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BEVEZETŐ
A Debreceni Művelődési Központ munkatársai számára idén, az előző évekhez hasonló
módon partneri kapcsolataink bővítése, a meglévőek mélyítése illetve a konszenzus
feltételeinek erősítése volt az alapvető feladat.
Mindezen sarokpontok mellett az intézmény egészének működését meghatározó
közösségi művelődés jegyében telt a 2019-es év.
E- tág fogalom ugyanis magában foglal minden olyan kulturális folyamatot akár egyének
illetve csoportok részéről, amely tervezéstől a megvalósításig a résztvevők aktív
közreműködésével jár. Az ismeretterjesztő programok, tanfolyamok, rendezvények, vagy
csupán az egyszerű tapasztalat megosztások, esetleges tanulmányutak, továbbképzések,
népfőiskolai kurzusok, határon inneni és túli programsorozatok mind- mind a folyamat
sokrétűségét támasztják alá.
Létszükséglet ma a kulturális intézmények összefogása, a civil szervezetek bevonása
tevékenységünkbe, határon belüli és-, túli kapcsolatok, együttműködések létrehozása,
megtartása.
I. A DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁSA
1. A bevételi források és azok teljesítésének részletezése

(Előzetes)

Megnevezés

Eredeti
előirányzat
(eFt)

Teljesítés(eFt)

Teljesítés %ban

Szolgáltatások ellenértéke
Továbbszámlázott szolgáltatások
bevétele
Kamatbevétel + egyéb bevétel
Kiszámlázott ÁFA
ÁFA bevételek, vissza térülések
Működési bevételek összesen

16.200
1.250

12.114
1.206

74,78
96,48

15
4.712
0
22.177

211
3.633
0
17.163

140,67
77,10
0
77,39

Központi költségvetési támogatás
(Módosított előirényzat)

327.601

327.524

99,98

Összességében működési bevételeink a 2019. december 31-ei pénzforgalmi adatokat
figyelembe véve 77,39 %-ra teljesültek.
Ezen belül az alaptevékenységgel összefüggő bevételek (alaptevékenység bevétele, és
a bérleti díjak) 74,78 %, míg a továbbszámlázott bevételek 96,48 %-ban realizálódtak.
Termeinket leggyakrabban vásárok és termékbemutatók, illetve különböző előadások
céljára veszik igénybe. (a bérleti díj és alaptevékenységgel összefüggő bevételeink
csökkenését az Újkerti Közösségi Ház és a Tímárház felújítása nagymértékben előidézte.
Vállalkozói tevékenységet Intézményünk nem folytat, így ilyen jogcímen nem keletkezett
bevételünk.
2. 2019. évben a következő pályázati forrásokat nyertük. (melléklet szerint)

3. Az intézményi kiadások elemzése
Megnevezés

Személyi juttatások
Külső személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Személyi
juttatások
és
járulékok összesen
Dologi kiadások
Felhalmozás felújítás
Egyéb kiadások
Költségvetési
kiadások
mindösszesen

módosított
előirányzat
(eFt)

(Előzetes)
Teljesítés(eFt)

Teljesítés %-ban

147.412
4.885
32.652
184.949

143.158
4.461
32.278
179.897

97,11
91,32
98,85
97,27

134.106
16.503
9.207
344.764

118.703
2.594
9.195
310.389

88,51
15,72
99,87
90,03

Költségvetési kiadásaink: 90,034%-ra teljesültek. Ezen belül a dologi kiadásaink
88,51 %-ra. Felhalmozási, felújítási kiadásaink pedig 15,72 %-ban teljesültek, (a
Tímárház felújítására pénzmaradvány jelentkezik a 2019. évről 2020. évre.)
4. Létszám és bérgazdálkodás, személyi feltételeink
Személyi kiadásaink (rendszeres és nem rendszeres) az előirányzatnak megfelelően
alakultak, 96,93%-os a teljesítés.
A munkaadót terhelő járulékok szintén a tervezettnek megfelelően alakultak, 98,85 %.
A DMK dolgozóinak engedélyezett létszáma 2019. december 31-én 49 fő volt.
Az Intézmény 2019. évben is élt a közfoglalkoztatási program keretében dolgozók
foglalkoztatásával, átlagosan mintegy 12,0 fő volt foglalkoztatva (2019. Március 01-jétől
2019. december 31-éig).
5. A szolgáltatási szerződéssel ellátott feladatok tapasztalatai
2019. évben a mellékletben kimutatott szerződő felekkel volt aktuális szerződésünk:
Szolgáltatói szerződéseink ellenőrzését 2019-ban is elvégeztük. A felhasználásokról havi
kimutatásokat készítettünk, összehasonlításokat végeztünk, a kiugró eltéréseket
kivizsgáltuk.

6. Tevékenységeink a statisztika tükrében

Belvárosi
Alkotómű
hely

Újkerti KH

Tímárház

Ondódi KH

Nagymacsi
KH

Kismacsi
KH

Józsai KH

Honvédtemető

Homokker
ti KH

Belvárosi
KH

Csapókerti
KH

2019-ben az éves látogatói, használói létszám 1.182.002 fő volt. A legmagasabb a
Belvárosi Közösségi Házban (509.015 fő), míg a legalacsonyabb az Ondódi Közösségi
Házban (6.020 fő) és a Belvárosi Alkotóműhelyben (1.240 fő) volt. Az ondódi látogatói
létszám nem kevés, hisz a településrész lakosainak száma mindössze 486 fő. A Belvárosi
Alkotóműhely a 2018-as évben nyitotta meg a kapuit az érdeklődők előtt és kevés
nyitvatartási idővel rendelkezik, mivel még jelenleg is felújítás alatt áll. A Tímárház –
Kézművesek Házában júliustól indult el az épület felújítása, így júniusig az egység
látogatói létszáma 14.091 fő volt.

Rendszeres
művelődési formák

396.364

82.062

112.069

0

45.464

5.436

15.147

4.400

3.076

120.813

457

Ismeretterjesztés

2.420

1.600

1.768

0

2.783

18

19

67

250

3000

20

Táborok

0

15

0

20

0

0

0

115

0

42

Rendezvények,
kiállítások, műsorok

12.738

5.852

17.486

0

17.644

1.875

3.347

1.143

9.250

42.898

60

Szolgáltatások

96.908

102.371

14.052

2.372

2.174

11.261

1.844

358

1.400

12.750

475

Külső szervek
tevékenysége

585

15.540

0

4.580

1.997

1.904

180

52

0

1.250

186

Látogatók száma
összesen

509.015

207.470

145.390

6.952

70082

20.494

20.537

6.020

14.091

45

180.711 1.240

A rendszeres művelődési formák a Belvárosi Közösségi Házban vonzották a legtöbb látogatót
(396.364 fő) és a második leglátogatottabb az Újkerti Közösségi Házban volt (120.813 fő).
Az Újkerti Közösségi Ház jellemzője a rendezvények, kiállítások, műsorok magas
látogatottsága (42.898 fő), ami a kiugróan magas kiállítási látogatottságból (26.730 fő) és
a rendezvény látogatottságából tevődik össze.
A Tímárház – Kézművesek Házában táborozott a legtöbb gyermek 2019-ben, összesen
115 fő. Az Újkerti Közösségi Házban a nyári időszakban történt az épület felújítása, így
nem szervezett az egység táborokat a 2019-es évben.
Egységeink közül az Újkerti Közösségi Házban volt a legmagasabb az ismeretterjesztő
tevékenység látogatóinak száma, összesen 3.000 fő.

Debreceni Művelődési Központ 2019. évi tevékenységeinek látogatottsága
Rendszeres művelődési formák
Ismeretterjesztés
Táborok
Rendezvények, kiállítások, műsorok
Szolgáltatások
Külső szervek tevékenysége

785.288 fő
11.945 fő
237 fő
112.293 fő
245.965 fő
26.274 fő

A szolgáltatások igénybe vevőinek száma (102.371 fő) és a külső szervek tevékenysége
(15.540 fő) is szintén a Csapókerti Közösségi Házban volt a legmagasabb.

Az összes tevékenységünk közül a legtöbben (785.288 fő) a rendszeres művelődési
formákat vették igénybe, ez a látogatóink 66.4 %-át teszi ki.
A szolgáltatásokat, a rendezvényeinken való részvétel, majd ezektől lemaradva a külső
szervek tevékenysége követi (rendezvények, árusítás, családi esemény stb.). A közösségi
házak működési sajátosságait tükrözi a külső szervezetek tevékenységének aránya.
A DMK minden egységébe összesen 26.274 főt vonzottak be a külső szervezetek.
A 2019-es évben az ismeretterjesztési programok és a táborok részvételi aránya volt a
legkevesebb.
II. A DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2019. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
1. Információs tevékenység
Működésünket az idén is a közművelődésben bevezetett önértékelési gyakorlatnak megfelelő
rendszer és tematika alapján tesszük meg.
Az információs tevékenység munkánk egyik fontos területe. Valamennyi egységünkben nőtt
az információs szolgáltatások száma.
Az intézményi belső információáramlást szolgálják:
- A programokhoz, feladatokhoz kapcsolódó team munkamegbeszélések.
- A havonta tartott szak alkalmazotti értekezletek.
- Az évente 2 alkalommal tartott összmunkatársi értekezletek.
- A hálózatba kötött munkaállomások (LAN).
A fenntartó tájékoztatását szolgálják:
- Éves munkabeszámoló.
- Félévente elkészített költségvetési beszámoló, kiegészítve rövid szakmai
beszámolóval.
- Különböző beszámolók (pl. éves statisztikai jelentés, kimutatás terembérletről stb.).

A Debreceni Művelődési Központ kommunikációs és média tevékenységét 2019-ben Gyarmati
Szandra és Honti Orsolya intézményi kommunikátorok koordinálták.

A Debreceni Művelődési Központ programjai számokban:
Hónap
Január
Február

db
87
120

Március

132

Április

133

Május

126

Június
Július

85
58

Augusztus
Szeptember
Október

26
78
127

November

142

December

116

Összesen: 1230 db program, amely az előző évekhez képest emelkedő tendenciát mutat.
2018-ban 1171 db programot szerveztünk, tehát a jelen érték 5%-os növekedést mutat
az azt megelőző évihez képest.
Intézményünk hírei rendszeresen megjelentek a helyi médiában, de számos nagy
rendezvényünkről az országos lapok, rádiók és televíziók is tudósítottak.
2019-ben 3 db sajtótájékoztatót tartottunk.
Részletes bontásban, hogy a média területein, hány alkalommal jelentünk meg 2019-ben:
Megnevezés

db

Írott sajtó
Online média
Televíziós megjelenések
Rádió interjúk

1390
450
93
37

A Debreceni Korzó című városi programfüzetben 2019-ben folyamatosan megjelentek
programjaink beharangozók, fotók formájában.
A Hajdú-Bihari Napló, mint a megye egyetlen nyomtatott napilapja rendszeresen közöl
híreket, képcikkeket, hosszabb tudósításokat eseményeinkről.
A Józsa újság szintén rendszeresen propagálja programjainkat. Emellett a Városközpont
magazin továbbra is figyelemmel kíséri a munkánkat.

A már megszokott médiumok mellett, megjelenéseink listáját számos más felület is
színesítette. A teljesség igénye nélkül:
●
●
●
●
●
●
●
●

Vasárnap.hu
Debrecen Nagyváradi Értesítő
Hírstart
Debreceni Nap
Fesztiválkalauz
Magyar Idők
port.hu
debrecenimami

A Debreceni Művelődési Központ jelentős online jelenlétet tudhat magáénak: több, mint
7359 követően rendelkezik a Debreceni Művelődési Központ Facebook oldala. Ez a szám
közel 1000 követővel növekedett 2019-hez képest. Valamennyi egység: Újkerti,
Csapókerti, Homokkerti, Józsai, Kismacsi, Nagymacsi, Ondódi Közösségi Házak és a
Tímárház - Kézművesek Háza saját Facebook oldallal rendelkezik, így az adott városrész
célközönsége még közvetlenebbül tájékozódhat az aktuális rendezvényekről.
Részletes bontásban az alábbiakban tekinthető meg, hogy mely egységnek, hány
kedvelője van:
Debreceni Művelődési Központ: 7450
Debreceni Művelődési Központ Józsai Közösségi Ház: 1165 fő
Debreceni Művelődési Központ Újkerti Közösségi Ház: 1413fő
Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház: 675 fő
Debreceni Művelődési Központ Csapókerti Közösségi Ház: 1263 fő
Debreceni Művelődési Központ Kismacsi Közösségi Ház: 488 fő
Debreceni Művelődési Központ Nagymacsi Közösségi Ház: 658 fő
Debreceni Művelődési Központ Ondódi Közösségi Ház: 266 fő
Debreceni Művelődési Központ Tímárház – Kézművesek Háza: 2473 fő
A Debreceni Művelődési Központ weboldala napi rendszerességgel frissül. Folyamatosan
hírt adunk intézményünk eseményeiről, programjairól. Intézményi médiatárunkban napi
szinten archiváljuk a rólunk megjelent sajtóhíreket, valamint közzé tesszük a
programjaink során készült fotókat, videókat is.
Valamennyi fotónk és videónk a Debreceni Művelődési Központ honlapján és a Facebookon is látható. Nagy népszerűségnek örvendenek, számtalan méltató bejegyzést közölnek
látogatóink, amely pozitív visszacsatolás, hogy vendégeink jól érzik magukat
programjainkon.
2019. óta programjaink népszerűsítését a közösségi médiában már nem csak a
Facebookon végezzük: az Instagramon is jelen vagyunk. Híreinket, meghívóinkat,
plakátjainkat, rendezvényeinkről készült fotóalbumainkat, videó galériáinkat
rendszeresen közzétesszük.

2019-ben közel félezer különböző tematikájú nyomdaipari terméket készített
grafikusunk, legyen szó plakátról, meghívóról, oklevélről.
A Debreceni Művelődési Központ és annak NépmesePontja saját standdal mutatkozott
be a Campus fesztiválon, Debreceni Utazási Vásár, a Mesterségek ünnepe emellett a
Tímárház szintén nagy népszerűségnek örvendett az I. Debrecenimami Családi Expo-n.
A tavalyi évben rendezvényeinket 3 fotós kolléga dokumentálta, profi minőségű képek
készítésével.
Az
intézményi
honlapunk
napi
szinten
frissül,
látogatottsága
(www.debrecenimuvkozpont.hu) 2019. január 1. és december 31. között:
- oldalmegtekintések: 164.964
- felhasználók: 39221
- az oldalon eltöltött átlagos időtartam: 2 perc 34 másodperc
- legtöbben számítógépen keresztül keresik fel honlapunkat (62%), emellett mobilról és
tabletről is látogatják az oldalt (34%).
- honlapunkat leggyakrabban a 25-34 éves korosztály látogatja
- nemek szerinti eloszlás tekintetében a látogatók 55%-a férfi, 45%-a nő
- az oldalon nézelődők érdeklődési körét a statisztikák alapján a kültéri programok teszik
ki
- országokra bontva elmondható, hogy az aktív felhasználók 93%-a Magyarországról
jelentkezik be
- a honlapot továbbá Romániából, Németországból, Kanadából, Svájcból, Kínából és
Amerikából is meglátogatták
Programajánlónk (nyáron a június- július- augusztus haviak összevontan) 18.000
példányszámban jelent meg 10 alkalommal.
Közel félszáz kulturális intézmény és szervezet vezetőjével állunk kapcsolatban, akik
rendszeresen kapnak tájékoztatást a Debreceni Művelődési Központ programjairól
levélben, illetve elektronikus formában. A Tourinform Irodába (új néven Visit Debrecen),
a Kölcsey Központba, az Ifjúsági Házba, a Csokonai Színházba, a Déri Múzeumba, a Vojtina
Bábszínházba, a Debreceni Egyetemre, a Nagyerdei Kultúrparkba, a Nagyerdei
Víztoronyba, a MODEM- be, valamint a Vasutas Művelődési Házba és a Líra
könyvesboltokba rendszeresen több programfüzetet is eljutattunk. A programajánló
töredék részét postázzuk a költségtakarékosság jegyében. A legtöbb helyre e-mailben
küldjük el a programajánló pdf- változatát: a sajtónak, a protokollnak, csoportvezetőknek,
együttműködő partnereknek, iskolaigazgatóknak, óvodavezetőknek, a polgármesternek,
alpolgármestereknek, osztályvezetőknek, egyéb hivatali tisztségviselőknek, a
kormányhivatalnak, a kulturális bizottság tagjainak, képviselőknek, bizottsági
elnököknek, alelnököknek, a városi, regionális, és az országos kulturális
intézményvezetőknek, partnereinknek

2. Ismeretterjesztés
A Debreceni Művelődési Központ ismeretterjesztő tevékenységének célja a tudományok
népszerűsítése és a tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, az általános

műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése, állampolgári ismeretek
nyújtása és a művészi befogadás folyamatának elősegítése. Intézményi egységeink
szakmai tevékenységük során 2019-ben is kiemelt figyelmet fordítottak az
ismeretterjesztésre, változatos tartalmú elméleti és gyakorlati ismereteket közvetítve a
társadalomtudományok, természettudományok és művészeti ágak érintésével.
Ismeretterjesztő tevékenységünkkel minden célcsoportot megszólítottunk, változatos
formában, különböző szervezeti keretek között.
2.1. DMK Belvárosi Alkotóműhely
2019-ben gazdag ismeretterjesztő tevékenység valósult meg a DMK Belvárosi
Alkotóműhelyében. Nyitott Műhely címmel, két közösséggel (Grafikusok Ajtósi-Dürer
Egyesülete, Debreceni Fotóklub) együttműködve szerveztünk programsort, szakmai
ismereteket közvetítve a fotográfia és a grafika-festészet terén. A sorozathoz műtermi
beszélgetéseket is szerveztünk az év folyamán. Műhelyünk vendégei voltak: Palotai Erzsébet
festőművész, Illés Gábor fotográfus, Micskei István fotográfus.
A műhely gépeit ihasználva 2019-ben is számos workshop-ot szerveztünk, melyek
keretén belül a linometszéssel ismerkedhettek meg a látogatók. A foglalkozásokat Tamus
István grafikusművész ill. Pelei Katalin grafikus vezette.
2019 nyarán a Belvárosi Alkotóműhely két táborral csatlakozott a DMK Napsugár
Táboraihoz, melyek tervezésénél a műhelyben működő két közösség ( GADE, Debreceni
Fotóklub) szakmai tevékenységéhez kapcsolódtunk. Táboraink szintén az
ismeretterjesztés szolgálatában álltak.
A Vázlattól a műig című táborunk szakmai vezetője Tamus István grafikusművész, a nagy
múltú Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének elnöke volt. A táborba 8-16 év
közötti fiatalokat vártunk, akik az öt nap alatt az egyedi rajztól a többszínű nyomatig
jutottak el. Az ismeretterjesztés a tábor délelőtti szakmai programainál és a délutáni
szabadidős tevékenységek tervezésénél egyaránt nagy hangsúlyt kapott. Megnéztük a
Modemben a Mánia c. tárlatot, részt vettünk a hozzá kapcsolódó múzeumpedagógiai
foglalkozáson, valamint Velényi Rudolf Etno-Art előadásán.
Optika fotós táborunk városi szinten is hiányt pótolt. A táborba 10-16 év közötti
gyerekeket vártunk, akik Máthé András fotóművésztől sajátíthatták el a fotográfia
alapjait. A tábor szakmai programját úgy állítottuk össze, hogy az elméleti előadások, a
vetített képes beszámolók, és a szabadban fotózás megfelelően kiegészítsék egymást.
Igazából már a műhely kertje is sok témát adott a gyerekeknek, de a természetfotózás
mellett a portré és az épületfotó is szerepelt a programban. A fotóklub tagjai is e köré
szervezték délelőtti előadásaikat. Kiemelt volt az idei tematikánál a természetfotózás: a
pallagi Tündérkert varázslatos világából meríthettek ihletet a gyerekek. A szabaidős
tevékenység szervezésénél itt is fontos szerepet kapott az ismeretterjesztés: a gyerekek
Camera Obscura bemutatón ill. Micskei István fotográfus interaktív előadásán vehettek
részt, valamint a tábor vezetője, Máthé András műtermébe látogatva bővíthették tovább
szakmai ismereteiket.

Szeptember 21-én a Kulturális Örökség Napjai országos programjához is csatlakozott a
BAM a Nyitott Műhely sorozat workshopjával, ahol látogatóink Pelei Katalin grafikus
vezetésével a műhely muzeális értékű nyomdagépeit is kipróbálhatták. Ugyanezen a
napon a "Cívis vigasságok" című program keretén belül városnéző séta egyik állomása
volt a BAM, ahol a résztvevőket Horváth Péter helytörténész kalauzolta a „Reviczkyházak” között számon tartott egykori polgármester-házban.
2.2. DMK Belvárosi Közösségi Háza
A DMK Belvárosi Közösségi Házának ismeretterjesztő programjai közül kiemelkedő volt
az immár 56. alkalommal megrendezett LVI. Természetbarát hét 5 estés
előadássorozata - 2019. február 3-10-ig - melynek neves, szakmailag kimagasló előadói
változatos témájú előadásaik révén estéről estére megtöltötték a BKH Pódiumtermét.
2019. február 3. vasárnap

„Megyejárás” - Autóbuszos honismereti kirándulás
Hajdúdorogra és Hajdúnánásra, a megszokott
színvonalú szervezés és bónuszként különleges
meglepetés-program.

2019. február 4. hétfő

Kalifa Himalája expedició a Kancsenzongára. Varga
Csaba nagyváradi hegymászó élménybeszámolója.

2019. február 5. kedd

Hazajárók. Ábel nyomában Csíkcsicsótól New Yorkig.
A Duna TV-ből jól ismert, 2017-ben Príma Primissima
díjjal kitüntetett Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor
előadása az amerikai élményeikről.

2019. február 6. szerda

EURO-VELO 2018, avagy az én Tour de Franc-om. Két
keréken az Atlanti-óceánig és vissza Franciaország
kerékpárútjain. Hajja Attila túrabeszámolója.

2019. február 7. csütörtök

Vizi barangolások a Duna-deltában. Dr. habil. Juhász
Lajos előadása.

2019. február 8. péntek

Wass Albert havasai. A funtineli boszorkány
nyomában. Ferenczy Gábor honismereti túravezető
előadása.

2019. február 9. szombat

Bakancsos Bál.

2019. február 10. vasárnap

Zárótúra – Kocsis Lajos emléktúra.

A Debreceni Nyugdíjas Klubbal és a Nyugdíjas Óvónők Klubjával közösen egészségügyi
előadásokat szerveztünk, havi rendszerességgel, szakorvosok bevonásával. Minden
területet próbáltunk érinteni, ami az időskorban előfordul. (pl. magas vérnyomás
kialakulása és szövődményei, tüdőgyógyászat).
A DMK Diabétesz Klubjának hagyományos, egészségvédelmet, egészséges életmód
népszerűsítését szolgáló rendezvénye a Diabétesz Egészségnap, melynek során három
egészségügyi előadást hallhattak az érdeklődők a Belvárosi Közösségi Ház
Pódiumtermében: szív és érrendszeri betegségek prevenciójáról és kezelési

lehetőségeiről, visszerességről szerezhettek hasznos ismereteket, majd dietetikai
tanácsokat kaphattak. A vetítéssel kísért előadásokkal párhuzamosan, és azokat követően
különböző ingyenesen igénybe vehető egészségügyi méréseken vehettek részt a program
látogatói (vércukor-, és vérnyomásmérés, lábidegvégződés-mérés, szemvizsgálat). Az
előtérben különféle egészségvédő bio-termékeket, gyógyhatású készítményeket
ismerhettek meg az érdeklődők.

Az Ókori Egyiptomi Klub havi rendszerességű foglalkozásai során gazdag kulturális,
művészettörténeti ismeretanyaghoz juthattak látogatóink. A vetített képes előadások
keretében az érdeklődők megismerhették az ókori Egyiptom hajdan volt nagyságát, ezt az
egyedülálló, igen romantikus és gazdag ősi civilizációt. Az előadások témái között
szerepeltek pl. Fáraók asszonyai, Izisz lányai, Túlvilági utazás, Hétköznapi mágia.
Az elmúlt néhány évtized során számos új kutatási eredménnyel gazdagodott a magyar
őstörténettel és műveltséggel kapcsolatos képünk: ma már számos tudományterületen
állnak rendelkezésünkre olyan tények, melyek igazolják, hogy a szkíta-hun-magyar
művelődési folyamatosság nem „krónikás kitaláció”, nem a „dicső ősöket hazudni”
kényszere szülte koholmány. Ennek megfelelően kívántuk és kívánjuk felvonultatni
azokat a friss kutatási eredményeket egy hiánypótló előadássorozat keretében, melyek
meggyőző történeti, régészeti, néprajzi, művészet- és művelődéstörténeti adatokkal
hitelesítik, frissítik a korábbi feltevéseket és megerősítik eddigi tudásunkat. Ma már
teljesebb, igazabb, hitelesebb kép bontakozhat ki előttünk a magyarság múltjával
kapcsolatban. Ennek jegyében szerveztük 2019-ben havi 3-szori rendszerességgel az
eReDő Feltáruló magyar múlt előadássorozatunkat.
Az előadások közreműködői elismert előadók. Olyan jeles kutatók tisztelték meg
sorozatunkat, akik kiemelkedő szellemi teljesítményükkel meghatározó módon járultak
hozzá a betemetésre ítélt magyar múlt értékeinek „felszínre hozásához”. Pap Gábor
művészettörténész szerves műveltségünk kutatásának alapkérdéseit ismertette, Erdélyi
Balázs az építészettörténeti kormeghatározás Európa szerte jól ismert szakértője, a
magyar középkor épített emlékeinek datálási problémáiról és egyéb összefüggéseiről
beszélt. A betemetett magyar múlt egyik legizgalmasabb területe a rovásírás, melynek
legtöbb meglepetést tartogató – és vitát kiváltó – darabjai a Somogyi Antal hagyatékából
előkerült kódexek, ill. azok rovásírásos lapjai: erről tartott lebilincselő előadást Mandics
György író, művelődéstörténész.
Fontos terület a nemzetközi kitekintés, így az összehasonlító műveltségkutatás is: a
sorozatindító előadás keretében Kazahsztánból érkező néprajzkutató vendégünk,
Babakumar Khinayat a kazak tudományosság képviseletében mutatta be a kazak és a
magyar műveltség párhuzamait. De folytatódtak, továbbépültek korábbi témaköreink is,
így betekintést nyerhettünk a mitikus magyar történelem újabb fejezeteibe, az általános
eurázsiai lótisztelet régészeti összefüggéseibe és az eurázsiai műveltség körében élő
népek vizuális anyanyelvi örökségébe, a képírás kimeríthetetlenül gazdag emlékanyagába
is. Két alkalommal kellett módosítanunk a programon akadályoztatás, ill. betegség miatt,

valamint – ugyancsak vis maior miatt – dr. Bakay Kornél nem tudta megtartani az
előadását. A hagyományos kazak műveltség ősi rétegei és magyar párhuzamai Babakumar
Khinayat néprajzkutató, a történelemtudományok kandidátusa (Kazahsztán) előadása,
Korai magyar kereszténység középkori építészetünk leletei alapján, Erdélyi Balázs építész
előadása, Mitikus magyar történelem Nimródtól napjainkig. A magyar királyság
nagyhatalmi ereje IV. Béla korában, Szántai Lajos műveltségkutató előadása, A lovas és a
ló – avagy a lókultusz nyomai a sztyeppei lovasnépek régészeti hagyatékában, Makoldi
Miklós régész előadása, Az eurázsiai térség népeinek képírásos öröksége Vetró Mihály
nemezműves, a Népművészet Ifjú Mestere előadása, Az íj és a nyíl ösvényén – hazafelé ,
Őskutatás: tények és teendők, Pap Gábor művészettörténész előadása, Mitikus magyar
történelem Nimródtól napjainkig, Szent László kora. Csillagok közt fényességes csillag –
Szent László király fénye. Szántai Lajos műveltségkutató előadása, Rovásírásos kódexek,
avagy a történelem, amelyet magyarok írtak magyaroknak. Dr. Mandics György
művelődéstörténész előadása
A technikai forgatókönyv szerint valósultak meg a programok, az előkészítésben a DMK
munkatársai a legjobb tudásuk és a technikai forgatókönyv szerint, az elvárt magas
szinten látták el feladatukat.
Önfenntartó módon, három civil szervezet és a DMK példaértékű együttműködésével,
résztvevői támogatásokból valósult meg az ingyenes, nyitott lakossági program. Közel
1.500 fő látogató vett részt összesen a 32 előadáson. Az előadásokon folyamatosan kaptuk
a pozitív visszajelzéseket. A vélemények egyöntetűek voltak, hogy a rendezvény
hiánypótló, jó kezdeményezés, amit a teltházas alkalmak is bizonyítanak.
Az elmúlt néhány évtizedben és napjainkban is új lendületet kapó eredetkutatás sorra
igazolja mind a magyar hagyomány, mind a korabeli tudományosság meggyőződését
szkíta-hun eredetünkről. Az újévben tovább ismerkedünk az oknyomozó
történettudomány, a régészet, és a mitikus történetkutatás legfrissebb eredményeivel,
emellett be kívánjuk vonni az előadások tárgykörébe képírásos művészeti hagyatékunkat
és az archeogenetikai vizsgálatok legújabb tényeit is.

2.3. DMK Csapókert Közösségi Háza
A Csapókerti Közösségi Ház ismeretterjesztő programjai, előadásai többségében a
közösségek foglalkozásain, rendezvényein valósultak meg. Ezek a csoportok a Csapókerti
Kertbarát Kör, Életfa Idősek Klubja, Nefelejcs Természetjáró Kör, Magyar Kaktusz
és Pozsgás Társaság, Vadászgörény Klub, Csapókerti Gombász Klub.
Az előadások témája ennek megfelelően a csoportok profiljának megfelelő, sokrétű.
Kertészeti, egészségügyi, egészséges életmóddal kapcsolatos, történelmi, néprajzi
előadások, szakmai kirándulások, tájékoztatók aktuális kérdésekről.
Kirándulások:
Az Életfa Idősek Klubja tagjai látogatást tettek a Déri Múzeumba, ahol „A másik főváros
– Kossuth és Debrecen 1849” című időszaki kiállításon megtekintették a magyar Szent

Korona hiteles másolatát. Meglátogatták a Csapókerti református templomot, ahol
Lakatos Zoltán lelkész mesélt nekik a templom építésének történetéről. Ősszel a csoport
tagjai autóbusszal Hollókőre kirándultak, megtekintették a falu nevezetes épületeit,
múzeumait, természeti és kulturális kincseit, megismerkedtek a településhez fűződő
legendákkal.
A Csapókerti Kertbarát Kör tavaszi metszési bemutatón vett részt Pallagon, és
látogatást tett az Erdőspusztai Bemutatóház és Arborétumba.
A Csapókerti Gombász Klub tavasztól-őszig gombaismereti terepgyakorlatokat tartott.
A Nefelejcs Természetjáró Kör tagjai rendszeresen szerveznek városnéző túrákat.
Ismeretterjesztő előadásokat több kiállításmegnyitóra is szerveztünk, pl. a „Csapókert
anno…” címet viselő fotó- és dokumentumkiállítás megnyitóján Dr. Vajda Mária PhD
néprajzkutató tartott érdekes helytörténeti előadást a városrész múltjáról, történetéről.
Együttműködő partnereink, előadóink: Dr. Sápi Levente, Szászi Róbert, Ficzere Miklós,
Gesztelyi Tamás, Dr. Vajda Mária, Juhász Erika, Bárdosi Ildikó, Nagy Attila, Gencsi Zoltán,
Természettár, Matúra és Natúra Alapítvány, Cívis Praxisközösség.
2019-ben a következő ismeretterjesztő rendezvények, események valósultak meg a
Csapókerti Közösségi Házban:
Egészségnapok (február, április, október)
Egészségnapjaink keretében elsősorban az időskori egészségügyi problémákra
koncentráltunk (az egészségmegőrzés lehetőségei időskorban, mozgásszervi betegségek,
lelki egészségvédelem, mentális betegségek)
Cyberbullying vagy internetes zaklatás (március 22.)
Rendhagyó tanórát szerveztünk általános iskolásoknak és pedagógusoknak, ahol
Gesztelyi Tamás mentálhigiénés szakember beszélt erről a napjainkban sajnos igencsak
aktuális témáról. Az előadás közben a résztvevők kérdezhettek is, utána pedig
négyszemközti beszélgetésekre is volt lehetőség.
A környezetvédelem és a fenntarthatóság számos alkalommal fókuszba került. „A Föld
napja” (április 22.) alkalmából környezet- és természetvédelmi ismeretterjesztő sorozatot
szerveztünk gyermekek és felnőttek/idősek számára, együttműködve a Csapókerti Baráti
Kör Egyesülettel, a Csapókerti Kertbarát Körrel, és a Magyar Kaktusz és Pozsgás
Társasággal és a debreceni Természettárral. A sorozat előadásokból, rendhagyó
tanórákból állt.
Váradi Zoltán, a debreceni Természettár vezetője ill. a Matúra és Natúra Alapítvány elnöke
két alkalommal tartott vetített képes ismeretterjesztő előadást a környezettudatosság
jegyében Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás ill. a debreceni Nagyerdő
élővilága témákban, ill két alkalommal került sor rendkívüli történelemórára.
Növénytani ismereteket közvetítettünk Ficzere Miklós (Magyar Kaktusz és Pozsgás
Társaság) Szukkulens történetünk ki nem mondott titkai az 1800-as évek elejéről
(április 27.) című előadásával.

