedv,
tánc és mulatság. A városrészben jelentős hagyománya van a báloknak és ezt a lakossági
igények tovább erősítik


Kertvárosi Kerékpáros Délután

A program célja, hogy összefogja és megszólítsa a városrészben élő kerékpáros
ársadalmat. A program része a Homokkert közös körbetekerése, kerékpáros ügyességi
bemutató megtekintése. Továbbá vetélkedők biztosítása a kerékpározással, biztonságos
közlekedéssel kapcsolatban. A program erősíti a helyi társadalom identitását, a kerékpáros
társadalom összetartását és a biztonságos közlekedés előmozdítását.



Húsvéti ünnepi sakkparti

A program célja, hogy a szabadidő hasznos eltöltésének és a közösségi lét aktív megélésének
újabb perspektívája válhasson valóra a városrészben. A sakk éberen tartja a gondolkodást,
ugyanakkor közösségi teret is kínál. A városrészben. Sakkbarát Kör alakult. A cél: városi
mérkőzések rendezése, és a sakk közösségi erejének bemutatása, a helyi társadalom
bevonásával.


Közösségi szomszédünnep

A program célja a helyi társadalom találkozása, ismerkedése, egymásra találása. A közelben
ugyan több kiváló lehetőség is van a szabadidő tartalmas eltöltésére a Lencz teleptől, a

Homokkerten át a Kerekestelepig. Fontos azonban egy olyan rendezvény biztosítása a helyi
társadalomnak, amelyet a József Attila telepen élők egészen magukénak tekintenek.
A közös főzés és színpadi programok lehetőséget biztosítanak a közösségi identitás erősítésére


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 2020-ban


Kincses városaink!
Havonta szeretnénk több ismeretterjesztő alkalmat szervezni, ami szervezesen
kapcsolódik a Trianon 100 emlékévhez. Ennek egyik kiemelt programja a Kincses
városaink, édes Magyarország címet viseli. A célunk a Kárpát medence határon túlra
eső történelmi magyar városainak bemutatása. Kolozsvártól Kassáig, Nagyváradtól
Eperjesig.



A Trianon 100 emlékév másik nagy szegmensét a programjaink közül azok a havonta
megtartott alkalmak adják, aminek a címe: Összeköt a vers minket! Jelenlegi
határainkon belül és túl születetett költőink ismert verseivel való találkozás.



Kitekintés Európára–Német kuckó Az ismeretterjesztő előadássorozat célja, hogy az
érdeklődők alapos betekintést nyerjenek más európai nemzetek történelmébe,
fejlődésébe, helyi szokásaikba és nevezetességeibe. Középpontban Németország.
Alkalmak: havonta



Európai találkozások-Az ismeretterjesztő előadássorozat célja, hogy az érdeklődő
fiatalok alapos betekintést nyerjenek más európai nemzetek fiataljainak életébe, a
mindennapok valóságába.



Kézműves alapok, kreatív darabok
Az ismeretterjesztő foglalkozások célja, hogy a gyerekek találkozzanak a különféle
tárgyalkotás lehetőségeivel, és megtapasztalhassák az alkotó lét páratlan varázsát.



Új kiállítások 2020-ban

„A széki hímzés”
A tervek szerint március 6-án veszi kezdetét A széki hímzés virágai című kiállítás. A Nőnapra
elkészülő kiállítás alkotásai a Homokkerti Nefelejcs Hímzőkör tagjaitól származnak.
„Zöldség és gyümölcs kiállítás”
A tavasz folyamán szeretnénk Zöldség és gyümölcs kiállítást szervezni óvodás és általános
Iskolás gyermekek számára.
„Mester és tanítványai”
2020 őszén is készül kiállításra a Homokkerti Nefelejcs Hímzőkör „Mester és tanítványai”
címmel. Tarsoly Andorné és tanítványai munkásságából nyílik reménység szerint kiállítás. Ezt
a kiállítást tavaly szerettük volna megvalósítani, azonban termeink száma eggyel csökkent a
Tímárház felújításának idejéig. 2020 őszén kívánjuk pótolni.
A béke, amely nem hozott megnyugvást.
2020 szeptemberében a Homokkertbe érkezik a Trianoni Emlékévre fókuszáló vándorkiállítás,
amelyet az DMK-Újkerti KH szervez, és együttműködés keretében érkezne a kiállítás a
Homokkertbe.
Korábbi programok, amiket folytatni szeretnénk 2020-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 2020-ban
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

-

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

-

Homokkerti Református Egyházközség

-

Homokkerti Pitypang Óvoda

-

Fehér Bot Alapítvány

-

Köz-Pont Ifjúsági Egyesület

-

Petőfi Sándor Általános Iskola

-

Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodája

-

Osiris Hastáncstúdió

-

Szatyor Debrecen Egyesület

Az egység szolgáltatásai 2020-ban:
- információnyújtás
- ingyenes Wifi elérhetőség
- termeink bérbeadása
- „könyvsarok”
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I. Az Ondódi Közösségi Ház működési területének jellemzői
1. A városrész bemutatása
A Kishegyesi útról megközelíthető városrész - Debrecen nyugati oldalán- kilenc kilométerre
fekszik az anyavárosától, zsáktelepülés. A falusias jellegű településrészt a régi Bellegelő,
Ebes, Hegyes, Cuca és Macs határolja.
Már 1571-től a házak után kiosztott földként szerepel, s így a város legrégebben művelt
területe. Ondód városrész a 60-as években alakult, lakói a környező tanyavilág gazdái voltak,
akik később a megalakuló Tsz tagjaivá váltak. A Tsz felbomlása után a 90-es évek elején csak
néhányan kezdtek újból gazdálkodni. Ondód e régi részében élő lakosság többsége mára
nyugdíjas korúvá vált.
A 2000-es évek elején Debrecenből sok család telepedett le itt - újonnan kiosztott telkeken egy új kertvárost hozva ezzel létre. A városrész lakossága 2001-ben még 657 fő volt, ma közel
800 fő.
A település infrastrukturális ellátottsága nem túl jó, a szennyvízcsatorna kiépítése még nem
történt meg, a városrészbe vezető út sajnos nagyon rossz minőségű. Nincs széles sávú internet
elérhetőség sem. A településrész szolgáltatásokkal való ellátottsága minimális. Az alapvető
élelmiszerekkel való ellátásról egy élelmiszerüzlet gondoskodik, a postai ellátást „mozgóposta” végzi. Az orvosi, védőnői szolgálat heti rendszerességgel látja el a lakosságot.
Ondódon soha nem működött óvoda, az általános iskola 20 éve bezárt.
A városrész egyetlen közösségi színtere a közösségi ház, ami a volt iskola épületében talált
otthonra. Az épület 1904-ben épült, az állaga erősen leromlott, teljes felújításra, átépítésre
szorul.
2. A közösségi ház üzemeltetése
Fontos, hogy a helyben felmerülő igények alapján szervezett programok a lakosság aktív
részvételével valósuljanak meg. Ezért a DMK számít a helyi szervezetek, lakosok
támogatására. Évente megújuló együttműködési megállapodást kötöttünk a közösségi ház
korábbi üzemeltetőjével az Ondód Jövőjéért Egyesülettel.
3. Személyi, technikai feltételek
Jelenleg 2 fő - közmunka program keretében dolgozó - munkatárs látja el az intézményben a
takarítói-gondnoki feladatokat. A stabil nyitvatartás, az egyre szaporodó rendezvények, a
beinduló körök, klubok, induló szolgáltatások indokolttá teszik főállású gondnok-takarító
alkalmazását. Az egységvezetői feladatokat a Nagymacsi Közösségi Ház vezetése mellett 1 fő
szakalkalmazott látja el.
A közösségi ház épülete teljes felújításra szorul, technikai ellátottsága, berendezése is
szegényes.
Szükség lenne új asztalokra, könyvespolcra, technikai eszközökre (asztali számítógép,
projektor, lap-top, vászon.)
DMJV Önkormányzata beadta pályázatát az épület energetikai felújítására, reméljük ez ebben
az évben meg is történik.
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II. Kiemelt céljaink, feladataink 2020-ban
A közösségfejlesztés célja a helyi polgárok aktivizálásával és bevonásával a településrészeken
élők helyi ügyek iránti elköteleződésének és cselekvési szándékának feltárása és fejlesztése.
Közösségi tervezéssel cselekvési tervek készítése, amelyek hozzájárulhatnak az itt élők
életminőségének javulásához, elősegíthetik a településrészek értékeinek feltárását.
Programjainkat a jövőben is az Ondód Jövőjéért Egyesület és a közösségfejlesztő csoport
(aktív mag) támogatásával, aktív részvételével kívánjuk tervezni és megvalósítani.
A tervezésnél mindig fontos szempont, hogy a városrész lakói csak akkor érezhetik
sajátjuknak a rendezvényeket, akciókat, ha az ötlettől a megvalósításig mindenben részt
vesznek, elsősorban rajtuk múlik a rendezvény sikere.

1.

Céljaink:



A közösségi művelődés helyi megerősítése
Szakkörök, klubok, közösségi szerveződések működtetésével, gondozásával, új
közösségek létrejöttének támogatásával.



Helyi igényeken alapuló közösségi rendezvények, akciók szervezése
A meglévő kulturális, közösségi értékek, hagyományok széles körű megismertetése,
ápolása, családi programok szervezése, az intézmény hagyományos programjainak,
nagyrendezvényeinek megújítása. Cél a lakosok aktivizálása, minél több helyi lakos
bevonása a rendezvények szervezésébe, megvalósításába, ezáltal a közösség
erősítése. Fontos cél a helyi identitástudat erősítése, a közösséghez tartozással a
településrész lakosságmegtartó erejének növelése.



Az új településrész lakóinak aktivizálása
A városrészre jellemző a lakosság erős megosztottsága. Az új településrész lakói
fiatal családok, betelepülők, a régi részen laknak az „őslakosok”, akik közt sok a
nyugdíjas. Az aktívabbak mindig a régi rész lakói közül kerülnek ki. Résztvevőként
és segítőként is ők jelennek meg leginkább a közösségi akciókon, rendezvényeken.
A pozitív folyamat már elindult, egyre többször vesznek részt az új rész lakói a
programokon.
Célunk, hogy több, az új részen élők igényeit figyelembe vevő program
szervezésével próbáljuk bevonni őket a közösségfejlesztési folyamatokba.



Városrészek közti együttműködés erősítése
Hagyományosan jó a kapcsolat a nyugati városrész hasonló jellegű városrészeivel,
több ondódi rendezvényen vettek részt kismacsi, nagymacsi lakosok, csoportok. Ezt
a kapcsolatot kívánjuk erősíteni ebben az évben is. Ezt a folyamatot nagyban
elősegíti, hogy a nagymacsi és az ondódi közösségi ház vezetését ugyanaz a
szakalkalmazott látja el. Mindkét közösség megismerésével, a közös érdeklődési
körök és célok feltérképezésével, közös programok szervezésével a településrészek
közötti hagyományosan jó viszony tovább erősödhet.
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A formális és informális önkéntesség támogatása, a városrész fiataljainak
bevonzása
Az egyén, a közösségi ház, a közösség, valamint tágabb értelembe véve az egész
közművelődési szakma érdeke az érdeklődő, lelkes, agilis önkéntesek bevonzása és a
közösségi ház életében való megtartása.
Ha sikerül a pályaválasztás előtt álló fiatalok figyelmét felkelteni a
közösségfejlesztő, közművelődési szakma iránt, akkor nem pusztán újabb aktív
közösségi tagot nyerünk, hanem kinevelődhet a szakma új generációja is a közösségi
munkás diákokbó, önkéntesekből.

Szolgáltatások bővítése, a közösségi terek fejlesztése a helyi igények és lehetőségek
figyelembe vételével.

1.

Cselekvési tervünk 2020-ban

2018-ban a TOP 6.9.2-16 pályázat keretében új közösségfejlesztői folyamatok kezdődtek
Ondód városrészben. (Főpályázó: DMJV, a megvalósításban konzorciumi partnerek a DMK
és a Méliusz Juhász Péter Könyvtár.) A projekt keretében az eddigi „aktív mag”
közreműködésével közösségi interjúk, közösségi felmérés módszerével felmértük a lakosok
legfontosabb közösséget érintő problémáit, és több közösségi beszélgetésen közösen
kialakítottunk egy cselekvési tervet. Ez a cselekvési terv, 2024 év végéig meghatározza az
Ondódi Közösségi Ház működését és programkínálatát, elsősorban a kulturális, közösségi
igények fejlesztésére koncentrál. Fontos része a közösségi ház programkínálatának bővítése.
A cselekvési tervben megfogalmazott célok összhangban vannak a munkatervünkben
megfogalmazott célokkal.
Közösségi rendezvények, akciók szervezése
Célcsoport: a lakosság minden rétege
1.
Sportprogramok bővítése
A 2018-ban átadott füves futballpályán a rendezvényekhez kapcsolódóan
sportversenyek szervezése.
A futball töretlenül népszerű sport a településen, így 2020-ben is szervezünk több
városrészek közti focikupát, erősítve ezzel a településrészek közti kapcsolatokat is.
(Kismacs-Nagymacs-Ondód).
Célcsoport: gyerekek, fiatal felnőttek.
2.
Körök, klubok megerősítése, szervezése
A sportolni szerető gyermekekből foci klubot szeretnénk szervezni.
Baba-mama Klub kiemelt célja a 2020-as évre elérni, hogy a klubfoglalkozásokon
rendszeresen egy stabil létszám legyen jelen és kialakuljon egy aktív mag, akik
érdeklődőek és megjelennek a számukra szervezett ismeretterjesztő a kulturális
programokon.
Célcsoport: gyerekek, kisgyermekes anyukák.
3.
Gyermek szabadidős tevékenységek bővítésével próbáljuk az új városrész lakóit
aktivizálni.
A nagyrendezvényeken több vetélkedő, aktív gyerekprogram, foglalkozás,
gyermekszínházi előadás szervezésével.
Célcsoport: gyerekek, kisgyermekes családok
4.
Tervezzük több 50 órás közösségi szolgálatot teljesítő fiatal bevonását a
rendezvények megvalósításába. Bővíteni kívánjuk a felnőtt önkéntes segítőink körét.
1.
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5.