A Modern Ifjúsági Egyesülettel közösen szerveztük az elsősorban fiataloknak szóló III.
Mini Con (szeptember 28.) c. rendezvényt, ahol az érdeklődők távol-keleti országokat
bemutató előadásokat, tánc- és harcművészeti bemutatókat láthattak, hallgathattak.
A Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttessel szervezett Gyere velünk Sárközbe!
(október 20.) c. rendezvényen az érdeklődők megismerkedhettek a Sárköz
néphagyományaival, népviseletével.
Zenei ismeretterjesztés valósult meg Bárdosi Ildikó népdalénekes Rákóczi-emlékév
alkalmából tartott "A kuruc kor zenéje" c. interkatív előadása alkalmával. Hegedűn
közreműködött Molnár Miklós.
Szintén zenei ismeretkehez juthattak látogatóink a „Gyere velünk a vajdasági
Tiszamentére” (november 16.) c. programunk során. A Főnix Gyermek- és Ifjúsági
Néptáncegyüttessel közös rendezvényen a vajdasági Tiszamentén élő magyarok
tradicionális táncéletéről és a dél-alföldi tamburazenéről hangzott el előadás, valamint a
Tiszamente népi öltözetét is megismerhették a résztvevők.
A digitális ismeretközvetítésre is nagy hangsúlyt fektettünk ismeretterjesztő
tevékenységünk során. A Modern Ifjúsági Egyesülettel közösen szerveztük Gamer Show
Debrecen 2019 c. programunkat (április 13.), elsősorban a fiatalokat megszólítva. A
rendezvényen az érdeklődők előadásokat hallhattak az alternatív Facebookról, a
mesterséges intelligenciáról és Debrecenről, mint okosvárosról.
A Generációk Tudásáért Egyesülettel kötött együttműködési megállapodásunk
keretében heti rendszerességgel tartottunk foglalkozásokat, amelyeken középiskolás
diákok segítették az idősebbeket eligazodni a digitális világban, tanították őket az
okostelefonok, tablettek használatára.

2.4. DMK Józsai Közösségi Háza
A Józsai Közösségi Ház kiemelt feladatának tekinti a látogatók tudásának, ismereteinek
bővítését. Az ismeretterjesztő alkalmainkat úgy állítottuk össze, hogy széles korosztályi
réteg találjon megfelelőt a maga számára.
2019-ben is kiemelt figyelmet fordítottunk az ismeretterjesztésre. Igyekeztünk a
programokat úgy összeállítani, hogy széles körben tudja kielégíteni látogatóink igényeit
minden korosztályban.
Kertészeti ismereteket közvetítettünk az alábbi programok, előadások révén:


A pálinkafőzés titkai (Józsai Pálinka és Pogácsaverseny keretében):
pálinkamester előadása a használatos technológiákról.



Törvények, jogszabályok (Józsai Pálinka és Pogácsaverseny keretében) Vám és
pénzügyőrség előadása

Az év során gazdag ismeretanyaghoz juthattak a Józsai Közösségi Ház látogatói a
néphagyomány (népművészet, tárgyalkotás, népzene, néptánc) tekintetében a következő
programok, programelemek, előadások során:


Birinyi József hangszerbemutatója óvodásoknak: közel 50 népi hangszer
megszólaltatása, bemutatása. Partner a Józsai Kerekerdő Óvoda.



Amit a KÓTA minősítésről tudni kell (I. Cívis Népzenei Konferencia) : – Birinyi
József népzenész, a KÓTA társelnöke előadása



Hangszerbemutató és előadás (I. Cívis Népzenei Konferencia ) - Kálmán Péter
Cucás népzenész, a Szeredás Népzenei Együttes vezetője



Szakmai kihívások (I. Cívis Népzenei Konferencia) – Bárdosi Ildikó
népdalénekes, a Népművészet Ifjú Mestere előadása



Népzenei hagyományok a Kárpát-medencében ( I. Cívis Népzenei Konferencia
) – Bistey Attila néptánc pedagógus előadása



Hímezzünk közösen! – a Debreceni Művelődési Központ hímző szakköreinek
szakmai találkozóján Bátori Józsefné tartott bemutatóval színesített szakmai
előadást. Az ismeretek bővítése mellett a kapcsolatok erősítése volt az esemény
célja.



Itt a farsang! – Deák Viktor és Varga Luca előadást tartott a farsangi
hagyományokról



Dr. Varga Sándor tánckutató, egyetemi adjunktus (Szegedi Tudományegyetem )
bemutatta SZÉK település történetét és a hagyományos széki táncrend-et
(Határtalan találkozások –Vendégünk Szék település – két napos rendezvény)



Filep Klára és Filep Sándor a Széki Hagyományőrző Szalmakalap Néptánc Együttes
vezetői a Széki hagyományokról és a széki viseletről beszélt a hallgatóságnak,
illetve viselet bemutatót is tartottak. (Határtalan találkozások –Vendégünk Szék
település – két napos rendezvény)



Bemutatkoztak a Széki kézművesek: a hímző, a bútorfestő, a csizmadia, akik
mesterségeik eszközeit, fogásait, elkészült darabjait is bemutatták. (Határtalan
találkozások –Vendégünk Szék település – két napos rendezvény)



Hangszerbemutató - (Nyári Néptánc tábor) – a gyerekek megismerték a
töröksípot,
nádsípot,
furulyát,
kecskedudát,
kavalt,
hosszúfurulyát.
Közreműködött a Szeredás Népzenei Együttes



A Kárpát medence tájegységei - (Nyári Néptánc tábor) a gyerekek a mai magyar
nyelvterület különböző tájegységeinek kultúráját ismerték meg néptánccal,

népviselettel,
népdallal,
hangszerekkel,
néphagyományaival
Közreműködött Deák Viktor és Varga Luca néptánc oktatók

együtt.

Számos alkalommal teremtettünk lehetőséget a látogatók történelmi ismereteinek
bővítésére is.


Talpra Magyar! c. programunkon az 1848-49-es forradalom emlékére
hallgathatták meg a résztvevők Gárdonyi Sándor történész előadását.



„Történelmi zászlók” (3 alkalommal) - A magyarok évezredes történetének
nagy alakjait, jelentős fordulópontjait mutattuk be történelmi zászlókon keresztül
az 1848- 49-es forradalom és szabadságharc 131. évfordulójára emlékezve a
Csokonai Nemzeti Színház művészeinek közreműködésével (vetítéssel, zenével,
prózával és versekkel).



A Rákóczi-emlékévhez kapcsolódva több értékes programmal közvetítettünk
történelmi ismereteket:

-

„Felszakadnak a dicsőséges magyar nemzet sebei” címmel tartott Oláh László
nyugállományú alezredes előadása
„Az Isten az igaz ügyet nem hagyja el” - filmvetítéssel egybekötött előadás
„A Rákócziak nyomában”” - Gárdonyi Sándor történész előadása
„Rákóczi a filmművészetben” – filmvetítéssel egybekötött előadás



„Történelmi emlékeink” - 56-os megemlékezés és történelmi előadás:– Gárdonyi
Sándor történész előadása

Egészségügyi ismereteket (testi-lelki egészség) is több alkalommal közvetítettünk
különböző témájú előadások, prevenciót célzó programok során szakavatott előadók
közvetítésével.


Nyitni –kék ILCO Nagy egészségnap: Szűrés és prevenció Dr Varga Attila
urológus-sebész előadása. Együttműködő partner az ILCO Egyesület.



Az öreg kor sajátosságai – előadás Ujváriné Dr. Siket Adrienn előadása



Előadás a kecsketejes szappan készítéséről




Egészségmegőrző előadás, avagy az orvos válaszol (2 alkalommal)
A Lelki navigáció c. előadássorozat témája az egészséges család, a családtagok
betöltött szerepe, a konfliktusok és megoldásuk.
Előadók: Kovács Tiborné addiktológiai konzultáns, mentálhigiénés lelkigondozó,
Dankó Ferenc mentálhigiénés lelkigondozó, lelkész és Szőllősi Árpád lelki vezető,
terapeuta
Az előadássorozat az alábbi témaköröket ölelte föl:
 Az otthon melege – a család, mint ajándék


















Hát én immár kit válasszak –a párválasztás rejtélyei
Együtt éltek, míg…- a jó házasság titkai
Van e fény az alagút végén? – gyász
Ön dönt… - szenvedélybeteg a családban
Bekapcsolódás – ünnepek, szabadidő, pihenés
A kis jövevény – gyermeknevelés kisgyermekkorban
Mi történt az én kicsikémmel?- gyermeknevelés tinédzserkorban
A gyengébbik nem? – női szerepek
Az erősebbik nem? - férfi szerepek
Búcsú és újrakezdés – a válás elkerülhető
Újra tervezés – Üres fészek
Az aranyifjak vagy: az arany ifjú kor? – az öregedés művészete
Napi veszekedés – konfliktusok és megoldások
Mi az értelme? – a család misztériuma

Reménypont- Életmódklub:
Kétheti rendszerességgel tartotta foglalkozásait (összesen 23 alkalommal).
Többször szerveztek előadásokat és bemutatókat Hegyes Horváth Géza lelkész és
Kunkli Balázs bio-mérnök közreműködésével. A meghívott előadók az egészséges
életmódot szem előtt tartva adtak táplálkozási, életmódbeli, lelki tanácsokat az
előadásaik során. A 15-20 fős törzsközönség mellett több érdeklődő is látogatta az
előadásokat.
A Lelki navigáció és a Reménypont- Életmódklub programjai az Adventista
Egyházzal együttműködve valósultak meg .



Előadásaink révén fontos ismeretekhez juthattak látogatóink a balesetmegelőzés
terén is. („Háztartási, közúti balesetek megelőzése” - Kovács Mihály rendőr
százados előadása, Közbiztonsági előadás - rendőrségi közreműködéssel, SZEM
mozgalom – ismeretterjesztő előadása )

Magyar Nyelv Napi játékos vetélkedőnk és a hozzá kapcsolódó ismeretterjesztő előadás
szintén értékes tudást közvetített.
Zenei ismereteiket bővíthették vendégeink „Legyen a zene mindenkié! c. vetélkedőnk és
előadásunk alkalmával.
Kiállításainkat a témához kapcsolódó ismeretterjesztő előadással egybekötve nyitottuk
meg.




Széki emberek - Oláh Tibor fotóművész előadása Szék településről
Régi korok emlékei – Bátori Józsefné hímző és szövő népi iparművész előadása a
falvédőkről
Örökség gyermekeinknek- szekérmakett kiállítás – Mátrai Nagy Andrea
etnográfus előadása

A jövőben igyekszünk a fiatalabb korosztály tagjait is elérni programjainkkal.

2.5. DMK Homokkerti Közösségi Háza
2019-ben számos ismeretterjesztő programon vehettek részt a Homokkerti Közösségi
Ház látogatói, ahol gyermekek és felnőttek egyaránt sokat tanulhattak, számos új
ismerettel gazdagodhattak többek között a komolyzene, irodalom, várostörténet,
sporttörténet és természettudományos ismeretek terén.
A DMK Homokkerti Közösségi Háza 2019-ben ismételten helyszínül szolgálhatott a
„Komolyra fordítva” címet viselő komolyzenei rendezvénysorozat havi
rendszerességű alkalmainak. 2017-ben azzal a céllal vágtunk bele a klasszikus zene
Homokkerti Közösségi Házban történő meggyökereztetésére, hogy a kultúra szellemi
megragadása és megismerése minél szélesebb palettán valósulhasson meg. Ennek
megfelelően hatékony és gyümölcsöző kapcsolatot építettünk ki a Debreceni Egyetem
Zeneművészeti Karával, melynek következtében tehetséges fiatalok közreműködésére
(fuvola-, fagott-, hegedű-, zongoraművészek) számíthattunk. Ezek az alkalmak egyszerre
szolgálták a tartalmas kikapcsolódást és ismeretszerzést.
Szintén zenei ismeretterjesztés valósult meg hangszerbemutató programunkon, ahol
Jantyik Hanna tartott kiváló prezentációt a fuvolák világáról, az elméleti ismereteket
csodálatos fuvolajátékkal téve élményszerűvé. Meghívott vendégeink ez alkalommal a
Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai voltak.

A Homokkerti Közösségi Ház komoly teret szánt a lírai ismeretterjesztésnek is. Ennek
keretében valósult meg a Magyar Költészet Napja alkalmából szervezett esemény, a
Homokkerti Irodalom-Birodalom, és a Bálint szenvedélyes szerelmes versei,
valamint a Szép kor, bölcs élet címet viselő programunk is. A Magyar Nyelv Napja
alkalmából anyanyelvünk szépségeire hívtuk fel a figyelmet. Beszéljünk magyarul!
címmel. A versek szeretete a Homokkertben alapvető jelentőségű és jelentős igénnyel bír,
ami kifejezetten örömre ad okot.
A Közösségek Hete keretében a Homokkerti Nyugdíjasklub tagjaival „Debrecen
címerének nyomában” címmel Debrecen város címerének megismerését célzó
városismereti sétán vettünk részt. A Főnix a megújulás, a pálmafa az örökkévalóság, a
Bárány Jézus Krisztus, a helvét zászló a reformáció kálvini irányát, a Bárány alatt lévő két
könyv pedig az Ó-és Újszövetséget jelentik. A Zászlós Bárány képe a Jelenések könyvéből
származó motívum, amely a végső időkben való teljes győzelemre utal. Érdekesség, hogy
Debrecen városának címere és a Református egyház címere majdnem tökéletesen egyező,
nem véletlenül. A címert az egyház vette át a várostól, jól mutatva miért nevezhető
Debrecen a Kálvinista Rómának.
„Álmaimban Európa” című programsorozatunk előadásaival földrajzi és történelmi
ismereteket közvetítettünk. Az érdeklődők közössége betekintést nyerhetett más európai
országok történelmébe, földrajzába, alapvető jellegzetességeikbe, így bővítve a kialakult

tudásbázist. Kultúrák találkozása címmel ebben az évben is szerveztünk programot
külföldi fiatalok bevonásával.
A 2018-ban indított Ember-Állat Kulturális Találkozó programsorozat célja, hogy a
gyerekek ismeretterjesztő célzattal közelebbről ismerkedjenek meg bizonyos
állatfajokkal, és a hozzájuk köthető versekkel, mesékkel és dalokkal. Nagy örömünkre
szolgált, hogy a Homokkerti Pitypang Óvodából alkalmanként mintegy száz gyermek
érkezett a rendezvényre, továbbá általános iskolás gyerekeket is bevonhattunk
programunkba.
A kutyák megismerése, megszeretése, valamint a felelős állattartás jegyében szerveztük
2019-ben is a III. Kertvárosi Kutyák Karneválját, remélve hogy a kutyaiskola
munkatársaival szövetségben ismereteket és élményeket adhatunk az érdeklődőknek.
Ebben az évben már a III. Kertvárosi Kutyák Karneválja valósult meg a Debreceni
Kutyaiskolával partnerségben.
Kreatív Kézműves Kalandok és Alkossunk nagyot! című programjainkkal a nemezelés
és a bőr felhasználásának csodájára és lehetőségeire mutattak rá a tímárházi
munkatársak vezetésével. A programokon mind óvodás, mind általános iskolás gyerekek
örömmel vettek részt.
Futballnemzet meggypirosban c. kiállításunkkal éa hozzá kapcsolódó
programelemekkel sportörténeti ismereteket közvetítettünk. Egykori válogatott játékosok
által dedikált mezek kiállításával, bemutatásával idéztük föl az Aranycsapat által elért
kiemelkedő eredményeket.
A fenti rendezvények kiválóan és széles körűen biztosították az ismeretterjesztést a DMK
Homokkerti Közösségi Házában.
2.6. DMK Honvédtemető és Mauzóleum Emlékhely
A DMK üzemeltetésében működő Honvédtemető és Mauzóleum Emlékhely az év
folyamán nemzeti történelmünk eseményeihez, évfordulóihoz kötődve számos
megemlékezés, koszorúzás helyszínéül szolgált (Kossuth Emléknap, a doni csata
áldozatainak emléknapja, nemzeti ünnep 1848-49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója, debreceni 1. bombatámadás évfordulója, aradi vértanúk emlékünnepsége,
nemzeti gyásznap) debreceni általános és középiskolák (Szent Efrém G.k. Általános Iskola,
Ibolya Utcai Ált. Iskola, Kereskedelmi Szakközépiskola,), intézmények (Polgármesteri
Hivatal, Honvédség, Helyőrségi Parancsnokság) pártok, és civil szervezetek (POFOSZ,
természetjáró közösségek) részvételével. Az év során több alkalommal valósult meg
vezetett séta, rendhagyó történelemóra, szakkör és nyári tábori program, melyek szintén
az általános és középiskolás tanulók történelmi ismereteinek gyarapításához járultak
hozzá. Az épített örökséget is képviselő Honvédtemető és Mauzóleum Emlékhellyel 2019ben is csatlakozott intézményünk a Kulturális Örökség Napjai országos
programsorozathoz. A meghirdetett szeptemberi napokon mintegy 400 látogató
ismerhette meg vezetett séták keretében a temetőkertben található történelmi
vonatkozású emlékműveket, a Marschalkó János szobrászművész által készített „Haldokló
oroszlánt”, a 48’-as emlékoszlopot, a magyar és más nemzetiségű hősök sírjait, ill. a Hősök

Mauzóleumát a Hadtörténeti Múzeum I. és II. világháborús kiállítási tárgyaiból álló
állandó kiállítással.

2.7. DMK Kismacsi Közösségi Háza
A természettudományos ismeretterjesztés és a környezetvédelem szolgálatában állt a
Kék bolygó védelmében c. interaktív foglalkozás, melyet a Föld Napja alkalmából
szerveztünk. Az óvodásokat megszólító programra vendégelőadóként Szilágyi Mariann
gyermekkönyvtáros érkezett a Méliusz Benedek Elek fiókkönyvtárából A könyváros
szakember az óvodások világához igazodva kortárs mesével (A vízcsepp útja) mutatta be
a környezet védelmének fontosságát. A foglalkozás második részében a résztvevők papír
halacskákat készítettek az előtérben felállított asztaloknál.
Az Ép testben c. egészségvédő délután alkalmával Szebenszki Erzsébet dietetikus
tartott előadást aMacsi Nyugdíjasklub tagjainak, melynek témája az egészséges
táplálkozás volt, különös tekintettel az időskorúak tápanyagszükségletére. Az
ismeretterjesztő előadást az előadó képekkel, érdekességekkel illusztrált diasorral
egészítette ki, majd az előadás végén kérdéseket tehettek fel a résztvevők, az előadó pedig
kitért a csoport érdeklődése szerinti témákra is.
A generációs tudásátadásra épülő Nagyanyáink praktikái sorozat keretében került
megrendezésre "Szita, szita…"- kenyérsütés a kenyér világnapja alkalmából c.
programunk 2019.10.17-én. A kenyérsütés műveleteit - az előkészületektől a sütésig - a
Macsi Nyugdíjas Klub tagjaitól sajátíthatták el a gyerekek, élményszerűen szerezve
ismereteket a mozzanatokról. Kis vendégeink maguk is kipróbálhatták a tésztagyúrást,
dagasztást, a kiflik és perecek formázását. Amíg a cipók és péksütemények megsültek a
kismacsi kemencében, a gyerekek egy papírszínházas mesét hallgattak meg a
könyvtárpontban, a mese végeztével pedig közösen fogyaszthatták el az elkészült
finomságokat. Programunkon Nagyné Szerencsi Erika lelkész mondott köszöntőt, beszélt
a kenyérről, mint jelképről a keresztény kultúrában, szintén értékes ismereteket
közvetítve a hallgatóság számára.
2.8. DMK Nagymacsi Közösségi Háza
A Nagymacsi Közösségi Ház ismeretterjesztő tevékenységének gerincét a közösségek
ilyen irányú tevékenysége adta a 2019-es évben.
Kiemelkedően fontos része a Nosztalgia Hajnalcsillag Nyugdíjas Klub foglalkozásai
keretében megvalósuló ismeretterjesztés volt. A Debreceni Rendőrkapitányság
Közlekedési Osztályával együttműködve balesetmegelőzési előadáson szerezhettek
közlekedésbiztonsági ismereteket, ill. a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtárral
együttműködve összesen 5 alkalommal vettek részt a város különböző kulturális pontjait
bemutató sétán, kiránduláson. Emellett rendszeresen kaptak új ismereteket a nyugdíjas
klub tagjai összesen 8 alkalommal, előadás, kvíz, vetélkedő formájában, a klub kereti
között.
A kétheti rendszerességgel működő Főzőklub szerveződésének alapja a gasztronómiai
tudásmegosztás. Recepteket cserélnek és próbálnak ki közösen, emellett rendszeresen

foglalkoznak konyhai
tapasztalatcserével.

technológiákkal,

ételkészítési

eljárásokkal

kapcsolatos

A 2019 júniusáig futó TOP-6.9.1-15-DE1-2016-00001 „A társadalmi együttműködés
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása DebrecenNagymacs városrészen” című projekt keretében zajlott a Macsi kert - közösségi kert
program, mely a közös kertészkedésen felül ismeretterjesztő előadásokat,
tudásmegosztást is magában foglalt, havi gyakorisággal. Ugyan a projekt lezárult, de a
közösségi kert programban részvevők a 2020-as évben is tovább kívánják vinni a
tevékenységet. Egy helyi fiatal kertészmérnök vezetésével tovább folytatódnak az
ismeretterjesztő előadások a kerti „holtszezonban” és a tagok aktívak az egymás közötti
tudásmegosztásban is.
Ugyanezen projekt keretében a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Zenevarázs
programsorozatának keretében „Zenebölcsi” zenei foglalkozást szervezett a
családosoknak 8 alkalommal, valamint Leánykörtáncok dalai címen népdalokat énekelt
és tanított Bárdosi Ildikó népdalénekes, Népművészet Ifjú Mestere 4 alkalommal.
A Héra Egyesület egészségvédelmi előadássorozatának 7 előadásával járult hozzá a
nagymacsi ismeretterjesztéshez.
A 2019-es évben indult MacsiCafé közösségi kávézó projekt önkéntes tagjai körében
felmerült az igény arra, hogy szélesebb körű és mélyebb ismereteket szerezzenek a kávé
készítés hagyományaival, technológiájával és a kávézás kulturális szokásaival
kapcsolatban. Így a kávézó saját forrásából a 2020-as évben terveznek kávéház
látogatásokat, ahol bővíthetik az 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, támogatás a klubon keresztül. Ezért
keressük a lehetőséget hozzáértő szakembereket meghívására a jövőben.
2.9. DMK Ondódi Közösségi Háza
A 2019-es évben a TOP-6.9.2-16 projekt keretében ismeretterjesztő előadássorozat
valósult meg a DMK Ondódi Közösségi Házában február és május közötti időszakban
összesen 4 alkalommal.
Az ismeretterjesztő előadásokkal elsősorban az egészséges életmódra és a
környezettudatos ökológiai gondolkodásra kívántuk felhívni a figyelmet az
ismeretterjesztés, szemléletformálás, közös gondolkodás céljából. Az előadásokat több
korcsoport számára terveztük.
Első alkalommal Kothalawala Judit, a cívis Praxisközösség képviselője tartott
ismeretterjesztő előadást az időskori egészséges táplálkozásról.
Második előadásunk témájával (Ökovárosok - komposztálás) a városrész teljes felnőtt
lakosságát céloztuk meg, előadónk a debreceni Természettár vezetője, Váradi Zoltán volt.

Harmadik alkalommal Csűri Liselotte pszichológustól kaphattak gyermeknevelési,
dietetikai tanácsokat a kisgyermekes szülők.
A Fenntartható és modern ökovárosok - hulladékgazdálkodás c. előadással a
környezettudatos gondolkodásra, a környezetünk védelme érdekében való egyéni
felelősségvállalásra hívtuk föl a figyelmet.
A 2020-as évben a tavalyi év végén indult Baba-Mama klub tagjai számára lesz érdekes a
kölcsönös tudásmegosztás támogatása és a kisgyermekneveléssel kapcsolatos
ismeretterjesztés.

2.10. DMK Tímárház- Kézművesek Háza
2019 első félévében - amíg a Tímárház felújítása meg nem kezdődött - havi
rendszerességgel tartottunk ismeretterjesztő előadásokat elsősorban népi kézművesség
témában.
A Tímárházban működő Tiszta Forrás Hímzőkör, a Csipkeverő Szakkör, valamint a
Csetneki Csipkekészítő Szakkör külön meghirdetett foglalkozásai alkalmával más hímzőcsipkekészítő szakkörök vezetőinek, szakembereinek bevonásával szerveztünk olyan
eseményeket, ahol egy-egy tájegység jellemző motívum- és mintakincs elemzésén túl,
azok mai nyelvre való lefordítása, modern felhasználási lehetőségei voltak az előadások
mozgatórugói.
Több alkalommal volt vendégünk a félév során Dr. V. Szathmári Ibolya etnográfus, majd
szűrrátét minták tekintetében Bak Zoltán szűrkészítőt, valamint Magyari Márta
etnográfust is vendégül láttuk.
2.11. DMK Újkerti Közösségi Háza
Az Újkerti Közösségi Ház 2019-ben is kiemelt figyelmet fordított az ismeretterjesztésre
szakmai tevékenysége során.
A Kertbarátköri Vezetőségek Téli Népfőiskolai Képzése 2019-ben 29. alkalommal
került megrendezésre a Mathiász János Kertbarát Körrel együttműködve. A négyalkalmas
előadássorozaton elsősorban a kertbarátkörök vezetői és tagjai vettek részt, de a
hallgatóság soraiban a témakörök iránt érdeklődő civil résztvevők is szép számmal
megfordultak. A részvevők számos hasznos gyakorlati ismeretet szerezhettek a
növényvédelemről, gyümölcstermesztés időszerű kérdéseiről, a hajdúsági és homoki
szőlőtermesztésről, a bogyós gyümölcsök és zöldségek termesztésének sajátosságairól,
meghallgathatták a növényorvos tanácsait. Az ismeretterjesztést szolgáló
programsorozat zárásaként került sor a Megyei Borverseny eredményhirdetésére, ahol
három kategóriában - fehér bor, nemes vörös bor és vörös bor - díjazták a bortermelőket
arany, ezüst és bronz minősítéssel.
2019-ben hat alkalommal került megrendezésre a „Géniusz kupa” gyermek
sakkverseny, 4 korosztályban. A versenyre Miskolcról, Biharkeresztesről, Karcagról,

Kisújszállásról, Hajdúszoboszlóról, Szatmárnémetiből és Csengerből is neveztek
versenyzők. A sakk – mely egyszerre sport, játék és tudomány - rendkívül jótékonyan hat
az értelmi képességek, mindenekelőtt a megértést és a problémamegoldást biztosító
gondolkodás fejlődésére, segíti a szabályrendszer kialakulását, a versenyszellemet és
közösségi gondolkodás erősítését. Az egyes korcsoportok 1-3. helyezettjei érmet, 4-6
helyezettjei oklevelet kaptak eredményeikért.
Az Újkerti Közösségi Ház éves tematikus játszóházi programsorozatának számos
eleme szintén az ismeretterjesztés szolgálatában állt. Az évkör ünnepeinek, jeles
napjainak megismertetése, gyökereink, hagyományaink közös megélése minden évben
kiemelt feladatunk. Ünnepnapjainkhoz számos, a mai gyerekek, fiatalok számára kevéssé
ismert népszokás, babona, hiedelem kapcsolódik, melyeket változatos eszköztárral –
vetítéssel, játékokkal, előadásokkal, interaktív bemutatókkal, zenével, tánccal – tettünk
élményszerűvé, könnyen befogadhatóvá, s éltünk meg a foglalkozások alkalmával.
„Kicsi vagyok, székre állok…” c. újévköszöntő programunk során az évkezdethez
kötődő népszokásokkal, hiedelmekkel ismerkedtünk, újévköszöntő dalokat, rigmusokat
tanultunk, így zárva a karácsoyni ünnepkört, s vezetve át a gyerekeket a farsangi
ünnepkörre.
Busó kiállításunkon és a hozzá kapcsolódó farsangi játszóházi programon a mohácsi
busójárás hagyományvilágából kaphattak ízelítőt az Újkerti Közösségi Ház látogatói. A
démonikus álarcairól híres busójárás a mohácsi sokácok hosszú múltra visszatekintő
farsangi alakoskodása, az UNESCO emberiség szellemi örökségek listáján is szereplő
hungaricum, a hazai farsang nemzetközi hírű eseménye. A kiállításon hagyományos
busómaszkok által ihletett, természetes anyagok felhasználásával készült álarcokat,
öltözeteket, ill. a busók jellemző kellékeit (zajkeltő eszközök, kereplő, mosósulyok, teknő,
kolomp stb.) tekinthették meg az érdeklődők interaktív tárlatvezetéssel, miközben
megismerhették a sokác népzenét is. Interaktív játszóházunkban háromfős
csapatokban, játékos feladványokat megoldva mérhették össze a busójárásról és a
farsangi hagyományokról szerzett ismereteiket a gyerekek.
Kézműves műhelyünkben - az alkotás örömét megtapasztalva - karakteres
busóálarcokat és a busók kellékeire emlékeztető farsangi zajkeltő eszközöket
készíthettek az alkotni vágyók.
„1848 Te csillag” címmel rendeztünk ’48-as játszóházat márciusban általános iskolások
számára, ahol játékos ismeretterjesztő program keretében emlékeztünk meg az 184849-es polgári forradalom és szabadságharc eseményeiről. Huszárhagyományok
felelevenítésével, katonadalok közös éneklésével, 48-as dokumentumok (Nemzeti dal
kézirata, 12 pont, Bánk bán plakát, Kossuth-bankó) másolatának bemutatásával, a
Debreceni Népi Együttes forradalmi táncházával, valamint kézműves játszóházzal vártuk
a gyerekeket. A hangulatos délutánon a népzene, néptánc, és kézműves
alkotótevékenység eszköztárának segítségével erősíthettük a gyerekek nemzeti
identitástudatát, s járultunk hozzá történelmi ismereteik elmélyítéséhez, gyarapításához.
Szent Patrik napi játszóházunkban vetített előadás, beszélgetés, interaktív játékok,
daltanulás és kézművesség során ismertettük meg a gyerekeket az ír nemzeti ünnep

történetével, hagyományaival, Szent Patrik legendájával. Programunkkal egyúttal a
gyerekek más népek kultúrája iránti nyitottságát is előmozdítottuk.
Hagyományőrző húsvéti játszóházunk célja az ünnepkör népszokásainak
megismerése, közösségben történő megidézése volt. Az ünnephez kötődő szokásokat
(ételszentelés, húsvéti locsolkodás, húsvéti korbácsolás, barkaszentelés, komatál küldés
stb.) interaktív formában, közösségi keretek között ismerhették meg a résztvevők, majd
a kézműves alkotótevékenység örömét megtapasztalva sajátíthatták el a tojásdíszítés
hagyományos formáit. Lankus Istvánné etnográfus előadásának köszönhetően gazdag
néprajzi ismeretanyag birtokába juthattak a résztvevők.
A Magyar Népmese Napja alkalmából szervezett programunk szintén kitűnő alkalmat
kínált az ismeretterjesztésre a néphagyományok, népi kismesterségek, néptánc, népzene
terén. Élőszavas mesemondással, hangszerbemutatóval, tánc és viseletbemutatóval,
táncházzal, Hetedhét-kvízzel és hagyományőrző mesterségbemutatókkal (kötélverés,
nemezelés, csuhéfonás, fazekasság) ünnepeltük a magyar irodalom „Nagy Mesemondója”,
Benedek Elek születésének 160 éves évfordulóját.
Zenés őszköszöntő játszóházunk alkalmával a szüreti hagyományokból kaptak ízelítőt és
új ismereteket a gyerekek. Szőlőpréseléssel, kézműves műhellyel gazdagítottuk
programunkat, ahol népi kismesterségek fortélyait (fazekasság, szövés, bőrművesség) is
kipróbálhattak a résztvevők.
Márton napja is kitűnő alkalmat adott az ismeretterjesztésre, Szent Márton püspök
történetét megismerve a segítőkészségről, jó cselekedetekről beszélgettünk a
gyerekekkel, majd kézműves tevékenység során élhették újra a résztvevők a Márton
püspökről szóló legendát és a Márton napi hagyományokat.
Szintén az ismeretterjesztést szolgálta Luca napi vigadalom című hagyományőrző
programunk, melynek során a jeles nap népszokásaival ismerkedhettek meg a gyerekek.
Programunk során – melyet idén is a Jövő Boldogsága Egyesület közreműködésével
szerveztünk – megtudhatták a résztvevők, hogyan készül és mire való a lucaszék, időjósló
hagymakalendáriumot készíthettek, kotyoló rigmusokat és Luca napi dalokat tanulhattak,
lucapogácsát kóstolhattak, boszorkánybábot fabrikálhattak, élményszerűen szerezve
ismerteket a Luca nap gazdag hagyományvilágából.
Ki tud többet Bulgáriáról? c. műveltségi vetélkedőnket - a Bolgár Nemzetiségi
Önkormányzattal együttműködve - azzal a céllal szerveztük, hogy a felső tagozatos diákok
műveltségi vetélkedő keretében, játékos formában, az iskola kereteiből kilépve
alaposabban ismerkedhessenek meg Bulgária földrajzi adottságaival, természeti és
épített örökségével, szellemi- és sportértékeivel, s hogy a diákok általános műveltsége
emelkedjen az országgal kapcsolatban. A vetélkedő feladatai az országgal kapcsolatos
általános műveltségre koncentráltak. A versenyfeladatok között totó, anagrammafejtés,
cirill átírásra épülő szórejtvény, keresztrejtvény, puzzle, és kreativitást igénylő rajzos
feladatok (országimázsplakát-tervezés) szerepeltek. A Bolgár Nemzeti Ünnep és
Tavaszköszöntő Est szintén a bolgár kultúra megismerését szolgálta.

Az ismeretterjesztés az Újkerti Közösségi Házban működő közösségek esetében is
számos alkalommal előtérbe került az év során.
A Mathiász János Kertbarát Kör és a Boldogkerti Kertbarát Kör kétheti
rendszerességű összejövetelein változatos témájú előadásokon bővíthették kertészeti
ismereteiket a kertbarátok összesen 20-20 alkalommal. Hasznos információkat,
ismereteket szerezhettek többek között az egyes évszakok kertészeti teendőiről, metszési
és ültetési tudnivalókról, borászati ismeretekről. Az előadásokat vetítés és gyakorlati
bemutatók tették érzékletessé.
A Debreceni Szépkorúak Klubja programjai között is számos ismeretterjesztést
szolgáló téma volt terítéken. Rendőrségi előadás és tanácsok az idősek közbiztonságáról,
egészségügyi és prevenciót célzó előadások (mozgás, életmód táplálkozás szerepe
időskorban), természetgyógyászati-gyógynövényismereti bemutatók, kirándulások,
tárlatlátogatás több alkalommal.
Változatos témájú előadásokat és vetítéseket szerveztek 2019-ben az Újkerti Felnőttek
Olvasókörében is mintegy 30 alkalommal. Többek között irodalomtörténeti,
nyelvtudományi, történelmi tárgyú előadások szerepeltek a programok között szakavatott
vendégelőadók közreműködésével (pl. Hankiss János életútja; Tempus pugit - Az idő szalad;
Múzsák, szerelmek, feleségek; Műgyűjtemények: eredeti, hamis; Szent jelek – a hieroglifák
relytéje – írás és írásbeliség az ókori Egyiptomban).
Értékes irodalmi és történelmi ismeretekhez juthattak a közösségi ház látogatói a Főnix
Irodalmi Kör nyílt alkalmain (Templomos lovagok Magyarországon és a magyar
irodalomban – Tóth Sándor történész előadása, Wass Albert felolvasó maraton és
Emléknap a Kör és a közösségi ház közös szervezésében).

Anyanyelvünk különlegességére, értékeire a Magyar Nyelv Napjához kapcsolódva hívtuk
föl a figyelmet a Főnix Diákszínpad közreműködésével.
Ötödik éve működik közösségi házunkban a Korona Gyermekrajzgyűjtemény vetített
képes előadássorozata, amely 2019-ban 20 alkalommal fogadta a Kós Károly Művészeti
Szakgimnázium és Kollégium diákjait, a Vénkerti Általános Iskola és AMI, a Bolyai János
Általános Iskola és AMI tanulóit, valamint a Mag-Tár csoport és a Palmetta tűzzománc
szakkörök tagjait. A vizuális anyanyelvünk megismerését célzó interaktív előadások a
Magyar Szent Korona, a gazdag jelképrendszert megjelenítő népművészeti alkotások, és
az eredendő egészben látó gyermekrajzok üzenetének egybevetéséről szóltak Bobonkáné
Papp Antónia, a gyűjtemény vezetőjének tolmácsolásában. A magyar népi mintakincs
megismerését szolgálva több alkalommal, több helyszínen (Vénkerti Általános Iskola, Kós
Károly iskolákban, ill. a Belvárosi Közösségi Ház kiállításához kapcsolódóan) is
bemutatásra és használatra került az egyetemes ismereteket modellező 2mx2m-es
Korona társasjáték az év során.
A Magnitúdó Csillagász Klub célja kettős: egyrészt tagjaik elméleti és gyakorlati
felkészítését végzik, másrészt természettudományos ismeretterjesztő programokat
szerveznek nyilvános előadások, távcsöves bemutatók, rendhagyó iskolai órák keretében.

Heti rendszerességgel tartanak köri foglalkozásokat, melyeken a csillagászat aktuális
eseményeit vitatják meg. Taglétszámuk jelenleg 20 fő, zömében diák. A tagok közül
többen rendelkeznek fizikus, csillagász ismeretterjesztő diplomával, illetve TIT előadói
vizsgával. 2019-ban 40 foglalkozást tartottak az Újkerti Közösségi Házban, ahol közel 450
látogató bővíthette természettudományos ismereteit az év folyamán. Márciusban tavaszi
csillagászati bemutatót tartottak közösségi házban és az újkerti szánkódombon. Vetített
képes előadások során mutatták be a csoporttagok aktuális csillagászati kutatásainak
eredményeit és csodálatos asztrofotóit. Az év folyamán összesen 23 nyilvános
rendezvényt tartottunk 928 látogatónak, ebből 12 alkalommal távcsöves bemutató is
kapcsolódott a programhoz. A csoport a nemzetközi Night Light projektbe (a csillagos
égbolt védelme) is bekapcsolódott.
Az Életreform Klub célja az egészséges, természetes életmód szemléletének, ismereteinek
terjesztése, az önismeretre nevelés, az emberek pszichológiai kultúrájának fejlesztése,
környezet- és természetvédelem, környezettudatos gondolkodás erősítése, a pozitív
gondolkodásmódot erősítő ismeretek és szemlélet terjesztése a mindennapi élet
szolgálatában. A klubestek témái igen változatosak voltak 2019-ben is: többek között az
egészséges életmódról, prevencióról, pszichológiai és önismereti témákról, magyar népi
és gyógyító hagyományokról, természet- és környezetvédelemi, asztrológiai és
ezoterikus témákról szerezhettek ismereteket az érdeklődők. 2019-ben a klub több
tanfolyamot is indított (tradicionális reiki, Rovásírás, Tarot). Az Újkerti Közösségi Ház, az
Életreform Egyesület és az Unikornis Alapítvány szervezésében megvalósuló „Szemünk
fénye, a gyermek” című konferenciasorozat 2019-es témája ”Digitális nemzedék - a
gyermekek modern világunkban” igen nagy érdeklődést váltott ki. A rendezvény kiváló
szekemberekből álló előadókkal (pszichológusok, családterapeuták, gyermekterapeuták,
szociológusok, életmód tanácsadók,), több oldalról közelítve járta körbe az idei társadalmi szinten aktívan jelenlévő, minden családot érintő - témákat.

Az előadásokat (Gyermekek az információs korban; Digitális tér és mélyszegénység –
halmozottan hátrányos gyerekek a digitális világban; Kitekintés az iGeneráció nevelési
alternatíváira a határainkon túl; Érzelmi nevelés a digitális korban – nevelési iránytű az
online generációkhoz; Internetes bűnözés; A számítógépes játékok használatának előnyei
és hátrányai a gyermek fejlődésében) élményfeldolgozó beszélgetés és tapasztalatcsere
követte, melyen aktívan vettek részt a konferencia látogatói.
Intézményünk 2019-ben 22. alkalommal rendezte meg az ifjúság anyanyelvi nevelését és
a beszédkultúra javítását szolgáló Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny városi és
városkörnyéki fordulóját. Ebben az évben 13 általános iskola 23 diákja mérte össze
tudását. A zsűri tagjai Vasné Dömötör Rozália tehetségfejlesztő mestertanár, dr. Vitéz
Ferenc főiskolai docens, irodalmár, költő és a zsűri elnöke, Ozsvát Sándor
művelődéstörténész, az MTVA beszédtanára voltak. A verseny két fordulóból állt, először
a szabadon választott szöveget, majd a Kazinczy-díj Alapítvány által megküldött kötelező
szöveget olvasták fel a versenyző diákok. Városunkat a Kisújszálláson megrendezésre
kerülő regionális döntőn a 7. – 8. évfolyam korcsoport első helyezettje képviselhette.

A DMK Újkerti Közösségi Háza kiállításai tervezésénél is kiemelkedő figyelmet fordít az
ismeretterjesztésre, szűkebben a történelmi, helytörténeti, nép- és honismereti, néprajzi
ismeretek közvetítésére.
„Sorsfordító kilencesek” (1919, 1939, 1949, 1989) címmel tárlatvezetésekkel kísért
emlékkiállítással, fórumokkal és rendkívüli történelemórákkal emlékezünk meg nemzeti
történelmünk eseményeiről, történelmi ismereteket közvetítve. A kiállítás az ismeretek
bővítésén túl a látogatók érzelmi azonosulását is elősegítette, máig érvényes üzenetket
közvetítve a különböző korosztályok számára. A 15 tablóból álló kiállítást Oláh László
nyugállományú alezredes kivitelezte. A kiállítást dokumentumek és hanganyagok
bemutatása, valamint tárlatvezetés színesítette több alkalommal.
Szintén az ismeretterjesztést szolgálta a már korábban említett busó-kiállítáunk, mellyel
néprajzi-honismeretei-kulturális ismereteket közvetítettünk a kiállítási anyag (álarcok,
kellékek, történeti áttekintést adó nyomtatott tablók) és a hozzá kapcsolódó
programelemek (vetítés, totó és tárlatvezetés szervezett csoportok számára több
alkalommal) révén.
Keleti Kultúrák Találkozása című kiállításunk megnyitója szintén az ismeretterjesztés
szolgálatában állt: kínai harcművészeti bemutató, hagyományos kínai teaház, kreatív
keleti foglalkoztató, japán táncbemutató révén nyerhettek bepillantást látogatóink a
keleti művészetek egy-egy szegmensébe.
Kiállításaink közül kiemelkedett ismeretterjesztés szempontjából az „Újkerti Múltidéző”
– emlékképek a debreceni Újkert történetéből c. tárlat, mellyel helytörténeti
ismereteket közvetítettünk. A kiállítás célja az Újkert városnegyed történetét, múltját,
hagyományait bemutató helytörténeti anyag gyűjtése és bemutatása volt. Kiállításunkra előzetesen meghirdetett felhívás alapján - az Újkert lakóitól, a városrészből
elszármazottaktól is kaptunk helytörténeti dokumentumokat, fényképeket, tárgyi
emlékeket. A kiállításhoz kapcsolódóan a debreceni kertségek - köztük az Újkert - múltját
kutató és feldolgozó helytörténész, Nyul Imre interaktív vetített képes előadását
hallgathatták meg az érdeklődők, számos értékes információt megtudva lakóhelyük
történetéről.
A városrész gyökereit feltáró, bemutató helytörténeti kiállítás és a hozzá kapcsolódó
programok (előadás, helytörténeti beszélgetés, tárlatvezetés) nyomán erősödhetett a
helyi kötődés, az újkerti identitástudat, a résztvevők gazdag helytörténeti
ismeretanyaghoz juthattak.
Az Újkerti Közösségi Ház ismeretterjesztő tevékenységi köréből kiemelkedik
egészségmegőrzést célzó tematikus rendezvényünk, az őszi Újkerti Egészséghét, ahol
számos, az egészséges életmódot népszerűsítő ismeretterjesztő, interaktív és mozgásos
programon vehettek részt a közösségi ház látogatói: Kortárs nyugdíjas torna, „Ép testben
ép lélek” címmel az Életmód Klub nyílt foglalkozásai, gyógyító reiki meditáció, nyugdíjas
torna, kínai meridiántorna, a Van Gogh Füle Alternatív Színházi Műhely és a Szivárvány
Tánc-Játék és Mozgásszín előadása, Kövesi Péter Hogyan működik a világ? – kvantumfizika
mindencinek c. ismeretterjesztő előadása, valamint az Életreform Egyesület humán
szolgálata várta az érdelkődőket különböző bemutatókkal, tanácsadásokkal a testi-lelki-

szellemi egészségről, öngyógyító módszerekről. Az ismeretterjesztő előadásokon és
programokon túl egészségügyi mérések – vérnyomás-, vércukor-, testtömegindex mérés,
hajdiagnosztikai mérés – is látogatóink rendelkezésére álltak.
2019-ben is fókuszba került az érzékenyítés, melynek célja a személeltformálás, hogy az
elfordulást, a tudatlanságot a fogyatékkel élők iránti empátia, nyitottság, és odafordulás
váltsa föl. Programunkkal a Povolny Szakiskolában szervezett „Álmok Napjához”
kapcsolódtunk, ahol Újkerti Interaktív Műhelyünkben a gyerekek kézműves
foglalkozásokon vehettek részt, tárgyalkotó közösségeink révén megismerhették az
korongozás és a papírfonás technikáját.
Az egészséges életmód és a sport fontosságára hívtuk föl a figyelmet a DKSI Debreceni
Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület szervezésében megvalósuló
Kerékpáros Diákliga c. programmal. Ez a gyerekeknek szóló versenysorozat az
utánpótlást hivatott erősíteni. Már a legkisebbeknek is be kell mutatni a kerékpársportot,
hisz biciklivel viszonylag korán találkoznak a fiatalok. A verseny lehetőséget biztosított
rá, hogy a sportág iránt érdeklődők megfelelő körülmények között, szervezett keretekben
találkozhassanak vele városunkban.
A Magyar Vöröskereszt Debrecen Területi Szervezetével rendezett elsősegélynyújtó
versenyen általános és középiskolás tanulók mérhették össze egészségügyi ismereteiket,
ráirányítva a figyelmet az elsősegélyismeret alapvető fontosságára.
Pszichológiai ismereteiket bővíthették az érdeklődők a Debreceni Reménysugár
Gyermekotthon és a közösségi ház szervezésében megvalósuló Mérei Ferenc
emléknapon, ahol gyermekvédelemben dolgozó pszichológusok szakmai előadásait,
tapasztalatait hallgathatták meg.
A Víz Világnapján és a Föld napján a környezetvédelem és a környezettudatos szemlélet
középpontba állításával interaktív ismeretterjesztő előadással, gyakorlati bemutatókkal,
kvízzel, játékos környezetvédelmi feladatokkal, ill. az újrahasznosítás jegyében szervezett
kézműves játszóházi foglalkozásokkal vártuk az általános iskolás gyerekeket.
Szintén környezetvédelmi ismereteket nyújtottunk Újrahasznosítás kreatívan c.
programunkkal, ahol dr. Kozák Lajos egyetemi adjunktus vetített képes előadását
hallgathatták meg az érdeklődők, majd játékos formában próbálhattak ki többféle
újrahasznosítási technikát a gyakorlatban.
A Telekommal és a Generációk Tudásáért Egyesülettel szervezett „Legyélteis! MOST
generáció” c. programmal informatikai ismereteket közvetítettünk diákok
közreműködésével az idősebb generáció számára (10 alkalommal). A két korosztályt
egymáshoz közel hozva, a diákok a kötelező közösségi szolgálat keretében segítették a
nyugdíjasokat a digitális világban való eligazodásban. A program célja az volt, hogy az
idősebbek is megértsék a technológia pozitív szerepét és éljenek is vele, hogy ezáltal
könnyebbé váljanak mindennapjaik, ill. hogy ehhez megkapják a megfelelő támogatást
és útmutatást a digitális világban otthonosan mozgó középiskolás diákoktól. A
foglalkozásokon a fiatalok is sokat tanulhattak az idősebbektől. A diákoknak, akik
természetes közegüknek tekintik a digitális világot, szükségük van valódi kapcsolatokra

és arra, hogy személyes élményeik által érzékennyé váljanak mások problémáira. Ez nem
csak személyiségfejlődésük szempontjából fontos, de sok olyan készség elsajátításában is
segítséget nyújt, amely a jövőbeni boldogulásuk szempontjából is meghatározó lesz
(kritikus gondolkodás, komplex problémamegoldás, kreativitás, kommunikációs
készségek). A program 2020-ban is folytatódik.
3. Képzések
Intézményünk nyilvántartott felnőttképzési hely:
KAB engedély száma: 29136-3/2014/KOZMUV
Oktatási Hivatal által kiadott engedély száma: 47793/23/2014
Akkreditált képzésünk a „NÉPI JÁTSZÓHÁZVEZETŐI TANFOLYAM”.
A program célja: A résztvevők megismerjék a néprajztudomány részterületeit és a
hagyományos magyar népi kultúra elemeit. Ismerjék az anyagi kultúra területei közül a
gazdálkodás, népi táplálkozás, népi építészet és lakáskultúra, viselet jellegzetességeit.
Ismerjék a magyar folklór területeit, ezen belül a népszokásokat, az évkör, a családi élet
ünnepeit, a néphit, a gyermekélet, a játékszokások, a gyermekfolklór, a népköltészet
jellegzetességeit.
Sajátítsák el a gyakorlati népi kézműves ismereteket és technikákat a természetben
található különböző anyagok (vessző, csuhé, szalma, nád, gyékény, bürök, stb.)
felhasználásával. Ismerjék az egyszerű tárgyak elkészítésének folyamatait és szerezzenek
jártasságot az alábbi technikák alkalmazásában: nemezelés, szövés-fonás, bőrmunkák,
egyszerű fazekasság, gyöngymunkák, növényi festés.
Ismerjék a jeles napokhoz köthető tárgykészítés alkalmait és technikáit, legyenek képesek
elkészíteni az alábbi tárgyakat: adventi koszorú, mártott gyertya, aratókoszorú, hímes
tojás. Alkalmazni tudják megszerzett tudásukat az iskolarendszeren belüli illetve kívüli
tevékenységi formákban.
2019-ben mind az intézményi, mind a program akkreditációnk lejárt. Ennek okán egy nagyjából
fél éves folyamat veszi kezdetét, amikor is mind az intézményi, mind a program akkreditáció
újbóli engedélyeztetésének procedúrája végbemegy. Kissé nehezíti a helyzetet, hogy jelenleg
az intézményi akkreditáció fél éves időtartamra fel van függesztve míg az idő közben
megszületett kormányrendelet kivétele alá tartozó rendelkezések nyilvánossá nem lesznek,
majd ezt követően 2020. július 1-től indítható regisztrációs kérelem. Az intézményi után
kerülhet sor a program akkreditációra is. Reményeink szerint szeptembertől indíthatjuk a valaha
nagy sikerű népi játszóházi képzésünket.

4. Kiállítások rendezése
A Debreceni Művelődési Központ egységeiben 2019-ben közel időszaki 70 kiállítás
valósult meg. Ezek többsége műtárgy kiállítás volt, de számos szakköri, hobbi és
emlékkiállítás is szerepelt a programban.
A intézményünk alaptevékenységein belül meghatározó a kiállítások szervezése,
Minősített közművelődési Intézmény címünk is nagymértékben e terület magas
szintű művelésének köszönhető.
Fontos követelmény a jövőre nézve, hogy a DMK minden egységében legyenek meg a
minimális
technikai feltételek (paravánok,
tárlók/vitrinek,
posztamensek,
függesztésinek, hamadekor keretek stb.) a kiállítások megrendezéséhez, valamint hogy a
műalkotások megvilágításához megfelelő égők kerüljenek kihelyezésre.
A DMK és egyben Debrecen központi kiállítóhelye a Belvárosi Galéria 210 nm-es
kiállítótere, mely az intézmény működésének kezdeteitől – s előzményeitől számítva is –
egyike a város legjelentősebb kiállítási helyszíneinek.
2019-ben a Belvárosi Galériában 6 kiállítást valósítottunk meg, ebből 3
képzőművészeti, 1 vegyes (dokumentumkiállítás), 1 népművészeti, 1
fotóművészeti. A Galéria 2019. évi kiállítási tervének összeállításakor alapvető szempont
volt a városi művészeti életén belüli rangjának megfelelő minőség. Kiemelt törekvés volt
ebben az évben is a népművészeti gyökerekből táplálkozó, valamint a debreceni és
Debrecenhez kötődő művészek munkásságának bemutatása, továbbra is kiemelten kezelve
Makoldi Sándor szellemi-művészeti hatásának érzékeltetését. Ebben az évben a Klubgaléria
2 kiállításnak is helyet adott, mindkettő képzőművészeti jellegű volt.
Ebben az évben, mintegy a MaGeRő kiállítás közvetlen folytatásaként Makoldi Sándor
egyik személyes tanítványa, Sulyok Géza festőművész művészetét kívántuk a Magyar
Kultúra Napjához kötődő egyéni tárlat keretében bemutatni a Belvárosi Galériában. A
tárlat a tavaly elindított kiállítás-sorozat részeként láttatta a Mester sokirányú
kisugárzását, hatását, a Debrecenben immár több mint húsz éve jelenlévő kortárs
művészeti közösség, a MAG csoport működésével összefüggésben. A csoport törekvéseit
többnyire az organikus jelzővel minősítik, de ennél fontosabb az a szellemiség, mely
összeköti a kör tagjait: ez alapján a magyar szerves műveltség örökségében gyökerező
kortárs művészetként határozható meg az az alkotói szemlélet és irányultság, mely
jellemzi a MAG csoportot, s melynek bázisszemélyisége Makoldi Sándor volt. Makoldi
Sándor tanítványai, barátai, tisztelői közül Sulyok Géza egyéni hangú festészetét kívántuk
bemutatni.
170 éve tartózkodott Debrecenben a Szent Korona, ebből az alkalomból egy különleges
tárlat megrendezésére vállalkoztunk április hónapban a Belvárosi Galériában, a debreceni
Korona Gyermekrajz Gyűjtemény kezdeményezésére, velük szoros együttműködésben. A
kiállítás több oldalról mutatta meg a magyarság szent ereklyéjét: bemutatta tárgyi
valóságában Szelényi Károly egyedülálló fotói segítségével, illetve láttatta népművészeti
alkotásokon, a Bobonkáné Papp Antónia tanítványai által készített gyermekrajzokon,
tűzzománcokon és kortárs műalkotásokon keresztül, hogy mit jelentett, ill. jelent ma a
magyarság, ill. a debreceniek számára a Szent Korona.

A kiállítás előkészítését már 2018 decemberében megkezdtük. Felvettük a kapcsolatot a
Szent Korona fotókiállítási anyag tulajdonosával, a Háló Katolikus Közösség vezetőjével,
ahonnan megkaptuk Szelényi Károly felvételeit.
A debreceni alkotók közül megszólítottunk olyan művészeket, akik számára inspirációs
forrást jelentett a magyar Szent Korona, ill. kértünk a Szent Korona által ihletett kortárs
népművészeti alkotásokat a Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolától is. Így
kiegészítve a zömmel a debreceni Korona Gyermekrajz Gyűjtemény tűzzománc
munkáiból álló kiállítást, több mint ötven alkotó állított ki, ill. közel 300 db alkotáson
keresztül mutattuk be, mit jelent ma számunkra szent ereklyénk. Lenergy – Az Év
Természetfotósa 2018 pályázat vándorkiállítását májusban fogadtuk. 2005 óta, azaz a
DMK megalakulásától minden évben a Belvárosi Galéria egyik legsikeresebb kiállítása a
tárlat. Az idén is gazdagabb lett a kiállítás a szakmai megnyitóval, melyre Molnár Antal
természetfotós-természetvédőt kértük fel.
A XX. századi magyar piktúra egyik legjelentősebb alakja, Tóth Menyhért (1904-1980)
posztumusz Kossuth-díjas festőművész magángyűjteményekben található műveiből
válogató kiállítást rendeztünk a nyári időszakban.
Tóth Menyhért művészete a magyar kortárs festészet egyik csúcsteljesítménye.
Munkássága magyar és egyetemes érvényű, mely számos debreceni alkotó művészetére
jelentős hatást gyakorolt, elsősorban a MAG csoport szerves művészeti örökségünkből
táplálkozó alkotóira, ezért ideje volt Debrecenben is mélyebben megismertetni
munkásságát. A kivételes tárlattal tisztelegni kívántunk a kiemelkedő alkotó munkássága
előtt születésének 115. évfordulója alkalmából. A kiállítás megítélésünk szerint a kitűzött
célját elérte, közel 3000 –en tekintették meg a műveket a nyitva tartás közel kéthónapos
időtartama alatt.
Ősszel újabb országos rangú kiállítás nyílt a Bevárosi Galériában, kortárs magyar festészet
legegyénibb hangú képviselője, Földi Péter festőművész műveiből. Földi Péter szellemiművészi és erkölcsi értelemben szintén mesterének tekinti Makoldi Sándort, akihez
szoros barátság fűzte.
Az idei évben 13. alkalommal került megrendezésre november hónapban az Országos
Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat a Belvárosi Galériában. Összességében
elmondható, hogy a regionális partnerek és a Debreceni Művelődési Központ valamint a
Kézműves Alapítvány hathatós együttműködése által az előző, kissé visszaeső tendenciát
mutató pályázati résztvevőszám tárgy helyett idén 1549 db alkotás került a szakmai zsűri
elé a régiós központokban. A zsűrizés és a regionális kiállítások lebonyolítása után
Debrecenbe a munkák kétharmada, azaz több mint 800 mű került. A november 15-én
megrendezésre került hivatalos kiállítás megnyitó és díjátadó ünnepség előtti napokban
egy helyi szakemberekből álló grénum szintén áttekintette a kiválasztott alkotásokat,
melynek eredményeként 58 gyermek és fiatal újfent kiválasztásra került kiérdemelve a
legmagasabb szakmai kitüntetést. A megnyitón közel 150 alkotó, felkészítő oktató,
szakemberek és érdeklődő közönség vett részt. A jelenlevőket Halász János országgyűlési
képviselő köszöntötte, majd Dr. V. Szathmári Ibolya néprajzkutató nyitotta meg a tárlatot,
illetve adott összegzést a beérkezett pályamunkákról. Közreműködtek Bárdos Ildikó
népdalénekes, népi iparművész tanítványai a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium
diákjai.

A Klubgalériában márciusban került sor az Alkotó Nyugdíjasok Megyei Tárlatára majd
Májusban Kökényné Szarka Emma és Szarka István kiállítására.
A Tímárház – Kézművesek Háza 2005-től tartozik a DMK intézményhálózatához.
Felújítási munkálatok miatt kiállításokat az elmúlt évben csak januártól júniusig ( 5
alkalommal) tudtunk szervezni. Januárban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Nagy
Sándor fafaragó „Születéstől- elmúlásig” című életmű kiállításában gyönyörködhettek a
látogatók. A mester több mint 40 éves pályafutása összegzéseként állította ki munkássága
legjavát a kiállító teremben, melyhez kapcsolódóan ismeretterjesztő előadást is hallhatott
a nagyközönség az általa kitalált és elindított debreceni kopjafás temetkezés múltjáról,
jelenéről. Az életmű kiállítást követően egy hasonló nagy múltra visszatekintő csoport, az
Újkerti Kézimunka Kör mutatkozott be a Tímárházban. Több mint harminc éve foglalkozik
a kör a varrott csipke készítés tudományával. Ezt a nehezen behatárolható műfajt, sem a
népművészet, sem az iparművészet nem érzi igazán magáénak, ám a DMK hímző köreiben
igen sokan foglalkoznak e-gyönyörű technikával. A márciusban megrendezett bemutatót
a tavasz folyamán sorozat kiállítások követték. Áprilisban nyitottuk meg az Üzenő
motívumok sorozat- Tulipánok című kiállítását. Ettől az évtől indult útjára at a sorozatot,
mely egy-egy alkalommal a magyar népművészeti díszítőkincs különféle motívumait,
azok jelentéstartalmát dolgozza fel, s kapcsol ehhez különféle ismeretterjesztő
előadásokat. Első alkalommal az egyik leggyakoribb ábrázolási formát, a tulipán
motívumot helyeztük górcső alá, s mutattuk meg számtalan kézműves technikában a
virág ábrázolás módjait, jelentéstartalmát, mögöttes kifejezési tartalmát. Négy évvel
ezelőtt az emberi élet fordulóihoz kapcsolódva indult kiállítás sorozat. Idén a tavalyi
házassági szokások után a születés körüli szokásokat idéztük fel, a „Születtem embernek”
című kiállítás létrehozásával. Mindig öröm olyan kiállítást építeni, mely egy történetre
épül.
Ez alkalommal is, sok- sok olyan tárgyi emlék érkezett a mesterektől, melyek egyben saját
gyermekkori emlékeik, tárgyaik visszaidézését tették lehetővé, Végül, de nem utolsó
sorban a 6. alkalommal megrendezett Kösönytű- amatőr ékszerkészítő pályázatunk
díjátadója és kiállítás megnyitója volt felejthetetlen élmény, ami azért külön büszkeség,
mert a Tímárház falai között röppent fel első alkalommal az ötlet, hogy egy ilyen
pályázatot megvalósítsunk, azóta pedig mondhatni egyedülálló maradt és országos
hírnévre tett szert.
2019-ban 16 kiállítás valósult meg az Újkerti Közösségi Házban.

A tervezésnél most is, mint az elmúlt években a stílusbeli változatosság, a tematikai
sokszínűség volt a fő szempont. A színvonalas műtárgyi kiállítások mellett, kiemelkedő
fontosságúak voltak a tárgyalkotó közösségek bemutatkozásai. A tárlatok egyrészt az
Előtéri Galériában, másrészt a földszinti folyósón kaptak helyet. Az év a már hagyományos
„Búcsúztatni lám a telet…”című busóálarc kiállítással indult. A kiállításon bemutatott
maszkok az újkerti munkatársak saját készítésű munkái voltak, a kellékek pedig
közösségek tagjaitól kölcsönzött, a busók által is használt eredeti eszközök (mosósulyok,
mángorló, marhakolomp, csikócsengő, mosóteknő). Láng Eszter képzőművész Szélcsend
című kiállítása január 22-én nyílt a magyar kultúra napja alkalmából. A tárlatot Áfra János
művészeti író nyitotta meg, és a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának hallgatója