Fiatalok aktivizálása, bevonása
A rendezvényekhez kapcsolódóan szórakoztató programokat (utcabál) szervezünk. A
közösségi házban lehetőséget kívánunk biztosítani születésnapok, baráti összejövetelek
szervezésére. A közösségi alkotónapokon együtt kívánunk kerti bútorokat készíteni,
amit elsősorban a fiatalok tudnak használni a nyári időszakban. Jelenleg a fiataloknak
semmilyen közösségi terük nincs a városrészben.
Célcsoport: fiatal felnőttek
Egyéb közösségi terek létrehozása, felújítása
Az egyesülettel közösen tervezzük a focipálya projekt folytatását is.
Célcsoport. a településrész teljes lakossága.

III. Tevékenységrendszerünk 2020-ban a cselekvési tervre alapozva
1.

Ismeretterjesztés


A „Honfoglalóink nyomában" II. - történelmi fesztivál kifejezett célja a nemzeti
hagyományok őrzése és a történelmi múltunkkal kapcsolatos ismeretek bemutatása,
megosztása interaktívan, élmény szerűen, a fiatal korosztály számára is érdekesen és könnyen
befogadhatóan.

A 2020-as évben a tavalyi év végén indult Baba-Mama klub tagjai számára lesz
érdekes a kölcsönös tudásmegosztás támogatása és a kisgyermek neveléssel kapcsolatos
ismeretterjesztés. Az első körös igényfelmérést követően alakul majd ki a klub
ismeretterjesztő anyagának a pontos tematikája.

1.

Közösségek

Jelenleg csigatészta-készítő kör és nyugdíjas klub, valamint baba-mama klub
indult és bontogatja szárnyait a közösségi házban. (Sajnos a gyermek színjátszó
körünk megfelelő vezetés hiányában elhalt.)
Célunk, hogy minél többen vegyenek részt ezeknek a csoportoknak, közösségeknek a
munkájában.
A meglévő közösségek megerősítése mellett új közösségek létrejöttét is generáljuk.

Legnagyobb létszámmal működő, legaktívabb csoportunk a Margaréta nyugdíjas
Klub. Idén is terveznek kirándulást (Hármashegy), előadásokat, kézműves foglalkozásokat, és
az ünnepi alkalmakkor megemlékezéseket tartanak. Június 8-án pedig a Nemzeti
Összetartozás Napja és a Trianoni diktátum 100 éves évfordulója alkalmából tartanak
megemlékezést .A margaréta Nyugdíjas Klub jó kapcsolatot ápol a kismacsi és a csapókerti
idősek klubjával. Ebben az évben is több közös programot szerveznek.

A városrészben nagyon sok kamaszkorú gyermek él, akik szeretnek sportolni. A tavaly
átadott focipályán késő őszig minden nap fociztak a gyerekek. Ezekből a gyerekekből
szeretnénk egy foci klubot szervezni edzői vezetéssel.

2020-ban tovább folytatódik a Baba-Mama Klub is a TOP pályázatból, előadást,
tudásmegosztást tervezünk a kismamák számára.
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2.

Közösségi rendezvények
Folytatni kívánjuk a helyi igényeket figyelembe vevő közösségi nagyrendezvények
szervezését, melyek elsősorban az évkör ünnepeihez, és a hagyományok őrzéséhez,
ápolásáshoz kapcsolódnak. Ezeken a rendezvényeken minden korosztályt
megszólítunk, gyerekeknek, családoknak, az idősebbeknek egyaránt tervezünk
programelemeket.
(Magyar kultúra napja, Farsangi Maskarádé, Őseink nyomában – történelmi
fesztivál a település névadójáról, Orsolya napi vigasság, Adventi családi délután.)
A hagyományosan megrendezett közösségi rendezvények mellett immár második
alkalommal szervezzük meg az „Őseink nyomában” – történelmi fesztivált, ahol a
település lehetséges névadója, Ond vezér kapcsán honfoglaló őseink „nyomába
eredünk”. A program célja a lakosok helyi identitástudatának erősítése, a történelmi,
nemzeti hagyományaink ápolása, elevenen tartása egy szórakoztató, informatív
fesztivál szervezésével.
A rendezvények szervezésében, finanszírozásában, megvalósításában partnerünk az
Ondód Jövőjéért Egyesület. .

3.

Egyéb rendezvények/ közösségi akciók

4.

Információs tevékenység


Hagyományosan havi rendszerességgel szervezzük a kézműves klubot, ahol
gyermekek és felnőttek ismerkedhetnek meg különféle kézműves technikákkal, elsősorban a
népi kézművesség területéről.

Gyermekeknek szóló program a Halloween parti, amit 2017-ben rendeztünk meg
először, nagy sikerrel.

A „Mikulás szolgálat” a kisgyermekes családokat célozza meg. A szolgáltatás
ingyenes az ondódiak számára.

Ismét tervezünk városrészek közti focikupát is.

Az egyesülettel közösen tervezzük a focipálya projekt folytatását. Közösségi
alkotónap keretében babazsák bútorok készítését is tervezzük. Itt megszólítjuk azokat az
aktív lakosokat, fiatalokat, akik korábban a pálya építésében is részt vettek.

Az előtérben tájékoztató anyagok - programajánlók, felhívások, plakátok, szórólapok
informálják a házba betérőket.

Szolgáltatások
Származtatott alapszolgáltatások
Az épület rossz állapota miatt minimális terembérleti bevételt tervezünk.
Egyéb szolgáltatások
Tájékoztatás a városi kulturális programokról
Közösségi internethasználat
Könyvet-könyvért polc
A helyi demokráciát segítő folyamatok, információk
Képviselői (önkormányzati) fogadóórák kéthavonta.
Lakossági fórumok kommunális és közérdekű helyi ügyekben, a képviselő, illetve a
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lakosság által kezdeményezett aktuális problémákról. A lakosok kéréseit, kérdéseit
közvetítjük az illetékes fórumok, szakemberek felé.
Közösségi beszélgetést tervezünk több témában (épület felújítása, focipálya projekt
folytatása, játszótér bővítésének lehetőségei).

V. Művelődő / előadóművészeti / tárgyalkotó közösségek 2020-ban
Ssz.

Csoport neve

Vezető

Lét- Foglalkozás
szám időpontja

1.

Csigakészítő kör

Morvai Józsefné

8

2.

Margaréta Nyugdíjas
Klub

Balássy
Szabolcsné

13

Vezető
megbízási
díja

Csütörtök 16:00 –
18:00
Kéthetente szerda
14.00-16.00

0 Ft
0 Ft

VI. Együttműködő egyesületek, szövetségek, szervezetek
Ssz.

Szervezet neve

Elnöke

Létszáma

Tevékenység
ideje

2.

Ondód Jövőjéért Egyesület

Kovács Edit

17

Havonta 1-2 alkalom

3.

Vöröskereszt helyi
szervezete
Ondód-Macsi Református
Egyházközség
Héra Családsegítő szolgálat

Kovács Edit

46

Évente néhány
alkalom
Havonta egy alkalom

4.
5.

10
Enyediné Kaszás
Zsuzsa

Havonta 1 fogadóóra

VII.
RENDEZVÉNYTERV 2019.
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Rendezvény
Esemény
dátuma
havi 1
Kézműves klub
alkalom
január 21.

március 15.
március 18

május 16

május 30
június 8.
július 11

augusztus 8

augusztus
29

Bárdosi Ildikó
előadása a
magyar kultúra
napja alkalmából
Forradalmi
játszóház
Szomszédolás Városi nyugdíjas
klubok
találkozója I.
"Csináld
magad!" közösségi
alkotónap
(közösségi ház
berendezésének
bővítése babzsákfotelek,
raklapbútorok
készítése, közös
főzés)
Kerékpár túra és
piknik a Kráter
tónál
IV. Ondódi
Pünkösdi
Királyválasztás
"Mézeshuszár" játszóházi klub
"Csináld
magad!" közösségi
alkotónap
(közösségi ház
berendezésének
bővítése babzsákfotelek,
raklapbútorok
készítése, közös
főzés)
"Mézeshuszár" játszóházi klub

Felelős

Helyszín

Együttműködő
partner
Helyi fejlesztő
csoport

Végh
Orsolya
Zsuzsa
Végh
Orsolya
Zsuzsa

OKH

OKH

Margaréta
Nyugdíjas Klub

Végh
Orsolya
Zsuzsa
Végh
Orsolya
Zsuzsa

OKH

Ondód Jövőjéért
Egyesület

OKH

Ondód Jövőjéért
Egyesület

Végh
Orsolya
Zsuzsa

OKH

Ondód Jövőjéért
Egyesület

Végh
Orsolya
Zsuzsa
Végh
Orsolya
Zsuzsa
Végh
Orsolya
Zsuzsa
Végh
Orsolya
Zsuzsa

OKH

Ondód Jövőjéért
Egyesület

OKH

Ondód Jövőjéért
Egyesület

OKH

Ondód Jövőjéért
Egyesület

OKH

Ondód Jövőjéért
Egyesület

Végh
Orsolya
Zsuzsa

OKH

Ondód Jövőjéért
Egyesület
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szeptember
7.

„Őseink
nyomában” –
történelmi
fesztivál

Végh
Orsolya
Zsuzsa

OKH

Ondód Jövőjéért
Egyesület

szeptember
12

"Mézeshuszár" játszóházi klub

OKH

Ondód Jövőjéért
Egyesület

október 19.

Orsolya napi
vigasság

OKH

Ondód Jövőjéért
Egyesület

október 19

"Mézeshuszár" játszóházi klub

OKH

Ondód Jövőjéért
Egyesület

november
21

"Mézeshuszár" játszóházi klub

OKH

Ondód Jövőjéért
Egyesület

december 56.

Mikulásszolgálat

OKH

Ondód Jövőjéért
Egyesület

december 5

"Mézeshuszár" játszóházi klub

OKH

Ondód Jövőjéért
Egyesület

december 7.

Adventi családi
délután

Végh
Orsolya
Zsuzsa
Végh
Orsolya
Zsuzsa
Végh
Orsolya
Zsuzsa
Végh
Orsolya
Zsuzsa
Végh
Orsolya
Zsuzsa
Végh
Orsolya
Zsuzsa
Végh
Orsolya
Zsuzsa

OKH

Ondód Jövőjéért
Egyesület
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11. melléklet

A DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Tímárház- Kézművesek Háza
2020. ÉVI MUNKATERVE

Személyi feltételeink
A közművelődési- szak alkalmazotti feladatokat 1 fő, Mátrai- Nagy Andrea látja el.
A gondnok- takarítói feladatokat 1 kolléga, Barta Mária végzi, valamint a TOP-6.9.2.
Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat Info Pontos munkakörét betöltve
Udvarhelyi Piroska kollégánk dolgozik az intézményben.

Kiemelt céljaink, feladatink 2020-ban
A Tímárház regionális népművészeti központtá fejlesztése.
Népművészeti programok szervezése, melyek a régió népi kulturális értékeit
mutatják be, ismertetik meg a nagyközönséggel.
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, további regionális szintű
képzések szervezése, lebonyolítása.
Alkotóműhelyeink fejlesztése, erőteljesebb hasznosítása a hátrányos helyzetben élők
integrációjához.
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, mely
a regionális népművészeti értékek megismertetését szolgálja.
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 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 2020-ban
(Lásd Tímárház- Kézművesek Háza programtervében)
A korábbi évekhez hasonló módon idén is fontos részét képezi tevékenységünknek a
felnőttképzés, a táborok szervezése az alapvető funkcióink közül mint a kiállítások
rendezése is szép számmal válogathatunk a színvonalas bemutatók között, így többek
között az év indító programjaként ……………

KIÁLLÍTÁSOK PROGRAMOK KÉPZÉSEK

Végül, de nem utolsó sorban a Debreceni Értéktár Bizottság kapcsolatrendszerének
kibővítését szeretnénk még tovább folytatni a 2020-as esztendőben, még több helyen
és alkalommal bemutatni- népszerűsíteni a már befogadott értékeket felvonultató
kiállítási anyagunkat.