Kovács Márk volt a zenei közreműködő. A kiállítás nagyon komoly visszhangja volt a
közösségi médiában, az Arnolfini Szalon Esszéportál online felületen lett közölve két írás
is, amik szintén a tárlatot méltatták. „Láng Eszter tájképei a csend víziói. Ebben a csöndben
előre hajol a fűszál, a vonal. Mintha terhet viselne, a napfény terhét, vagy az életét. Fény
nélkül nincs élet, ha van is, az inkább vegetálás. A csend falába ütközik szemünk,
kaparásszuk, bontogatjuk a csend falát. Csendfalat húzunk magunk köré, majd igyekszünk
áttörni a csend falát, ami úgy épül, hogy észre sem vesszük. Már csak a csend figyel ránk. És
Láng Eszter Szélcsendje.” Februárban először mutatkoztak be önállóan a Debreceni Alkotó
Képzőművészek a közösségi házban. A Kör 2006-ban alakult, a tagok közül már akkor
többen beléptek az Országos Képző – Iparművészeti Társaságba is. A csoport tagjai nem
hivatásos alkotók, akiket a stílusok, technikák és témák sokszínűsége különböztet meg.
Nőnap alkalmából Keszler Ibolya csodálatos ékszereiből és a Gipür Csipkeverő Kör
tagjainak szemet gyönyörködtető vertcsipkéiből nyílt kiállítás „Tavaszi varázs” címmel. A
szintén márciusi „HÉTMÉRFÖLDES CSIZMÁBAN” elnevezésű tárlaton a Thaly Kálmán
Utcai Óvoda alkotóközösségének munkái kerültek bemutatásra. A változatos technikák
alkalmazásával készült bábokból, díszletekből, kellékekből álló és folyamatosan bővülő
gyűjtemény az óvoda pedagógusainak keze munkáját dicséri. A kiállításon egy-egy
népmesei jelenetben, életképben elevenedtek meg a magyar és európai népmesék hősei,
kedves figurái. A Cipők a világ minden tájáról elnevezésű tárlaton Sipos Györgyné Margó
gyűjtő közel 800 kisebb-nagyobb dísz-cipellője lett bemutatva.
A különböző alapanyagú (bőr, fa, kerámia, réz, textil, üveg ) és funkciójú (dísz, szivarvágó,
gyűrűtartó, hűtőmágnes) cipőcskékre a gyűjtő belföldi és külföldi utazásai során tett
szert. A Keleti Kultúrák Találkozása című rendezvényhez május hónapban kiállítás is
kapcsolódott. A tárlaton Szikszainé Vári Erika (Seiya) anime képeit és Dr. Petró Mátyás
hagyományos kínai technikával készült akvarell munkáit láthatták az érdeklődők. A
megnyitón az alkotók mutatták be képeiket, ezt követően a közönség Csőke Kitti japán
táncaiban gyönyörködhetett. Az este élményfestéssel zárult. Az elkészült alkotás a
vendégek között talált gazdára. A nyári hónapokban felújítási munkálatok miatt nem
lehetett kiállítást rendezni az Újkerti Közösségi Házban, ezért a júniusra tervezett
Festőtanoda Képzőművészeti Szakkör és a Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör és
Szabadiskola közös évadzáró kiállítása szeptember hónapban került megrendezésre. Ez
alkalommal 27 alkotó 76 alkotása volt látható az Előtéri Galériában. A kiállítási anyagot
Tarnóczi József válogatta és rendezte. Sulyák Imre a Maticska Jenő Alkotó és
Képzőművészeti Kör alapító tagjának emlékkiállításán az alkotó özvegyének
tulajdonában lévő – zömmel természet ihlette - alkotások kerültek bemutatásra. Idén is
megrendezésre került a Festészet Napjához kapcsolódó rendezvénysorozat Éles Bulcsú
grafikusművész koordinálásával, és négy városi kiállítóhely összefogásával városunkban.
Október 19-én, szombaton 17 órakor a közösségi házában Breznay András kiállítása nyílt
meg. A budapesti festőművész - a Mednyánszky Társaság elnöke - már évtizedek óta
foglalkozik a gravitációs rendtől megszabadult terek ábrázolásával. Művei mögöttes
rétegei a tér-idő megbomlásáról szólnak, melyet sok esetben a billenőpont egyensúlyában
rögzít. Hétköznapi jeleneteiben jelképezi a kizökkent idők figyelmeztető sugallatait. A
földszinti folyosón kapott helyet a „Történelmi sorsfordító kilencesek” című
dokumentumkiállítás október hónapban. A kiállítás anyagát Oláh László nyugalmazott
alezredes válogatta és rendezte. A kiállított tablók nemzeti történelmünk jeles

eseményeinek (1919, 1939, 1949, 1989) állítottak emléket. A novemberben nyílt „Újkerti
Múltidéző” kiállítás az Újkert városrész történetét, múltját, hagyományait hivatott
megismertetni a látogatókkal. A helytörténeti anyag gyűjtése majd bemutatása a
közösségfejlesztés egyik legfontosabb aktivizáló módszere, melytől rendszerint a helyi
identitás, és kohézió fejlődését reméljük. A kiállítási anyag több forrásból származik: a
Méliusz Könyvtár Helytörténeti és Fotótárának archívumában gazdag képanyag állt
rendelkezésre, ill. számos régi családi fényképet is érkezett olyan családoktól, akiknek
családi házuk volt a régi Újkertben. A tárlatot Nyul Imre helytörténeti kutató nyitotta meg.
Kövesi Eszter „Lovak a horizonton” című fotókiállítása november hónapban nyílt a
közösségi ház Előtéri Galériájában. Az alkotó, aki maga is lovas, a kiállítás anyagát egy
cikkhez készítette a Lovas Nemzet magazinba, melynek állandó munkatársa. A képeken a
hortobágyi Mátai ménes gyönyörű lovai voltak láthatók, különböző perspektívából
bemutatva viselkedésüket, szociális kapcsolataikat, az egyedek hierarchiában betöltött
szerepét. Az Adventre Hangolva című tárlaton az Újkerti Tárgyalkotó Körök (Kölcsey
Szövőműhely, Szivárvány Foltvarró Csoport, Újkerti Kézimunka Kör, Papírfonó Klub) éves
munkáiból láthattak egy gyönyörű válogatást a látogatók. A kiállítás anyagát a körök tagjai
válogatták, rendezték és installálták, nagy figyelmet fordítva arra, hogy valamennyi
csoport megfelelő felülethez jusson.
A Józsai Közösségi Házban az elmúlt évben 10 időszaki kiállítást láthattak az
érdeklődők. működő Díszítőművészeti Szakkör alkotó közössége munkáival
tisztelegtünk a magyar kultúra előtt a január 21-én nyíló kiállítással. A végtelen szépség
és harmónia jellemezte az alkotók munkáit. Ezeréves örökségből meríthetünk hangsúlyozta a kiállítás megnyitóján Szabó Judit, a Józsai Mesepont munkatársa. A
kiállítás megnyitón közreműködött a Guzsalyas Néptánc csoport és a Hajdúsági Népzenei
Együttes. A Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozathoz kapcsolódva szerveztük meg
két napos programsorozatot ,,Határtalan találkozások” címmel. A rendezvény első napján
Oláh Tibor fotóművész képei segítségével ismerkedtek meg a látogatók Szék vidékével, az
ott élő emberek mindennapjaival. A fényképek segítségével a ’70-es évektől napjainkig
követhetjük a község életét, ma is élő hagyományait. A kiállítás megnyitóján
bemutatkozott a Szalmakalap Hagyományőrző Néptánccsoport és Pali Marci prímás a
zenekarával. A hagyományos paraszti konyha hangulatát idézte a Varga Márta
gyűjteményes falvédő kiállítása, ami március hónapban nyílt a közösségi házban. Az
idősebb korosztály nosztalgiával, a fiatalabbak kíváncsi rácsodálkozással gondolnak arra
a történelmi korra, amikor az üzenőfal nem egy képernyőn, hanem ténylegesen a lakás
falán jelent meg. A férjhez menni készülő lányok, a fiatal menyecskék szorgos kezekkel
hímezték életre szóló üzenetüket, hitvallásukat a vászonra – így születtek a régi idők
falvédői. Mára kiveszett ez a szokás a hétköznapokból, és alig lelhető fel néhány ilyen
alkotás egy-egy száz éves padláson, vagy szekrény mélyén. Ezért gondolta Varga Márta
néhány évvel ezelőtt, hogy felkutatja a még megmaradt régi falvédőket, és bemutatja a
nagyközönségnek is. A megnyitó ünnepségen Bátoriné Gém Eszter, a Józsai
Díszítőművészeti Kör vezetője beszélt a falvédők történetéről, a népi kultúrában elfoglalt
helyükről. Közel fél ezren látogattak el április első hétvégéjén megrendezett
hagyományos vasútmodell kiállításra. A rendezvény társszervezője a HEXVAVE
vasútmodellező klub volt. Az idén három terepasztalon is zakatoltak a parányi
szerelvények az élethűen megépített környezetben, hegyek-völgyek között, és láthattunk

mini gőzmozdonyokból összeállított kiállítást is. „Örökség gyermekeinknek” címmel,
szekérmakett kiállítást láthattak közel két hónapon át a látogatók a közösségi házban.
Pulics Sándor józsai alkotó munkássága mellett még két művész Felegyi Pál és Kovács
István alkotásaival találkozhattak a látogatók. A maketteket népszerűsítő kiállítások
szervezését és az apai örökség ápolását jelenleg Pulics Sándor lánya látja el. A hazai
tájegységek paraszti szekereiről, a vásározók és ekhós szekereiről, a jómódú gazdák
táblás kocsijáról, hintóiról és az utazók batárjairól készített makettek segítettek közelebb
kerülni egy-egy korszak közlekedési kultúrájának és életmódjának megismeréséhez.
Rákóczi emlékeinek nyomában című dokumentum kiállítás anyagát Oláh László
nyugalmazott alezredes gyűjtötte és rendezte. Az októberi Józsai Szüreti Naphoz
kapcsolódva tekinthették meg az érdeklődők a V-37 Debreceni Galamb és
Kisállattenyésztő Egyesület tagjainak jóvoltából a kisállat kiállítást, ahol különleges
állatokat, madarakat tekinthettek meg az érdeklődők. A csodalatos diofa címet viselo
tarlaton Tripo Sandor jozsai asztalos mester munkait lathatta a nagykozonseg ev vegeig,
míg a Józsai Galambászkör szervezésében postagalamb kiállítás is volt december
honapban.
A Nagymacsi Közösségi Házban két kiállítás valósult mag 2019-ben. Tavasszal „Két
kezünk gyümölcse”– címmel nagymacsi alkotók mutatkoztak be alkotásaikkal. A város
napja alkalmából rendezett tárlaton egyaránt helyet kapott a hagyományos népi hímzés,
gobelin, fafaragás és a modern lakásdekoráció is. A novemberi „Nagymacsi Kincsek”
című kiállításon olyan konyhai falvédőket láthattak az érdeklődők, amelyek szorgos
helyi asszonyok keze munkáját dicsérik, és korábban a nagymacsi konyháknak voltak
nélkülözhetetlen részei. A kiállítási anyag 2020-ra áthúzódva volt megtekinthető.
A Kismacsi Közösségi Házban 2019-ben két kiállítást láthattak az érdeklődők.
Május hónapban Brenner Attila fraktálművész Matematika képekben című kiállítását
láthatták az érdeklődők a közösségi ház színháztermében. A mobil paravánokon 34
alkotás került bemutatásra. A tárlatot Nagy Mária a DMK osztályvezetője nyitotta meg.
A fraktálművészet viszonylag új műfajnak tekinthető, mert alig több, mint 30 éves múltra
tekint vissza. Az 1980-as években kísérleteztek először számítógépes programok
segítségével matematikai szabályszerűségeken, algoritmusokon alapuló vizuális
alkotások szerkesztésével. A fraktálok olyan önhasonló, végtelenül összetett matematikai
alakzatok, melyek részeiben legalább egy ismétlődés tapasztalható, ami matematikai
eszközökkel leírható. Brenner Attila rendkívül dekoratív képei megidézik bennünk a
természeti formákat, ráhangolják tudatunkat a természet szabályszerűségére, az
elrendeződésben felismerhető törvényekre, matematikai algoritmusokra. Egy útkeresés
ez, amely az élet lényegének megismerésére törekszik, és erre a kalandos utazásra hívja a
szemlélőt is. Halmi Zsolt képzőművész Illeszkedési horizont című kiállítása október
hónapban nyílt meg a közösségi házban. A kiállított 17 többségében akrilfestményt a
stílusok és technikák sokszínűsége jellemezte. A megnyitó ünnepségen közreműködött
két zeneiskolás tanuló a Muzsikáló Egészség Alapítványi AMI-ból, valamint Dánielfy Zsolt
színművész. A kiállítást közel 200 fő tekintette meg október végéig.
A DMK Homokkerti Közösségi Házában 2019-ben öt kiállítás valósult meg.

Február hónapban valósult meg a „Farsangi álarcverseny általános iskolások számára”
című kiállítás. Ezen az eseményen a Petőfi Sándor Általános Iskola; Epreskerti Általános
Iskola; Bánki Református Általános Iskola alsó tagozatos diákjainak munkáit láthatták az
érdeklődők. A gyerekek fantáziája ismét ráirányította a figyelmet alkotókészségük
újszerű és érdekes spektrumára. A kiállítást jelentős érdeklődés övezte. „A Széki hímzés
virágai” címmel nyílt kiállítás a Homokkerti Nefelejcs Hímzőkör alkotásaiból március
hónapban a közösségi házban. Az egykori Háromszéken, a szálán varrott és szabadrajzú
díszítményű textilanyaggal (párnavégek, lepedők, rúd rávalók) a lakást tették
otthonosabbá, ruházatot nem díszítettek ily módon. A háromszéki hímzésekre jól
áttekinthetőség, szellős szerkesztés, tiszta, változatos mértani és növényi mintakincs,
aprólékos kidolgozás a jellemző. Öltéstechnikáiban sok a hasonlóság az Erdélyben
fellelhető más tájak hímző kultúrájával. A kiállítást Mátrai Nagy Andrea Bíborka, a DMK
szakmai osztályvezetője nyitotta meg. A tánc világnapjára készülve április 25-től volt
megtekinthető Rogovics-Fehér Lajos „Járjunk egy szép táncot!” című fotókiállítása. Az
alkotó debreceni és széki néptáncosokat, továbbá indiai táncosokat örökített meg a
mozgás különböző periódusaiban, így tisztelegve a tánc világnapja előtt. „Rajzkiállítás a
Madarak és fák napja alkalmából” című tárlaton a Petőfi Sándor Általános Iskola; az
Epreskerti Általános Iskola és a Bánki Református Általános Iskola diákjainak alkotásait
láthatták az érdeklődők. A kiállításon a gyerekek hűen, de alkotói szabadsággal tárták fel
a természet kincseit, a minket körülvevő madár-és növényvilágot, ráirányítva a figyelmet
a környezetünk védelmére is. Kiemelkedő jelentőséggel bírt a ház életében a szeptember
hónapban nyílt. a „Sárrét virágai lakástextileken” című kiállítás. A kiállítás fő
szervezője - munkásságuk bemutatásával - Tarsoly Andorné és a Homokkerti Nefelejcs
Hímzőkör volt. Az eseményt V. Szathmári Ibolya etnográfus nyitotta meg, Türk László
önkormányzati képviselő és Mátrai-Nagy Andrea Bíborka szakmai osztályvezető
köszöntője után. A bemutatott kézimunkák szépsége és igényessége lenyűgözte a
látogatókat, amelyek a sárréti hímzés jellegzetességeit bemutató újszerű formában
jelentek meg.
A DMK Ondódi Közösségi Házában az elmúlt évben két kiállítás volt látható. Az
áprilisban megrendezett fotókiállítás apropóját az idén 20 éves Ondód Jövőjéért
Egyesület jubileuma adta. A kiállított fényképeken a civil szervezet működésének elmúlt
két évtizede elevenedett meg.
A „nagyanyáink konyhája” című, eredetileg 2018-ra tervezett kiállítást ebben az évben
decemberben rendeztük meg. Olyan tárgyakat gyűjtöttünk össze kiállítási anyaghoz,
amelyek néhány évtizede még a falusi konyhának, nyári konyhának az alap felszerelései
közé tartoztak, de mára már teljesen eltűntek a háztartásokból
5. Művelődő közösségek tevékenysége
A művelődő közösségekkel való törődés és együttműködés az egyik legfontosabb intézményi
tevékenység, melynek keretében szakmai segítséget nyújtunk tevékenységeikhez,
cserébe pedig ők rendszeres közreműködői és önkéntes segítői programjainknak,
rendezvényeinknek.
2019-ben a DMK egységeiben összesen 150 csoport tartotta összejöveteleit.

2019-ben összesen 12 közösség tartotta rendszeres foglalkozásait a DMK Belvárosi
Közösségi Házának Pódiumtermében és Klubtermében. Művelődő közösségeink
munkáját, éves munkaterv alapján végzett tevékenységét folyamatosan figyelemmel
kísértük, segítettük, velük együttműködésben számos sikeres programot valósítottunk
meg.
A Debreceni Nyugdíjas Klub hétről hétre, összesen 47 alkalommal kínált változatos
témájú programokat nyugdíjas tagjainak és a tagságon kívüli érdeklődőknek. A teltházas
programok között ismeretterjesztő, egészségmegőrző, fogyasztóvédelmi előadások,
zenés-táncos összejövetelek (pótszilveszter, farsang, Sándor-József napi bál, Anna bál,
Erzsébet-Katalin napi bál), az év jeles napjaihoz, ünnepeihez (pl. a magyar kultúra napja,
a költészet napja, anyák napja, férfiak napja, a zene világnapja, mikulás, karácsony)
kapcsolódó programok egyaránt szerepeltek. Nemzeti ünnepeink hagyományos módon
fontos részét képezik a Debreceni Nyugdíjas Klub éves programtervének. Az 1848-as
forradalomnak és szabadságharcnak zenés irodalmi összeállítással állítottak emléket
március közepén. Októberben az Idősek Hónapja programsorozathoz kapcsolódva
emlékeztek meg az aradi vértanúkról, az 1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére emlékműsorral állítottak méltó emléket a Csokonai Gimnázium tanulóinak
közreműködésével. A DNYK hagyományos nagyrendezvénye a több fordulós, felmenő
rendszerű Regionális magyar nóta és népdal verseny, melyet évről-évre számottevő
érdeklődés kísér. Nagy népszerűségnek örvendenek a DNYK „téli”, „tavaszi”, „nyári” és
„őszi vegyes” című Ki-mit-tud programjai, melynek során a klub zenét, irodalmat kedvelő
tagjai mutatkozhatnak be a Pódiumterem színpadán.
A DMK Diabétesz Klubja hagyományos, egészségvédelmet, egészséges életmód
népszerűsítését szolgáló rendezvényeinek alkalmával - összesen 10 alkalommal ingyenes egészségügyi méréseket (vércukor-, vérnyomás-, lábidegvégződés mérés) is
biztosított a sorstársaknak. A mérések mellett számos témában hívtunk meg szakértőket,
akik előadást tartottak a diabétesz megelőzéséről és szövődményeiről.
A Magyar-Finn Baráti Kör 2019-ben is megtartotta hagyományos, a finn kultúra
megismertetését szolgáló programjait, a Kalevala-napot, a finn irodalom ünnepét (Aleksis
Kivi napja), a finnugor rokon népek napját, ill. a finn függetlenség napját.
Az Alföld Gyermekszínpad 1978 őszén alakult, az egykori alapító tagok között találjuk a
rendkívül népszerű színművészt, Magyar Attilát, a kitűnő színházi rendezőt, Hargitai
Ivánt, a későbbi tagok között pedig Kállay-Molnár Pétert, Hajdu Szabolcsot és jó néhány,
később híressé vált színészt és színésznőt. A Színpad tagságát 10 és 14 év közötti
debreceni gyerekek alkotják, de az utóbbi két évben vers- és mesemondó versenyek
győztes vidéki tehetségei is csatlakoztak hozzájuk. A legutóbbi nagy sikert az ez évi
Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál szegedi gáláján aratta a Színpad.
2014 szeptemberétől vidéki és debreceni, abszolút kezdő és gyakorlottabb gyerekeket
egyaránt várnak a társulat tagjai közé. 2019-ben repertoárjukban szerepel –.
Kiskarácsony-Nagykarácsony, (verses-zenés összeállítás + egy jelenet), Micimackó, Tigris,
Malacka és a többiek (A. A. Milne Micimackójának zenés változata 7 dallal), Lázár Ervin:
Vacskamati virágja, A bárányfelhő-bodorító, Tarcsai Szabó Tibor: Az Erdei Színház.

A Főnix Diákszínpad 1983-ban alakult eredetileg az Alföld Gyermekszínpad
„kiöregedett” tagjaiból (Magyar Attila, Hargitai Iván, Hajdu Szabolcs, a Szabados
testvérek), még a híres-hírhedt Damu Roland is a Főnix Diákszínpadban kezdte. A
társulatot 15-20 év közötti, főleg középiskolás diákok alkotják. Amire nagyon büszkék
vagyunk, hogy 2-3 évente adunk egy-egy nagy tehetséget magyarországi és határon túli
színművészeti akadémiáknak. Az Alföld Gyermekszínpaddal együtt évi kb. 40-45 előadást
tartunk főleg gyermekközönségnek, de az idén – akárcsak két évvel ezelőtt – a Campus
Fesztiválon is játszottak, természetesen felnőtteknek. Mindkét együttes alapítója és
művészeti vezetője Várhidi Attila Csokonai-díjas rendező. A két színpad 2019-ben
összesen 46 alkalommal állt színpadra város, megye- és országszerte, előadásaikat
mintegy 3215 néző tekintette meg.
Ebben az intézményi egységben egy közösség jubilált 2019 – ben: a Debreceni Nyugdíjas
Egyesület ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját.
A DMK Csapókerti Közösségi Házban 25 közösség működött 2019-ben.
Jubileuma 3 közösségnek volt ebben az évben. A Bokréta Foltvarró Kör 25 éves
évfordulóját ünnepelte május 9-én „25 év foltjai” címmel jubileumi kiállítással és szakmai
találkozóval. Az Ort-Iki Báb- és Utcaszínház 30 éves fennállását jubileumi kiállítás
rendezésével ünnepeltük augusztus – szeptember hónapokban. A Csapókerti Pávakör
50 éves jubileumához érkezett 2019-ben. Ebből az alkalomból szeptember 21-én
ünnepséget rendezünk a Csapókerti Közösségi Ház színháztermében, melyre a helyi civil
közösségeken kívül a megyei pávakörök képviselőit is meghívtuk. A rendezvényen Dr.
Szilágyi Lászlóné Csokonai-díjas körvezető mesélt az elmúlt 50 évről, majd a Csapókerti
Pávakör műsorát hallhatták a vendégek.
A balmazújvárosi „Veréce” Éneklő Csoport és a Nyíradonyi Pávakör magas színvonalú
műsorral örvendeztette meg az ünnepelteket és a közönséget, majd Juhász Erika, a
népművészet ifjú mestere, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének mesteroktatója
„Magyar népi énekes köszöntők” című előadását hallgatták meg a résztvevők.
Kísérő rendezvényként a Csapókerti Pávakör 50 éves történetét bemutató kiállítást
– fotók, oklevelek, emléklapok, újságcikkek, díjként kapott kerámiák, serlegek –
tekinthettek meg az érdeklődők. „50 éves a Csapókerti Pávakör” címmel 16 oldalas
színes kiadvány is megjelent 150 példányban. Baráti találkozót szerveztünk az egykori
tagokkal. Meghitt, bensőséges keretetek között felelevenítették a régi, szép emlékeket,
elénekelték kedves népdalaikat, nótáikat.
2019-ben is számos nagyrendezvény kötődött az egység közösségeihez: Bokréta
Foltvarró Kör kiállítása, Megyei Foltvarró Műhely (Bokréta Foltvarró Kör), Varrjunk a
szabadban! (Bokréta Foltvarró Kör, Csapókerti Népi Díszítőművészeti Kör), Csapókerti
Pávakör jubileumi rendezvénye és kiállítása, Idősek farsangja, Idősek bálja (Életfa Idősek
Klubja, Csapókerti Pávakör),Városi bor- és megyei pálinkaverseny (Csapókerti Kertbarát
Kör),Országos Vadászgörény Kiállítás és Szépségverseny (Debreceni Vadászgörény
Klub),Közösségek karácsonya (CSKH-ban működő közösségek)

A Csapókerti szomszédsági önkéntesek csoportját és a Csapókerti Szívességcsere
Klubot vezető Pető Ibolya szeptemberben elköltözött Debrecenből, így tovább nem tudta
vállalni a csoportok munkájának koordinálását. Sajnos a tagok közül sem vállalta senki a
feladatot, így – reméljük csak ideiglenesen – e két csoportunk szünetelteti a működését.
A DMK Józsai Közösségi Házában 24 közösség működött 2019-ben, heti illetve
havi rendszerességgel.
Kerek évfordulója egy közösségnek volt. Az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület
megalakulásának 30. éves évfordulóját ünnepelte 2019-ben. Az ünnepi rendezvényen
közreműködött az egyesület táncegyüttese, énekkara. A táncot diavetítés követte. A
képkockákon 30 évnyi működésük, munkájuk, létük elevenedett meg 440 fotóval, a 60-as
és 70-es évek slágereivel aláfestve.
Januárban a Magyar Kultúra Napja előestéjén a Józsai Díszítőművészeti Szakkör alkotó
közössége munkáival tisztelegtünk a magyar kultúra előtt a január 21-én nyíló kiállítással.
Hímezzünk közösen! – a Debreceni Művelődési Központ hímző szakköreinek szakmai
találkozóján (januárban) Bátori Józsefné tartott bemutatóval színesített szakmai előadást.
Az ismeretek bővítése mellett a kapcsolatok erősítése volt az esemény célja.
Februárban Határtalan találkozások - Vendégünk Szék település címmel
hagyományteremtő célzattal szerveztük meg a Guzsalyas Néptánc Csoport
közreműködésével a programot, mely keretében Oláh Tibor fotókiállítását nyitottuk
meg Széki emberek címmel. Előadások hangzottak el Szék településről, hagyományairól,
viseletéről, táncrendjéről. Valamint táncházakkal vártuk a gyermekeket és a felnőtteket.
A Józsai Településfejlesztő Egyesülettel és a Józsai Galambász Körrel közösen
„Farsang napja eljött már, kezdődik a jelmezbál” címmel hagyományos jelmezes
farsangi bél volt élőzenével, táncosokkal, énekesekkel február végén.
Március hónapban 11. alkalommal került megrendezésre a Józsai Kertbarát Kör
közreműködésével a Józsai Pálinka és Pogácsa verseny, amelyet évek óta nagy érdeklődés
jellemez és a Hajdú-Bihar megyében működő kertbarátok is részt vesznek és versenyeznek
egymással a legfinomabb pálinkáknak járó serlegért
Március végén 3. alkalommal rendezett „Nyitni-kék” ILCO – Józsai Nagy egészségnapot a
Debreceni ILCO Egyesület és az ILCO Józsai Csoport. A rendezvény célja felhívni a figyelmet
vastag- és végbélrák megelőzésére, korai felismerésére illetve a szűrések fontosságára.

A település egyik legnagyobb hagyományos egész napos rendezvénye a Józsai Szüreti
Nap – Nyúlfesztivál - Ínyecségek Napja, melyet több új eseménnyel bővítettünk ki idén
közösen együttműködő partnerünkkel a Józsai Település és Közösségfejlesztő
Egyesülettel, valamint a Kertbarát – és galambász Kör tagjaival. Az idén rekord számú
látogatót fogadtunk az eseményen, akik nem csak Józsáról, hanem más településekről is
érkeztek.
A Józsai Szüreti Naphoz kapcsolódva tekinthették meg az érdeklődők a V-37 Debreceni
Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület tagjainak jóvoltából a kisállat kiállítást, ahol
különleges állatokat, madarakat tekinthettek meg az érdeklődők. Az érdeklődők szintén
ekkor tekinthették meg a Józsai Kertbarát Kör tagjainak jóvoltából a termelők kertjében
termett legszebb gyümölcsöket, zöldségeket és az abból elkészített finomságokat kiállítás
formájában. Az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület és a Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti
Körének közreműködésében valósult meg október hónapban (idén immár 9.
alkalommal) a Ki mit tud?- Területi vetélkedő szépkorúaknak. A két nyugdíjas közösség

szervezésében megvalósult programra a régióból is érkeztek a baráti versengésre
közösségek. a versenyszámok között voltak ének, nóta, tánc-bemutatók, valamint
humoros színpadi produkciókat is láthattak a résztvevők. A két nyugdíjas közösség
szervezésében megvalósult programra a régióból is érkeztek a baráti versengésre
közösségek. A versenyszámok között voltak ének, nóta, tánc-bemutatók, valamint
humoros színpadi produkciókat is láthattak a résztvevők.
December hónapban a Józsai Galambász Kör szervezésében láthatták az érdeklődők a
Debreceni Postagalamb kiállítást, amely egyben szakmai minősítő is volt.
2019-ben a DMK Homokkerti Közösségi Házában 17 közösség működött heti
rendszerességgel.
A csoportok munkáját 2019-ben is a közösségi lét, az egymás iránti tisztelet és a kölcsönös
együttműködés jellemezte. Ennek kiemelt példája volt 2019 decemberének egyik
délutánja, amikor immár második alkalommal a közösségi ház valamennyi csoportja
együtt élte át a karácsonyi ünnepvárás örömét. Minden csoportvezető köszöntötte ünnepi
gondolattal a résztvevő közösséget.
Új csoport nem alakult 2019-ben ebben az egységünkben. Tovább erősödtek azonban a
működő közösségek. Ez a tendencia elmondható mind a régebben működő, mind a
nemrég beindult csoportokról.
Értékes szakmai munkát végzett a Debreceni Nép Együttes mind a nyolc korcsoportja,
akik több részvételt is vállaltak a Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi
Házának életében, például gyereknapokon.
A Homokkerti Kertbarát Kör 37. évébe lépett. Kétheti foglalkozásaik mellett a
csoporthoz köthető az év elejei Kertbarát Borverseny, a Kertbarát Farsang, kiemelten a
XV. Kertbarát Slambucfőző verseny. Igényes szakmai tevékenységet folytatnak, és a
közösségi élet aktív megélői voltak. A Homokkerti Nefelejcs Hímzőkör szintén 37.
évébe lépet. Igényes, tematikus foglalkozásokat tartottak az év folyamán. A kör két
kiemelkedő kiállítást is szervezett Tarsoly Andorné vezetésével. Tavasszal A „Széki
hímzés virágai” , ősszel „A Sárrét virágai lakástextileken” címmel. A Homokkerti
Nyugdíjas Klub kéthetente tartotta foglalkozásait. Az alkalmakon sor került
ismeretterjesztő előadásokra, egészségmegőrző programokra, és a közösségi lét egyéb
tartalmas megélésére. A Homokkerti Hegedűsök Klubjának tanítványai tovább
fejlődtek Bíró Imre vezetésével. Félévente mutatták be előre haladásukat szüleiknek és az
érdeklődőknek. 2019-ben megerősödtek és tovább folytatták közösséget gazdagító
tevékenységüket a Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Házának
2018-ban alakult csoportjai. (Homokkerti „Éld az életed!” Klub, a Homokkerti
Sakkbarát Kör, és a Fekete Ló Bandérium.) Szintén eredményes munkát végeztek a
hetente két testgyakorlást is végző Homokkerti Női Torna tagjai. Minden hétfőn
szeretettel várta a legkisebbeket a Hangbújócska Zenebölcsi Lövei Lilla vezetésével.
A DMK Kismacsi Közösségi Házában 3 közösség tartotta foglalkozásait az elmúlt
évben. Új közösségként kezdte meg működését Kismacsi sasok néven Ping-pong klub
október hónapban. A Macsi Nyugdíjas Klubnak három kiemelkedő nagyrendezvénye
volt 2019-ben: január hónapban „Itt az új év , új jót hozzon!”-zenés-táncos mulatság,

február hónapban a Nagyanyáink praktikái sorozatban farsangi szokások,
csigacsinálás, novemberben pedig a Márton napi sokadalom. Jubileuma 2019-ben egy
közösségnek sem volt.
A DMK Nagymacsi Közösségi Házában 2019-ben összesen 4 aktív közösség működött
és 1 közösség indult. Közösségi házként a nagymacsi intézmény kiemelten fontos feladata
a meglévő közösségek tevékenységének támogatása és az épülő közösségek
szerveződésének katalizálása. A Nagymacsi Közösségi Házban 2019-ban egy
hagyományos művelődő közösség működött: A legrégebben fennálló és legaktívabb helyi
közösség a Nosztalgia Hajnalcsillag Nyugdíjas Klub. A klub tevékenységének gerincét a
közös tartalmas időtöltés, az egymásra figyelés, a születés-névnapok közös ünneplése,
kirándulások, ismeretterjesztés és szórakozási alkalmak adják, valamint aktívan
bekapcsolódnak a közösségi ház rendezvényeibe. Másik jelentős közösségünk a
Nagymacsi közösségfejlesztő csoport a helyi közösségi munkások, az aktív mag
közössége. Minden jelentősebb rendezvényünk és programunk együttműködő partnerei
voltak. A közösség az intézmény társadalmasításának, a közösségi működtetés felé
haladásnak a legfontosabb szervezete. Időseket és aktív korúakat tömörít, alacsony
számban fiatalokat is. A MacsiCafé néven indult, önkéntesek által működtetett közösségi
kávézó a 2019. évben megtette az első lépéseket afelé, hogy kilépjen a közösségi kávézó
keretéből és egy mikro-közösségként kezdjen el működni. Az eredeti kávézó funkciót
megtartották, ám több rendezvényen is részt vettek közreműködő partnerként. Kávés
standdal jelentek meg több rendezvényen és a középtávú terveik között szerepel a
kávézás kultúrájának mélyebb megismerése és a MacsiCafé keretében kulturális alkalmak
szervezése. A IV. negyedében indult a Baba-Mama klub, hogy közösségi, közös
művelődési és kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a nagymacsi kisgyerekes anyukáknak és
kisbabáknak. A klub céljai még kialakulóban vannak, de biztató kezdetként túl vagyunk az első
néhány jó hangulatú összejövetelen. Nem volt 2019-ben jubiláló közösségünk. Szerencsére

csoportunk sem szűnt meg, bár sajnálatos módon a nyugdíjas klub létszáma fokozatosan
csökken személyes ellentétek miatt. A bálokat ebben az évben is a közösségfejlesztő
csoport szervezte minden alkalommal, ahogyan a korábbi években is.
A DMK Ondódi Közösségi Házban 2019-ben összesen 4 aktív közösség működött. A
legrégebben fennálló és legaktívabb helyi közösség az Ondód Jövőjéért Egyesület, ami
ebben az évben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját, amit egy, az egyesület életét
bemutató fotókiállítással ünnepeltek meg. Az egyesület tevékenysége nagyon nagy
hatással van a közösségi ház és a település életére, hiszen az évek alatt karizmatikus,
kulturális szempontból is igen jelentős erővé nőtte ki magát. Szorosan együttműködik a
Közösségi Házzal a programok szervezésében és lebonyolításában. A település kulturális
életében minden aspektusban hatalmas hatással van. A helyi Nyugdíjas Klub a
szépkorúak számára szervez kikapcsolódási, szabadidő eltöltési és közösségi
foglalkozásokat. Átfedésben működik a Csiga Készítő Klubbal, ahol a tradicionális
levesbetét készítésével foglalkoznak. 2019-es évben indult a Baba-Mama klub, hogy
közösségi, közös művelődési és kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a nagymacsi
kisgyerekes anyukáknak és kisbabáknak.
A klub még nagyon gyerekcipőben jár, egyenlőre még nincs meg az a az aktív és lelkes
önkéntes, aki összefogná az anyukákat és koordinálná a klub működését. Emiatt egyelőre

a heti rendszerességgel meghirdetett foglalkozások esetlegesen kerülnek megtartásra.
Mivel azonban határozott igény mutatkozik az anyukák részéről a klubra, minden
bizonnyal hamarosan ki fogja nőni az elkerülhetetlen gyerekbetegségeket. Szerencsére
csoportunk sem szűnt meg, valamilyen rendszerességgel mindegyik aktív.
A DMK Tímárház- Kézművesek Házában 7 közösség működött 2019-ben. 2019-ben
ebben az intézményi egységben nem volt jubiláló csoport. Az év második felétől
szüneteltette valamennyi közösség a tevékenységét a felújítási munkálatok miatt.
A DMK Újkerti Közösségi Házában működött a tavalyi évben a legtöbb, szám szerint 54
közösség.
Képzőművészeti és alkotó csoportok, fotókör, kórusok, citera zenekar, népdalkör,
ismeretterjesztő klubok, körök, valamint művészeti csoportok és nyugdíjas közösségek
tartják rendszeresen foglakozásaikat az intézményben. heti il.. havi rendszerességgel.
Január és február hónapban a Mathiász Kertbarát Körrel közös szervezésben valósult
meg a Kertbarátköri Vezetőségek Téli Népfőiskolai Képzése valamint a Megyei
Borverseny eredményhirdetése is.
2019-ben is nagy sikert aratott a Debreceni Citarzenekar tavaszi koncertje , amelyen
ezúttal a Váraszói Gyömgyvirág Citerazenekar is közreműködött meghívott vendégként.
Az Életreform Klubbal közösen rendeztük április hónapban a „Szemünk fénye, a
gyermek” c. konferenciát, amelynek témájául 2019-ben is egy igen aktuális témát
választottak: Digitális nemzedék-a gyermekek a modern világunkban
Kiváló előadókkal, érdekes megközelítésekben több oldalról világították meg ezt a
témakört.
Május 6-12 között a KÖZÖSSÉGEK HETE országos rendezvénysorozaton a hét minden
napján kínáltunk programot több csoportunk közreműködésével. (Galagonya
Zenebölcsi, Életmód klub, Szenior Örömtánc klub, Életreform Klub, Debreceni
Szépkorúak Klubja, Önkéntes Fiatalok Klubja, anzX Zenakar, Nemzetközi Ifjúsági
Fórum, Papírfonó Klub, Debreceni Origami Kör, Főnix Irodalmi Kör, Művészi Zene
Kör)
Május hónapban ünnepi műsor tette emlékezetessé a Debreceni Szépkorúak Dalköre
10 éves jubileumát.
Június hónapban első alkalommal rendeztük meg a NAGY KÖZÖSSÉGVÁLASZTÓ c.
programot, ahol a Debreceni Művelődési Központ közösségei mutatkoztak be a Déri téren.
A csoportok bemutatkozása mellett a NépmesePont, kézműves udvar, játszóházi
foglalatosságok, játéksátor, prevenciós sátor és ételkóstolók várták az érdeklődőket.
A nyári felújítási munkálatok miatt ebben az évben rendhagyó módon szeptember
hónapban került megrendezésre a Festőtanoda Képzőművészeti Szakkör és a
Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör és Szabadiskola kiállítás. A két
képzőművészeti közösségünk egy nagyon szép és gazdag anyagot bemutató kiállítással
nyitotta meg az évadot.