A Tímárház szolgáltatásai 2020-ban
- programszervezés valamennyi korosztály számára
- információs szolgáltatások
- terembérlés
- körök, klubok működtetése
- civil szervezetek munkájának segítése
- szünidei programok szervezése
- kézműves bemutatókon, vásárokon való megjelenés

Közösségeink 2020-ban
(lásd a mellékletben)

12. melléklet

Debreceni Művelődési Központ
Nagymacsi Közösségi Háza

Munkaterv 2019

Készítette: Végh Orsolya Zsuzsanna egységvezető

1. A NAGYMACSI
JELLEMZŐI

KÖZÖSSÉGI

HÁZ

MŰKÖDÉSI

TERÜLETÉNEK

Nagymacs Debrecen a belvárostól legmesszebb eső résztelepülése. A belvárosától 14,7 km-re
fekszik és a mai napig is fizikailag is elkülönül a várostól.
Már a XIII. században is létezett falu, a középkori oklevelekben 1282-ben említik először Macs
nevét. 1616-ban veszítette el függetlenségét és csatolták Debrecenhez.
Közúton, a 33-as számú főút felől a Balmazújváros felé vezető 3316 útról letérve közelíthető
meg.
A 33 és 33E jelzésű helyi autóbuszjáratok járnak Debrecen – Nagymacs – Debrecen útvonalon,
átlagban óránként egy járatpárral.
Falusias megjelenésű, kizárólag magántulajdonú családi házas, nagy kerttel, gazdasági
udvarokkal rendelkező városrész Nagymacs. 13 mindkét oldalán lakott utca alkotja, 337
lakóépülettel, melyeknek 6-8 %-a lakatlan. Az új osztáson épült új házakon kívül a régi épületek
kisebb alapterületűek, vályogból építettek. A lakások 8,9 %-a legfeljebb egy szobás, 14,5 %a komfort

nélküli,

félkomfortos

vagy

szükséglakás,

17,8

%-a

pedig

alacsony

komfortfokozatú.
A 2011-es népszámláláson alapuló, a 2019. január 1.-jei közigazgatási állapot szerint 1003 fő
lakosa van a településnek. Ez 10 %-os növekedést mutat 2001-hez képest. A növekedés oka az
újabb telekosztás 2000 körül. Ebben az időszakban épült a helyi kifejezéssel „új sornak”
nevezett Arató és Kastélykert utcákon 15 modern, magas komfort fokozatú, nagy alapterületű
családi ház.
A korfa fiatalos, a lakosság 17,1 %-a 0-14 éves, 61,5 %-a 15-59 év közötti és 21,3 % a 60 év
fölötti. A városi átlaggal összehasonlítva Nagymacson közel 4 %-kal több a gyermek, míg a
60+ korúak a városi átlaggal megegyezően vannak jelen.
A település alapvetően földművelési hagyományokkal rendelkező falu, ahol napjainkban is
sokan a mezőgazdasági ágazatban dolgoznak. Sokan tartanak haszonállatokat, termesztenek
zöldséget és gyümölcsöt a kertjükben. Emiatt jelentős a háztáji termények adása-vétele a
faluban. a mézet, tojást, baromfit és zöldséget – gyümölcsöt jellemzően a településen szerzik
be, így a keresetek egy része ilyen módon helyben kerül elköltésre.
Az iskolázottság mutatói részben tükrözik a mezőgazdasági hagyományokat.

Ugyan a lakosság mindössze 4,5 %-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel (Debrecen város 24
%-ával szemben!), ugyanakkor egyre nő a felsőoktatásban tovább tanuló fiatalok száma.
Jelenleg 23 fiatal vesz részt BSC és MSC képzésen. Abban az esetben, ha a diploma
megszerzése után Nagymacson maradnak, 1/3-dal nőhet a diplomások száma a településen.
Mind e mellet jelentős az alacsonyan iskolázottak száma a Nagymacson élők 25,6 %-nak
legfeljebb általános iskolai végzettsége van (Debrecen esetében 20,8 % ez az arány).
Az aktív korú lakosság 36,9 %-a rendelkezik munkahellyel, 41,7 %-uknak nincs munkahelye.
A tartós munkanélküliek aránya 6,4 %. Nagymacson a háztartások 35,4%-ban nincs egyetlen
foglalkoztatott sem. Az inaktív népesség arány 56,7%, ők azok, akiknek nincs kereső
tevékenységük, de jövedelemmel rendelkeznek. Látható, hogy a nagymacsiak kissebb hányada
vesz részt az elsődleges munkaerőpiacon és a jellemzően alacsonyabb képzettségi szintnek
megfelelően többnyire alacsonyabb presztízsű, alacsony jövedelmet jelentő munkát végeznek.
Mivel az alacsony iskolázottság fiatalos korstruktúrával párosul, kiemelt jelentősége van a
településen annak, hogy a fiatalokat arra inspiráljuk, hogy a jobb élet reményében tovább
tanuljanak és lehetőségük legyen a jobb életminőség elérésére.
Előre nem látható változást hozhat a városrész életébe és hosszú távon talán a lakosság
összetételébe is a BMW gyár idetelepülése. 2018. július 31-én sajtótájékoztatón jelentették be,
hogy a BMW a Kismacs – Nagymacs közötti szántóföldön, zöldmezős beruházásban gyárat
létesít, ahol várhatóan 2023-ban indul be a termelés. 2019-ben folytatódik a német BMW
autógyár beruházás előkészítő munkálata, információnk szerint régészeti feltárással,
talajletermeléssel, közműépítéssel.
Nagymacson jelenleg az alábbi szolgáltatások érhetőek el: felnőtt és gyermek háziorvos; egy
élelmiszer és háztartási bolt; egy kocsma; egy női fodrász vállalkozó. A református egyháznak
egy kis gyülekezeti háza van. A lelkész mindhárom külterületi városrészben szolgál. 1982-ben
bezárt a helyi óvoda, 2017-ben az általános iskola. Óvodába a 7 km-re lévő Kismacsra
különjáratú autóbusz viszi a gyermekeket, az általános iskolások menetrend szerinti
autóbuszjárattal utaznak, tanítási napokon reggel 6.40-kor indulnak és 17.15-re érnek vissza. A
tanulók autóbuszbérletét a tankerület biztosítja. Két újabb építésű lakóotthon van a település
szélén, 10-14 fős létszámmal

A Nagymacs szociális város rehabilitációs projekt eredményeként 2013. október 25-én adták
át a Nagymacsi Közösségi Házat, mely jelenleg az egyetlen önkormányzati fenntartású
intézmény, a közösségi művelődés színtere, több közösségnek biztosít helyet. A városrészben
2018 végén 2 civil szervezet működött stabilan: Nosztalgia Hajnalcsillag Egyesület és a
Nagymacsi közösségfejlesztő csoport.
2014 márciusában a Méliusz Könyvtárral együttműködve kialakítottuk a Nagymacsi Könyvtár
Pontot a Nagymacsi Közösségi Házban, amely könyvtári alapszolgáltatást nyújt, s emellett eMagyarország Pontként, majd 2018-tól Digitális Jólét Pontként is működik. A könyvkölcsönzés
és helyben olvasható napi- és hetilapok, magazinok mellett ingyenes internet használatra,
nyomtatásra, fénymásolásra, valamint különböző okos eszközök használatára is lehetőség van.
A közösségi ház feladata a Nagymacson élők közösségi aktivitásának erősítése; a helyi
lakosok élethelyzete és igénye mentén szabadidős tevékenységek, kulturális programok és
szolgáltatások szervezése a helyi lakosok bevonásával, a helyi lakosok számára; helyi
közösségek, klubok alakulásának segítése, tevékenységük támogatása.
A nagymacsi közösség állapota és belső dinamikája 2020 elején nem mutat egységes arculatot.
Jellemzően meghatározza a közösség aktivitását és a közösségi házhoz, tágabb értelemben
véve pedig a debreceni Művelődési Központhoz való viszonyát a bizalmatlanság és a
bizonytalanság. Ennek jól körülhatárolható és a közösség tagjai által sokszor kimondott oka az,
hogy a közösségi ház megnyitása óta gyakori egységvezető váltás. A közösség tagjainak
kifejezett igényük van a kiszámítható működésre és egy olyan személy hosszútávú jelenlétére
a tagintézményben, akik el tudnak fogadni és megszeretnek, akihez kötődhetnek és akire hosszú
távon építhetnek.
Ha a

nagymacsi közösség aktivitását korcsoporti bontásban vizsgáljuk,

jellemzően a

nyugdíjasok azok, akik a közösségi alkalmakra és rendezvényekre ellátogatnak.
Könnyen mozgósíthatóak még a gyerekek is célzottan nekik szóló rendezvényekkel, valamint
viszonylag magas a családi – és nagyrendezvények látogatottsága. Sajnos azonban az aktív
korúak kevés rendezvényen és ritkán vesznek részt. Ennek nem csupán az érdektelenség és az
aktívitás hiánya az oka, hanem az is, hogy a munka és egyéb elfoglaltságok miatt a hétköznapi
rendezvényeken nem tudnak részt venni.
Emellet az elmúlt években számos személyes ellentét is kialakult a közösség egyes tagjaiban
egymással, vagy kisebb csoportoknak egymással, valamint az egész közösséggel szemben.

Ezek a nem túl szerencsés folyamatok negatív hatással vannak a közösségi aktivitásra,
csoportdinamikára és a közösségi ház megítélésére, a közösségi programokban való részvételre
is. Az elmúlt években folyamatosan csökkent a Közösségfejlesztők létszáma, valamint a
nyugdíjas klubba járók is egyre jobban megfogyatkoznak.
Jó együttműködő kapcsolatot alakítottunk ki a helyben működő szervezetekkel: a Debreceni
Polgárőr Egyesület a Cívis Városért helyi csoportjával, a Kertségi Rendőrőrs józsai körzeti
megbízottaival, a Héra Egyesülettel, a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral és a Debrecen-OndódMacsi Református Gyülekezettel.
A városrész 2019 okrtóberében megválasztott önkormányzati képviselője Katona
Erzsébet.

1. MŰKÖDÉSI KÖRÜLMÉNYEK 20120-BAN
2.1 Személyi feltételeink
A Nagymacsi Közösségi Házban az intézményi feladatokat összesen 4 fő,
1 fő szakalkalmazott (8 órában),
1 fő info pontos alkalmazott (8 órában)
1 fő kisegítő alkalmazott takarító (8 órában) , és
1 fő közmunkás gondnok (8 órában) látja el.
A Nagymacsi Közösségi Ház 2019 szeptemberében kapott új egységvezetőt, Végh Zsuzsa
művelődésszervező személyében.
A TOP-6.9.2-16 projekt keretében felvett info pontos alkalmazott korábban a Nagymacsi
Könyvtár Pont könyvtárosi és Digitális Jólét Pont feladatait látta el a Méliusz Juhász Péter
Könyvtár által foglalkoztatva látta el

kulturális közfoglalkoztatottként. Február 1-től a

könyvtárosi feladatokat kulturális önkéntesként látja el.
A korábbi évekhez hasonlóan 2020-ban is fogadunk 50 órás iskolai közösségi szolgálatot
teljesítő diákokat, önkénteseket. Az év elején már 4 diák jelezte, hogy a nagymacsi közösségi
házban szeretné a közösségi szolgálatát teljesíteni.

2.2. Épület és tárgyi feltételeink
A közösségi ház földszintes, magas tetős kialakítású, akadálymentes épület, amelynek bejárata
a Kastélykert utca felől van. Az 54 m2-es előtér kiállítóhelyként és agóra térként is használható.
Az előtér biztosítja az összeköttetést a többi helyiséggel.
Az előtérből nyílik két 20 m2-es, többcélú, kisebb létszámú közösségi és egyéb programok,
képzések megtartására alkalmas klubszoba, melyek közül az egyik PC teremként is funkcionál,
a másik a Nagymacsi Könyvtár Pontnak ad helyet. Az épület hátsó felében található a 176 m 2es többcélú nagyterem (rendezvényterem), amely nagyobb rendezvények, események
lebonyolítására alkalmas. Alapesetben a mobilszínpad mellett 120 szék helyezhető el benne.
Kisebb létszámú rendezvényeknél, közösségi beszélgetéseknél zavaró, hogy a terem ilyen
nagy és rossz az akusztikája, ezért nem csak a program hangulatára van negatív hatással a
helyszín, hanem a rossz hangterjedés miatt nehezen érthető a beszélgetés. Emiatt hasznos
lenne egy mobil térelválasztó paraván beszerzése. Mivel erre önkormányzati forrás nem áll
ebben az évben rendelkezésre, ezért a közösségfejlesztő csoport aktív közreműködésével
közösségi finanszírozással tervezzük megvalósítani.
A nagyteremnek közvetlen kertkapcsolata van, 4 kijárata fapadlójú teraszokra és azokon át az
udvarra nyílik. A közösségi házhoz kerítéssel körbezárt, a ház felől fedett nézősorral is ellátott
sportudvar tartozik. Aszfaltburkolatú sportpályáján focikapu és streetball-palánk van. A
sportudvar mellett - a telken belül - 26 gépkocsiparkoló (ebből 1 akadálymentes) létesült.
A közösségi ház külső részének fejlesztése több elem tekintetében még várat magára. Az
udvaron/teraszon átsüvítő szél mérséklésére 2019 októberében született egy átmeneti megoldás
– a foci kispad hátsó fa szerkezetére ponyva került, ami részben felfogja a szelet, de ez nem
tekinthető egy végleges és minden igényt kielégítő esztétikus megoldásnak. Ezért továbbra is
időszerű erre a területre gyorsan növő, sűrű, nyírható cserjék ültetése .
Esős időben nagy segítség lenne, a kemencénél nagyobb tetőrész, és ehhez közel
ülőalkalmatosság.
Szükséges a közösségi ház udvarán lévő faburkolat állagmegóvása (félolaj + lazúr), valamint
egy, a bejárati kapu melletti nagy hirdetőtábla kihelyezése.
A terasz árnyékoló-rendszer kiépítése közösségi finanszírozásból a 2019. évben elkezdődött, a
2020-as tavaszi szezonra reményeink szerint teljesen el is készül.

2. CÉLJAINK ÉS FELADATAINK 2020-BAN
3.1 Bizalom erősítése a közösségben
Az első és legfontosabb feladat, tulajdonképpeni nulladik lépés a közösség tagjaiban
erősíteni a bizalmat a közösségi ház, az ott dolgozó DMK-s alkalmazottak és önkéntesek,
valamint a közösség tagjaiban egymás iránt is. Ennek érdekében a 2019-es évben elkészült egy
közösségi beavatkozási terv egy közösségfejlesztő képzés keretében.
A beavatkozási tervben megfogalmazott lépések gyakorlati alkalmazásával jelentős
előrelépésben bizakodunk a közössé hangulatában és ennek köszönhetően aktivitásában is.
3.2. Szakmai munka színvonalának emelése
A Közösségi Ház szakmai munkatársa részt vesz továbbképzéseken, konferenciákon,
tanácskozásokon, közösségfejlesztő nyári egyetemen, látóutakon; közösségi művelődés,
közösségfejlesztés szakirodalmat tanulmányoz szakmai munkája fejlesztése érdekében.
Emellett megragad minden alkalmat, hogy együtt dolgozhasson, besegíthessen a DMK más
egységeiben lévő rendezvényekbe, kihasználja a lehetőséget arra, hogy tapasztalt és magas
szakmai színvonalon dolgozó kollégáitól minél többet tanulhasson.
3.3 Szolgáltatás szemléletű működés és nyitva tartás.
Már a 219-es év végén felmerült az a gondolat, hogy a közösségi ház nyitva tartása nem
életszerű, a családos, Nagymacson kívül dolgozó aktív korúak számára kevés olyan idősávban
vannak programok, közösségi aktivitások, amikor szabadok és el tudnak jönni. Folyamatosan
vizsgáljuk a 2020. évben azt, hogy hogyan tudjuk a nyitvatartást olyan módon változtatni, hogy
minél több program essek a hétvégi, délutáni idősávba.
3.4 A közösségben inaktív korcsoportok megcélzása, kis közösségek generálása
A kis – és nagykamaszok és az aktív korúak az a korcsoport, akik különböző okokból ugyan,
de nagyon kis számban és ritkán vesznek részt a közösségi programokban és kis számban
jelennek meg a rendezvényeken. A 2020. év kiemelt feladata keresni a kapcsolódási
pontokat ezekkel a korcsoportokkal, kérdőíves módszerrel feltérképezni, hogy milyen
programok azok, ami iránt érdeklődnének. A tavalyi évben elindult a kisgyerekes anyukákat
célzó Baba-Mama klub. Nagy erőkkel dolgozunk 2020-ban azon, hogy minél szélesebb

körben váljon népszerű és látogatott programmá az anyukák körében. Azért is nagyon fontos
ez, mert ez a klub nem pusztán az anyukáknak nyújt platformot, de pozitív közösségi élményt
nyújt már pici korban ami az első lépés a következő generáció közösségi viselkedésének
kialakulásához, a közösségbe szocializálásához.
A kiskamasz korosztályt egy Bagoly Klub nevű, szombat kora est programmal igyekszünk
megcélozni. Emellett a gyermekek és fiatalok részvételével focikupákat hirdetünk. Hosszabb
távban gondolkodunk, keressük a lehetőséget a minőségi pályán való futballozás
megteremtésére Nagymacson.
3.5. Meglévő közösségek tevékenységének szakmai támogatása
A művelődő közösségekkel való együttműködés az egyik legfontosabb szakmai munkánk. A
művelődő közösségek a helyi közösségi kultúra, a helyi társadalom emberi kapcsolatainak
építői, fenntartói, a szolidáris társadalom felé vezetnek. A városrészben a legaktívabb a
nyugdíjas korosztály, számukra nyújt szabadidős elfoglaltságot, közösségi élményt a Nosztalgia
Hajnalcsillag Nyugdíjas Klub, mely szervezettel szoros és kölcsönös az együttműködésünk. Ezt
a jövőben is fenn kívánjuk tartani, és mindent megteszünk új művelődő közösségek létrejöttéért.
A 2017.

november-decemberében

eredményeként

a

közös

lekérdezett

érdeklődés

mentén

és

2018-ra

kézimunka,

elkészített

tankatalógus

sütés-főzés,

kertészkedés

tanulóköröket támogatjuk.
3.6. A közösségek bevonása a Közösségi Ház működtetésébe
Célunk a Nagymacsi Közösségi Ház működésébe tudatosan minél inkább bevonni a helyi aktív
magot és a helyi civil szervezeteket, a közösségi működés, az intézmény társadalmiasítása felé
haladni.
3.7. Közösségi munka erősítése
Erősítjük a Nagymacsi Közösségi Ház közösségi funkcióját, a közösséghez való tartozás
alapélményének elmélyítését, és ösztönözzük a helyi lakosokat az aktív, cselekvő részvételre a
helyi problémák megoldásában. A közösségi ház szolgáltatásainak, rendezvényeinek
fejlesztéséhez a közösségi tervezés módszerét alkalmazzuk.
3.8. Közösségi rendezvények megújítása, újak kezdeményezése
Célunk a hagyományteremtés, a kialakulóban lévő hagyományok életben tartása, a hely
rangjának emelése, az identitás erősítése. Ennek érdekében szervezünk:

-

nagyrendezvényeket (Nagymacsi Farsang, Nagymacsi Kenyérünnep és Értéknap,
Nagymacsi Szüret és Puliszkanap,

-

családi rendezvényeket (Nagymacsi Gyereknap, Adventi Családi Délután)

-

keresztény ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeket (Nagymacsi Virágvasárnap,
Adventi gyertyagyújtások)

-

közösségi ünnepek (Szent Iván éj, Nagymacsi közösségi vásár, Nagymacsi piknik,
Kihívás napja)

3.9. Szórakoztató alkalmak szervezése
Az év folyamán 4 alkalommal bált szervezünk (farsangi bál, tavaszköszöntő bál, kenyérünnepi
bál, puliszkabál).
3.10. Környezetvédelem, városrész-szépítés
Célunk a helyi közösség figyelmét a környezetvédelem, környezeti fenntarthatóság, a
településszépítés felé mozdítani. Ennek érdekében szervezzük városrész-szépítő akciót a Föld
napján, megszervezzük a játszótér szélére ültetett cserjesor gondozását, virágosítási programot
hirdetünk, a Macsi kert – közösségi kert program keretében a környezetet védő gazdálkodást
népszerűsítjük.
3.11. Önkéntesség, iskolai közösségi szolgálat
Fokozott figyelmet fordítunk az önkéntességre, elsősorban az informális önkéntességre. Iskolai
közösségi szolgálatra fogadunk középiskolás diákokat, akiket bevonunk nagyrendezvényeink
megvalósításába és új szolgáltatások szervezésébe. Szakmai támogatást nyújtunk egy
szolidaritáson alapuló önkéntes segítő csoport lehetséges kialakulásához.
3.12. Helyi nyilvánosság megteremtése
Helyet

biztosítunk

képviselői

fogadóóráknak,

lakossági

fórumoknak,

lakossági

kezdeményezéseknek, helyi híreknek. Helyi hirdetések megjelentetésére nyújtunk lehetőséget
a közösségi ház hirdetőfelületén. Helyi információs kiadványt jelentetünk meg, a Nagymacsi
Közösségi Ház Facebook oldalt gondozzuk.
3.13. Egészséges életmód
A Nosztalgia Hajnalcsillag Nyugdíjas Klub keretében időskori egészségügyi prevenciós
ismeretterjesztő előadásokat szervezünk. Együttműködünk a Héra Egyesülettel, a TOP-6.9.1
projekt keretében szervezett egészséges életmódhoz kapcsolódó előadássorozatban.

3.13. Bevételi előirányzat, a pénzügyi és adminisztratív kötelezettségek teljesítése
Nyitottak vagyunk és szeretettel fogadjuk azokat a magánszemélyeket, vállalkozókat, akik
kibérlik helyiséginket családi eseményekre, oktatási tevékenységre, árusításokra.

Együttműködő partnereink:



Debrecen-Ondód-Macsi Református Egyházközség;



Nosztalgia Hajnalcsillag Egyesület;



Nagymacsi közösségfejlesztő csoport;



Civis Szociális Étkezési Központ;



Kertségi Rendőrőrs;



Debreceni Polgárőr Egyesület a Cívis Városért nagymacsi csoportja;



Méliusz Juhász Péter Könyvtár;



Héra Egyesület;



EDC Debrecen Nonprofit Kft.;



Csokonai Nemzeti Színház.

Szolgáltatások a Nagymacsi Közösségi Házban:


információnyújtás városi kulturális programokról



információnyújtás közösségi és civil ügyekről



közbiztonsági tanácsadás, képviselői fogadóóra



közösségi kávézó – agóra



ingyenes, korlátlan internet hozzáférés, WIFI



helyiségek bérbeadása



könyv csere-bere



népkonyha



könyvtár pont – Digitális Jólét Pont



PC klub – szabad internetezés



sportolási lehetőségek
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2020. évi program tervezet a Honvédtemetőben és Mauzóleumban
A Debreceni Honvédtemető és Mauzóleum, mint történelmi emlékhely,
minden évben helyi és nemzeti vonatkozású történelmi évfordulók, kapcsolódó
koszorúzási ünnepségek, kegyeleti megemlékezések helyszíne.
Hagyományos emlékprogramok, ünnepségek 2020-ban
Január:
- Kossuth Emléknap, koszorúzás ( Kossuth Társaság, Önkormányzat,
Helyőrségi Parancsnokság)
- a Doni Csata Áldozatainak Emléknapja, koszorúzás ( Helyőrségi
Parancsnokság, Önkormányzati Pártok, Hadifoglyok Szövetsége,
lakosság) 2020.01.14.
Február:
- Állandó kiállítás és téli park fenntartási munkálatok és síktalanítás
Március:
Nemzeti Ünnep, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója,
koszorúzás (Polgármesteri Hivatal, Helyőrségi Parancsnokság, Iskolák, Lakosság)
Április:
- Társadalmi munka keretében a Magyar Hadisírgondozó Szövetség, a
Honvédség, Iskolák és civilek szervezésében:
fák gallyazása, száraz fák kivágása, levágott fű összegyűjtése,
konténerekbe rakása és elszállítása
Május:
- Társadalmi munka a Református Egyház SZERETET-HÍD programjában
(Honvédség és a lakosság bevonásával)
- Vadsarjak kivágása, levágott fű összegyűjtése és konténerbe rakása
- Szemét összegyűjtése és elszállítása
- Érettségi időszak alatt a közeli középiskolákból a nem érettségiző
tanulók, 3-4 rajz órát a Honvédtemetőben töltenek
- a Hősök Napja ( Honvédség, Polgármesteri Hivatal, Lakosság)

Június:
- Emlékezés a Debrecen elleni első bombatámadás áldozataira
- Kétnyári virágpalánták kicserélése egynyári palántákra, a virágágy
felásása után
- Iskolák és természetjárók közösségek fogadása, tárlatvezetés, történelem
szakkörök tartása
- A közeli általános iskolákból csoportos foglalkozások tartása
- Nyári táborok fogadása
- Fűnyírás, levágott fű összegyűjtése, konténerbe rakása és elszállítása
- Park locsolása
Július:
- Nyári táborok fogadása
- Természetjáró körök fogadása
- Park növényeinek öntözése, pázsit nyírása, levágott fű összegyűjtése és
elszállítása
Augusztus:
- az 1849. augusztus 2-ai Debreceni Csata Emléknapja (Honvédség,
Polgármesteri Hivatal, Helyőrségi Parancsnokság, Iskolák és a lakosság)
- a Nyugati Hadifoglyok Emléknapja (Honvédség, Nyugati Hadifoglyok
Szervezete és a lakosság)
- Munkálatok: kaszálás, kaszálék összegyűjtése és szállítása, öntözés
Szeptember:
- Készülődés az évente ismétlődő Kulturális Örökség Napjára (Iskolák és a
lakosság)
- Társadalmi munka a Honvédség, iskolák, lakosság és az Egyház
szervezésében)
Október:
- az Aradi Vértanúk Napja – Október 6. Koszorúzás
- az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc és a Magyar Köztársaság
kikiáltásának Évfordulója, koszorúzás (Honvédség, Polgármesteri Hivatal,
Iskolák, Óvodák és a Lakosság)

- Őszi munkálatok: fűnyírás, levágott fű és összegyűjtött falevél elszállítás
- Iskolák, szakkörök, Természetjárók és Nyugdíjas csoportok fogadása
November:
- Halottak Napja, megemlékezés, Istentisztelet (Családtagok, Egyházak)
- Emlékezés az 56-os mártírokra, koszorúzás (Helyőrség, Honvédség,
Polgármesteri Hivatal, Lakosság)
- Kerti munkálatok: egynyári virág felszedése, kétnyári virág kiültetése
December:
- Adventi ünnepekre való készülődés
- Síktalanítás, járdatakarítás
Nyitva tartás egész évben reggel 8.00 órától este 18.00.óráig.