A Kórusok és dalkörök találkozója október hónapban - kapcsolódva a Zene Világnapjához
és tisztelegve az Idősek Napja előtt - a Debreceni Szépkorúak Klubja aktív
közreműködésével valósult meg.
Az anzX hangok és az anzX Nefelejcs is több alkalommal volt közreműködője az egység
programjainak (kiállítás megnyitók, farsangi rendezvények. (Magyar Nyelv Napja, újkerti
teadélutánok, városzrészi gyermeknapi és adventi programok,).
A Maróthi Kórus, a Debreceni Citerazenekar a Sol Oriens Kórus az év folyamán több
rendezvényünk közönségét varázsolta el műsorával.
2019 decemberében az adventi családi délután részeként került megrendezésre az DMK
Újkerti Közösségi Házában működő csoportok közös karácsony ünnepsége.

6. Rendezvények szervezése
A Belvárosi Közösségi Ház nagyrendezvényei 2019-ben:
2019-ben az előző évekhez hasonlóan számos sikeres és emlékezetes rendezvényt,
rendezvénysorozatot valósítottunk meg a Belvárosi Közösségi Házban.
Hagyományos és hagyományteremtő nagyrendezvények
Minden évben nagy szeretettel gondozzuk és sikeresen rendezzük meg hagyományos
nagyrendezvényeinket, melyek Debrecen lakossága körében igen népszerű és várt
programok. A KÓTA felhívására a Hajdú-Bihari Zenei Egyesülettel együttműködve a
Debreceni Művelődési Központ ez évben is megrendezte a Debrecenben működő
gyermek- és ifjúsági kórusok számára meghirdetett „Éneklő Ifjúság” városi minősítő
hangversenyét. A rendezvény célja találkozási, bemutatkozási lehetőség teremtése,
zenei élményszerzés, egymás munkájának megismerése, a zenei műveltség fejlesztése,
illetve igény szerint a kórusok szakmai minősítése. A karnagyok kiváló szakmai
munkájának köszönhetően közel 500 általános - és középiskolás énekelt a Pódiumterem
színpadán és szerepelt kiemelkedően.
Családi napok
Nagy sikerű és nagy tömeget vonzó rendezvényünk volt 2019-ben a Lencztelepi Családi
Nap, ahol közel 500 fő töltött együtt egy tartalmas és vidám napot a Lencztelepi
Református Templom melletti közösségi téren. Színes programmal vártuk a családokat, a
színpadon bemutatkoztak a városrész óvodásai, a Debreceni Ady Endre Gimnázium
diákjai, Eastsiders Hip Hop Crew bemutatója, Gyuri bohóc, Kíváncsi Katica
mesezenekara és a Debreceni Népi Együttes táncosai és végül a Vojtina Bábszínház
előadásában Szerencsés János, avagy az ördög három aranyhajszála című bábjátéka
szórakoztatta a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Nagy sikert aratott az arcfestés,
csillámtetoválás, henna, Lufibohócunk aki több száz lufi figurát hajtogatott a helyszínre
érkező gyermekeknek és az UGRÁLÓVÁR - nak amely mindig kedvenc és újdonság volt a
népi játékpark

Új kezdeményezés volt a városrész képviselőjétől, Komolay Szabolcstól, hogy a
rendezvényen résztvevőknek vattacukrot, ásványvizet, gyümölcslevet, ebédet, fagylaltot
és tombolát ajánlott fel, ezzel is növelve annak színvonalát.
Paci Juniális: A rendezvényt Komolay Szabolcs alpolgármester, a városrész
önkormányzati képviselője nyitotta meg. Köszöntő szavai után a Valcer Táncstúdió
táncosainak bemutatóját tekinthették meg a rendezvényre látogatók. A gyerekek 4 órán
keresztül vehették igénybe az ugráló vár szolgáltatást.
Kézműves udvarral (gipszfestés, arcfestés, csillámtetoválás, karkötő fűzése gyöngyből,
mézeskalács díszítés), ügyességi játékokkal, óriás puzzle-lal, ping-ponggal, csocsóval
vártuk a családokat, gyerekeket. Amelyik gyerek 4 tevékenységet kipróbált és ezzel
összegyűjtött 4 pecsétet az a program végén ajándékcsomagot kapott.
Vidám, oldott hangulatban zajlott a rendezvény. Minden korosztály megtalálta a neki
leginkább tetsző programot, játékelemet.
Őszköszöntő és szüreti napot tartottunk 2019. szeptember 21-én 10.00-14.00 óráig a
Lencztelepi Református Templom melletti közösségi téren. A rendezvényre érkezőket Dr.
Papp László polgármester és Komolay Szabolcs alpolgármester, városrészi képviselő
köszöntötte. A színpadon a következő műsorszámok voltak: a Szivárvány Óvoda
óvodásainak szüreti játéka, szüreti vigadalom –az Ady Endre Gimnázium
növendékeinek előadásában, szüreti komédia a Szeredás együttessel, A Vojtina
Bábszínház előadásában A Csizmadia, a Szélkirály és a Nyúlpásztor esete című bábjáték,
a Debreceni Népi Együttes táncháza és Bíró Imre és zenekara „Jó ebédhez szól a nóta”.
A színpadi programok mellett folyamatosan zajlottak a kísérő programok ugrálóvár,
lufihajtogatás, arcfestés, csillámtetoválás és henna, népi játékpark és a kézműves udvar,
szőlőpréselés, must kóstolás. Kézműves udvarban filcből kismadarat, kulcstartót és szőlős
képet készíthettek a családok.
eReDő
Az új félév programjának előkészítése 2019 őszén elkezdődött az előkészítő
megbeszélésekkel. Az alábbi program nyolc előadást jelentett 2019. második félévében.
Ebben a félévben olyan jeles kutatók tisztelték meg sorozatunkat, akik kiemelkedő
szellemi teljesítményükkel meghatározó módon járultak hozzá a betemetésre ítélt
magyar múlt értékeinek „felszínre hozásához”. Pap Gábor művészettörténész szerves
műveltségünk kutatásának alapkérdéseit ismertette, Erdélyi Balázs az építészettörténeti
kormeghatározás Európa szerte jól ismert szakértője, a magyar középkor épített
emlékeinek datálási problémáiról és egyéb összefüggéseiről beszélt. A betemetett
magyar múlt egyik legizgalmasabb területe a rovásírás, melynek legtöbb meglepetést
tartogató – és vitát kiváltó – darabjai a Somogyi Antal hagyatékából előkerült kódexek, ill.
azok rovásírásos lapjai: erről tartott lebilincselő előadást Mandics György író,
művelődéstörténész.
Fontos terület a nemzetközi kitekintés, így az összehasonlító műveltségkutatás is: a
sorozatindító előadás keretében Kazahsztánból érkező néprajzkutató vendégünk,
Babakumar Khinayat a kazak tudományosság képviseletében mutatta be a kazak és a

magyar műveltség párhuzamait. De folytatódtak, továbbépültek korábbi témaköreink is,
így betekintést nyerhettünk a mitikus magyar történelem újabb fejezeteibe, az általános
eurázsiai lótisztelet régészeti összefüggéseibe és az eurázsiai műveltség körében élő
népek vizuális anyanyelvi örökségébe, a képírás kimeríthetetlenül gazdag emlékanyagába
is. Két alkalommal kellett módosítanunk a programon akadályoztatás, ill. betegség miatt,
valamint – ugyancsak vis maior miatt – dr. Bakay Kornél nem tudta megtartani az
előadását.
2019. február 13. A hagyományos kazak műveltség ősi rétegei és magyar párhuzamai
Babakumar Khinayat néprajzkutató, a történelemtudományok kandidátusa (Kazahsztán)
előadása
2019. március 13. Korai magyar kereszténység középkori építészetünk leletei alapján
Erdélyi Balázs építész előadása
2019. március 20. Mitikus magyar történelem Nimródtól napjainkig 8. A magyar
királyság nagyhatalmi ereje IV. Béla korában Szántai Lajos műveltségkutató előadása
2019. március 27. A lovas és a ló – avagy a lókultusz nyomai a sztyeppei lovasnépek
régészeti hagyatékában Makoldi Miklós régész előadása
2019. április 3. Az eurázsiai térség népeinek képírásos öröksége Vetró Mihály
nemezműves, a Népművészet Ifjú Mestere előadása
2019. április 17. Az íj és a nyíl ösvényén – hazafelé Őskutatás: tények és teendők Pap
Gábor művészettörténész előadása
2019. május 8. Mitikus magyar történelem Nimródtól napjainkig 7. Szent László kora.
Csillagok közt fényességes csillag – Szent László király fénye Szántai Lajos
műveltségkutató előadása
2019. május 14. Rovásírásos kódexek, avagy a történelem, amelyet magyarok írtak
magyaroknak Dr. Mandics György művelődéstörténész előadása
A XXIX. Nemzetközi Betlehemes Találkozó 2019. december 6-8.
Az elmúlt 29 évben több mint 200 csoport vett részt a találkozókon. A szakértők által
kialakított kritériumrendszer szerint megtörtént a 18 csoport kiválasztása és meghívása.
2019-ben ismét közel 300 főt vett részt a találkozón, reprezentatív keresztmetszetét
nyújtva a Kárpát-medencei betlehemes játékoknak. A csoportok a következő országokból
érkeztek: Magyarországon kívül Szlovákia, Ukrajna, Románia és Szerbia magyarlakta
vidékeiről. A Felvidékről 2, Kárpátaljáról 2, a Délvidékről 1, illetve Erdélyből és a Partiumból
4 csoport képviseltette magát a találkozón, míg az anyaországból 9.
Debrecenben, a rendezvény központi helyszínén túl, számos külső bemutatkozási,
találkozási lehetőséget biztosítottak a szervezők a csoportoknak. Ezek a helyszínek
teremtik meg azt a családias légkört, ami a betlehemezés hagyományát élteti, hiszen itt
teljesíthetik a betlehemesek eredeti szolgálatukat.
A hagyományos adventi városrészi családi programok – melyeket ugyancsak ebben az
időben szerveznek – az idén is jó lehetőséget adtak a csoportok fogadására, a találkozásra.

Továbbá a város más nagyrendezvényein, illetve más helyszíneken Debrecenben és
környékén is részt vettek adventi közösségi rendezvényeken. Az igény irántuk évről évre
nő, várják a városrészi és kistelepülési adventi ünnepekre a Betlehemes Találkozóra
érkező csoportokat a helyi közösségek.
Komoly hozadéka ennek a programnak ez a közösségi együttlét, az együtt ünneplés öröme,
ami több ezer embernek, családoknak, gyerekeknek nyújtott most is mélyreható élményt.
A huszonkilencedik – egyúttal a tizennegyedik Debrecenben rendezett – Nemzetközi
Betlehemes Találkozó szervezése, lebonyolítása a tervek szerint történt a Debreceni
Művelődési Központban és a külső helyszíneken egyaránt. A csoportok – a szakértők
értékelése szerint – rendkívül magas színvonalon képviselték régiójuk, településük téli
ünnepköri hagyományait.
December 6-án 17.00 órakor kezdődött a XXIX. Nemzetközi Betlehemes Találkozó a
csoportok Kossuth téri felvonulásával. Kb. 80 résztvevő vonult beöltözve a megnyitó
helyszínére, a főtéri adventi színpadhoz, ahol a város legfiatalabb önkormányzati
képviselője, Majer Tamás köszöntötte a résztvevőket és a város közönségét. Ezt
követően negyven perces műsor keretében Bárdosi Ildikó karácsonyi népdalokat
énekelt, majd a debreceni görögkatolikus betlehemes csoport lépett a színpadra.
A csoportokat a Gulyás Pál Középiskolai Kollégiumban szállásolták el, nem messze a
rendezvény-helyszíntől December 7-én, szombaton a DMK Belvárosi Közösségi Házának
Pódiumtermében, 9 órától 21 óráig rövid ebéd és vacsora szünettel egész nap,
folyamatosan, feszes rendben és nagy közönségtetszés által kísérve zajlott a 18 csoport
bemutatkozása. Fontos szakmai elem volt a csoportok értékelése, mely orientálja a
betlehemezők hagyományéltető tevékenységét.
Ugyancsak december 7-én, a rendezvény fő napján tartották a szakmai tanácskozást „A
betlehemes találkozó jövője a Csoóri Sándor Program tükrében” címmel. A választás
tudatosan esett a rendezvény fő napjára, mivel a csoportok nagyobb része már elutazik
vasárnap reggel, így sokan nem tudtak részt venni a korábbi, vasárnapokra ütemezett
tanácskozásokon.
A játékokat két kamerával rögzítette a videó-dokumentációs stáb.
A Nemzetközi Betlehemes Találkozó résztvevői a fő helyszín mellett ellátogattak
Debrecen városába és közvetlen környékére is. Felléptek az adventi családi programokon,
a Debreceni Művelődési Központ intézményi egységeiben, együttműködő
intézményekben, templomokban, és Debrecen külső körzeteiben is. A betlehemesek ezért
a személyes fogadtatásért, a találkozásért is mindig nagyon szívesen jönnek Debrecenbe,
a jó gazda szerepét 14 éve vállaló városba.
Dr. Tömöry Márta és Szász Zsolt szakértői értékelése szerint a csoportok felkészülése,
játékuk ez évben egyenletes és kiemelkedően magas szintű volt. A visszajelzések is igen
pozitívak voltak a betlehemezők és a játékot fogadók részéről egyaránt.
A Magyar Nyelv napja a Belvárosi Közösségi Házban
2011. szeptember 26-án a Magyar Köztársaság Országgyűlése – az Anyanyelvápolók
Szövetségének javaslatára - november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánította.
2019-ben, már hetedik alkalommal, a Debreceni Művelődési Központot kérte fel Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata, hogy szervezzen egész napos programsorozatot,
melyben méltóképpen megemlékezhetünk az ünnepről.

Partnervárosunk, Balatonfüred felhívására a magyar nyelv napján, Dsida Jenő halálának
80. évfordulója alkalmából a költő „Az én dalom” című versét közösen szavalta el több
száz diák. Az ünnepség a Debreceni Kistemplomban (Csonkatemplom) volt, ahol
köszöntőt Komolay Szabolcs alpolgármester úr mondott, ünnepi beszédet Szakács György
református lelkipásztortól hallhattunk. A rendezvényen Újhelyi Kinga Jászai Mari-díjas
színművésznő, Erdős-Tóth Fruzsina és Tóth Zsolt működtek közre.
„Talpra magyar” – forradalmi táncház
A város néptáncegyüttesei és a DMK között 2013-ban megkezdett együttműködés jó
gyakorlatának továbbépítésével, közös tervezésű és megvalósítású programokon
keresztül, a Belvárosi Közösségi Ház fokozott bevonásával a táncház mozgalom
népszerűsítését vállaltuk korábban és ebben az évben is. Tavaly és tavaly előtt nagysikerű
forradalmi, családi táncházat rendeztünk a nemzeti ünnepünk napján, március 15-én a
debreceni néptáncegyüttesek bevonásával, s e nemes hagyományt természetesen
folytatni kívántuk az idén is, úgy hogy intézményünk is bekapcsolódik a városi ünnepi
rendezvények sorába.
Ismét együtt ünnepeltünk, emlékeztünk a debreceni táncos közösségekkel és a Motolla
Egyesülettel, s az ünnephez híven ezúttal is a verbunk volt a meghatározó táncunk, de a
silladrit, a bukovinai székelyek jellegzetes tánctípusát is megismerhettük. Folytattuk az
ismerkedést a reformkor nemzeti társastáncával, körmagyarral is.
Az estét rendhagyó módon, most nem a tánc, hanem Dsupin Pál és Csergő-Herczeg László
Arany János kedves dalaiból összeállított CD-bemutató műsora zárta.
Városrészi adventi családi programok
A Debreceni Művelődési Központ 2006 óta évente szervezi az Adventhez kapcsolódó
családi programsorozatot.
Lencztelepi Adventi Családi Délután helyszíne a Lencztelepi Református Templom volt.
Tamás Gergely lelkipásztor és Komolay Szabolcs alpolgármester úr köszöntő szavai után
a Szivárvány Óvoda óvodásainak karácsonyi műsora következett majd a XIX. Nemzetközi
Betlehemes Találkozóra érkező sárándi betlehemes csoport betlehemes játékát
tekinthették meg a jelenlévők.
A Paci Adventi Családi délutánon karácsonyra hangolódással és közös énekléssel kezdtük
meg az adventi délutánt.
Kézműves játszóházzal is kedveskedtünk a gyerekeknek, ahol papírból karácsonyfát,
angyalkát készíthettek és vendéglátásként mézeskaláccsal, zsíros kenyérrel és teával
vártuk a programra érkezőket. A rendezvényre a mikulás is megérkezett, aki
mikuláscsomagokat osztott a résztvevő gyerekeknek.
A Város Napján
A 2019. április 10-én 17 órától a Vendégünk a Szent Korona című 170 éve járt
Debrecenben a magyar Szent Korona kiállítás megnyitója zajlott a Belvárosi Közösségi
Házban.
Ebben az évben jeles évfordulót ünnepel Debrecen: 1849-ben fél esztendeig a szabadság
őrvárosa, magyar főváros lehetett és ekkor, 170 éve járt itt a magyar Szent Korona is.
Ebből az alkalomból egy különleges tárlat megrendezésére vállalkoztunk a Belvárosi
Galériában, a debreceni Korona Gyermekrajz Gyűjtemény kezdeményezésére, velük szoros
együttműködésben. A kiállítás több oldalról mutatta meg a magyarság szent ereklyéjét:

bemutatta tárgyi valóságában Szelényi Károly egyedülálló fotói segítségével, illetve
bemutatta népművészeti alkotásokon, a Bobonkáné Papp Antónia tanítványai által
készített gyermekrajzokon, tűzzománcokon és kortárs műalkotásokon keresztül, hogy
mit jelentett, ill. jelent ma a magyarság, ill. a debreceniek számára a Szent Korona. A
kiállítás a kitűzött célját elérte, kb. 1250-en tekintették meg a műveket a nyitva tartás
időtartama alatt.
A „Légy üdvözölve Magyarország dicsősége” c. tárlattal köszöntöttük a magyar Szent
Koronát a róla és vele készült alkotásokkal: a magyarság szent ereklyéje 1849-ben, a
magyar forradalom és szabadságharc idején városunk „vendége” volt fél esztendeig.
A kiállítás előkészítése az időpont rögzítésével és a koncepció megbeszélésével 2018
decemberében és 2019 elején vette kezdetét. A részleteket 2019 márciusában
egyeztettük Bobonkáné Papp Antóniával.
Felvettük a kapcsolatot a Szent Korona fotókiállítási anyag tulajdonosával, a Háló
Katolikus Közösség vezetőjével, Szeibert Andrással, ahonnan megkaptuk Szelényi Károly
egyedülálló felvételeit.
A debreceni alkotók közül megszólítottunk olyan művészeket, akik számára inspirációs
forrást jelentett a magyar Szent Korona, ill. kértünk a Szent Korona által ihletett kortárs
népművészeti alkotásokat a Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolától is. Több mint
ötven alkotó állította ki munkáit, ill. közel 300 db alkotáson keresztül mutattuk be, mit
jelent ma számunkra szent ereklyénk.
A tárlatot Bobonkáné Papp Antónia és Gyöngy Péter rendezte, a DMK technikai
munkatársainak és közmunkásainak körültekintő munkájával.
A tárlat a Palmetta és a Tájoló Tűzzománc szakkörök tagjainak, családtagjainak, a kiállító
alkotók, tárlatlátogató törzsközönségünk és a sajtó jelenlétében, jelentős érdeklődés
mellett zajlott le. A tárlatot Szántai Lajos művelődéskutató nyitotta meg, közreműködött
Bárdosi Ildikó népdalénekes és Molnár Miklós hegedűn.
4. Kiállítás nyitvatartási időszaka: a városi tárlatlátogató közönség és Bobonkáné
tanítványainak, tisztelőinek élénk érdeklődése kísérte a kiállítást.
Április 16-én Bobonkáné Papp Antónia tárlatvezetést tartott középiskolás diákoknak, ill.
bemutatta a vizuális anyanyelvünkön szóló játékokat, április 23-án beszélgetést
szerveztünk az alkotókkal; mindkét alkalomnak pozitív visszhangja volt.
Az 56. Természetbarát hetet 2019. február 3-10 közötti időpontban valósítottuk meg. Az
előadások helyszíne a Debreceni Művelődési Központ Belvárosi Közösségi Házának
Pódiumterme volt hétfőtől-péntekig naponta 17 órai kezdettel.
A programok az alábbiak voltak:
2019. február 3. vasárnap „Megyejárás” Autóbuszos honismereti kirándulás
Hajdúdorogra és Hajdúnánásra, a megszokott színvonalú
szervezés és bónuszként különleges meglepetés-program.
2019. február 4. hétfő

Kalifa Himalája expedició a Kancsenzongára. Varga Csaba
nagyváradi hegymászó élménybeszámolója.

2019. február 5. kedd

Hazajárók. Ábel nyomában Csíkcsicsótól New Yorkig. A Duna
TV-ből jól ismert, 2017-ben Príma Primissima díjjal
kitüntetett Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor előadása az
amerikai élményeikről.

2019. február 6. szerda

EURO-VELO 2018, avagy az én Tour de Franc-om. Két
keréken az Atlanti-óceánig és vissza Franciaország
kerékpárútjain. Hajja Attila túrabeszámolója.

2019. február 7. csütörtök Vizi barangolások a Duna-deltában. Dr. habil. Juhász
Lajos előadása.
2019. február 8. péntek

Wass Albert havasai. A funtineli boszorkány nyomában.
Ferenczy Gábor honismereti túravezető előadása.

2019. február 9. szombat

Bakancsos Bál. Helyszín: Hajdúsági Étterem (Gödör

2019. február 10. vasárnap Zárótúra – Kocsis Lajos emléktúra.

Csatlakozás országos közművelődési akciókhoz
A Kultúrházak éjjel-nappal országos közművelődési akcióhoz 2019-ben is csatlakozott
a Belvárosi Közösségi Ház. A Belvárosi galériában a Újraírt népművészet - Kiállítás
Makoldi Sándor festőművész és szellemi körének kortárs népművészeti alkotásaiból című
kiállítást tekinthették meg az érdeklődők.
A DMK Belvárosi Közösségi Háza idén is csatlakozott a „Kulturális Örökség Napjai”
címet viselő programsorozathoz. Az országos épületlátogató hétvége célja, hogy felhívja a
társadalom figyelmét épített örökségünk szépségeire, s igényt támasszon kulturális
örökségünk megóvására. A Belvárosi Közösségi Házban „Belvárosi Cuháré” címmel
táncház és kézműves játszóház zajlott.
Más nemzetiségek kultúráját bemutató programok
A kisebbségi önkormányzatokkal, idegen kultúrákat bemutató szervezetekkel, civil
szervezetekkel fenntartott jó kapcsolataink következtében nagy volt az érdeklődés más
nemzetiségek kultúráját bemutató programjaink iránt. A Magyar-Finn Baráti Kör és a
Debreceni Egyetem Finnugor tanszéke által szervezett programok során (pl.
Kalevalanap, Aleksis Kivi napja, a Finn irodalom ünnepe, a finnugor rokon népek
napja) ismeretterjesztő előadások formájában, zenével, énekkel fűszerezve kaphattunk
ízelítőt a finn kultúra világából. A Bolgár Tavaszünnep idén is megrendezésre került.
Közösségi Házunk kínálatát színvonalas előadóestek (Wass Albert irodalmi estje, Tar
Károly kötetbemutatója).
2019. december végéig összesen tizennyolc alkalommal rendezte meg DMJV
Önkormányzatának Okmányirodája a Debreceni Művelődési Központtal közösen a
honosítási Állampolgársági Esküünnepeket a Belvárosi Közösségi Ház
Pódiumtermében. Alkalmanként hozzátartozókkal együtt átlagosan 130 fő vett részt az
eseményeken. Az eskütevők projektoros vetítést láthattak Debrecenről, rendszerint a
Debreceni Népi Együttes közreműködésével DMJV Önkormányzatának polgármestere Dr.
Papp László és alpolgármesterek Dr. Széles Diána, Komolay Szabolcs és Dr. Barcsa Lajos
vezették az eseményt. A résztvevők az állampolgári eskütétel emlékére oklevelet is
kaptak. A DMK munkatársai rendezték be a termeket, szolgáltatták a technikai feltételeket
(hangosítás, filmvetítés), az Okmányiroda munkatársai pedig elvégezték a szükséges
adminisztrációt, regisztrációt, biztosították a ruhatárat. Az eskütétel szép és felemelő
rendezvénye a Debreceni Művelődési Központnak, a határainkon túlról ideérkező
magyarok is kellemesen érezték magukat, elismerően nyilatkoztak az intézményünkről.

A Belvárosi Alkotó Műhely nagyrendezvényei 2019-ben:
Nyitott Műhely címmel új sorozatot indítottunk útjára 2018-ban a két közösséggel
együttműködve a Belvárosi Alkotóműhelyben (BAM). A sorozathoz kapcsolódva ez évben
is műtermi beszélgetéseket és workshopokat terveztünk és szerveztünk az év
folyamán.
Az előző évben időnként leállt – egyébként az épület egyetlen működő – kazánja januártól
szinte egyáltalán nem működött, ezért a legnagyobb hidegben nem mertünk semmilyen
közösségi programot tervezni. Mivel a fűtési szezon végéig nem sikerült a kazánok
cseréjét megoldani a DIM-nek, enyhébb időben két olajradiátorral próbáltunk elfogadható
hőmérsékletet biztosítani a programokhoz.
Ebből kifolyólag az évi első műtermi beszélgetését február végén tudtuk megtartani. Ez
alkalommal Illés Gábor fotógráfus, a 2018-as tavaszi tárlat díjazottja volt vendégünk. A
beszélgetést, amit Máthé András vezetett minitárlat és vetített képes előadás kísérte.
Márciusban Palotai Erzsébet festőművész hozta el és mutatta be fátyolos pasztell
munkáit. A művésznő kedvenc témája a parasztenteriőr, de festményeit számos
kastélybelső is inspirált . Egy helyen így vall munkásságáról: „ A festés nyelvén nem lehet
hazudni, az ember lelke mélyéig kitárulkozik titkaival, vágyaival, féltenivalóival,
gyengeségeivel együtt. Mégis úgy szeretném megragadni pasztellkrétámmal a valóság
részleteit, hogy mindenki megtalálja benne saját világának egy fontos darabját.” Az
alkotóval férje, Subicz István festőművész beszélgetett. Az áprilisra tervezett
programunkat technikai okok miatt októberben tartottuk meg, ekkor Micskei István
nyugalmazott rendőr alezredes tartott előadást a fotográfia szerepéről a helyszínelők
munkájában. Sajnos november, december hónapban a kazánunk már egyáltalán nem
működött, és év vége lett mire újakat szereltek fel, ezért ebben a két hónapban fűtés
hiányában gyakorlatilag nem tudtuk programozni az épületet.
A műhely gépeit is használva az év folyamán – csakúgy mint az előző évben- számos
workshop-ot szerveztünk, melyek keretén belül a linometszéssel ismerkedhettek meg a
látogatók. A foglalkozásokat többnyire Tamus István grafikusművész, alkalmanként Pelei
Katalin a BAM munkatársa vezette. A bemutatók közül kiemelkedett az az alkalom, amit
szeptember 21-én a Kulturális Örökség Napjai országos programjához is csatlakozva
hirdettünk. Ugyanezen a napon a "Cívis vigasságok" című program keretén belül
városnéző séta egyik állomása volt a BAM, ahol a résztvevőket Horváth Péter
helytörténész kalauzolta a „Reviczky-házak” között számon tartott egykori polgármesterházban.
Nagy öröm számunkra, és az elmúlt év legnagyobb sikereként éltük meg, hogy 2019
nyarán a Belvárosi Alkotóműhely két táborral is csatlakozott a DMK Napsugár
Táboraihoz. A tervezésénél a műhelyben működő két közösség (GADE, Debreceni
Fotóklub) szakmai tevékenységéhez kapcsolódtunk. Kicsit félve vágtunk bele a
szervezésbe, hiszen a BAM nem egy élő, minden nap nyitva tartó városrészi közösségi ház,
amit naponta több száz ember látogat. Ezért nem is készítettünk rengeteg szórólapot,
plakátot. A propagandánál elsősorban az intézmény online felületeire, közösségi oldalaira

alapoztunk. Emellett persze nagyon sokat jelentettek a táborvezetők régóta meglévő
személyes kapcsolatai is.
A Vázlattól a műig című táborunk (július 25-29.) szakmai vezetője Tamus István
grafikusművész, a nagy múltú Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének elnöke volt.
A táborba 8-16 év közötti fiatalokat vártunk, akik az öt nap alatt az egyedi rajztól a
többszínű grafikai nyomatig jutottak el, illetve az akvarellel is ismerkedtek. Nagy
örömünkre többen visszatértek hozzánk a múlt évi táborozók közül, emellett sok új arc is
érkezett, aminek az lett a következménye, hogy kicsit „elszaladt” a létszám. 25 különböző
korosztályú táborozóval napi nyolc órában foglalkozni igen megfeszített figyelmet
igényelt. A tábor programját igyekeztünk úgy összeállítani, hogy a délelőtti időszakra,
amikor a gyerekek még jobban tudnak koncentrálni, essen a szakmai program, a
kötetlenebb szabadidős tevékenységek pedig a délutáni órákban legyen. Szinte kivétel
nélkül minden „táborlakó” befejezte a munkát, a legkisebbek is elkészültek egy – egy apró
nyomattal, esetleg többel is. A nagyobbak, több éve grafikával foglalkozó fiatalok több
színű A/3-as méretű munkákat is készítettek. A délutáni programokat is igyekeztünk a
tábor tematikájához kapcsolni.
Megnéztük a Modemben a Mánia című tárlatot, részt vettünk a hozzá kapcsolódó
múzeumpedagógiai foglalkozáson, valamint Velényi Rudolf Etno-Art előadásán. A pénteki
napon kiállítással zártuk az egy hetet, így a gyerekekért érkező szülők is megcsodálhatták
az elkészült munkákat.
A Csapókerti Közösségi Ház nagyrendezvényei 2019-ben:
A közösségi rendezvények szervezésével kiemelt célunk: esélyt adni a közösségek
döntése alapján megvalósítandó feladatok megoldására, öntevékenységre, informális
önkéntes munkára. 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 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.
Programjainkat a jövőben is a csapókerti lakosok aktív támogatásával és részvételével
kívánjuk tervezni és megvalósítani.
Közösségi tervezéssel, a közösségek együttműködésén alapuló
nagyrendezvényeink, programjaink 2019-ben:
Január 22. A magyar kultúra napja
A magyar kultúra napja alkalmából két programot rendeztünk a Csapókerti Közösségi
Házban.
16 órától Bárdosi Ildikó népdalénekes tartott előadást a hajdúsági népzenei
hagyományokról. Az elmondottakat a művésznő Molnár Miklós hegedűkísérete mellett
helyben előadott dalokkal is illusztrálta.
17.30-tól tartottuk az emeleti klubteremben a „Csapókert anno…” címet viselő fotó- és
dokumentumkiállítás megnyitóját.