Köszörűs Tibor – Honvédtemető gondnoka és teremőre
Debrecen, 2020.01.13.
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A DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Belvárosi Alkotó Műhely
2020. ÉVI MUNKATERVE

Készítette:

Dr. Czárné Belgyár Szilvia

BAM – Belvárosi Alkotó Műhely – Munkaterv 2020.
A Belvárosi Alkotóműhely Épülete a Szent Anna utca 16-18. számmal
együtt Reviczky házak néven ismert, mivel –e házak egyikében lakott Reviczky
Menyhért, aki Debrecen polgármestere volt 1843-47. között. A ház a 70-es
években egy darabig a Megyei Művelődési Központ próbatermeként is
funkcionált. A Thuróczy György vezetésével működő Alföld Színpad tartotta itt
foglalkozásait. 1984 – ben nyitotta meg kapuit a Városi Könyvtár Olvasóterme.
Megszűnése után a Művelődési Intézet megyei irodája működött itt 2013 – 2015
között.
2016 őszétől két egyesület, a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete és a
Debreceni Fotóklub székhelyeként működik a DMK üzemeltetésében.
A GADE szellemi elődjének tekinthető, grafikusokat és gyűjtőket összefogó
Ajtósi Dürer Céh, 1935. október 29-én alakult meg. A csoport munkájában
kezdetektől részt vett Várkonyi Károly is, aki a 2000. október 22-én alakult
Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének is alapító tagjává és névadójává
vált. A GADE fontos céljának tekinti a debreceni hagyományok megőrzését és
továbbörökítését, a művészelődök és nagy hatású művésztársak életművének
ápolását. A tagság összetétele természetesen folyamatosan változik, jelenleg 34
fő. A többségükben debreceni, de legalábbis helyi kötődésű grafikusok munkáit a
technikai sokszínűség jellemzi. A hagyományos sokszorosított grafikai eljárások
- rézkarc, rézmetszet, litográfia, és a linómetszet,. - mellett a grafika a lehető
legszélesebb értelemben érhető tetten a tagok alkotásain. A művészenként egyedi
formanyelv és jellegzetes témaválasztás, a technikai sokszínűség a GADE éves
kiállításain is nyomon követhető. Az egyesület komoly nemzetközi
kapcsolatokkal rendelkezik, lengyel, román, német, olasz, kínai és japán
művészközösségekkel is rendszeresen együttműködik. A GADE elnöke Tamus
István grafikusművész.
Debrecenben a fényképezést az 1850-es években a vándorfényképészek
szerettetik meg. 1864-ben megkezdi működését az első állandó fotóműterem.
Megalakul a Gondi és Egey cég, később Letzer, Varságh, majd Papp Albert
nyitnak műtermet. 1931. február 17-én megalakul a Debreceni Fotóklub,
vezetője Aszmann Ferenc (1907-1988) kereskedő, később nemzetközi hírű
fotográfus. Országos sikereit nemzetközi elismerések sora követi. A II.
világháború borzalmas pusztításokat okoz a fotográfia területén is. 1957-ben újra
megalakul a Debreceni Fotóklub az Ady Művelődési Házban, majd a Kölcsey
Ferenc Megyei és Városi Művelődési Központ fogadja be őket. A 70-es évek
közepétől a nyolcvanas évek elejéig, a Debreceni Fotóklub lendületes, sikeres
időszakot élt meg. Vadász György tragikusan korai halála után Vencsellei István

vette át a klub irányítását. 2007-től Máthé András a klub szakmai vezetője. A
továbblépést a kor szellemének megfelelően a szervezeti átalakulás jelentette.
2008-ban a Debreceni Fotóklub Közhasznú Egyesületté alakult. Az új szervezeti
forma lehetőséget biztosított pályázati források elnyerésére, szerény tagdíj
bevezetésére, így lehetőséget biztosítva a működésre. A tagság létszáma
napjainkra jelentősen megnőtt, jelenleg 48 igazolt taggal büszkélkedhetnek.
Napjaink debreceni fotós léte természetesen nem merül ki a Debreceni Fotóklub
működésében. Számos csoportoktól független, szuverén alkotó dolgozik a
városban. A képzőművészeti élet része lett a fotográfia. Az évente rendszeresen
megrendezett Tavaszi, Nyári, Őszi Tárlaton jelen vannak alkotásaikkal a
fotográfusok is.
A Nyitott Műhely címmel sorozatot indítottunk útjára 2018-ban a
két közösséggel együttműködve a Belvárosi Alkotóműhelyben. A műtermi
beszélgetéseket és workshopokat ebben az évben is folytatni kívánjuk, terveink
szerint havonta szerveznénk mind a két programból egyet-egyet.
Nagy öröm számunkra, és az elmúlt év legnagyobb sikereként éltük meg, hogy
2019 nyarán a BAM két táborral is csatlakozott a DMK Napsugár Táboraihoz. A
tervezésénél a műhelyben működő két közösség (GADE, Debreceni Fotóklub)
szakmai tevékenységéhez kapcsolódtunk. Az idei évben mindkét tábort újból
meghirdetjük. A Vázlattól a műig című táborunkból ebben az évben két turnust
szeretnénk indítani június 22-26. ill. június 29. - július 3. között. A tábor szakmai
vezetője ezúttal is Tamus István grafikusművész, a nagy múltú Grafikusművészek
Ajtósi Dürer Egyesületének elnöke lesz. A táborba most is 8-16 év közötti
fiatalokat vártunk, akik az öt nap alatt az egyedi rajztól a többszínű nyomatig
jutnak majd el. A grafikai foglalkozások mellett a gyerekek ebben az évben az
akvarell és a pasztell technikával is ismerkedhetnek. Az Optika fotós táborunk
igazán kuriózumnak bizonyult a múlt évben is. Nemcsak a DMK tábori
kínálatából hiányzott eddig, de városi szinten is hiányt pótolt. Az idei táborba
szigorúan 10-16 év közötti gyerkőcöket várunk, akik Máthé András
fotóművésztől sajátíthatják majd el a fotográfia alapjait. Amennyiben a tavalyi
jelentkezők többségben lesznek a jelentkezők közül, terveink szerint haladó
fotótábort fogunk hirdetni.
Ebben az évben tovább folytatjuk az elmúlt év végén elindított GADE
rajziskolát. A szakkör vezetője Tamus István, de a lehetőségekhez mérten
számítunk más neves debreceni képzőművészek közreműködésére is.
Amennyiben egy megfelelő paravánrendszert kaphatnánk, a műtermi
beszélgetésekhez kapcsolódva akár több napig is nyitva tartó kamara kiállításokat
is tudnánk rendezni. Számtalan program ötlete felmerült még az elmúlt év
folyamán, például egy grafikai művésztelepé is, de a jelenlegi infrastrukturális
adottságok mellett nem merünk nagyokat álmodni. Az épület évről évre egyre
rosszabb állapotba kerül. Szerencsére a fűtés korszerűsítés az év végén megtörtént

- köszönet érte a DIM-nek - , illetve reménykedünk benne, hogy tavaszra a kert is
megszépül. Ennek ellenére az alábbi munkálatok elvégzését még feltétlen
szükségesnek tartanánk az idén:
 PADLÓBURKOLAT CSERÉJE
A termekben lévő padlószőnyegek szörnyű állapotban vannak,
gyakorlatilag takaríthatatlanok. Alattuk parketta van, ha a szőnyegeket
felszednénk, és a parkettát felcsiszolnánk, egyszerűbb lenne a terem
tisztán tartása, nem beszélve az esztétikumról.
 SZANITEREK cseréje
A két mellékhelység körülbelül az épület átadásának időszakából való.
A szaniterek kopottak, már gyakorlatilag takaríthatatlanok. A férfi WC
padlóján pedig egy tíz centis lyuk tátong.
 VAKOLÁS, FESTÉS
Az épületben kívül belül omlik a vakolat. A kazánok cseréje után az
egész belső tér tisztasági festése lenne indokolt.
 KONYHA KORSZERŰSÍTÉSE
A picike konyhahelységben szintén egy ősrégi bojler van, amivel
mosogatni egyáltalán nem lehet, mivel csak a legritkább esetben van
meleg víz.
INTERNET KAPCSOLAT visszaállítása
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A Debreceni Művelődési Központ
Vénkerti Közösségi Háza

2020. évi
munkaterve
(2020. áprilistól)

Készítették:
SZABÓ KATALIN művelődésszervező
TASNÁDI-NÉMETHI MELINDA művelődésszervező

Debrecen, 2020. január

1. Az Vénkert Közösségi Ház működési területének jellemzői
A Vénkert városnegyed az Integrált Településfejlesztési Stratégiában megjelölt városrészek
közül a „Lakótelepek” városrészhez tartozik, Debrecen központi belterületének északnyugati
részén helyezkedik el.
A 16. században keletkezett városrészt emlegették mesterutcai kapun kívüli és Csemetén kívüli
kertként is. Nevét a 18. század közepén kapta, amikor tőle északra megnyílt az Újkert. Az 1970es években épült lakótelep a Mester utca - Böszörményi út - Füredi út - Dózsa György utca Csemete utca közötti részen található.
Az övezet legrégebbi ipartörténeti emléke a Hortobágy utca és a Böszörményi utca sarkán álló
malom, amely a leírások szerint Közép-Európa legnagyobb szélmalma volt. Jelenleg Malom
Hotel néven szállodaként működik.
Az 1970-es években a belvárost övező kertségek területén nagyszabású lakásépítések
kezdődtek. Ennek részeként került sor a Vénkerti lakótelep felépítésére is. A lakótelep paneles
technológiával épült, három év alatt készült el a négyezer lakást magába foglaló több szintes
középmagas lakóépület a kiszolgáló létesítményekkel együtt.
Debrecen történetében először uszodával ellátott iskola is épült, amely jelenleg Vénkerti
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolaként működik. Napjainkban a város egyik
legjobban felszerelt tornatermével és tanuszodájával rendelkezik, a diákok a balett, a népi tánc,
a szín- és bábművészet, a festészet, a grafika, továbbá a tűzzománc fortélyait is elsajátíthatják.
Intézmények a Vénkertben:
Aranybika Vendéglátóipari Szakközépiskola
Debreceni Reménysugár Gyermekotthon
Diószegi Sámuel Közép- és Szakképző Iskola
Debreceni Dózsa György Általános Iskola
Fogászati rendelők
Házi gyermekorvosi rendelők
Háziorvosi rendelők
Háziorvosi rendelők
DSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskolája és Szakiskolája
Vénkerti Általános Iskola és AMI
Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar
Könnyűzenei Képzési Központ

Gyergyó u. 10.
Ibolya u. 22.
Böszörményi út 23.
Dózsa György u. 2.
Füredi út 42.
Ibolya u. 17.
Füredi út 42.
Ibolya u. 21.
Vénkert u. 2.
Sínai Miklós u. 6.
Füredi út 44.

helyben elérhető szolgáltatások:
társadalmi – gazdasági - környezeti bemutatás
a Vénkert lakosságának száma 2016-os adat szerint: 7.823 fő, az állandó népességszám
7.140 fő

Az elmúlt évtizedben a vénkerti lakótelepen is jellegzetes és markáns folyamattá vált az
elöregedés, az ott élők száma is csökkent és kisebb számban jellemző a nem állandó lakosok
(albérlők) jelenléte, a közeli Egyetem miatt.
A lakótelepen élők közismerten nem a nagy jövedelműek közül kerülnek ki, zömében
többgyerekes, átlagos vagy alacsony fizetésű családokból tevődik össze a lakosság.
1970 – től jelentősen csökkent az iparban, nőtt az egyéb területeken foglalkoztatottak aránya,
míg a mezőgazdaságban dolgozóké is csökkent.
Közlekedés: Hosszú éveken át terveztek egy új villamos vonalat, amely a 31-es és a 32-es
buszokat váltaná ki. Végül az elképzelés megvalósult és elkészült a 2-es villamos vonal, amely
összeköti a vénkerti és újkerti lakótelepet, a Nagyállomást és a Doberdó utcát a Dózsa György
út – Thomas Mann u. tengelyen. Az Európai Unió 2008 decemberében jóváhagyta a vonal
megvalósítására irányuló nagyprojektet. Az első kapavágás 2010. szeptember 15-én volt. A
vonalon 2014. február 26-án indult el a menetrend szerinti közlekedés.
A Borsos-villa, azaz a “vénkerti viskó”
„Borsos a magyar érzést nem elleste, nem megtanulta, nem kitalálta, hanem magában hordozta,
mert beleszületett (…)”/Rácz Zoltán: Borsos József/
A Füredi út melletti Borsos József téren áll az 1913-ban épült Borsos-villa, amit a névadó
építész (1875-1952), a város egykori főépítésze tervezett és használt lakóházként.
A négyszintes szecessziós stílusú villát a vénkerti lakótelep építésekor kisajátították, majd
felvonulási épületként használták. 1980 és 2011 között Irodalmi Múzeumként működött. Az
évek óta kihasználatlanul álló patinás épület egy európai uniós pályázat keretében komplex
felújítására került, átadására 2020 tavaszán kerül sor. A villa épületében közművelődési
színteret hoz létre DMJV Önkormányzata, így a Borsos-villa közösségi házként működik majd
a Debreceni Művelődési Központ intézményi egységeként Vénkerti Közösségi Ház néven.
A felújítás során a pincében vizesblokkot alakítanak ki. A földszinten és az emeleten iroda,
valamint multifunkciós tér létesül. Kicserélik a homlokzati nyílászárókat, megtartva az eredeti
kialakítást, de hőszigetelt üvegezéssel. A korábbi, elavult síkpalát modern palatetőre cserélik.
A biztonságos használat érdekében a jelenlegi erkélyt lebontják, és újat építenek helyette, a fa
lépcsőkorlátot pedig eredeti formájában állítják helyre. A belső falakat lefestik, és kicserélik a
belső burkolatokat is. Az épület felújítása során az azt körülvevő tér is teljesen megváltozik,
megújulnak a zöldterületek, korszerűsödnek a játszóterek, a sportpályák, kondipark,
kreszpálya, pinpongasztalok létesülnek. A Sinai Miklós utcában közösségi kert kerül
kialakításra, emellett több vénkerti park is megszépül.
A Vénkerti Közösségi Ház a Vénkerti Lakótelep közművelődési intézményeként főként a
városrészben élők kulturális és közművelődési igényeit hivatott szolgálni, de természetesen
nyitott a város, sőt a megye más részeiből ide látogatók előtt is.

Az intézmény fő profilja a különböző szabadidős tevékenységek és kulturális programok
szervezése mellett közösségek, klubok, szakkörök befogadása, működésük segítése, valamint a
vénkerti városrészben élők közösségi szemléletének formálása.
2. Működési körülmények 2020-ban
személyi feltételek
tárgyi feltételek
(kialakítás alatt)
3. A Vénkerti Közösségi Ház kiemelt céljai és feladatai 2020-ban
a, Közösségek alakulásának és szakmai tevékenységének támogatása
A művelődő közösségekkel való törődés és együttműködés az egyik legfontosabb intézményi
tevékenység, hiszen a csoportok a helyi közösségi kultúra, valamint a helyi társadalom emberi
kapcsolatainak építői, fenntartói. A Vénkertben létrejövő közösségek (alkotó művelődési
közösségek, művészeti és tárgyalkotó csoportok, klubok, szakkörök) számára biztosítjuk a
működésükhöz szükséges feltételeket. Ennek keretében szakmai segítséget adunk
tevékenységükhöz,
bemutatkozásukhoz
és
megismertetésükhöz,
tevékenységük
népszerűsítéséhez (kiállítások, találkozók, közösségi programok formájában). A közösségeket
igyekszünk fokozottan bevonni a közösségi ház működtetésébe.
E terület legfontosabb fejlesztési feladatai 2020-ban:
- a közösségi művelődés lokális megerősítése
- közösségek létrejöttének segítése
- a közösségek közötti kommunikáció és az együttműködés előmozdítása, az ilyen irányú
kezdeményezések felkarolása, segítése. A létrejövő csoportok, körök munkájának
összehangolása rendezvények alkalmával, új együttműködések kezdeményezése, közös
munkák bemutatása, egymás munkájának megismertetése.
A Vénkerti Közösségi Ház az alábbi már meglévő ill. újonnan alakuló, formálódó közösségek
számára ad otthont előzetes igényfelmérés alapján:
 Vénkerti Nyugdíjas Klub a városrészben élő szépkorúak számára, a szabadidő
eltöltésére - kapcsolatteremtésre, szórakozásra, művelődésre, aktív tevékenységek
biztosítására (vezető: Stadler Zsuzsanna). Ahogy társadalmunkra jellemző, a
Vénkertben is markáns folyamattá vált az elöregedés, ezért fokozott figyelmet kell
fordítanunk a szépkorúak igényeinek kielégítésére a közösségi ház adta keretek között.
 A Vénkerti Kézműves Műhely célja a hagyományos népi kismesterségek
megismerése, újratanulása közösségi keretek között. (vezető: Nagyné Tóth Irén).
 A Vöröskeresztes Nyugdíjas Klub célja tájékoztatók szervezése a Magyar
Vöröskereszt tevékenységéről, segélyezési lehetőségekről, a véradás fontosságáról,
egészségmegőrzéssel, prevencióval kapcsolatos ismeretterjesztő előadások szervezése
szakemberek bevonásával, rendszeres egészségügyi mérések biztosítása, gyógycipő
program.

A közösségi házban otthonra találnak a Vénkertben már létező közösségek.
 Vénkertből Elszármazottak Klubja
A közel 100 fő taglétszámú közösség Vénkertből elszármazott egykori lakosokat foglal
magában. Rendszeres összejövetelik szervezéséhez végre méltó helyszínt és szakmai
támogatást kaphatnak a közösségi házban.
 A Vénkerti Foci Team célja sport és egyéb eszközök kezelése, versenyek lebonyolítása
a vénkerti családok között. Örvendetes, hogy a Vénkertben élő családok létrehoztak egy
csoportot, és rendszeresen lejárnak focizni, mozogni a sportpályára. Rendszeres
fociversenyeiken több generáció közösen hódolhat szenvedélyének.
 A Művészi Zene Kör egy helyben működő, nagyon sok rendezvényen közreműködő,
gyerekek zenei nevelésével foglalkozó szervezet, amelynek nagy segítség lesz egy
közművelődési szintér, munkájuk minél szélesebb kiteljesítéséhez helyben, az ottani
családok érdekében és örömére.
b, Közösségi rendezvények megvalósítása hagyományteremtő, identitásépítő jelleggel
Nagyrendezvények, családi programok, ünnepekhez kapcsolódó rendezvények, közösségi
programok kezdeményezése, megvalósítása. Ezek szervezésekor fontos feladatnak tekintjük a
városrészben és környékén fellelhető iskolák, óvodák amatőr csoportjaival, illetve a munkánkat
segítő civil szervezetekkel való együttműködést, valamint a helyi képviselővel való
együttműködő kapcsolat megtartását, erősítését. Az intézmény udvara és belső terei lehetővé
teszik az összetettebb programok szervezését, különböző fellépők, játszóházak, vetélkedők,
kiállítások színesíthetik egy-egy ilyen családi rendezvény palettáját, több generáció igényeit
szem előtt tartva.
Már meglévő vénkerti önszerveződő közösségek munkájára is építünk. Sínai Foci Team,
Vénkertből Elszármazottak Klubja, Művészi Zene Kör
c, Közösségi kultúra, művészet közvetítése, fejlesztése - különös tekintettel a
közösségfejlesztő tevékenységekre, akciókra. A helyi identitás, a vénkerti közösséghez
tartozás erősítése közösségi kezdeményezések és programok segítségével
- a városrészben fellelhető helyi értékek felkutatása és bemutatása
d, környezetvédelem, fenntarthatóság, környezetszépítés
Célunk a helyi lakosság figyelmét környezetünk védelme és a lakótelepi környezet szépítése
felé fordítani különböző akciókkal, programokkal (Zöld lábnyom – környezetvédő program a
Föld Napja alkalmából, Kertségi séták )
e, Fontos feladatunk az intézményhasználókkal való kommunikáció és együttműködés
szélesítése,
f., családi programok szervezése a városrészen, illetve azokban való szakmai közreműködés,
g., a közösségi művelődés helyi segítése, megerősítése,

h, Debrecen város más kulturális szereplőivel való együttműködés erősítése
i., a már meglévő jó munkakapcsolataink ápolása és új kapcsolatok kialakítása
j., önkéntesség, közösségi szolgálat
Fokozott figyelmet fordítunk az önkéntességre ill. iskolai közösségi szolgálat teljesítésére
fogadunk középiskolás diákokat, akiket bevonunk intézményi egységünk napi munkájába,
programjaink szervezésébe. Emellett számítunk önkéntes külföldi fiatalok, felnőtt és nyugdíjas
önkéntesek szíves munkájára is a vénkerti programokon.
k, TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00005 „Helyi közösségfejlesztés Debrecen 2 városrészen”
pályázat keretében megvalósuló közösségfejlesztési folyamat folytatása és a helyi cselekvési
tervben foglalt programok, közösségi akciók megvalósítása
4. Kiemelt rendezvényeink 2020-ban
Kiemelt rendezvényeink szervezését és lebonyolítását a városrészben működő civil
szervezetekkel, közösségekkel, nevelési-oktatási intézményekkel együttműködésben tevezzük
megvalósítani. Nagy igénye van a városrészben élőknek olyan nagyrendezvényre, amit a
sajátjuknak éreznek, hiszen itt még szabadtéri családi rendezvény nem volt, ahol közvetlenül
részesei lehetnek a szervezésnek és a megvalósításnak egyaránt.



a Vénkerti Közösségi Ház ünnepélyes átadóünnepsége (március v. április)
Az ünnepi programon az ünnepélyes köszöntőket követően komolyzenei
közreműködők és előadóművészek biztosítják az emelkedett hangulatot. Ez a
rendezvény elindít egy programsort, mellyel az új közösségi házat és annak lehetőségeit
ismerhetik meg a városrészben élők.



Zöld lábnyom – Környezetvédő program a Föld Napja alkalmából (április)
Fontos a lehető legkisebb kortól a környezettudatos viselkedés tanítása. Célunk minél
több ismeret átadása életkornak megfelelően játékosan, hogy a megszerzett tudást
alkalmazzák is.



Vénkertből elszármazottak találkozója (május 9.)
Több évtizedes hagyománya van a Vénkertből elszármazottaknak, jórészt a panel
építkezést megelőző időkben ott élt embereknek, hogy 2 évente összejönnek,
találkozzanak, beszélgessenek, felelevenítsék a régi időket. Természetesen bővült a kör
a még ott élőkkel és a fiatalabb vénkerti lakosokkal is.
A soron következő alkalmat már a Vénkerti Közösségi Házban, méltó környezetben
tarthatják, saját emlékeiket kis kiállítás keretében bemutatva. A résztvevők igénye
szerint köszöntik a megjelenteket, az előadóművészek segítenek a hangulat
kialakításában, majd a beszámolók, projektoros vetítések következnek, amit egy
svédasztalos vacsora követ sok-sok beszélgetéssel, a zenekar halk játéka kíséretében.



Vénkerti Gyermeknap (június)
Külterületen megvalósuló nagy közösségi rendezvényünk kitűnő alkalmat teremt a helyi
lakosok identitásának, helyi kötődésének erősítésére. A program széleskörű lehetőséget
kínál minden korosztály számára, hiszen lesznek
- színpadi programok: zenekarok, táncegyüttesek, énekes (próbáljuk bevonni a helyi
amatőr művészeket is);
- a főzőverseny jó lehetőséget kínál családoknak, baráti társaságoknak, közösségeknek
a megmérettetésen túl egy kellemes délutáni kikapcsolódásra
- a családi játékos sportvetélkedők: futballverseny, ping-pong verseny, sakkversen,
sorverseny, íjászverseny, szintén jó lehetőséget kínál a családoknak, baráti
társaságoknak, közösségeknek a megmérettetésre, szórakozásra;
- játszóház a gyerekeknek, felnőtteknek: arcfestés, csillámtetoválás, arcképrajzolás,
fonalkarkötők készítése, origami, gyöngyfűzés, nemezelés, korongozás, hűtő-mágnesek
-, népi-baba készítése, szintén nagyon szeretett tevékenység;
- szabadtéri játékok: ugrálóvár, horgászat, fajáték-park, lufibohóc
- civil szervezetek bemutatkozása: az egészségsátorban, zöldsátorban, kresz-park a helyi
polgárőrökkel, melyek szintén jó lehetőséget adnak a városrész jobb megismerésére és
segíti a civilszerveződést.
- ’közöskép’ készítése: ebben a legapróbbtól a legidősebbik mindenki részt vehet  a
téma: Szeretek játszani… A közös alkotás, munka öröme, amely a közösségi művészet
módszerét használva, egy teremtő erő, formál, jókedvre derít és maradandó értéket hoz
létre .közösen!



Generációk Találkozása az Idősek Napja alkalmából
Mindenki számára ismert probléma a generációk közötti szakadék. Ennek okai lehetnek,
hogy nincs elegendően intim kapcsolat, túl sok az elvárás, nem reális a kép, kevés az
élet tapasztalat, nincs motiváció egymás megismerésére, fokozott stressz hatás, testilelki megbetegedés, virtuális világ stb. Ezért tűztük ki célnak a generációk
találkozásával, a hiányállapot tompítását, az eltávolodást közelíteni, a növekvő
feszültségeket oldani, úgy, hogy közös program során, közös tevékenységekkel, közös
szórakozással, egymással ismerkedve valósuljon ez meg.



Vénkerti Adventi Családi Délután
Programunk célja az adventi ünnepkör bemutatása programelemeken keresztül, a helyi
lakosok közös élményhez juttatása, egymás megismerése, a közösséghez tartozás tudat
erősítése, kikapcsolódás a hétköznapokból, az emelkedett hangulat, az ünnepre,
karácsonyra készülődés megélése.
Az ünnepi program során láthatunk Betlehemes bemutatót, mely néphagyományunk
egyik kiemelt értéke. A bibliai történetet, a várakozást adventi műsor keretében az iskola
tanulói, nevelői jelenítik meg műsorukban.
Az adventi kézműves udvarban különböző tevékenységből választhatnak az
érdeklődők, természetes anyagokból készíthetnek adventi koszorút, karácsonyi
ajándékokat, fenyőfadíszeket, mézeskalácsot díszíthetnek a gyerekek

Az adventi vásáron kézművesek által készített ajándéktárgyakat is vásárolhatnak a
vendégek.
2020-ban két színvonalas kiállítást tervezünk megvalósítani a Vénkerti Közösségi Házban.


Vénkerti Múltidéző helytörténeti kiállítás (április)
A városrész gazdag helytörténeti múlttal rendelkezik és egy kiállítás keretében a
célterületen élők közelebbről megismerhetik lakóhelyüket. Az itt élőkkel közösen
gyűjthetjük össze a kiállítás anyagát, amelyek tárgyi és írásos dokumentumok is
lehetnek.



Borsos József élete és munkássága dokumentumkiállítás (október), Vénkerti alkotó
közösségek kiállítása (december). Arra törekszünk, hogy minél több közösségünknek
és alkotó kedvű művésznek, amatőr művésznek adjunk a későbbiekben lehetőséget a
bemutatkozásra.



Kertségi séták programsorozatunk keretében Nyul Imre helytörténész vezetésével
ismerhetjük meg a Vénkert történetét, sajátosságait, a kertség érdekes, illetve nevezetes
helyeit, épületeit. Szintén előadás formájában bemutatható a Vénkert, mint kertség,
egészen a lakótelep kialakításáig. A rendezvény célja: a Vénkertben élők ismerjék meg
közvetlen környezetüket, közösségi élményszerzés, kikapcsolódás, felüdülés, új
helytörténeti ismeretek szerzése, régi történetek megismerése (február, szeptember).



Koncertek, Interaktív zenei előadások szervezése együttműködésben a helyi kötődésű
Művészi Zenekörrel. A művészi zene érték faktorának hatásai vitathatatlanok a fiatal
generációkra nézve, személyiségfejlesztő hatása és közösségformáló ereje kimagasló.
Ennek jegyében közönségnevelési és közművelődési szempontok alapján összeállított oktató és fejlesztő jellegű - magas társadalmi és művészi értékű, korszerű interaktív
programokkal, koncertekkel széles körben népszerűsíteni tudják a művészi tartalmú és
értékű zenét (komolyzene, jazz, népzene...)..