A kiállítás anyagát két forrásból állítottuk össze: a Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Helyismereti Gyűjtemény és Fotótár anyagából, illetve Ficzere Miklós (egyik közösségünk
tagja) által összegyűjtött régi térképekből és újságcikkekből. A megnyitón Jámbor Ferenc
önkormányzati képviselő köszöntötte a megjelenteket, majd Dr. Vajda Mária PhD
néprajzkutató tartott érdekes előadást a városrész történetéről.
Február 09. Városi Bor- és pálinkaverseny
Debrecen kertbarát körei részvételével nagy érdeklődés mellett rendeztük meg a
hagyományos szakmai-közösségi rendezvényt, amely a legjobb borok és pálinkák
felvonultatása és megméretése után kellemes, jó hangulatú baráti esttel zárult.
Február 15-20. „Maskarások, bolondok” – Csapókerti farsangi hét
Minden korosztály számára terveztünk tartalmas, szórakoztató programokat.
Gyermekeknek kézműves délutánt tartottunk, időseknek farsangi bált, fiatalok és
felnőttek részére egész napos farsangi cuhárét a Főnix Néptáncegyüttes
közreműködésével. Együttműködő partnereink voltak még: Életfa Idősek Klubja,
Csapókerti Pávakör
Március 13. Csapókerti Pilvax
Komplex történelmi kézműves és dramatikus játék, melynek keretében a gyermekek
megélhetik, eljátszhatják a március 15-i eseményeket, elkészíthetik a kor jellegzetes
használati tárgyait, jelképeit. Erre a délutánra a Csapókerti Közösségi Ház Pilax Kávéházzá
alakult, ahol a gyermekek kokárdát, csákót, pártát, zászlót készíthettek. Verselhettek
magával Petőfi Sándorral, és korabeli táncokat táncolhattak a Főnix Néptáncegyüttes
tagjainak irányításával, Bíró Imre zenekarának muzsikájára.
Együttműködő partnereink: Csapókerti Általános Iskola, Kinizsi Általános Iskola
Április 06. I. Béres András Koreográfus Verseny és szakmai konferencia
Országos koreográfus versenyt rendeztünk Béres András munkássága előtt tisztelegve.
A régió néptáncegyütteseinek közreműködésével, első alkalommal, hagyományteremtő
szándékkal rendeztük meg az eseményt. A programban néprajzi szimpózium is helyet
kapott, és az egykori emblematikus Béres-koreográfiákból összeállított emlékműsor is
színesítette a programot. Együttműködő partnerünk a Főnix Néptáncegyüttes volt.
Április 11 – május 03. „Kedvenc mesém, mesehősöm” - A város napjához kapcsolódó
gyermek- és ifjúsági képzőművészeti pályázat és kiállítás
Hagyományos pályázat és kiállítás, melyet idén is három kategóriában hirdettük meg:
óvodásoknak, alsós és felsős általános iskolásoknak. Idén Benedek Elek születésének 160.,
halálának 90. évfordulójára emlékezve azt kértük a gyerekektől, hogy készítsenek
illusztrációt Benedek Elek egy szabadon választott meséjéhez, rajzolják le kedvenc
meséjük egy jelenetét, vagy legkedvesebb mesehősüket. Az alkotások grafikai és festészeti
technikával készültek. A pályázatra jó színvonalú, és örömünkre igen nagyszámú anyag
érkezett (12 intézményből 114 alkotás). A beérkezett pályamunkákat díjaztuk, a
legjobbakból kiállítást rendeztünk. A díjátadót képzőművészeti foglalkozás követte.
Április 13. Gamer Show Debrecen 2019
A rendezvénnyel elsősorban a fiatal korosztályt (középiskolások, felsőoktatásban
tanulók) szólítottuk meg. A rendezvényen az IT, a mobiltelefonok, a videojátékok, a
sorozatok és filmek világa köré épültek a programok. Együttműködő partnerünknek, a
Modern Ifjúsági Egyesületnek, sikerült olyan támogatókat, partnereket megnyerni, mint a

Nintendo Magyarország, Microsoft Magyarország, Magyar Honvédség 5. Bocskai István
Lövészdandár, Debreceni Egyetem, EDC Debrecen.
A látogatók egyebek mellett előadásokon (Az alternatív Facebook; Debrecen, az
okosváros; Mesterséges intelligencia by Microsoft), termékbemutatókon vehettek részt,
különböző konzolokat próbálhattak ki, harcászati eszközöket (fegyverek, drónok, stb.)
ismerhettek meg, de társasjátékok, karaoke, gamer kvíz, „Ismerkedj a fanokkal” játék, sőt
egészségügyi vizsgálat is várta az érdeklődőket.
Április 27-29. Föld napja rendezvénysorozat
Ismeretterjesztő előadásokat szervezünk a közösségeink és az iskolás korosztály
számára.
Április 27. Szukkulens történetünk ki nem mondott titkai az 1800-as évek
elejéről. Ficzere Miklós (Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság) előadása.
Április 29. 08.30 és 12.00 Rendhagyó tanórák általános iskolásoknak
Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás
Váradi Zoltán (Természettár) előadása
A programsorozat kiemelt eseménye:
Tegyük szebbé a Csapókertet!” Liget téri takarítás és Liget téri piknik, szabadtéri
sportnap
Sajnos 2019-ben a rendezvény a rossz időjárás miatt elmaradt.
Május 09 – május 17. „25 év foltjai” - a Bokréta Foltvarró Kör jubileumi kiállítása
Az évforduló kapcsán kiállítást, szakmai előadást és találkozót szerveztünk.
Május 11. Megyei Foltvarró műhely
A több megyei foltvarró kör részvételével megvalósult szakmai találkozón a résztvevők a
foltvarrásban megjelenő új irányzatokkal ismerkedhettek, bemutatták egymásnak
alkotásaikat, kipróbált ötleteiket. A találkozó központi témája a gyapjútáskához hímzéssel
díszített mintakészítés volt. Ezen kívül képes beszámoló hangzott el a Tatabányai
Országos Foltvarró Találkozóról.
A csapókerti Bokréta Foltvarró Kör, mint házigazda, 2019-ben a debreceni Szivárvány
Foltvarró Csoportot és két hajdúszoboszlói foltvarró közösséget látott vendégül.
Május 25. Gyermeknap a Liget téren
Széles civil összefogással valósítottuk meg a rendezvény. Megvalósult programok:
színpadi előadások, hip-hop-, akrobatikus rock and roll- és néptáncbemutató, vásári
komédia, utcaszínházi előadás, óriás sakk, logikai játékok, egészségsátor, kézműves
játszóházak, aszfaltrajzverseny, Liget téri ötpróba, slambucfőző verseny, ugrálóvár.
A program civil partnerei: Eastsiders Crew táncformáció, Kenguru Táncsport Egyesület,
Főnix AMI, Kuckó Művésztanya, Other Halves Produktion – London, Vojtina Bábszínház.
Június 11 – 14. Foltvarró tábor
A Bokréta Foltvarró Kör egyhetes szakmai tábora lehetőséget adott a résztvevőknek a
több időt igénylő, bonyolultabb technikákat elsajátítására, közös alkotás létrehozására.

Június 17-21. Ládafia Kézműves tábor
Ebben az évben is meghirdettük szokásos napközis táborunkat a környék iskolásai
számára.
Június 15. Varrjunk a szabadban!
A program a Bokréta Foltvarró Kör és a Csapókerti Népi Díszítőművészeti Kör közös,
nyilvános szabadtéri rendezvénye. Helyszíne a Csapókerti Református Templom kertje
volt.
Június 29. XX. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál és Ifjúsági Találkozó
A Főnix Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyüttessel közösen szerveztük meg a Szent-Iván
napi néptánc- és pásztor kultúra hagyományai alapján programunkat.
A fesztiválon 14 néptánccsoport (közülük 4 határon túli) és négy zenekar (3 határon túli)
mutatkozott be. Rajtuk kívül fellépett a Csapókerti Pávakör, az MM Pódium Színház
(Nagyvárad) és a Lángoló Csigák Tűzzsonglőr Csoport.
Az egész napos rendezvényen a néptáncegyüttesek színpadi bemutatkozása mellett
tánctanítás, éneklés, kézműves foglalkozások, tüzes utcaszínházi előadás, majd éjszakai
tűzgyújtás és tűzugrás várta a néphagyományok iránt érdeklődőket, és a csapókerti
családokat. A rendezvény hajnalig tartó táncházzal zárult.
Augusztus 27. Barokk muzsika a Csapókertben
Hagyományteremtő szándékkal kamarahangversenyt rendeztünk a Csapókerti
Református Templomban, melyen fellépett Csorba Gergő (orgona), Györgyfi Zsolt
(trombita) és dr. Papp Sándor (klasszikus gitár)
Augusztus 30. „30 éves az ORT-IKI Báb- és Utcaszínház” – jubileumi kiállítás és
baráti találkozó
A közösségi ház előterében berendezett kiállítás fotók által mutatta be a ORT-IKI Báb- és
Utcaszínház 30 éves történetét.
Szeptember 14. XV. Csapókerti Szomszédsági Nap
Őszi kapunyitó rendezvényünk, mellyel a „Kulturális örökség napjához” kapcsolódtunk.
Gyerekeknek, fiataloknak, családoknak, felnőtteknek szerveztünk komplex szabadtéri
programot, a régi szüreti munkák felelevenítésével. Színpadon a közösségi ház előadóművészeti közösségei mutatkoztak be, emellett volt utcaszínházi előadás, kézműves
foglalkozások, tanácsadó programok, slambucfőző-verseny, utcabál. A Csapókerti Baráti
Kör Egyesülettel együttműködve valósítottuk meg a rendezvényt
Szeptember 21. „50 éves a Csapókerti Pávakör” – kiállítás, szakmai nap és megyei
pávakörök találkozója
Az évforduló alkalmából fotókiállítást, szakmai- és művészeti előadásokat szerveztünk.
Dr. Szilágyi Lászlóné Csokonai-díjas körvezető az elmúlt 50 évről mesélt, majd a
Csapókerti Pávakör műsorát hallhatták a vendégek. Rajtuk kívül fellépett a
balmazújvárosi „Veréce” Éneklő Csoport és a Nyíradonyi Pávakör. Juhász Erika, a
népművészet ifjú mestere, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének mesteroktatója
„Magyar népi énekes köszöntők” címmel tartott előadást.

Szeptember 28. III. Mini Con
A Modern Ifjúsági Egyesülettel közösen megrendezett egész napos rendezvény a koreai,
japán és kínai kultúra, a japán rajzfilmek és képregények szerelmeseinek, a cosplay és a
videojáték-rajongóknak, valamint a sci-fi, fantasy műfajok kedvelőinek nyújtott
változatos programokat.
Október 16. Idősek bálja
A műsoros, táncos délután a közösségi házban működő csoportok bemutatkozásával
kezdődött. Először a Csapókerti Pávakör tagjai léptek színpadra. Őket az Életfa Idősek
Klubja tagjai követték, akik vidám jeleneteket, verseket, dalokat adtak elő. A legnagyobb
sikert idén is Donkó Annamária és Donkó Imre, a Csokonai Színház művészei aratták, akik
népszerű operett slágerekkel szórakoztatták a jelenlévőket. A délután folyamán batyus
vendégség volt, a szünetekben, illetve a műsor után Sándor Zsolt zenélt a közönség
igényeihez igazodva.
Október 26. Rémálmok éjszakája - Halloween party
A Modern Ifjúsági Egyesülettel együttműködve valósítottuk meg a programot, elsősorban
a fiatalabb korosztályokat megszólítva. Az éjszakába hajló rendezvényen volt útvesztő,
szabadulószoba, horror túra, horrorfilm kvíz, és egy – nagy sikert aratott – „Chernobyl
Graphite Run!” elnevezésű program.
November 09. Civilek a civilekért - Csapókerti Civil Expo
A csapókerti civil szervezetek együttműködésben megvalósuló bemutatkozása,
ismeretterjesztő, szórakoztató programja. A rendezvény házigazdái idén a Csapókerti
Közművelődési Egyesület és a Csapókerti Süveg Citera Kör voltak. Vendégként
bemutatkozott a Modern Ifjúsági Egyesület.
A nap folyamán a résztvevők meghallgatták Matkó Mária elnököt, aki a Csapókerti
Közművelődési Egyesület tevékenységéről, múltjáról, terveiről beszélt. Nauner-Agárdi
Éva népzenetanár, etnográfus „…Hogy a dalokat visszaadhassam a falunak…” címmel
tartott előadást. Volt K-Pop bemutató, kvízjáték, és felléptek a Csapókerti Süveg Citerakör,
valamint a Mikepércsi Bazsarózsa Népdalkör és a Hajdúhadházi Népdalkör tagjai.
Az érdeklődők megtekinthették a csoportok által berendezett kiállításokat, majd élőzene
mellett mulathattak. A zenét Bíró Imre és zenésztársai szolgáltatták.
A Csapókerti Baráti Kör Egyesülettel közös rendezvény.
November 13. A magyar nyelv napja
„Játékos anyanyelvünk” címmel rendeztük meg az elsősorban az általános iskolás
korosztályt megszólító magyar nyelv napi programunkat. A résztvevő, mintegy 60
gyermeket nyelvi játékok, totók, óriás keresztrejtvény, versfa, és Subicz István
grafikusművész által vezetett grafikai foglalkozás várta. Weöres Sándor 10 lépcső című
versét Dánielfy Zsolt színművésszel közösen szavaltuk el.

November 30. Országos vadászgörény kiállítás és szépségverseny
Az eseményen a látogatók közelről is megismerhették ezeket a különleges jószágokat,
emellett szakmai tanácsokat is kaptak a tartásukra vonatkozóan.
December 04. – 2020. január 14. „Víz és korom” Subicz István grafikusművész
kiállítása
A kiállítást Palotai Erzsébet festőművész nyitotta meg. Az eseményen Somogyi-Nagy
Melinda zongoraművész is közreműködött.
December 9-13. Arany7 Karácsonyváró Programsorozat
Minden korosztálynak szóló karácsonyváró programsorozatot szerveztünk, benne
adventi hangversennyel, játszóházakkal, betlehemezéssel, családi délutánnal, a helyi
közösségek karácsonyi ünnepségével. A gyerekekkel karácsonyfadíszeket készítettünk,
melyeket aztán közösen tettünk fel a templomkertben felállított karácsonyfára.
A felnőtteknek szóló adventi délutánon felléptek Dánielfy Zsolt és Papp István
színművészek, valamint a Főnix Néptáncegyüttes. Ezután a Csapókerti Református
Templom kertjében meggyújtottuk az adventi gyertyákat, és meghallgattuk a Mikepércsi
Betlehemes Csoport ünnepi műsorát. Az ünnepi alkalmat adventi hangversennyel zártuk
a református templomban, melyen felléptek a Csapókerti Pávakör, a Trio Harmony és a
Maróthi György Pedagóguskórus. Ünnepi köszöntőt mondott Lakatos Zoltán református
lelkész.

A Homokkerti Közösségi Ház nagyrendezvényei 2019-ben:
A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Háza 2019-ban igyekezett
programjait színesíteni, frissíteni.
Megújítottuk a kulturálisan kiemelkedő alkalmainkat A Magyar Kultúra Napján
könnyűzenei koncert valósult meg a Homokkertben. A Magyar Költészet Napján Andy
Endrére emlékeztünk Csíki András költő és a Debreceni Népzenei Együttes
közreműködésével. A Magyar Nyelv Napja pedig azért volt sajátos, mert a helyi
közösségek tagjai hozták el és ismertették kedvenc verseiket.
Nagyrendezvényeinken és családi alkalmainkon megújítottuk a közreműködők körét,
a programokon való lehetőségek körét.
Új programként jelentek meg - a tímárházi munkatársak hathatós közreműködésévelóvodás és iskolás gyermekeket foglalkoztató kézműves foglalkozások Alkossunk nagyot
és Kreatív Kézműves Kalandok címmel. Nemezelés és bőrözés örömeiben
részesülhettek a résztvevők.
A nemzeti ünnepeink kapcsán új műsorokkal emlékeztek méltó módon 2019-ben március
15, október 06-a és október 23-a alkalmából a Petőfi Sándor és az Epreskerti Általános
Iskola diákjai.

Új programként jelent meg két gasztronómiai alkalom a Debreceni Művelődési Központ
Homokkerti Közösségi Házában. Az első alkalom címe: Tésztán innen és túl-Bepillantás
az olasz ízvilágba Lorenza Pilatti, Milánó mellett lakó hölgy vezetésével. Új alkalom volt
az első Homokkerti Édességkavalkád és Sütikirályság. Szeretnénk, ha ez az alkalom
hagyományteremtő módon a következőkben is megvalósulna.
Izgalmas programunk volt a látogatók számára a „Tojásból lesz a csoda” címet viselő
rendezvényünk. Mintegy ötven strucc tojáshéj került kiállításra, amelynek
különlegességét az adta, hogy japán üveggyöngyökből készült az alkotások homorú
oldala, megannyi motívum kialakításával.
Homokkerti Családi Juniális-2019. május 25.
2019. május 25-én délután valósult meg a Debreceni Művelődési Központ Homokkerti
Közösségi Házában a Homokkerti Családi Juniális. Az esemény fővédnöki Türk László
önkormányzati képviselő volt.
A Családi Juniálisra szép számmal érkeztek a gyermekek és az őket kísérő felnőttek. A
hétköznapi esőzések után örvendetes időjárási körülmények között, elő-előbukkanó
napsütésben zajlottak a családi programok. A színpadi akciók mellett kézműves
foglalkozásokra, ügyességi vetélkedőkre is lehetőség nyílt. A bőséges kínálat az alábbi
programokra terjedt ki: Estella Hasttánc Stúdió bemutatója; Epreskerti Általános Iskola
diákjainak műsora; Pozitív Centrum Táncművészeti Egyesület bemutatója. Happy Time
Tánc Egyesület bemutatója; Jazz Five zenekar műsor; Fekete Ló Bandérium bemutatója;
Debreceni Népi Együttes bemutatója
Mindezeken túl lehetőség nyílt íjászkodásra, célbarúgásra, asztfaltrajzra, ugrálóvár
igénybe vételére, pónilovaglásra, és fagylaltozásra is. A legnagyobb örömhír az volt a DMK
Homokkerti Közösségi Háza munkatársai számára, hogy sok gyerek és család volt jelen a
Homokkerti Családi Juniálison. Az résztvevők létszáma meghaladta a kétszázat.
Tégláskerti Családi Juniális-2019 június 01.
2019. június 01-én, szombaton egész napos programként valósult meg a Tégláskertben a
Tégláskerti Családi Juniális. Az esemény fővédnöki Szabó Gyula önkormányzati képviselő
volt.
A Családi Juniálisra örömmel és sokan jöttek el a gyermekek és az őket kísérő felnőttek. A
Tégláskert mindig speciális helyszín, hiszen társszervezőként segítséget nyújt a
Tégláskerti Református Egyházközség. A Templomban van lehetőség ping-pongozásra,
közreműködőknek átöltözésre, frissítők és szendvicsek elfogyasztására.
A Tégláskerti Gyülekezet biztosítja a színpadot, a helyszínt, a szekerezést, a nagyobb
padokat, a DMK a sörpad garnitúrákat, hangosítást, közreműködőket, kézműves
foglalkozáshoz alapanyagokat.
A Homokkerthez hasonlóan lehetőség nyílt színpadi akciók mellett kézműves
foglalkozásokra, ügyességi vetélkedőkre. Volt napindító szekerezés és tűzoltóautó
bemutató a gyermekek legnagyobb örömére.

Közreműködőként intenzív élményt nyújtott: az Estella Hasttánc Stúdió bemutatója;
Epreskerti Általános Iskola diákjainak műsora; Pozitív Centrum Táncművészeti Egyesület
bemutatója. Happy Time Tánc Egyesület bemutatója; Jazz Five zenekar műsor; Fekete Ló
Bandérium bemutatója; Debreceni Népi Együttes bemutatója Mindezeken túl lehetőség
nyílt íjászkodásra, célbarúgásra, asztfaltrajzra, ugrálóvár igénybe vételére,
pónilovaglásra, és fagylaltozásra is. Résztvevők kiemelkedően érezték magukat.
Homokkerti Adventi Családi Délután.
December 07-én, szombaton valósult meg a Homokkerti Adventi Családi Délután a DMK
Homokkerti Közösségi Házában. Az ünnepi alkalomra eljött Türk László önkormányzati
képviselő is.
Az adventi délutánt Szabó László református lelkipásztor lelki köszöntője nyitotta meg,
majd sor került képviselő úr köszöntőjére. Az alkalmon közreműködött a Jazz Five
Együttes fiatal korcsoportja. Előtte azonban Betlehemes játék bemutatására került sor.
Kézműves foglalkozás keretében lehetőség nyílt adventi koszorú, karácsonyfadísz, ünnepi
képeslap készítésére. A résztvevők kiválóan érezték magukat!
Tégláskerti Adventi Családi Délután
December 01-én valósult meg a Tégláskerti Református Templomban a Tégláskerti
Adventi Családi Délután. Az eseményt Vas Sándor lelkipásztori köszöntője nyitotta meg,
melyet Piros Zoltán képviselő úr ünnepi gondolatsora, majd zenei közreműködés
követett. Jó volt látni a sok gyermeket és felnőttet, akik elkészítették adventi koszorújukat,
és különleges kézműves foglalkozásokon vehettek részt. A DMK Homokkerti KH
munkatársaink kívül gyakornok diákok is segítették a munkát. Méltó és ünnepi volt ez az
alkalom is a Tégláskertben.
Az Idősek Hónapja rendezvénysorozatba a DMK Homokkerti Közösségi Háza az alábbi
programokkal kapcsolódott be: 1, Szép kor, bölcs élet-lírikusok tisztelgése. 2, XV.
Megyei Slambucfőző verseny. 3, "Tisztelet az Ősöknek!"-Vécsey és az aradi
tizenhárom emlékezete; 4, Kertbarát szüreti Bál. 5, Bátor Ősök, tisztelgő Unokák.
6, Nagyrendezvényeink között meg kell még neveznünk a második alkalommal szervezett
III. Kertvárosi Kutyák Karneválját, mely rendezvény biztosítja egyfelől a gyermekek és
felnőttek kutyákkal kapcsolatos ismereteinek bővítését, másfelől a felelős állattartás
kultúrájának érvényesülésé

A Józsai Közösségi Ház nagyrendezvényei 2019-ben:
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

.2019. február 15.-16.
„HATÁRTALANUL”- SZÉKI NAPOK DEBRECENBEN – két napos rendezvény
Szék és Józsa két napig együtt éltette a hagyományt
Kiállítással kezdődött, hajnalig tartó táncházzal ért véget a kultúrházak éjjel-nappal
program keretében szervezett széki napok rendezvénye. Népzenészek, néptáncosok
jöttek hozzánk a hétvégén, magukkal hozták hímzéseiket, szőtteseiket, csizmakészítő
hagyományaikat, bemutatták festett bútoraikat.
Pénteken délután Oláh Tibor fotóművész képei segítségével ismerkedtek meg a látogatók
Szék vidékével, az ott élő emberek mindennapjaival. A fényképek segítségével a ’70-es
évektől napjainkig követhetjük a község életét, ma is élő hagyományait. A kiállítás
megnyitóján bemutatkozott a Szalmakalap Hagyományőrző Néptánccsoport, és Pali Marci
prímás a zenekarával. Filep Klára, és férje, Filep Sándor a széki hagyományokról beszélt a
hallgatóságnak. Beszámolójukból megtudhattuk, hogy milyen mélyen él településükön
még ma is a hagyomány szabályozó hatása.
Szombaton a viseletbemutató mellett két előadást is hallhattak az érdeklődők. Dr. Varga
Sándor a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének
adjunktusa mutatta be Szék történetét és a hagyományos széki táncrendet.
A közösségi ház előterében az érdeklődők kipróbálhatták a széki hímzést és a
bútorfestést, a gyerekeknek tartottak hangszerbemutatót és aprók tánca táncházat. Este
a felnőtteknek szólt a muzsika hajnalig. A széki táncházra számos népzenész és néptáncos
is érkezett Debrecenből és távolabbi településekről, és közös örömzenéléssel énekléssel,
tánccal idézték meg a régi mulatságok hangulatát. A szívek és lábak együtt dobbanása, a
mezőségi és hajdúsági dallamok egybecsengése bebizonyította, hogy olyan közös nyelv
ez, amihez nem kell tolmács, megértjük egymást akkor is, ha egy országhatár választ el
bennünket egymástól.
2019. február 23.
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
A farsangi családi nap kézműves játszóházzal kezdődött. Az előtérben farsangi álarcot,
busómaszkot, zajkeltő eszközöket és apró kiszebábot lehetett készíteni. Valamint az
életnagyságú kiszebáb készítésébe is be letett kapcsolódni.
A kézműves foglalkozás és a kiszebáb készítés közben a Hajdúsági Népzenei Együttes
szórakoztatta a közönséget. Kiszehajtó mondókákat és tavaszi dalokat is lehetett tanulni.
A Deák Viktor és Deák-Varga Luca rövid előadást tartott a kiszézés hagyományáról.
17 órakor közös énekléssel, zajos kísérettel vittük a kiszebábot a józsai legelőre a
Józsapark melletti füves területre. A hagyományoknak megfelelően mindenki készíthetett
gondűző cédulákat, és ezeket elhelyezhette a kiszebábon a meggyújtása előtt. Az égő

kiszebábot körbeállva a népzenészekkel együtt énekelt a résztvevő közönség. A
programra főleg kisgyermekes családok érkeztek. A gyerekek és a felnőttek együtt
alkottak, énekeltek, aktívan bekapcsolódtak a programba.
Az esti program, a hagyományos farsangi bál hajnalig tartott. Élőzene, táncosok, énekesek
szórakoztatták a közönséget.
2019. március 22.
SZÁLL A MADÁR ÁGRÓL-ÁGRA - megyei népdaléneklési verseny
A programot közösen szervezzük a Muzsikáló Egészség Alapítvány Alapfokú Művészeti
Intézménnyel. Célunk az éneklés népszerűsítésén túl az ifjú tehetségek felfedezése,
nagyközönség előtti bemutatása.
Az idei megmérettetésre 80 nevezés érkezett megyénk általános iskolás korosztályából,
szóló és csoportos kategóriában. Délelőtt 9 órától a színházteremben az alsó tagozatosok
produkcióit láthatta a közönség, az előadóteremben a 2-3 fős csoportok mutatkoztak be.
Mindkét kategóriában neves zenepedagógusokból, népzenészekből álló zsűri értékelte a
nevezők teljesítményét. A verseny ideje alatt helyi kézműves mesterek mutatták be
portékáikat az előtérben, ahol apróbb emléktárgyakat vásárolhattak a résztvevők.
2019. március 23.
CÍVIS PÁLINKA FESZTIVÁL
„XI. Józsai Pálinka és Pogácsa verseny”
Minőség és hagyomány. Ezzel a két szóval jellemezhetnénk legtalálóbban a 11. Cívis
Pálinkafesztivált. A józsai pálinkaversenyt a helyi kertbarátok álmodták meg, több, mint
egy évtizede, idősebb Juráskó István ötletétől vezérelve. Ma már nemcsak a józsai
kertbarátok, hanem debreceni és vidéki termelők is elhozták pálinkáikat Józsára.
Az idei megmérettetésre rekord számú, 246 pálinka érkezett március 2-ig, a nevezési
határidőig. A benevezett párlatokat az idén is szakavatott zsűri minősítette bronz, ezüst
és arany kategóriában. A poharazgatás közben színpadi műsor szórakoztatta a
résztvevőket.
2019. április 14.
JÓZSAI VIRÁGVASÁRNAPI CSALÁDI NAP
„Virágvasárnapi tojásfa állítás”
Nyusziváró kézműves foglalkozás, mesemondás, népzene és néptánc is volt a Józsai
Közösségi Házban. A hagyományok szerint minden évben tojásfát állítunk melyre
virágvasárnapon kerülnek fel a festett, horgolt, papírból kivágott tojásdíszek. Ezeket a
díszeket a település oktatási-nevelési intézményeinek tanulói, a Józsai Közösségi Ház
csoportjai, közösségei, illetve a városrészben élő családok készítették ebben az
esztendőben is.

A tojásfa húsvéti ruhába öltöztetésében most is bárki részt vehetett, aki ellátogatott a
virágvasárnapi családi délelőttre. A közösségi ház belső tere is húsvétváró hangulattal
várta a látogatókat. A mesesátorban élőszavas mesemondás, a színházteremben
kézműves foglalkozás és a Hajdúsági Népzenei Együttes műsora szórakoztatta a
vendégeket, majd Deák Viktor és Deák-Varga Luca hívta táncba a gyerekeket.
2019. május 23.-24.
CÍVIS NÉPZENEI FESZTIVÁL ÉS KONFERENCIA
„Cívis Országos gyermek és Ifjúsági Népzenei Verseny”
„Cívis Térségi Népzenei Találkozó”
A fesztivál első napján szerveztük a IV. Cívis Országos gyermek és Ifjúsági Népzenei
Versenyt. A versennyel a Debreceni Művelődési Központ lehetőséget kíván teremteni a
hangszeres és népdalénekes képzésben részesülő gyermekeknek és fiataloknak a
bemutatkozásra, megmérettetésre, zenei, stílus és előadói ismereteik továbbfejlesztésére.
A versenyen lehetőség nyílik a KÓTA Népzenei Minősítés megszerzésére is.
A második napon került sor az I. Cívis Népzenei Konferenciára és IV. Cívis Térségi
Népzenei Találkozóra. A találkozóval a Debreceni Művelődési Központ lehetőséget kíván
teremteni a térségben működő felnőtt népdalkörök és zenekarok részére a
bemutatkozásra, zenei ismereteik továbbfejlesztésére. Célként fogalmaztuk meg, hogy
megyénk felnőtt népzenei (hangszeres és énekes) együttesei (népdalkörök, citera
együttesek) és szólistái bemutathassák a nyilvánosság előtt műsoraikat, megismerhessük
népzenei örökségünk értékeit.
A konferencia az immár hagyományossá váló népzenei fesztivál új eleme. Az előző évek
során a csoportok szakmai vezetői igényként fogalmazták meg, hogy szeretnék szakmai
ismereteiket bővíteni, mélyíteni. Olyan szakmai fórumot, konferenciát javasoltak, ahol az
őket érintő témákban hallgathatnak előadásokat magas szakmai színvonalon.
Lehetőségük az egyéni és csoportos konzultációkra is.
A konferencia levezetője és mentora: Birinyi József a Hungarikum Szövetség elnöke, a
KÓTA társ elnöke, népzenész, népzenekutató. Birinyi József negyedik esztendeje segíti
szakmai munkájával a rendezvényt. Szakmai útmutatásai alapján szervezzük a
rendezvényt.

2019. május 25.
30. JÓZSAI GYERMEKNAP
A 30. Józsai gyermeknap a Józsa Grund átadójával egybekötve került megrendezésre. Az
egész napos rendezvényen, melynek fővédnöke Papp László polgármester volt,
megtartottuk az I. Józsai Grund focitornát, a gyerekek kreatív kézműves foglalkozásokon
vehettek részt, a legkisebbeket ugrálóvár, játszótér és pónilovaglás várta. Volt koncert,
vércukor- és vérnyomásmérés egészségügyi tanácsadással egybekötve, sportválasztó, sőt
debreceni sportolókkal is találkozhattak azok, akik ellátogattak a grundavatóra.

2019 október 12.
30. JÓZSAI SZÜRETI NAP – SZÜRETI NYÚLFESZTIVÁL - ÍNYENCSÉGEK NAPJA
Hagyományteremtő céllal, a közösségi élet fellendítésének gondolatával szerveződött
meg első alkalommal, - 30 évvel ezelőtt - az első szüreti nap Józsán. A hagyományokat
megtartva, új elemekkel bővítve zajlott a nagy múltra visszatekintő Józsai szüreti
mulatság. Az előzetes regisztráció alapján közel 50 csapat nevezett be a nyúlfőző
versenybe. A Nyúl Terméktanács csapatonként 1-1 nyulat biztosított ingyenesen a
főzőverseny résztvevőinek, illetve térítésmentesen kaptak tűzifát is a versenyzők.
A zsűri elnöke az idén is Bede Róbert, ismert tévés mesterszakács volt, aki Cseke István
és Rédai Attila zsűritagok vezetésével nemcsak a végeredményt értékelte, hanem
figyelemmel kísérte a főzés teljes folyamatát is.
A szüreti nap újszerű eleme volt, hogy a nagyszínpadot a játszótér mellett állítottuk fel,
illetve hatalmas rendezvény sátrat béreltünk, ahol a különböző foglalkozások kaptak
helyet. Vendégünk volt a Bihari Népművészeti Egyesület, akik népi játékokkal, kézműves
bemutatókkal és foglalkozásokkal színesítették az eseményt.
A zöld területen kapott helyet a Józsai Kertbarát Kör terménykiállítása, és a V-37
Galambász Kör által szervezett kisállat- és díszbaromfi kiállítás.
Miközben zajlottak a szabadtéri programok, a közösségi házban a zsűri az őszi
süteményversenyre beérkezett 48 gyümölcsös finomságot kóstolgatta. Szintén ezen a
helyszínen kézműves foglalkozást és az épület előterében a mesesátorban egész nap
élőszavas mesemondást szerveztünk.
A színpadi produkciók délelőtt elkezdődtek. Bemutatkoztak a józsai óvodások, gyermek
tánccsoportok, az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület Nótaköre és tánccsoportja, és a 30 éves
múltra visszatekintő karate sportegyesület tagjai. A józsai szereplők mellett felléptek a
már jól ismert vendégek is: a hajdúnánási Vidám asszonyok, a Hajdúsági Népzenei
Együttes és a MEA oktatóinak együttese.
Az egybegyűlteket Balázs Ákos önkormányzati képviselő köszöntötte, majd Kósa Lajos
országgyűlési képviselő, egykori polgármester idézte fel a közelmúlt eseményeit, amikor
Debrecen különböző városrészeiben sorra elindultak ezek a közösségépítő családi
programok, amilyen a szüreti nap is. A délutáni eredményhirdetésre dr. Papp László
polgármester is kilátogatott, aki gratulált a nyerteseknek. A szüreti nap programjai a
Grundon folytatódtak, hagyományteremtő céllal meghirdetett kispályás focitornával.
2019. december 8.
JÓZSAI ADVENT
"Józsai adventi programsorozat”
Többféle szabadidős programot kínáltunk a látogatóknak. Az előtérben a rendezvény
ideje alatt folyamatosan kézműves foglalkozás zajlott, ahol ajándéktárgyakat, karácsonyi
meglepetéseket lehetett készíteni: karácsonyi koszorút, többféle ajándékkísérő kártyát,
fenyődíszeket és mézeskalácsot is.

A színpadi programok igen változatosak voltak: Zenebölcsi a legkisebbeknek, Kíváncsi
Katica koncert, a Simon Erika előadása és a helyi intézmények csoportjainak műsora volt
látható. A rendezvény sok érdeklődőt vonzott, nemcsak Józsáról, hanem Debrecenből is
érkeztek vendégek.
Az adventi gyertyagyújtások közösségeink közreműködésével történtek.
IDŐSEK HÓNAPJA RENDEZVÉNYEK
A Józsai Közösségi Ház az alábbi programokkal csatlakozott az Idősek hónapja
rendezvénysorozathoz:
2019. október 2.
LEGYEN A ZENE MINDENKIÉ…
A rendezvényen zenei kvíz, játékos vetélkedő, zenefelismerés és közös éneklés várta a
látogatókat
2019. október 9.
DERÜLT SZÍVVEL MEGÖREGEDNI – ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ IDŐSEK HÓNAPJA
ALKALMÁBÓL
Ünnepi köszöntőt hallhattak és a Csokonai Nemzeti Színház művészeinek – Donkó
Annamária, Donkó Imre és Dánielfy Zsolt – zenés és a Guzsalyas néptánccsoport táncos
műsorát tekinthették meg az alsó- és Felsőjózsai Nyugdíjasklubok tagjai.
2019. október 26.
KI MIT TUD? – TERÜLETI VETÉLKEDŐ
A rendezvény célja a környékbeli nyugdíjasklubok közötti jó kapcsolat kialakítása,
fenntartása és az együttműködés kiépítése volt.
2019. október 30.
TÖRTÉNELMI EMLÉKEINK – ’56-RA EMLÉKEZÜNK
Záróeseményünkön Gárdonyi Sándor történész ismeretterjesztő előadását hallgathatta a
közönség.
NEMZETI ÜNNEPEK
2019. március 13.
TALPRA MAGYAR! - megemlékezés az 1848-as forradalomról és szabadságharcról
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója tiszteletére Gárdonyi
Sándor, történész tartott diavetítéssel egybekötött előadást az érdeklődőknek. Az előadás

a történelmi események felelevenítése mellett számos érdekességet is tartalmazott a
korabeli hősök magánéletével, családjával, hétköznapjaival kapcsolatban. Még az idősebb
korosztály képviselőit is új ismeretekkel gazdagította. A történelmi tényeket számos
képzőművészeti alkotással, korabeli leírással színesítette az előadó, így komplex képet
kaptak a résztvevők az adott történelmi korról. Megismerhették a forradalom szellemi
hátterét, az események hátterében meghúzódó társadalmi, gazdasági, politikai
tényezőket.
2019. október 30.
TÖRTÉNELMI EMLÉKEINK – ’56-RA EMLÉKEZÜNK
Gárdonyi Sándor történész adott elő az 56-os eseményekről, történésekről. A résztvevők
megismerhették a forradalom szellemi hátterét, az események hátterében meghúzódó
társadalmi, politikai tényezőket. Az előadás után a résztvevők kötetlen beszélgetés
formájában kérdezhettek az előadótól. Mind két ünnephez méltó, magas színvonalú
előadást hallhattunk Gárdonyi Sándor történésztől.
A Kismacsi Közösségi Ház nagyrendezvényei 2019-ben:
A három nagy családi nap mellett (Kismacsi Családi Juniális, Kismacsi Adventi délelőtt,
Őszköszöntő Értéknap) a Macsi Nyugdíjasklub is képviseltette magát 3
nagyrendezvénnyel. A hagyományos Márton Napi Sokadalom és Farsangi szokások:
Csigacsinálás mellett januárban a klub újévköszöntő mulatságot is tartott.
2019 kiemelt eseménye volt a Debreceni Lyra Zenekar Tavaszi hangok című áprilisi
hangversenye. A szimfonikus zenekar Balogh József karnagy vezényletével másfél órás
koncertet adott a közösségi ház színpadán. A programra Kismacsról, Nagymacsról és
Debrecenből is érkeztek érdeklődők. A szimfonikus koncert nagyon jó hangzással bírt a
közösségi ház színháztermében.
2019-ben is kiemelt figyelmet fordítottunk az adventi programokra, az adventhez
kapcsolódóan a városrészi családi délelőttön a Macsi Nyugdíjasklub és a református
gyülekezet is csatlakozott programjaival.
2019-ben is rendszeres volt a kapcsolat a közösségi ház és az óvoda között. A közösségi
ház programjai mellett a ház munkatársai az óvoda rendezvényein is aktívan részt vettek
(Szüreti nap, Mihály napi vásárfia, Aprók Majálisa). Az óvodások pedig számos műsorral
szerepeltek a közösségi ház rendezvényein, családi napokon és nyugdíjas
rendezvényeken is, hozzájárulva a színpadi műsorok sokféleségéhez.
Az óvodások összesen 15 alkalommal vettek részt játszóházi és könyvtári
foglalkozásokon a közösségi házban.
A Nagymacsi Közösségi Ház nagyrendezvényei 2019-ben:
Kihívás napja (június 1.)
14.00-20.00 óra között szabadtéri közös testmozgást szerveztünk a legkisebbektől az
idősekig minden korosztály számára, ahol számos sportágban kipróbálhatták magukat a
mozogni vágyók.

IV. Nagymacsi kenyérünnep és értéknap (augusztus 25.)
Hagyomanyos es hagyomanyorzo rendezveny az uj kenyer unneplesere.
A csalad minden tagjanak szolnak az egesz napos programok: kispalyas labdarugotorna,
kemenceben kenyersutes es mas etelek szabadteri fozese-sutese, jatszohazak, színpadi
musor (magyar neptanc).A kenyerunnep kíserorendezvenyekent tartottuk meg a
nagymacsi erteknapot is, ahol elsosorban a helyi kiskertek termeseit mutattak be a
termelok. Termeszetesen ebben az evben is jelen volt a Macsi kert – kozossegi kert is az
egesz eves munkajuk termeseivel. A programot ballal koronaztuk meg.
VI. Szüreti Mulatság és II. Puliszka Nap (október 5.)
Hagyomany teremto es az oszi termest unneplo rendezvenyunkon a tradicionalis- (szolo
szureteles, lovas szureti felvonulas), gasztro- (kukoricas etelek fozoversenye) es
szorakoztato (kezmuves foglalkozas, koncertek, eloadasok es bal) programelemeket
otvoztuk a nagymacsiak szorakoztatasara.
Ünnepeink:
A magyar kultúra napja tiszteletére január 23-án a Nosztalgia Hajnalcsillag Nyugdíjas
Klub keretében a tagok a kedves verseiket mutatták be és kvíz-vetélkedővel emlékeztek
meg erről a jeles alkalomról.
„Talpra magyar!”, történelmi jászóház a MacsiCafé-ban március 9-én. A márciusi
ifjakat követve a macsi Pilvaxban újraélhették a forradalom hangulatát gyermekek és
felnőttek.
Debrecen város napján április 11-én nyitottuk meg a Két kezünk gyümölcse című,
helyi alkotók műveit bemutató kiállítást.
A Közösségek Hetén –Nagymacsi pikniket rendeztunk majus 11-en sport, gasztro - es
zenei programokkal a helyi civil kozossegek es nagymacsi csaladok szamara, a
kozosseghez valo tartozas ertekkent valo bemutatasara, megelesere.
1956-ra emlékeztünk Október 19-én, az Alföld Színpad „Szerelmünk a föld” előadásával.
A Magyar Nyelv Napja alkalmából parádés vásári komédiákat élvezhettünk az Alföld
színpad november 13-án.
Bálok:
2019-ban Farsangi, Tavaszkoszonto, Kenyerunnepi, es Puliszkabalt szerveztunk a helyi
kozosseg aktív tagjaival kozosen.
Kézműves játszóházak
Az ev folyaman rendezvenyekhez, unnepekhez kapcsolodva, vagy attol fuggetlenul
tartottunk kezmuves jatszohazakat, foglalkozasokat elsosorban a gyermekek reszere.
Voltak olyan alkalmak is, (kiemelten ilyen volt az adventi koszoru keszítes) amikor szamos
felnott erdeklodo is becsatlakozott a programba. Nagy jelentoseguek ezek a programok a
kozossegi haz eleteben, mert az iskola bezarasa ota ezek egyedul azok a formalis alkalmak,
ahol a nagymacsi gyerekek egyutt szorakozhatnak, amin keresztul elerhetjuk oket, hogy
az intezmenybe csabítsuk oket. Ez az elso lepes, amit megtehetunk azert, hogy be tudjuk
huzni a helyi gyerekeket a kulturalis szocializacios folyamatba, kulturalis nevelesbe.

Szunidei programkent jatek es kezmuves foglalkozasokat szerveztunk az altalanos iskolas
gyermekek szamara egyetemi hallgatok es kozossegszolgalatos diakok segítsegevel.
Virágvasárnap – Nagymacsi tojásfa állítás
Hagyomanyapolo rendezveny. A husvet elotti vasarnap hímes tojasokkal díszítettuk fel a
fakat a kozossegi haz udvaran, melyet musor es a reformatus lelkesz beszede tett teljesse.
A kukokat honapokon keresztul gyujtottuk, tojasfestesre tobb alkalommal ultu nk ossze a
helyi kozosseg tagjaival.
Becsengettek mindenkinek!
Iskolakezdes utani gyermekprogramot szerveztunk kezmuvel foglalkozassal es mozgasi,
jatek lehetosegekkel
Idősek hónapja – Nyugdíjas köszöntő zenés teadélután
Az Idosek honapja programsorozathoz kapcsolodva a Nosztalgia Hajnalcsillag Nyugdíjas
Klubbal egyuttmukodve zenes teadelutant rendeztunk.
Halloween party
Kezmuves foglalkozassal, arcfestessel rem izgalmas vetelkedovel es tini diszkoval
orvendeztettuk meg a mokara es borzongasra vagyo fiatal korosztalyt.
Városrészi családi rendezvények:
Családi Juniális (június 22.)
A kozossegi haz udvaran folyo programokon vehettek reszt a gyermekek a csaladjukkal
egyutt: aszfaltrajzverseny, tuzolto-, kutya-, motoros bemutatok, ugralovar, arcfestes,
csillamtetovalas, jatszohaz es Nagyvaradrol az M.M. Podium Babszínhaz eloadasaban Az
Aranytulipan c. mese.
Adventi családi délután és vásár (november 31.)
Advent elso vasarnapjat megelozo szombaton tartottuk mostanra mar hagyomannya valt
adventi keszulodos csaladi delutanunkat. Adventi asztali díszeket es koszorukat
keszítettunk, feldíszítettuk a kozossegi haz gyonyoru, plafonig ero karacsonyfajat, melyet
egy nagylelku helyi lakos, Sari Mihalyne Erzsike neni ajanlott fel. Elso alkalommal
rendeztuk meg a kezmuves adventi vasarunkat, ahol 6 bator uttoro helyi arus hozta el
kezzel keszített szepseges termekeit. Emellett jelen volt kaves standjaval a MacsiCafe is.
Adventi gyertyagyújtások
Az Adventi gyertyagyújtás azok koze a magas presztízsu programok koze tartozik,
melyet a kozossegi haz nyitasa ota minden evben megrendezunk. Ebben az evben
probaltunk felerni lenni az elso evekben kialakult szellemhez es színvonalhoz – a
visszajelzesek alapjan nem teljesen sikertelenul. Advent 1., 2., 3. vasarnap delutanjan
gyultunk ossze a kozosseg adventi koszorujanal, hogy kozosen, kozossegben nemesítsuk
fel a lelkunket az Ur Jezus eljovetelere. A bensoseges hangulatu osszejoveteleket
mindharom alkalommal a reformatus tiszteletes asszonyunk aldasaval kezdodott, majd
unnepi musorral folytatodott es ezt szeretetvendegseg kovette.

Az Ondódi Közösségi Ház nagyrendezvényei 2019-ben:
2019-en az elozo evhez hasonloan az Ondod Jovojeert Egyesulettel kozosen folytattuk a
helyi igenyeken alapulo közösségi nagyrendezvények szervezeset, melyek elsosorban
az evkor unnepeihez, nemzeti unnepekhez kapcsolodnak. Ezeken a rendezvenyeken
minden korosztalyt megszolítunk, gyerekeknek, csaladoknak, az idosebbeknek egyarant
tervezunk programelemeket.
A programok lebonyolítasaban jelentos szerepe van az onkenteseknek, akik elsosorban az
egyesulet tagjai kozul kerulnek ki.
A rendezvenyek latogatottsaga egyre no. Korabban elsosorban a regi resz lakoi vettek
reszt a programokon, most egyre tobb az uj arc, rendszeresen jonnek az uj reszen elo fiatal
csaladok. 9 a varosreszben elo fiatalokat is tobbszor sikerult onkenteskent bevonnunk a
rendezvenyek megvalosítasaba.
2019-ben megvalosult rendezvenyek:









Január 24. Magyar kultúra napi műsor Bárdosi Ildikó közreműködésével
Február 23. „Maskarádés mulatság”- családi farsangi délután
Március 15. „Süvegemen nemzetiszín rózsa” - forradalmi megemlékezés
Április 13. 20 éves az Ondód Jövőjéért Egyesület – jubileumi fotókiállítás
Május 3. Nemzetiségi est
Június 8. V. Ondódi Pünkösdikirály-választás és Gyermeknap
Június 21. Gaming ON-DÓD
Július 13-14. Közösségi alkotónap











Július 27. „Ondód Kupa” kispályás futball kupa
Szeptember 7. Őszköszöntő Családi Nap
Szeptember 21. „Őseink nyomában” történelmi fesztivál
Október 19. Orsolya napi vigasság
október 29. Kuruc kor zenéje – előadás a Rákóczi emlékév alkalmából
Október 31. Halloween-party
December 6. Mikulásváró családi délután
December 14. Adventi családi délután
„Nagyanyáink konyhája” kiállítás

A legjelentosebb rendezvenyeink voltak ezek kozul a V. Ondodi Punkosdikiraly-valasztas,
az Orsolya napi vigassag es az „Oseink nyomaban” tortenelmi fesztival.

Az Újkerti Közösségi Ház nagyrendezvényei 2019-ben:
A Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” (2019. február 11.) versenyt az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és a Kazinczy-díj Alapítvány–Péchy Blanka emlékére
kuratóriuma hirdette meg az általános iskolák 5-8.évfolyamos, valamint az e
korosztálynak megfelelő középiskolai évfolyamok azon tanulói részére. Péchy Blanka
érdemes művész, a Kazinczy-díj alapítója a Kazinczy-versenymozgalmat kiterjesztette az
általános iskolás korosztályra is. Ez a versenyforma az ifjúság anyanyelvi nevelését, a
beszédkultúra javítását szolgálja. A verseny debreceni és városkörnyéki döntőjének évek
óta a DMK Újkerti Közösségi Háza ad otthont február hónapban. Az immár 20. alkalommal
megrendezett versenyen összesen 16 általános iskola mintegy 27 diákja mérte össze
tudását. A versenyzőknek egy – a forduló rendezői által kijelölt – kötelező és egy magukkal
hozott szabadon választott 20-25 soros prózai szöveget kellett felolvasniuk. A szöveg csak
eredeti, magyar – 20-21. századi – közlő prózai stílusban (irodalmi vagy igényes
köznyelven) megírt mű lehetett, amely nem tartalmaz párbeszédet, sem régies, sem
tájnyelvi (nyelvjárási), sem kevéssé ismert idegen szavakat. A versenyzők
teljesítményének értékelésekor a háromfős zsűri (Vasné Dömötör Rozália
tehetségfejlesztő mestertanár, dr. Vitéz Ferenc főiskolai docens, irodalmár, költő, ill.
Ozsvát Sándor művelődéstörténészt, az MTVA beszédtanára) a szövegértést, a
szöveghűséget, a hangvételt, a hangképzést, a hangsúlyozást, a szünettartást, ill. a
természetes beszédet vette figyelembe.
Minden versenyző emléklapot és egy kis ajándékot, valamint a két kategóriában az első öt
helyen végzett tanuló könyvjutalmat és oklevelet kapott. Az 5-6. évfolyam kategória első
helyezettje átvehette a Kazinczy-díj Alapítvány emléklapját is. A zsűri tagjai és a jelenlévő
pedagógusok, szülők elismerően nyilatkoztak a szervezésről, nagyra értékelték azt.
A DMK Újkerti Közösségi Házában idén 22. alkalommal került megrendezésre az IciriPiciri Óvodás Báb- és Színjátszó Csoportok Térségi Találkozója (2019. március 19.).
Hagyományos nagyrendezvényünkkel bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk a
debreceni és Hajdú-Bihar megyei óvodák bábozással és színjátszással foglalkozó
csoportjai számára. Programunk során a gyerekek megismerhették egymás produkcióit,
ötleteit, a felkészítő óvodapedagógusok pedig tapasztalatot cserélhettek ill. tovább
fejleszthették szakmai munkájukat a találkozó szakértőivel folytatott műhelybeszélgetés
során.
A találkozón 5 óvoda 5 báb- és színjátszó csoportja lépett föl, közülük 2 csoport térségi
óvodából jelentkezett (Ebes – Benedek Elek Óvoda, Derecske – Mese Vár Óvoda). Három
debreceni óvodás csoport a gyerekek ill. a csoportvezető megbetegedése miatt sajnos
nem tudott részt venni a rendezvényen. A délelőtt folyamán összesen mintegy 75 óvodás
kisgyermek lépett fel az Újkerti Közösségi Ház mozitermének színpadán. Az óvodás
bábcsoportok – a felhívásban foglaltak szerint - a magyar népmesekincs darabjait
dolgozták fel és állították színpadra az alábbiak szerint.
A gyermekeket kísérő szülők és óvónők mellett számos érdeklődő kisgyermekes család,
más óvodából nézőként érkező gyermek és pedagógus is ellátogatott a rendezvényre.
Összesen mintegy 250 fő - fellépő óvodások, nézőként érkező csoportok, családtagok,
óvodapedagógusok, kísérők - vett részt a találkozón.

A fellépő csoportokat Asbóth Anikó Blattner Géza – díjas bábművész, a debreceni
Vojtina Bábszínház igazgatója köszöntötte. A találkozó szakértői - Asbóth Anikó
bábművész, Pálóczi Zoltán, a Dilemma Drámaszínpad színésze, valamint Jószay Zoltán,
a Katedra Színházi Műhely művészeti vezetője - minden egyes előadást követően, helyben
értékelték az óvodás csoportok produkcióit. Valamennyi fellépő csoport emléklapot és
kézműves alapanyagokat tartalmazó ajándékcsomagot vehetett át a szervezőktől.
A találkozó kísérő programjaként kézműves játszóházi tevékenységekkel (mandalapörgettyű, origami, színező) vártuk a gyerekeket, ill. a bábtalálkozóhoz kapcsolódó
Hétmérföldes csizmában c. bábkiállítás remekeit is megcsodálhatták az érdeklődők.
A magyar népmesekincs darabjait feldolgozó óvodás csoportok mind tartalmi, mind
formai szempontból színvonalas jeleneteket mutattak be a színpadon, szépen
kidolgozott, az óvónők által készített igényes díszletekkel, ötletes jelmezekkel.
Hangszeres játékkal (hegyedű, furulya, csengettyűk, dob), énekkel, zenei betétekkel, népi
gyermekjátékokat idéző tánccal varázsolták igazi színházi élménnyé előadásaikat. A
csoportok mesefeldolgozására évről-évre jellemző, hogy a hagyományos bábozás egyre
inkább háttérbe kerül - ezért idén is nagyobb hagsúlyt kapott a dramaturg színjátszás,
mesedramatizálás, a gyerekek szerepjátéka, melyben a felkészítő óvónők is aktív szerepet
kaptak egy-egy produkciónál (kerettörténet mesélése, hangszeres játék).
Az előadott jelenetek színvonalasak, a saját kezűleg kivitelezett díszletek és jelmezek
igényesek, szépen kidolgozottak voltak. A darabválasztás megfelelt az óvodáskorú
gyerekek életkori sajátosságainak. A gyermekcsoportok a szövegek reprodukálásában
ügyesen teljesítettek, érthetően, szépen artikulálva, megfelelő hangerővel, kevés
beszédhibával adták elő jelenetüket. A gyermekek nagy része felszabadultan, átélten, nagy
örömmel játszott a közönség előtt, élvezve a színpad által kínált bemutatkozási
lehetőséget.
A nagyszámú érdeklődő, a programról kapott számos pozitív visszajelzés, a bábjáték, a
színjátszás kézzel fogható öröme bizonyítja, hogy szükség van az óvodás közösségek
részére szervezett bábcsoportok találkozójára, bemutatkozási és találkozási lehetőségük
biztosítására, s teszi indokolttá a program szervezését a következő években is.
Bábtalálkozónkról a Hajdú-Bihari Napló, ill. a Debrecen Televízió Színképek c.
magazinműsora is tudósított.
Debrecen város napján, április 11-én a Debrecen színei - a város, ahol élek c.
aszfaltrajzverseny keretében adtunk színteret az óvodás korú gyerekek Debrecennel
kapcsolatos élményeinek megörökítésére, lokálpatriotizmusuk erősítése. Az Újkerti
Közösségi Ház előtti téren több mint száz kis versenyző mesélte el vizuális anyanyelvén –
jó kedvre derítve a járókelőket - , miként látja és miért szereti szülővárosát. A témagazdag
alkotások nézője a főtéri szökőkutaknál villamosra szállhatott, és az alkotásokon
keresztül gyermekszemmel járhatta be Debrecent, s csodálhatta meg városunk
nevezetességeit. Ellátogathatott a Stadionba, az Állatkertbe, Nagyerdőre, a Békás tóhoz.
Megnézhette a Nagytemplomot, az Egyetemet, a Csokonai Színházat és rácsodálkozhatott
a kivilágított Víztoronyra is. Idén a magyar Szent Korona is több gyermeket megihletett.

A versenyzőket Dr. Mazsu János, DMJV Kulturális Bizottságának alelnöke köszöntötte. A
gyerekek munkáit - az előző évek hagyományához híven - Piros Éva rajztanár, a Magyar
Vöröskereszt kommunikációs referense, ill. Gárdonyi Sándor grafikusművész, rajztanár
értékelték. Nem csak a versenyzők száma, a csapatmunka és a témagazdagság lepte meg
a a zsűrit 2019-ben, hanem az eszközhasználat is: néhányan a szénceruzát is bevetették a
kréta mellett, izgalmas, grafikahatású képeket hagyva hátra maguk után. A sok éves
hagyomány szerint két első,második és harmadik helyezettje volt a versenynek, emellett
tíz különdíjat is átvehettek Debrecen szorgos óvodásai.
Az aszfaltrajzverseny kísérő programjaként többféle kézműves játszóházi tevékenységgel
és rajzfilmvetítéssel vártuk a gyerekeket a rajzok zsűrizése alatt. A szervezés kiválóan
sikerült, a gyerekek élményekkel telve, elégedetten térhettek vissza az óvodákba.
Programunkon összesen mintegy 250 fő (versenyző óvodások és csoporttársaik, szülők,
pedagógusok, érdeklődők, családok, önkéntesek) vett részt. Város napi programunkról a
Hajdú-Bihari Napló és a Debrecen Televízió is tudósított.
A vidám, szívvel-lélekkel elkészített rajzok az első esőig mesélnek az Újkert Közösségi Ház
körüli járdán, és emlékeztetnek Debrecen szabad királyi várossá nyilvánításának
ünnepére.
A Géniusz kupa-gyermeksakkverseny évente 7 alkalommal kerül megrendezésre
az utánpótlás számára 12 korosztályban. A verseny célja a sakkjáték népszerűsítése,
versenylehetőség biztosítása az utánpótlás nevelés érdekében, fejleszteni a gyerekek
problémamegoldó képességét, segíteni a szabályrendszer kialakulását, a személyiségük
fejlődését és mindezt a játék öröme által. A versenysorozat 7 különálló versenyből áll,
melyek külön kerülnek lebonyolításra, 6 fordulós svájci rendszerben 20-20 perces
játékidővel, a FIDE rapid versenyszabályai szerint, számítógépes párosítással. Az
összetett versenyben a versenyeken szerzett pontok összeadódnak, a végeredménybe az
5 legjobb verseny eredménye számít bele. Díjazás korcsoportonként és nemenként az 13. helyezettek érem, az 1-6. helyezettek oklevelet kapnak. A versenyeken minden
résztvevő ajándékot kap. A versenyre neveztek Miskolcról, Biharkeresztesről, Karcagról,
Kisújszállásról, Hajdúszoboszlóról, Csengerből és Szatmárnémetiből is. A verseny
gyerekek számára lett meghirdetve, akiket szüleik kísértek el a rendezvényre. A
rendezvény során kiderült, hogy milyen nagy az igény a versenyzésre, megmérettetésre,
ezért továbbra is szeretnénk lehetőséget biztosítani számukra, hogy ezt minél jobban
megélhessék.
Családi napok: Az ÚKH művelődésszervezői számos sikeres családi napot szerveztek
Debrecen egyes városrészeiben. (Szabó Katalin – Újkerti Gyermeknap és Közösségi
ünnep, Városrészi Családi Juniális, IX. Városrészi Családi Utcabál; Tasnádi-Némethi
Melinda Nagysándor – telepi Családi Nap, Borsányi Ágnes - Arany János téri Családi
Juniális, Ifjúság utcai Gyermeknap)
Újkerti Gyermeknap és Közösségi ünnep (2019. május 25.)
Nagy sikerű és nagy tömeget vonzó, színvonalas, sokoldalú és a régi hagyományokra
építve egy új, nagy közösségi rendezvény valósult meg, és valósulhat meg a jövőben is, kb.
1 000 fő töltött együtt egy tartalmas és vidám délutánt. A látogatók az alábbi
programelemeken vehettek részt: Főzőverseny, (Civil szervezetek, családok, baráti
társaságok előzetes jelentkezése alapján), Kézműves foglalatosságok: hurkolás, hűtő-

mágnes, - kitűző, - madárka és hajfonat készítése, origami, gipszfigura festése mézeskalács
díszítés, kifestő, gyöngyözés, fazekasság, papírvarázs, batikolás, Zöldsátor –
környezetvédelmi játékok, foglalkozás, Egészségsátor az Életreform és Diabétesz
Egyesülettel, -egészségmegőrző programok, ételkóstoló, receptek, meridián torna, reiki.
A Fiatal Önkéntesek Klubjának, és a közösségi szolgálatosok, valamint a közösségek
önkénteseinek köszönhetően és a jó kapcsolatoknak, bőséges volt a kínálat a színpadi,
kézműves, és interaktív tevékenységekben. Számos meglepetésben, ajándékban,
díjazásban volt részük a résztvevőknek, fellépőknek, Korbeák György képviselő úr és a
szponzorok jóvoltából.
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven idén is megrendezésre került 2019. május 25-én
10-12 óráig az Ifjúság Utcai Gyermeknap a Városrészi Családi programok
rendezvénysorozat keretében.Az óvoda ideális helyszínnek bizonyult az elmúlt években
az ilyen típusú rendezvények lebonyolítására, az udvar árnyas fái nagyon kellemes
környezetet biztosítottak.
A program két intézmény szervezésében valósult meg. A Debreceni Művelődési Központ
biztosította a propagandaanyagokat (molino, szórólap, plakát), a mézeskalácsot a
kézműves foglalkozásokhoz és ajándékozáshoz, a színpadot, a hangosítást, a sörpadokat
a foglalkozásokhoz valamint biztosította az egyéb kézműves foglalkozások alapanyagait.
Az óvoda a helyszínt biztosította.A megjelent vendégeket elsőként Dr. Papp Csaba
tanácsnok, a városrész önkormányzati képviselője és a rendezvény védnöke köszöntötte
és felkonferálta az első műsorszámot: a D.M.J.V. Városi Szociális Szolgálat Újkerti
Gondozószolgálat Napsugár csoportját.Utánuk következett Szupersztár Mazsorett és
Táncegyesület Csillagfény és Napsugárcsoportja, akik különböző táncok forgatagát
mutatták be, pom-pommal, bottal.A mazsorettek produkciója után a DNE Pulykakakas
csoportja lépett a színpadra. Tőlük Bökönyi és Bácskai táncokat láthattunkEzt követően
ismét a Szupersztár Mazsorett és Táncegyesület a Szupersztár Nagycsoporttal vette
birtokba a színpadot pomponos és botos tánccal. Itt szólót táncolt kalapos és zászlós
koreográfiával Pákozdi Evelin az egyesület vezetője.Az utolsó fellépő a gyermeknapi
műsorban az Ifjúság Utcai Óvoda Néptánccsoportja volt, akiktől „játékfűzés” táncot
láthattunk. A színpadi műsorszámokkal párhuzamosan az óvoda udvarán kézműves
foglalkozások és folyamatos programok várták a résztvevőket. Volt origami, körmönfonás
kártyával, arcfestés, mézeskalács díszítés, agyagozás-korongozás, lehetett sakkozni
Juhász Misi bácsival, Masits István pedig portrét rajzolt. A lufibohócnak is akadt
„munkája”bőven, egymás után hajtogatta a különféle színes figurákat a felfújt lufikból. A
propagandaanyagot (plakát, szórólap, molino) igényesnek, esztétikusnak és nagyon
hangulatosnak találták a résztvevők. A délelőtt folyamán mintegy 150-200 fő fordult meg
az óvodában, akik nagyon jól érezhették magukat, és akiknek egy nagyon tartalmas,
színvonalas, színes, szórakoztató programban volt részük, s ezt már többen a helyszínen
visszaigazolták számunkra.
Az elmúlt években hagyományt teremtve rendeztük meg a Városrészi Családi
Gyermeknapok programsorozatban az Arany János Téri Családi Júniálist 2019. június
01-jén 10-12 óráig az Arany János Téren. A program szervezője a Debreceni Művelődési
Központ és Dr. Papp Csaba a városrész önkormányzati képviselői voltak.Együttműködő
partnerünk volt az Arany János Óvoda, akik az áramot, illetve a fellépők számára az öltöző
helyiséget és a mellékhelyiségek használatát biztosították. Az óvoda teremtett lehetőséget

arra is, hogy a program után képviselő úr megvendégelhesse a résztvevőket egy tál
babgulyással.
A
színpadi
program
a
DMJV
Városi
Szociális
Szolgálat
Újkerti
GondozószolgálatNapsugár Tánccsoportjának műsorával vette kezdetét. Őket a
Kíváncsi Katica Mesezenekar váltotta. Játékos, interaktív, díszletes-jelmezes
mesekoncertjükön ismert és saját zenék csendültek fel sok-sok játékkal és közös
énekléssel. A mesekoncert után Szeifert Petra tartott zumbaórát a gyerekeknek, akik
nagyon élvezték a mozgást, a zenét és a ritmust.
A tornát követően a Dancing Boots Country Linedance Club táncosai vették birtokba a
színpadot, igen nagy sikert aratva közönség körében.
A júniális utolsó fellépője a DNE Ifjúsági csoportja volt, akik Felső tiszavidéki táncokat
mutattak be.A műsorszámokkal párhuzamosan a téren kézműves foglalkozások és
folyamatos programok várták a résztvevőket. Volt origami, arcfestés, mézesdíszítés,
kifestőzés, körmönfonás kártyával, lehetett sakkozni Juhász Misi bácsival, baglyos
könyvjelzőt készíteni és pillangót készíteni merített papírból.
A program idején ugrálóvár is üzemelt, igen nagy sikert aratva a gyerekek körében.
A propagandaanyagot (plakát, szórólap, molino) igényesnek, esztétikusnak és nagyon
hangulatosnak találták a résztvevők. A délelőtt folyamán mintegy 200-250 fő fordult meg
a téren, akik nagyon jól érezhették magukat, és akiknek egy nagyon tartalmas,
színvonalas, színes, szórakoztató programban volt részük, s ezt már többen a helyszínen
visszaigazolták számunkra.
Az elmúlt három év hagyományaihoz híven szerepelt a Városrészi Családi Gyermeknapok
programsorozatban az Arany János Téri Családi Juniális, amelyet 2019. június 01-re
terveztünk az Arany János Téren.
Számos lehetőséget nyújtott a városrész lakóinak a Családinap, színpadi programokkal:
DMJV Városi Szociális Szolgálat Újkerti Gondozószolgálat Napsugár Tánccsoportja, Zumba
Petra, a DNE, a Country Club táncosai és a Kíváncsi Katica Zenekar segítségével, a számos
kézműves tevékenységgel, arcfestéssel, arcképrajzolással, mézeskalács díszítéssel, óriás
sakkal, lufibohóccal. A rendezvénynek nagy sikere volt, amelyet még fokozott az, hogy Dr.
Papp Csaba tanácsnok, a városrész önkormányzati képviselője ebéddel készült a
résztvevőknek, amelyet már reggel 6 órától készítettek a segítői a Debreceni Arany János
óvoda konyháján. A babgulyás végül elkészült így képviselő úr vendégül láthatta a lelkes
segítő csapatot és a helyi közösség lelkes lakóit.
A Halápi Gyermeknap a 48-as főút melletti Halápi Sportpályán került megrendezésre,
a Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület és a Debreceni Művelődési Központ
Újkerti Közösségi Háza együttműködésével. Családja körében mintegy 600 fő látogatott
el a szabadtéri rendezvényre, mely változatos programlehetőséget kínált és nagyszerű
közösségi élményt nyújtott minden generáció számára.
A rendezvény 11 órakor vette kezdetét a sportpályán, ill. már a délelőtt folyamán gazdag
programkínálattal vártuk Haláp apraja-nagyját. Buborékfocival, a „Szárnyalló” népi
játékpark hagyományos, régi időket idéző játékaival, láda-alpinizmussal,
rodeobika-lovaglással, rendőrségi technikai kutyabemutatóval, ugrálóvárral,
lufibohóccal, tombolával és az Újkerti Közösségi Ház kézműves udvarával vártuk a

gyerekeket. Többféle kézműves tevékenységből választhattak az érdeklődők: szélforgó
és könyvjelzőkészítés, kerámiamedálfestés, mézeskalács díszítés, többféle ajándéktárgy
készítése kínált lehetőséget a kézműveskedésre.
Színpadi programunk 13 órakor vette kezdetét Kovács István önkormányzati
képviselő köszöntőjével.
A színpadi műsor a Halápi óvodások táncával vette kezdetét, majd a Dance Universe
tánciskola ill. az All-Round Force hip-hop csapat produkciójával folytatódott. Egész más
tílust képviselt a hajdúszoboszlói Ambrózia Hastánc Stúdió gyermek és felnőtt
csoportjainak látványos műsora. A country stílus kedvelőinek szintén kedveztek a
szervezők: a Debreceni Linedance Club fergeteges előadása nagy sikert aratott a
közönség körében.
Daróczi Rita interaktív aerobic bemutatója, majd az Ady Gimnázuim drámatagozatos
diákjainak műsora kitűnő hangulatot teremtett a színpad körül, kicsiket és nagyokat
egyaránt bevonva, megmozgatva. Az Aqua Manó Party interaktív zenés-táncos műsorán
a gyerekek és szüleik együtt táncolhattak, szórakozhattak.
A közönség Kicsi Óriások Tehetségkutató műsor egyik győztesével, Magyar Olívia
Dórával is találkozhatott, aki népszerű musicalslágereket adott elő. A színpadi
produkciók sorát gazdagította a Jazz 5 együttes előadása is, igényes jazz muzsikával
szórakoztatva a közönséget. A családi nap sztárfellépője, a Két Zsivány előadását
követően hajnalig tartó utcabálon mulathattak a halápi program résztvevői.
A családi nap fő támogatója DMJV Önkormányzata, védnöke Kovács István önkormányzati
képviselő volt. A rendezvényt gondos előkészítés és szervezőmunka előzte meg. A
tereprendezést, a színpadi és kísérő műsorok, valamint a főzés szervezését a Halápon a
Gyermekekért Közhasznú Egyesület vállalta. A kézműves udvar egyes tevékenységei,
valamint egyes színpadi programelemek a DMK Újkerti Közösségi Házának
szervezésében valósultak meg az előzetes terveknek megfelelően, ill. a DMK biztosította a
szükséges hangtechnikát is. Az együttműködés és a rendezvény kiválóan sikerült, a halápi
családoknak maradandó közösségi élményben lehetett része. Rendezvényünkről a DTV is
tudósított.