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. Foglalkozásainkon - a kézműves
alkotótevékenység mellett - interaktív formában, élmény szerűen 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, a vénkerti identitás-tudat elmélyítéséhez. A
foglakozásokon természetes anyagok felhasználásával, különböző kézműves technikák
megismerésével alkothatnak a gyermekek, alkalmanként akár többfajta, az adott témát
feldolgozó munkadarabot készítve. Az év jeles ünnepei, eseményei köré szerveződve 2020-ban
5 játszóházi alkalmat tervezünk (húsvéti, őszköszöntő-szüreti, magyar népmese napi, adventi,
Luca napi alkalmak)



A DMK Vénkerti Közösségi Házában 2020. júliusában kézműves alkotótábort
tervezünk megvalósítani 6-14 éves gyermekek részére.

5. A Vénkerti Közösségi Ház tervezett szolgáltatásai 2020-ban:
 gyermek- és ifjúsági, valamint felnőtt korosztályt megszólító programok szervezése
 szünidei programok szervezése
 szakkörök, érdeklődési körök szerinti klubok létrejöttének és munkájának szakmai
segítése
 táborok szervezése
 információnyújtás városi kulturális programokról
 képviselői fogadóóra
 közösségsegítői tevékenység
 közösségi szolgálatos diákok fogadása
 terem-bérbeadás
 információs pont működtetése

16.melléklet

A Debreceni Művelődési Központ
Esélyegyenlőségi terve
2020. január 02-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra
Jelen esélyegyenlőségi tervet a Debreceni Művelődési Központ, mint munkáltató
képviseletében az igazgató, a munkavállalók képviseletében rendelkező közalkalmazotti tanács
képviselője együttesen fogadták el a vonatkozó törvények, jogszabályok figyelembevételével a
hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok foglalkoztatási pozíciójának figyelemmel kisérése
és javítása céljából.
Vonatkozó törvények és jogszabályok:
1. a munka törvényéről szóló 1992. évi XXII. törvény 70/§-a
2. 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
3. a 322/2006 (XII. 23) kormányrendelettel módosított 362/2004. (xii. 26)
kormányrendelet az egyenlő bánásmód hatóságról és eljárásnak részletes szabályairól.
4. 1/2000 (I.14) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről,
követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
5. 1998 évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról
6. 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbség jogairól
7. 1020/2004 (III.18) kormányrendelet a romák integrációjáról
8. 1992. évi LXII törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról
9. az intézmény szervezeti működési szabályzata
Előszó
Jelen esélyegyenlőségi terv a munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban
álló, hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok foglalkoztatási helyzetének elemzését,
valamint a munkáltató e munkavállalók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló irányelveit
és intézkedéseit tartalmazza.
Az intézmény látogatói számára művelődési, kulturális, sport-és más közösségi célú
látogatásának egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítását szolgáló irányelveit és intézkedéseit
tartalmazza.
Az egyes hátrányos helyzetű munkavállalói csoportokba való besorolásra önkéntes szóbeli
vagy írásbeli adatszolgáltatás alapján kerülhet sor.
Az esélyegyenlőségi terv hatálya
Időbeli hatály: jelen esélyegyenlőségi terv a 2020. január 02-től 2020. december 31-ig terjedő
időszakra tartalmazza az előszóban megfogalmazottakat.
Területi hatály: A megállapodás hatálya a Debreceni Művelődési Központ székhelye (4024
Debrecen Kossuth u. 1.)
Személyi hatály: A megállapodás hatálya kiterjed a Debreceni Művelődési Központ dolgozóira,
különösen a megállapodásban kiemelt célcsoportokra, valamint az intézmény rendezvényeit,
szakköreit, klubjait, közösségeit látogatókra.

A hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok megjelölése
A jelen Esélyegyenlőségi tervet aláíró felek megállapodnak abban, hogy a Debreceni
Művelődési Központ függetlenül a munkaidőtől vagy az alkalmazás határozott idejű voltától
hátrányos helyzetű csoportként - e törvényi előírástól eltérően, azt kiegészítve – a
nagycsaládosokat és a pályakezdőket is.
A foglalkoztatottak közül az önkéntes (szóbeli és/vagy írásbeli adatszolgáltatás alapján
hátrányos helyzetűnek tekintik









a nő,
a negyven évnél idősebb, és/vagy nyugdíj előtt álló foglalkoztatottakat
a két vagy több tizenhat éven aluli gyermeket nevelő, vagy
a tizennégy éven aluli gyermeket (gyermekeket) nevelő egyedülálló,
a nagycsaládosokat
a tartósan beteg, és/vagy megváltozott munkaképességű személyeket
a pályakezdőket
a betegség vagy öregség miatt ápolásra, gondozásra szoruló hozzátartozóval egy
háztartásban élőket
 a halmozottan hátrányos helyzetűeket
Általános célok, etikai elvek
A jelen esélyegyenlőségi tervet aláíró felek az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartása
és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében kötelezettséget vállalnak arra, hogy a felsorolt
hátrányos munkavállalói csoportok esélyegyenlőségnek elősegítése és helyzetük javítása
érdekében együttműködnek az érintetteket támogató intézkedések meghozatalában.
Közösen keresik további kedvezmények és alkalmazásának lehetőségét, különösen a
munkakörülmények, az egészségmegőrzés, a díjazás és az egyéb juttatások terén.
A Debreceni Művelődési Központ elkötelezett munkavállalói és látogatói hátrányos
megkülönböztetésének megakadályozásában.
A munkáltató a foglalkoztatás során tiszteletben tartja a vele munkajogviszonyban állók emberi
értékeit, méltóságát, egyediségét. a munkáltató a diszkrimináció minden formáját elítéli,
feladatainak ellátása során minden tekintetben szem előtt tartja az esélyegyenlőség és az
egyenlő elbánás elvét.
A munkáltató, a foglalkoztatottak érdekeit figyelembe véve, azokat összeegyeztetve olyan
munkafeltételeket biztosít, és olyan munkakörülményeket alakít ki, amelyek hozzájárulnak az
alapvető értékeknek a megőrzéséhez és megerősítéséhez, az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben megfogalmazottak megvalósításához.
A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az ebktv. 8. §- ában felsorolt védett
tulajdonsággal rendelkezők, különös tekintettel a nők, a 40 évnél idősebb munkavállalók, a
csökkent munkaképességű személyek, a két vagy több 19 éven aluli gyermeket nevelők, a 19
éven aluli gyermeket egyedül nevelők, a tartósan beteg gyermeket nevelők, az idős szülőt
(szülőket) családjukban gondozó munkavállalók esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében
együttműködik az érintett munkavállalókat támogató intézkedések meghozatalában.

Alapelvek
1.) a munkáltató a foglalkoztatottak kiválasztása, illetőleg a foglalkoztatás során betartja az
egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeit és fellép a hátrányos
megkülönböztetés minden formája ellen.
Tilt minden közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetést, amelynek eredményeként egy
személy vagy csoport valós, vagy vélt
• neme,
• faji hovatartozása,
• bőrszíne,
• nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása,
• anyanyelve,
• fogyatékossága,
• egészségi állapota,
• vallási vagy világnézeti meggyőződése,
• politikai vagy más véleménye,
• családi állapota,
• anyasága (várandóssága) vagy apasága,
• szexuális irányultsága, nemi identitása,
• életkora,
• társadalmi származása,
• vagyoni helyzete,
• foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának
részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama,
• érdekképviselethez való tartozása,
• egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban,
mint amelyben más.
2.) A munkáltató tilt minden zaklatást, jogellenes elkülönítést, megtorlást.
3.) Biztosítja, hogy a pályázók és a foglalkoztatottak közötti megkülönböztetésre kizárólag a
munkakör betöltése szempontjából releváns képzettség, készség és szakismeret figyelembe
vételével,
- a hivatali beosztás és a munkakör sajátosságai,
- az elvégzett munka mennyisége és minősége alapján,
- valamint az életesélyek egyenlőtlenségéből fakadó hátrányok enyhítése céljából legyen
lehetőség, a jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározott módon.
4.) A fenti célokat szem előtt tartva a munkáltató folyamatosan figyelemmel kíséri a
foglalkoztatott állomány összetételének alakulását, a tényleges helyzet felmérése alapján
kijelöli az esélyegyenlőség szempontjából kiemelt célcsoportokat, és belső szabályzataiban
meghatározza azokat a szempontokat, feltételeket és támogatási formákat, amelyek az
esélyegyenlőség előmozdítását szolgálják.
5.) A munkáltató az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeinek vélt vagy
valós megsértése esetén biztosítja az eset körülményeinek teljes körű, érdemi kivizsgálását, s e
célból együttműködik mind a sérelmet szenvedett féllel, mind az ügyben eljáró hatósággal,
továbbá gondoskodik az okok feltárásáról, indokolt esetben megteszi a személyi felelősség
érvényesítéséhez, valamint a további jogsértés megelőzéséhez szükséges intézkedéseket.

Helyzetfelmérés
A foglalkoztatottak esélyegyenlőségével kapcsolatban felhasználandó adatok a személyi
anyagokból állnak rendelkezésre. Az adatok a 2019. év végi állapotot tükrözik.
A helyzetfelmérés alapvető szempontja:
• mely hátrányos helyzetű csoportok vannak jelen a munkáltatónál?
• éri-e hátrány, és ha igen, mely területeken az egyes foglalkoztatottakat?
• elégedettek-e az esélyegyenlőségi tervben foglaltak végrehajtásával?
A Debreceni Művelődési Központ fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség érvényesítését
a munkahelyi alkalmazottak körében.
Az alapelvekben megfogalmazott kritériumok közül,- melyek a közvetett vagy közvetlen
megkülönböztetésre irányulnak -, a rendelkezésre álló adatok szerint az egészségi állapot, a
családi állapot, az életkor az, ami látens módon megjelenhet, a többi nem jellemző, illetve a
dolgozók nem jelezték, hogy bármelyik kritériummal azonosulnak.
A 82 fős alkalmazotti körből 57 fő a nő (ebből 1 fő gyed-en, 1 fő gyes-en) és 25 fő a férfi
munkavállaló.
Intézményünkre évek óta jellemző a fontosabb esélyegyenlőségi területek közül a kulturált és
családbarát munkahelyi körülmények biztosítása, a nemek közötti egyenlőség erősítése, a
hátrányos helyzetűnek tekinthető munkavállalók esélyeinek javítása, valamint a munkavállalók
képzésének támogatása.
Jövőbeni tevékenységünkben tovább kívánjuk erősíteni az egyes esélyegyenlőségi célok
felvállalását, tudatosítását és megvalósítását.
Konkrét célok, programok, intézkedések
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a munkáltató az alábbi konkrét célokat határozza
meg:
A munkáltató folyamatosan figyelemmel kíséri az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség
követelményeinek gyakorlati érvényesülését és e célból esélyegyenlőségi felelőst jelöl ki.
Az esélyegyenlőségi referens feladata






az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményei érvényesülésének
figyelemmel kísérése
az időszakos esélyegyenlőségi terv készítése
az esélyegyenlőségi terv megvalósulásának szervezése és figyelemmel kísérése
évente – december 30-ig – írásos értékelés készítése az egyenlő bánásmód és az
esélyegyenlőség helyzetéről, valamint a továbbfejlesztéshez szükséges javaslatok
kidolgozása
a munkáltató és a sérelmet szenvedett foglalkoztatott közötti egyeztetés szervezése

Konkrét célok, feladatok:
1.

a kiemelt célcsoportba tartozók fokozott védelme létszám leépítés esetén

2.
3.

közhasznú foglalkoztatottak alkalmazásával, munkatapasztalat
segítségnyújtás
képzési programokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása

4.

pályakezdő kollégák részére belső szakmai képzés szervezése

szerzéshez

5.

a családbarát munkahely feltételeinek folyamatos biztosítása
 a családbarát munkahely megteremtése érdekében a munkáltató figyelmet
fordít a gyedről, gyesről visszatérő munkatársak beilleszkedésének
segítésére
 a 14 éven aluli gyermeket nevelők rendes évi szabadságának tanszünetekben
való kiadására
 munkaidő kezdés összehangolása a nevelési- oktatási intézmények nyitva
tartásával,
 a szolgálati hely megválasztásakor a lakóhely figyelembe vételére törekszik.
 folyamatosan kapcsolatot tart a tartósan távol lévő kollégákkal,
 gyermekeik számára mikulás ünnepséget szervez
 közös kirándulási, üdülési lehetőséget biztosít

6.

Munkavégzés feltételeinek javítása és az egészségmegőrzés érdekében a munkáltató
fokozott figyelmet fordít az irodabútorok, illetőleg irodai eszközök beszerzésénél az
ergonómiai megfelelésre, a technikai munkatársak munkájának könnyítése
érdekében a munkavégzéshez szükséges megfelelő eszközök biztosítása.

7.

A Debreceni Művelődési Központ minden dolgozója részére egy az életmentéssel
kapcsolatos előadás és bemutató szervezését tervezzük az országos mentőszolgálat
munkatársai segítségével (a defibrillátor használata, az újra élesztés szakszerű
megkezdése, folyamata).

8.

Érzékenyítő belsőképzés szervezése

9.

Csatlakozás adománygyűjtő pontokhoz

Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítését szolgáló eljárás
1.

Az egyenlő bánásmód megsértése, zaklatás, megtorlás esetén a sérelmet szenvedett
foglalkoztatott (a továbbiakban: sértett) esélyegyenlőségi referenshez fordulhat. Ez a
rendelkezés nem érinti a sértett azon jogát, hogy közvetlenül kezdeményezze a tv.
alapján általa igénybe vehető jogorvoslatokat.

2.

A referens a sértett bejelentéséről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet mind a referens, mind
a sértett aláír. A jegyzőkönyv egyik példányát a sértett, másolati példányát a munkáltatói
jogkör gyakorlója kapja,

3.

A jegyzőkönyvnek az általános kellékeken felül tartalmaznia kell
- a sérelmezett munkáltatói intézkedés vagy más kifogásolt cselekmény, magatartás
leírását a sértett előadásában,
- a sértett nyilatkozatát arról, - hogy részére a referens az egyenlő bánásmód
követelményének megsértése miatt indítható eljárásokról a szükséges - tájékoztatást
megkapta, továbbá hozzájárulását ahhoz, hogy a békés rendezés érdekében a sérelmet a
munkáltatóval előzetes egyeztetés útján próbálják orvosolni.
Amennyiben a munkáltató és a sértett nem tudnak megegyezni, közvetítőt vonhatnak be
az eljárásba. A közvetítés költségeit a munkáltató viseli, ha azonban a sértett más
közvetítő bevonására tesz javaslatot annak költségeit a sértett viseli. Az egyeztetési
eljárásban közreműködőként részt vehet az illetékes munkavállalói érdekképviseleti
szerv képviselője.

A munkahelyi esélyegyenlőség biztosítása érdekében létrejött esélyegyenlőségi tervet mind a
munkáltató, mind a közalkalmazotti tanács képviseleti jogosultsággal rendelkező tagja
jóváhagyólag aláírják.
A munkáltató gondoskodik arról, hogy az esélyegyenlőségi terve minden foglalkoztatott
számára hozzáférhető és megismerhető legyen.

17. melléklet

„A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS OLYAN FEJLŐDÉS, AMELY KIELÉGÍTI A JELEN SZÜKSÉGLETEIT,
ANÉLKÜL, HOGY VESZÉLYEZTETNÉ A JÖVŐ NEMZEDÉKEINEK ESÉLYÉT ARRA, HOGY ŐK IS
KIELÉGÍTHESSÉK A SZÜKSÉGLETEIKET”
ENSZ KÖRNYEZET – ÉS FEJLŐDÉS
VILÁGBIZOTTSÁGA
„KÖZÖS JÖVŐNK” JELENTÉS, 1987

BEVEZETŐ
A fenntartható fejlődés környezeti szempontjainak megvalósítását szolgáló feladatokat az
Európai Uniós és a hazai szabályozás részben az alábbi stratégiai dokumentumokban rögzíti:
 az Európai Unió Fenntartható Fejlődés Stratégiája, ·
 az Európai Unió VI. Környezetvédelmi Akcióprogramja, ·
 a II. Nemzeti Környezetvédelmi Program.
A fenntarthatóság érdekében Debrecen Megyei Jogú Város az alábbi helyi jogszabályokat
alkotta meg:
 31/2007. (VI.28.) Ö.r. a helyi zajvédelmi előírásokról
 35/2004. (IX.10.) Kr. rendelet Debrecen építészeti örökségének védelméről
 29/2010. (VII.14.) Ö.r. a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek
védelméről
Ezen törvényekhez teljes mértékben, a stratégiai dokumentumokhoz lehetőségeihez
mérten igazodva a Debreceni Művelődési Központ nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos
intézményi működés kialakítására és ennek fenntartására.
Mindemellett keresztény látásmódban bevezetésre javasolt a „környezetvédelem”
kifejezés kibővítése a „teremtésvédelem”, avagy más szóval a teremtésmegőrzés. Ez a
kifejezés tükrözi a hívő hozzáállást a környezethez, jobban kiemeli a védendő teremtett világ
személyes jellegét, miszerint a környezet a Teremtő szeretetből alkotott műve, amely nemcsak
a személytelen valóságok, de a személyek is beletartoznak.
Az intézmények működésük és szolgáltatásaik révén felelősek alkalmazottaikért,
szolgáltatásaik használóikért és partnereikért, tágabb értelemben a társadalmi és környezeti
folyamatok befolyásolásáért.
A jogi szabályozások betartásán túl a fenntartható fejlődést biztosító fejlesztések
hozzájárulnak az intézmény versenyképességéhez, jobb eredmény érhető el a szolgáltatások
minden szintjén, előnyösen befolyásolják a vezetés gyakorlati lépéseit, javítják a
munkakörülményeket, az intézmény partnereivel való kapcsolatait, valamint csökkentik az
egészségügyi és biztonsági kockázatokat.
A fenntartható fejlődés koncepciójának beépítése az intézmény stratégiájába pozitívan
befolyásolja az intézmény arculatát, valamint pozitívan hat a gazdaság, a kultúra, a művelődés
és a tudomány többi szereplőjére.
Fenntarthatónak tekinthető az a fejlesztés, amely a jövő generációk érdekeinek és
életminőségének védelmét szem előtt tartva, tekintettel van a természeti és társadalmi
erőforrásokra, beleértve a természeti értékeket, területeket, tájakat, a biológiai sokféleséget és
a humántőkét is.

CÉLKITŰZÉSEK A 2020. ÉVRE
KÖRNYEZETTUDATOS MENEDZSMENT ÉS TERVEZÉS
A Debreceni Művelődési Központ kötelezettséget vállal a fenntarthatósági szempontok
figyelembevételével, az intézmény költséghatékony és környezettudatos működése érdekében.
Erőfeszítéseket tesz a környezeti erőforrások felhasználásának optimalizálására.
Eszközbeszerzései, szolgáltatásai kialakítása során mérlegeli a fenntarthatóság szempontjait.
Ösztönzi dolgozóit a környezettudatos magatartás követésére, és biztosítja ennek feltételeit.
Az intézmény olyan programokat, rendezvényeket szervez, amely hozzájárul a Debrecenben
élők környezettudatos neveléséhez.
I. A környezeti menedzsment eszközök
1. Környezetvédelmi fenntarthatósági felelős kijelölése az intézmény munkatársai közül.
A fenntarthatósági felelőst az intézmény igazgatója jelöli ki. A felelős munkaköri leírásában
szerepel a feladatkör.
A fenntarthatósági felelős feladata:
 környezetvédelmi tudásmegosztás évente egyszer és új dolgozó belépésekor
 dolgozók tájékoztatásáról jegyzőkönyv készítése
 konkrét javaslatok összeállítása az intézmény vezetősége számára
 A fenntarthatósági program megvalósulását folyamatosan figyelemmel kell kísérnie.
2. A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztások:
A Debreceni Művelődési Központ valamennyi dolgozója részt vesz a fenntarthatósággal
kapcsolatos tudásmegosztásban, javaslattételben.
Az intézmény dolgozói közvetítik a látogatók felé a DMK környezettudatos magatartását,
ezáltal formálják, alakítják szemléletüket.
3. Fenntarthatósággal kapcsolatos adatok közzététele:
A Debreceni Művelődési Központ a fenntarthatóság tervét a www.debrecenimuvkozpont.hu
honlapján teszi közzé.
Az intézmény szolgáltatásai, szervezett programjai, és képzései kidolgozása során, illetve
kiadványai megjelentetésében figyelembe veszi a fenntarthatósági terv szempontjait.
II. Fenntartható fejlődést szolgáló lépések
1. Zajszennyezés, fényszennyezés csökkentése:
A Debreceni Művelődési Központ egységeinek kültéri rendezvényei lebonyolítása
alkalmával munkatársaink figyelmet fordítanak a szükségtelen fényszennyezés
kiküszöbölésére. Azzal, ha a fényt a megvilágítandó tárgy felé irányítják, nemcsak

energiát takarítanak meg és az égbolt eredeti látványát sikerül megőrizni, de
csökkenthetjük a vonuló madarak tájékozódását és életritmusát érő stressz mértékét.
A zajszennyezés tekintetében ugyanúgy törekednek a szükségesnél nem nagyobb
hangerő és intenzitás kiválasztására. Különösképpen amiatt , mert a fényszennyezéssel
ellentétben a zajszennyezés az élővilág egészségére negatív hatással van.
2. Az energia- és vízgazdálkodás, vizeink védelme
A Debreceni Művelődési Központ törekszik arra, hogy lehetőségeihez mérten olyan
eszközöket alkalmazzon, amelyek energia- és víztakarékosak.
Ennek megfelelően ösztönzi dolgozóit az energia- és víztakarékos magatartás
betartására. Ajánlott kerülni az indokolatlan energia felhasználást.
3. A környezetvédelmi szempontból előnyösebb termékek előnyben részesítése
A Debreceni Művelődési Központ épületeinek és telephelyeinek működtetése, és
pályázati projektjeinek megvalósítása során törekszik a kombinált, valamint az anyagés energia-takarékos irodatechnikai készülékek beszerzésére és alkalmazására. Ennek
megfelelően a személyi számítógépek, monitorok, nyomtatók, lapolvasók, faxok,
másológépek, projektorok beszerzésekor az energiafogyasztás fontos szempont lesz,
és vizsgálni fogja a berendezés anyagösszetételét, a kétoldalas nyomtatás, az
újrahasznosított papír használhatóságát, és stand-by üzemmód szempontjait is.
4. Beszerzések
Beszerzések esetén minden érintett dolgozó köteles a környezetvédelmi szempontból
legoptimálisabb termékeket, alapanyagokat, eszközöket előnyben részesíteni.
Szolgáltatások, eszközbeszerzések során elsősorban a környezeti menedzsment
rendszerrel rendelkező beszállítók szolgáltatásait kell igénybe venni.
Rendezvények, fesztiválok alkalmával olyan helyi szolgáltatóval kell megállapodást
kötni, aki garantálja az egészséges helyi forrásból származó nyersanyagok
felhasználását, valamint vállalja az egyszer használatos műanyag eszközök
használatának mellőzését.

5. Hulladékgazdálkodás
A Debreceni Művelődési Központ a hulladékgazdálkodás terén törekszik a
hasznosításra átadott hulladék mennyiségének növelésére, illetve az összes keletkezett
hulladék mennyiségének csökkentésére. Igyekszik egységeiben mind a munkatársak,
mind a vendégek számára lehetővé tenni a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét.
Ennek érdekében a környezeti fenntarthatósági felelős felveszi a kapcsolatot a városi
hulladékkezelő kft.-vel és igyekszik elérni, hogy minden egység előtt (közelében)
rendelkezésre álljanak szelektív hulladékgyűjtő szigetek, valamint, hogy rendszeres
legyen a hulladék elszállítása a konténerekből. A felelős annak érdekében is lépéseket
tesz, hogy a Debreceni Művelődési Központ minden olyan egységébe érkezzen

komposztáló edény, ahol meg tudják oldani a szerves hulladék komposztálását és
annak felhasználását.
A veszélyes hulladék kezelése:
Az intézményben a veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása megoldott. A leselejtezett
számítógépes alkatrészek, a vegyszerek, és egyéb veszélyes hulladékok elszállítása
szabályozott keretek között folyik. Felelős: Diós Gergő osztályvezető.
6. Zöld területek
A Debreceni Művelődési Központ egységei elkötelezetten ápolják, védik, és
lehetőségeik szerint növelik a telephelyükön található zöld területeket. Ennek
érdekében igyekeznek
kártevőirtásra, fagymentesítésre igyekeznek természetes, környezetbarát megoldásokat
választani és az ezzel kapcsolatos tapasztalataikat, jó gyakorlatokat megosztják más
egységekben dolgozó kollégáikkal is.
7. Jó környezeti és egészségi állapot megőrzése
A Debreceni Művelődési Központ törekszik a gépkocsi-használat csökkentésére.
Lehetőség szerint a papír alapú dokumentumok helyett az elektronikus adattárolást és
az online kommunikációs lehetőségek használatát részesíti előnyben. Az intézmény
irodáinak berendezésében, az egészségmegőrző munkahelyi feltételek javítása
érdekében, a jogszabályi előírásokon felül is törekszik a munkaegészségügyi tárgyi
eszközök beszerzésére, használatára.
A munkavállalók esetében gépkocsi-használat helyett a tömegközlekedést
preferálja az intézmény, ehhez bizonyos esetekben utazási bérletet is biztosít.
8. Környezettudatos viselkedés és példamutatás a mindennapokban
A működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése. A DMK
intézmény egységeinek területén lévő zöldfelületek gondozása, a füvesítés, a
virágosítás és az aktuális kertészeti feladatok elvégzése az egységekben dolgozó
technikai feladatokat ellátó munkatársak feladat.

9. Környezettudatosság vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos vállalások
A DMK egészének, illetve egységeinek fontos feladata a dolgozók és látogatók
környezettudatos szemléletének formálása, alakítása, a 2019-re kitűzött helyi,
intézményi célok, a DMK működtetéséhez és programjainak megvalósításához
kapcsolódó környezetvédelmi feladatok ismertetése (intézményi víz- energia,
hulladékgazdálkodás, zöldítés és egyes környezet egészségügyi feladatok kijelölése).
III. A környezetvédelmi fenntarthatósági terv hatálya
A fenntarthatósági terv a Debreceni Művelődési Központ valamennyi dolgozójára, és
egységeire kiterjed.

A Debreceni Művelődési Központ Környezetei fenntarthatósági
cselekvési terve 2020.
Intézményi egységenként - a helyi adottságoknak megfelelő - intézkedési koncepció
megalkotása, összhangban az intézményi környezetvédelmi fenntarthatósági tervben
megfogalmazottakkal.
 Közös konzultáció intézményi szinten.
 Környezetvédelmi lehetőségek megteremtése a DMK intézményi egységeiben
 A teljes szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének vizsgálata
 Az intézményi egységekben a zöldítés lehetőségeinek felmérése
 Az intézményi egységek látogatói, közösségei számára környezetvédelmi
ismeretterjesztő programok szervezése