„Városrészi Családi Juniális” (2019. június 1.), fővédnök Hernádi Zoltán, a városrész
önkormányzati képviselője volt. A kulturális programokat, és szórakozási lehetőségeket
elsősorban a Liget lakópark, Akadémia kert, Nyulas, Úrrétje, a Vezér utca és a
kertvárosban élő gyerekek élvezték, de nem unatkoztak a szülők sem. A jelenlévőket a
Feeling Tánc és Mazsorett Csoport, a Debrecen Helyőrségi Zenekar, a Debreceni Népi
Együttes, a Jazz Five Zenekar, a Piruett Táncstúdió, a Harmónia Divattánc Együttes,
Dinamikus Bemutató,
Szilágyi Gábor és a Dancig Boots Country Linedens Club, a Debreceni Freestyle Dance
Club, a Dilemma Drámaszínpad, valamint Luca Balduccio énekes szórakoztatták, de volt
kondipark, katonai bemutató, és zöldsátor is, ahol környezetvédelemre tanító játékkal
ismerkedhettek meg az érdeklődők. Azok sem maradtak maradandó élményt kínáló
produkciók nélkül, akiket a csillagászat, a kerékpáros akrobatika, vagy a kézművesség
érdekelt. Az egészség sátorban vércukorszínt méréssel, és elsősegély-bemutatóval
kedveskedtek az érdeklődőknek. Az ugrálóvár éppúgy egésznap a gyermekeket szolgálta,

mint a lufibohóc, aki a léggömb-hajtogatási technikájával varázsolta el a kicsiket. Volt
továbbá horgász ügyességi játék, és vonatformájú városnéző kisbusz is, amely szintén az
érdeklődők szolgálatára állt. Pontosabban közlekedett. A rendezvény sikeres volt, kb.
1.200 helyi lakos kapott közösségi élményt, kulturált kikapcsolódást.
Közkívánatra került megrendezésre közösen Hernádi Zoltán képviselőúrral, DMJV
Önkormányzatával és a BESTRONG főtámogatásával a IX. Városrészi Utcabált a Szabó
Lőrinc utca, Akadémia utca és a Kosztolányi Dezső – Babits utcai körforgalomig terjedő
szakaszon. Dr. Papp László Debrecen polgármestere volt a program fővédnöke.
A táncos – zenés – dalos –szórakoztató programokon közreműködtek: a SeniorTársastánc Club, az anzX Makai Judittal, a PIRUETT Táncstúdió, a Harmónia –Dance
Stylers, a The CRAMS Zenekar, LUCA BALDUCCIO, FEELING Tánc és Majorett Együttes,
Magyar Olívia Dóra, JAZZ Five Zenekar, Dancig Boots Country Linedance Club és
sztárvendég volt: ABEBE DÁNIEL - BEBE.
A TŰZIJÁTÉK Pless Gergő zenéjével zajlott, ezután igazi TŰSHOW kápráztatta el a
közönséget, majd a ROCK ’n’ ROLL Nosztalgia SHOW MATZ ISTVÁN és SZILÁGYI GÁBOR
előadásában csinált hangulatot a tánchoz, szórakozáshoz. A nap folyamán KÉZMŰVES
FOGLALATOSSÁGOK voltak, ahol természetes anyagokkal, ajándéktárgyakat lehetett
készíteni, valamint volt LIGETPRÓBA, LUFIBOHÓC, DEBRECENI KISVONAT, UGRÁLÓVÁR
és DOBROSSY bűvészshow.
Talán a legnagyobb sikert a városrész lakóinak FŐZŐBEMUTATÓJA kóstolóval aratta. A
TOMBOLAHÚZÁS - értékes nyereményekkel sok örömöt okozott.
A IX. Városrészi Utcabált igazi városinagyrendezvény volt, hiszen kb. 4 000 látogatót
vonzott.
A DMK Újkerti Közösségi Házában iskolásokkal együtt ünnepeltük a Magyar Nyelv
Napját (2019. november 13), ráirányítva a figyelmet szellemi-kulturális örökségünk és
nemzeti identitásunk alapját jelentő anyanyelvünkre. Vendégeink a DMK Főnix
Diákszínpada és Alföld Gyermekszínpada előadásában láthatta színpadunkon Mesék és
történetek Mátyás királyról - A tök és a csikó, valamint Dankó Csaba: Mátyás király és a
hasnyoló möle c. fergeteges előadását, utóbbi a nyelvi bravúr kitűnő példája volt.
Anyanyelvi játszóterünk alkalmával számos szórakoztató feladattal vártuk a gyerekeket,
melyek játékos formában hívták föl a gyerekek figyelmét anyanyelvünk különlegességére
és egyediségére. Az iskolásokkal a legszebb magyar szavak és a „legnyelvtörőbb”
nyelvtörők nyomába eredtünk. A gyerekek (és a közösségi ház látogatói a nap folyamán)
önkifejezésüknek teret adva óriásplakátokon oszthatták meg erre vonatkozó ötleteiket,
gondolataikat. A nagy sikerű programot a jövőben is megrendezzük, ill. a résztvevők
szélesebb körére is ki kívánjuk terjeszteni.
Az adventi ünnepkört egy ráhangoló kiállítással indítottuk, valamint ADVENTI
KONCERT-tel (2019. november 30.), melyen Macz István és Szilágyi Gábor adott elő a
mozitermünkben. Az ünnepi hangulatot Elvis érzelmes karácsonyi dalai, valamint ismert
előadók karácsonyi slágerei teremtették meg István és Gábor előadásában nagy sikerrel.

Újkerti Adventi Családi Délután - Közösségi Ünnep - Jazz karácsony
Hasonlóan a Gyermeknaphoz, az Újkerti Adventi Családi Délutánnak is nagy sikere volt,
amit az Újkerti Közösségi Ünnep előzött meg. Az ÚKH-ban működő 54 csoportot 90
klubvezető, vagy tag képviselte, valamint a közösségi házunkkal jól együttműködő civil
szervezetek képviselői, lokálpatrióták.
Az érkezők folyamatosan díszítették a ’Közösség fenyőfáját’ egy magukkal hozott saját
készítésű karácsonyfadísszel, közben az ARCO NOBILE (Nemes Vonó) Zeneker
színvonalas barokk komolyzenei játékát élvezhették, majd mindenki örömére a
Diótörőből adtak elő részleteket. Rövid köszöntők (Korbeák György képviselő úr, Jantyik
Zsolt igazgató úr, és Pótor Áron lelkész úr) után, apró ’KÖSZÖNET-HÁLA’ akvarellekkel
köszöntük meg több közösség, vagy személy munkáját. Ezt követte Júlia operaénekes
növendék, akitől 2 karácsonyi éneket hallhattunk. Kötetlen beszélgetés és vendégfogadás
következett, amit az Arco Nobile gyönyörű játéka színesített.
Az Újkerti Adventi Családi Délutánt Pótor Áron református lelkész úr köszöntőjével
kezdtük, majd az adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása következett, az ünnepi
hangulatot a Debreceni Görögkatolikus Betlehemes csoport bemutatója fokozta a szép
számú közönség előtt.
Az Adventi kézműves udvarban készültek a karácsonyi ajándékok, díszek, papírcsodák,
papírfonások, üdvözlőlapok, kerámiák, ahol a legnagyobb sikert az adventi
koszorúkészítés aratta.
A mozi teremben az anzX Zenekar karácsonyi műsorát élvezte és hallgatta nagy
érdeklődéssel a közönség, a Jazz Karácsony jótékonysági Est helyett, hiszen az betegség
miatt elmarat.
A gördülékeny és színvonalas lebonyolításhoz az önkéntes segítők (hallgatók, Fiatal
önkéntes klubtagok, a városrészben élők és a Szépkorúak klubjának tagjai) jelenléte, és
képviselő úr szeretetteljes, bőkezű támogatása (szendvics, forraltbor, fogadó pálinka)
hozzájárult egy kiemelkedően sikeres, az Újkerti közösséget megmozgató rendezvény
megvalósulásához, ahol kb. a 3 egymást követő programon 400 ember vett részt.
2019-ben hat alkalommal került megrendezésre a „Géniusz kupa” gyermek
sakkverseny, 4 korosztályban. A versenyre Miskolcról, Biharkeresztesről, Karcagról,
Kisújszállásról, Hajdúszoboszlóról, Szatmárnémetiből és Csengerből is neveztek
versenyzők. A sakk – mely egyszerre sport, játék és tudomány - rendkívül jótékonyan hat
az értelmi képességek, mindenekelőtt a megértést és a problémamegoldást biztosító
gondolkodás fejlődésére, segíti a szabályrendszer kialakulását, a versenyszellemet és
közösségi gondolkodás erősítését. Az egyes korcsoportok 1-3. helyezettjei érmet, 4-6
helyezettjei oklevelet kaptak eredményeikért.
Az Újkerti Közösségi Ház éves tematikus játszóházi programsorozatának számos
eleme szintén az ismeretterjesztés szolgálatában állt. Az évkör ünnepeinek, jeles
napjainak megismertetése, gyökereink, hagyományaink közös megélése minden évben
kiemelt feladatunk. Ünnepnapjainkhoz számos, a mai gyerekek, fiatalok számára kevéssé
ismert népszokás, babona, hiedelem kapcsolódik, melyeket változatos eszköztárral –

vetítéssel, játékokkal, előadásokkal, interaktív bemutatókkal, zenével, tánccal – tettünk
élményszerűvé, könnyen befogadhatóvá, s éltünk meg a foglalkozások alkalmával.
„Kicsi vagyok, székre állok…” c. újévköszöntő programunk során az évkezdethez
kötődő népszokásokkal, hiedelmekkel ismerkedtünk, újévköszöntő dalokat, rigmusokat
tanultunk, így zárva a karácsoyni ünnepkört, s vezetve át a gyerekeket a farsangi
ünnepkörre.
Busó kiállításunkon és a hozzá kapcsolódó farsangi játszóházi programon a mohácsi
busójárás hagyományvilágából kaphattak ízelítőt az Újkerti Közösségi Ház látogatói. A
démonikus álarcairól híres busójárás a mohácsi sokácok hosszú múltra visszatekintő
farsangi alakoskodása, az UNESCO emberiség szellemi örökségek listáján is szereplő
hungaricum, a hazai farsang nemzetközi hírű eseménye. A kiállításon hagyományos
busómaszkok által ihletett, természetes anyagok felhasználásával készült álarcokat,
öltözeteket, ill. a busók jellemző kellékeit (zajkeltő eszközök, kereplő, mosósulyok, teknő,
kolomp stb.) tekinthették meg az érdeklődők interaktív tárlatvezetéssel, miközben
megismerhették a sokác népzenét is. Interaktív játszóházunkban háromfős
csapatokban, játékos feladványokat megoldva mérhették össze a busójárásról és a
farsangi hagyományokról szerzett ismereteiket a gyerekek. Kézműves műhelyünkben az alkotás örömét megtapasztalva - karakteres busóálarcokat és a busók kellékeire
emlékeztető farsangi zajkeltő eszközöket készíthettek az alkotni vágyók.
és Luca napi dalokat tanulhattak, lucapogácsát kóstolhattak, boszorkánybábot
fabrikálhattak, élményszerűen szerezve ismerteket a Luca nap gazdag
hagyományvilágából.
Ki tud többet Bulgáriáról? c. műveltségi vetélkedőnket - a Bolgár Nemzetiségi
Önkormányzattal együttműködve - azzal a céllal szerveztük, hogy a felső tagozatos diákok
műveltségi vetélkedő keretében, játékos formában, az iskola kereteiből kilépve
alaposabban ismerkedhessenek meg Bulgária földrajzi adottságaival, természeti és
épített örökségével, szellemi- és sportértékeivel, s hogy a diákok általános műveltsége
emelkedjen az országgal kapcsolatban. A vetélkedő feladatai az országgal kapcsolatos
általános műveltségre koncentráltak. A versenyfeladatok között totó, anagrammafejtés,
cirill átírásra épülő szórejtvény, keresztrejtvény, puzzle, és kreativitást igénylő rajzos
feladatok (országimázsplakát-tervezés) szerepeltek. A Bolgár Nemzeti Ünnep és
Tavaszköszöntő Est szintén a bolgár kultúra megismerését szolgálta.
A Mathiász János Kertbarát Kör és a Boldogkerti Kertbarát Kör kétheti
rendszerességű összejövetelein változatos témájú előadásokon bővíthették kertészeti
ismereteiket a kertbarátok összesen 20-20 alkalommal. Hasznos információkat,
ismereteket szerezhettek többek között az egyes évszakok kertészeti teendőiről, metszési
és ültetési tudnivalókról, borászati ismeretekről. Az előadásokat vetítés és gyakorlati
bemutatók tették érzékletessé.
A Debreceni Szépkorúak Klubja programjai között is számos ismeretterjesztést
szolgáló téma volt terítéken. Rendőrségi előadás és tanácsok az idősek közbiztonságáról,
egészségügyi és prevenciót célzó előadások (mozgás, életmód táplálkozás szerepe

időskorban), természetgyógyászati-gyógynövényismereti bemutatók, kirándulások,
tárlatlátogatás több alkalommal.
Változatos témájú előadásokat és vetítéseket szerveztek 2019-ben az Újkerti Felnőttek
Olvasókörében is mintegy 30 alkalommal. Többek között irodalomtörténeti,
nyelvtudományi, történelmi tárgyú előadások szerepeltek a programok között szakavatott
vendégelőadók közreműködésével (pl. Hankiss János életútja; Tempus pugit - Az idő szalad;
Múzsák, szerelmek, feleségek; Műgyűjtemények: eredeti, hamis; Szent jelek – a hieroglifák
relytéje – írás és írásbeliség az ókori Egyiptomban).
Értékes irodalmi és történelmi ismeretekhez juthattak a közösségi ház látogatói a Főnix
Irodalmi Kör nyílt alkalmain (Templomos lovagok Magyarországon és a magyar
irodalomban – Tóth Sándor történész előadása, Wass Albert felolvasó maraton és
Emléknap a Kör és a közösségi ház közös szervezésében).
Anyanyelvünk különlegességére, értékeire a Magyar Nyelv Napjához kapcsolódva hívtuk
föl a figyelmet a Főnix Diákszínpad közreműködésével.
Ötödik éve működik közösségi házunkban a Korona Gyermekrajzgyűjtemény vetített
képes előadássorozata, amely 2019-ban 20 alkalommal fogadta a Kós Károly Művészeti
Szakgimnázium és Kollégium diákjait, a Vénkerti Általános Iskola és AMI, a Bolyai János
Általános Iskola és AMI tanulóit, valamint a Mag-Tár csoport és a Palmetta tűzzománc
szakkörök tagjait. A vizuális anyanyelvünk megismerését célzó interaktív előadások a
Magyar Szent Korona, a gazdag jelképrendszert megjelenítő népművészeti alkotások, és
az eredendő egészben látó gyermekrajzok üzenetének egybevetéséről szóltak Bobonkáné
Papp Antónia, a gyűjtemény vezetőjének tolmácsolásában. A magyar népi mintakincs
megismerését szolgálva több alkalommal, több helyszínen (Vénkerti Általános Iskola, Kós
Károly iskolákban, ill. a Belvárosi Közösségi Ház kiállításához kapcsolódóan) is
bemutatásra és használatra került az egyetemes ismereteket modellező 2mx2m-es
Korona társasjáték az év során.
Az Életreform Klub célja az egészséges, természetes életmód szemléletének, ismereteinek
terjesztése, az önismeretre nevelés, az emberek pszichológiai kultúrájának fejlesztése,
környezet- és természetvédelem, környezettudatos gondolkodás erősítése, a pozitív
gondolkodásmódot erősítő ismeretek és szemlélet terjesztése a mindennapi élet
szolgálatában. A klubestek témái igen változatosak voltak 2019-ben is: többek között az
egészséges életmódról, prevencióról, pszichológiai és önismereti témákról, magyar népi
és gyógyító hagyományokról, természet- és környezetvédelemi, asztrológiai és
ezoterikus témákról szerezhettek ismereteket az érdeklődők. 2019-ben a klub több
tanfolyamot is indított (tradicionális reiki, Rovásírás, Tarot). Az Újkerti Közösségi Ház, az
Életreform Egyesület és az Unikornis Alapítvány szervezésében megvalósuló „Szemünk
fénye, a gyermek” című konferenciasorozat 2019-es témája ”Digitális nemzedék - a
gyermekek modern világunkban” igen nagy érdeklődést váltott ki. A rendezvény kiváló
szekemberekből álló előadókkal (pszichológusok, családterapeuták, gyermekterapeuták,
szociológusok, életmód tanácsadók,), több oldalról közelítve járta körbe az idei társadalmi szinten aktívan jelenlévő, minden családot érintő - témákat. Az előadásokat
(Gyermekek az információs korban; Digitális tér és mélyszegénység – halmozottan
hátrányos gyerekek a digitális világban; Kitekintés az iGeneráció nevelési alternatíváira a

határainkon túl; Érzelmi nevelés a digitális korban – nevelési iránytű az online
generációkhoz; Internetes bűnözés; A számítógépes játékok használatának előnyei és
hátrányai a gyermek fejlődésében) élményfeldolgozó beszélgetés és tapasztalatcsere
követte, melyen aktívan vettek részt a konferencia látogatói.
Intézményünk 2019-ben 22. alkalommal rendezte meg az ifjúság anyanyelvi nevelését és
a beszédkultúra javítását szolgáló Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny városi és
városkörnyéki fordulóját. Ebben az évben 13 általános iskola 23 diákja mérte össze
tudását. A zsűri tagjai Vasné Dömötör Rozália tehetségfejlesztő mestertanár, dr. Vitéz
Ferenc főiskolai docens, irodalmár, költő és a zsűri elnöke, Ozsvát Sándor
művelődéstörténész, az MTVA beszédtanára voltak. A verseny két fordulóból állt, először
a szabadon választott szöveget, majd a Kazinczy-díj Alapítvány által megküldött kötelező
szöveget olvasták fel a versenyző diákok. Városunkat a Kisújszálláson megrendezésre
kerülő regionális döntőn a 7. – 8. évfolyam korcsoport első helyezettje képviselhette.
2019-ben is fókuszba került az érzékenyítés, melynek célja a személeltformálás, hogy az
elfordulást, a tudatlanságot a fogyatékkel élők iránti empátia, nyitottság, és odafordulás
váltsa föl. Programunkkal a Povolny Szakiskolában szervezett „Álmok Napjához”
kapcsolódtunk, ahol Újkerti Interaktív Műhelyünkben a gyerekek kézműves
foglalkozásokon vehettek részt, tárgyalkotó közösségeink révén megismerhették az
korongozás és a papírfonás technikáját.
Az egészséges életmód és a sport fontosságára hívtuk föl a figyelmet a DKSI Debreceni
Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület szervezésében megvalósuló
Kerékpáros Diákliga c. programmal. Ez a gyerekeknek szóló versenysorozat az
utánpótlást hivatott erősíteni. Már a legkisebbeknek is be kell mutatni a kerékpársportot,
hisz biciklivel viszonylag korán találkoznak a fiatalok. A verseny lehetőséget biztosított
rá, hogy a sportág iránt érdeklődők megfelelő körülmények között, szervezett keretekben
találkozhassanak vele városunkban.
A Magyar Vöröskereszt Debrecen Területi Szervezetével rendezett elsősegélynyújtó
versenyen általános és középiskolás tanulók mérhették össze egészségügyi ismereteiket,
ráirányítva a figyelmet az elsősegélyismeret alapvető fontosságára.
Pszichológiai ismereteiket bővíthették az érdeklődők a Debreceni Reménysugár
Gyermekotthon és a közösségi ház szervezésében megvalósuló Mérei Ferenc
emléknapon, ahol gyermekvédelemben dolgozó pszichológusok szakmai előadásait,
tapasztalatait hallgathatták meg.
A Víz Világnapján és a Föld napján a környezetvédelem és a környezettudatos szemlélet
középpontba állításával interaktív ismeretterjesztő előadással, gyakorlati bemutatókkal,
kvízzel, játékos környezetvédelmi feladatokkal, ill. az újrahasznosítás jegyében szervezett
kézműves játszóházi foglalkozásokkal vártuk az általános iskolás gyerekeket.
Szintén környezetvédelmi ismereteket nyújtottunk Újrahasznosítás kreatívan c.
programunkkal, ahol dr. Kozák Lajos egyetemi adjunktus vetített képes előadását
hallgathatták meg az érdeklődők, majd játékos formában próbálhattak ki többféle
újrahasznosítási technikát a gyakorlatban.

A Telekommal és a Generációk Tudásáért Egyesülettel szervezett „Legyélteis! MOST
generáció” c. programmal informatikai ismereteket közvetítettünk diákok
közreműködésével az idősebb generáció számára (10 alkalommal). A két korosztályt
egymáshoz közel hozva, a diákok a kötelező közösségi szolgálat keretében segítették a
nyugdíjasokat a digitális világban való eligazodásban. A program célja az volt, hogy az
idősebbek is megértsék a technológia pozitív szerepét és éljenek is vele, hogy ezáltal
könnyebbé váljanak mindennapjaik, ill. hogy ehhez megkapják a megfelelő támogatást
és útmutatást a digitális világban otthonosan mozgó középiskolás diákoktól. A
foglalkozásokon a fiatalok is sokat tanulhattak az idősebbektől. A diákoknak, akik
természetes közegüknek tekintik a digitális világot, szükségük van valódi kapcsolatokra
és arra, hogy személyes élményeik által érzékennyé váljanak mások problémáira. Ez nem
csak személyiségfejlődésük szempontjából fontos, de sok olyan készség elsajátításában is
segítséget nyújt, amely a jövőbeni boldogulásuk szempontjából is meghatározó lesz
(kritikus gondolkodás, komplex problémamegoldás, kreativitás, kommunikációs
készségek). A program 2020-ban is folytatódik.
Újkerti teadélután programsorozat
Az Újkerti Közösségi Házba járó klubok, szakkörök, egyesületek tagjai számára-, szem
előtt tartva a közösségerősítés jelentőségét - havi egy alkalommal rendeztünk Újkerti
Teadélutánt.
A zenés estek hangulatáról az anzX zenekar, a mellettük fellépő amatőr énekesek, az
Önkéntes Fiatalok tagjai, nemzetközi diákok, valamint külsős-, más városból érkező
kulturális csoportok- gondoskodtak.
A rendezvény szervezését, a közösségi szolgálatot végző középiskolások segítették,
fogadták a vendégeket, kínálgattak vagy éppen ruhatárosi teendőket láttak el.
A több éves múltra visszatekintő rendezvény a Közösségi Házunk környékén élő szép
korúak körében is népszerű, látogatóként egyre többen jöttek, és reményeink szerint
jönnek el a jövőben is hozzánk, zenét hallgatni, táncolni, beszélgetni, játszani, és izgulni a
tombolán. Jeles alkalmakhoz kapcsolódó teadélutánjainkon (pl. farsang, húsvét)
kézműves tevékenységekkel is vártuk az alkotni vágyókat. Ezek a vidám esték, mára
elhagyhatatlan programjaivá váltak a kulturális kínálatunknak.
A szórakozni vágyók közkívánatára elindítottuk a ’SLÁGER PÉNTEK’ előadódélutánt,
melyen az anzX zenekar, Soós Judit, Vállai Éva, és még sokan mások működtek közre teljes
teltház előtt a moziteremben.

A Tímárház- Kézművesek Háza nagyrendezvényei 2019-ben:
Programjaink sorában említhetjük, hogy januárban a Belvárosi Közösségi Házban több
száz fős közönség előtt mutatkozott be a Teleki Magyar Ház lelkes gárdája, akik a Talpalat
Néptánc csoport és színjátszó kör bemutatójával kedveskedtek a szép számú
nézőközönségnek.
Februárban színes farsangi programot kínáltunk a hozzánk érkező gyermekeknek és
családoknak, ahol álarcos szépségverseny, kézműves foglalkozás és farsangi fánk kóstolás
szerepelt a műsorszámok kínálatában.
Március elején immár hagyományos módon részt vettünk az Utazási Vásáron, ahol
nemcsak a Tímárház, de a DMK valamennyi programját hirdettük a nagyközönség
számára a két napos rendezvény alkalmával.
Áprilisban a Főnix Csarnokban megrendezett Lakberendezési Szakkiállításon
vendégeskedtünk.
A Városok, Falvak Szövetsége idén egy alkalommal, április 24-én volt vendégünk, ahol egy
rendkívül különleges és kellemes délutáni program keretében Tihany városa mutatkozott
be, ahol Gyopáros Alpár Ádám a Modern Településfejlesztésért Felelős Kormánybiztos a
jövő évi kormánytervekről adott a témában tájékoztatást.
Májusban első alkalommal szerveztük meg a hatalmas sikert elkönyvelhető I. Késes
Fesztivált.
A téma alapját szolgáló szúró szerszámok igen nagy érdeklődést váltottak ki a debreceni,
hajdú- bihari, de szabolcsi vendégekben is.
Május egyben a gyermeknapok ideje is lévén két alkalommal és helyszínen szerveztük
meg a gyermekek számára feledhetetlen szórakozást nyújtó programot, május 20-án a
Közép Utcai Óvodában, majd május 24-én a Tímárházban.
Júniustól pedig a nyári táborozási időszak következett, mely a költözés és a ház
bezárásával párhuzamosan folyt.
Kulturális Örökség Napjai Programsorozat
A Kulturális Örökség Napjainak (KÖN) vezérgondolata - hozzáférhetővé, ingyenesen
megtekinthetővé tenni emlékhelyeket, műemlékeket a nyilvánosság számára - 1984-ben
fogalmazódott meg. Az Európa Tanács által elindított kezdeményezéshez Magyarország
1999-ben csatlakozott. A „nyitott kapuk” néven is emlegetett hétvége az épített örökség
szépségeire és sérülékenységére hívja fel a figyelmet, célja, hogy a kulturális intézmények
látogatóiban egyfajta mozgósító akcióként erősítse a kulturális örökség megőrzésének
igényét.
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 részvétel egyúttal arra is kitűnő alkalom, hogy a
szervezők, önkéntesek és látogatók együtt, a közösség erejét is átérezve, együtt
ünnepeljék a helyi értékeket.
A hagyományosan szeptember harmadik hétvégéjére eső programsorozathoz
kapcsolódva a Debreceni Művelődési Központ épített örökségként is számon tartott
intézményi egységeivel (DMK Belvárosi Közösségi Háza, DMK Honvédtemető és
Mauzóleum Emlékhely, DMK Belvárosi Alkotó Műhely) idén is csatlakozott az országos
kezdeményezéshez, több értékes kulturális programot kínálva városunk lakossága
számára. A DMK Tímárház-Kézművesek Házában felújítási munkálatok miatt idén sajnos
nem szervezhettünk programot az épületlátogató hétvégén.

A DMK Belvárosi Közösségi Házában a város legrégibb pénzintézete, az egykori
Debreceni Első Takarékpénztár több mint 100 éves palotáját és a szecessziós épület
érdekességeit ismerhették meg a látogatók szeptember 21-én. Az épület kulturális
funkciója már a 19. században megjelent, ugyanis a mai épület helyén álló ház
vargaszínjében 1809 és 1835 között színházi előadásokat tartottak, funkcióját tekintve
pedig igen kalandos időket ért meg az idők során. Az épületben a század közepén helyet
kapott többek között a polgári kaszinó, volt benne elsőrendű kávéház, sőt a vesztes
debreceni csata után az emeletet az orosz hadsereg kórháznak is használta. A saroképület
ma ismert formáját az évszázad második évtizedének elejére érte el. Az új takarékpénztár
gazdagon díszített, háromemeletes székházát, ifjabb Rimanóczy Kálmán nagyváradi
műépítész tervei alapján 1911-12-re építették fel.
A látogatók a szecessziós palota látványosságain túl „FÖLDI 70” címmel a kortárs magyar
festészet legegyénibb hangú képviselője, Földi Péter Kossuth- és Prima Primissima-díjas
festőművész műveiből válogató jubileumi kiállítását tekinthették meg a Belvárosi
Galériában. Kiállításunk szerves folytatása volt a Makoldi Sándor művészetének hatását,
szellemi környezetét bemutató tárlatsorozatnak.
A Honvédtemető és Mauzóleum Emlékhely – mely az 1849-es debreceni csata és a
világháború hőseinek, valamint a város áldozatkészségének állít emléket - szintén egész
hétvégén nyitva állt az érdeklődők előtt. A temetőkertben száztizenkét '48-as honvéd,
kétszázhúsz német katona, és azok a magyar hősök nyugszanak, akik az első és második
világháborúban a környéken vesztették életüket. Vezetett séták keretében látogatóink
megtekinthették a temetőkertben található történelmi vonatkozású emlékműveket, a
Marschalkó János szobrászművész által készített „Haldokló oroszlánt”, a 48’-as
emlékoszlopot, a magyar és más nemzetiségű hősök sírjait, ill. a Hősök Mauzóleumát a
Hadtörténeti Múzeum I. és II. világháborús kiállítási tárgyaiból álló állandó kiállítással. A
Kulturális Örökség Napja alkalmából több csoport látogatott el a Honvédtemetőbe, akik
tetszésüket fejezték ki a felújított Honvédtemető és Mauzóleum kiállítási anyaga
megtekintése után (résztvevők száma kb. 400 fő).
DMK Belvárosi Alkotóműhelyének épülete a Szent Anna utca 16-18. számmal együtt
Reviczky-házak néven ismert, mivel ezen házak egyikében lakott Reviczky Menyhért,
Debrecen egykori polgármestere (1843-1847).
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. Kulturális funkciója a további évtizedekben is megmaradt, a Városi
Könyvtár Olvasótermeként, később a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar megyei
irodájaként működött. 2016-tól két egyesület, a Grafikusművészek Ajtósi Dürer
Egyesülete és a Debreceni Fotóklub székhelyeként működik a Debreceni Művelődési
Központ üzemeltetésében.
Szeptember 21-én 17 órától a grafika és a fotográfia iránt érdeklődőket a BAM 2017-ben
indított Nyitott Műhely sorozatának workshopjával vártuk, ahol látogatóink Pelei Katalin
grafikus vezetésével a műhely muzeális értékű nyomda gépeit is kipróbálhatták.
Vendégeink az elkészített nyomatokat hazavihették.
Szintén szeptember 21-én délelőtt a "Cívis vigasságok" című program keretén belül
városnéző séta egyik állomása volt a BAM. A résztvevőket Horváth Péter helytörténész
kalauzolta. A BAM mintegy 50 fő látogatót vonzott a meghirdetett napon.
Az épületlátogató programokon ingyenesen vehettek részt az érdeklődők. A
www.oroksegnapok.hu honlap propagálta valamennyi Kulturális Örökség Napjaira
regisztrált intézmény programját. A honlapra külön került feltöltésre valamennyi helyszín
részletes (kultúrtörténeti és építészeti) bemutatása, valamint az egyes épületekhez

kapcsolódó kulturális programok. Az országos épületlátogató hétvége szervezői a
programok népszerűsítéséhez ingyenes propagandaeszközöket (molinót, plakátot, logós
lufit, jelvényt) biztosítottak
Kultúrházak éjjel- nappal programsorozat
Intézményünk a kezdetektől rendszeres résztvevője a Magyar Népművelők Egyesülete
által meghirdetett „Kultúrházak éjjel-nappal” c. országos közművelődési akciónak. Az
esemény fő támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A kezdeményezéshez
immár 13. alkalommal csatlakozva, 2019-ben is számos értékes programmal hívtuk fel a
figyelmet közművelődési tereink nyitottságára, intézményünk sokszínűségére, a helyi
társadalomban betöltött közösségépítő szerepére.
2019. február 15-17. között hét intézményi egységünkkel csatlakoztunk az akcióhoz, és
szerveztünk a „Minden nap értéket adunk” témához illeszkedő programokat,
központba állítva intézményhálózatunk összetett szerepét, tevékenységének
sokoldalúságát.
A programsorozattal elsősorban a helyi lakosság számára kívántunk színvonalas,
ingyenesen látogatható közösségi programokat kínálni. Rendezvényeink során
látogatóink betekintést nyerhettek az intézményi egységekben folyó változatos kulturális
tevékenységbe, megismerhették számos közösségünket, színvonalas kulturális
események (hagyományőrző farsangi programok, különféle témájú kiállítások, kézműves
játszóházak, interaktív és ismeretterjesztő programok) részesei lehettek. Programjainkat
számottevő érdeklődés kísérte, a Debreceni Művelődési Központ a rendezvénysorozathoz
való csatlakozással - az óvodástól a nyugdíjasig - valamennyi korosztálynak kínált
kedvére való programot, lehetőséget kapva a generációs kapcsolatok erősítésére is.
2019. február 15-én a DMK Belvárosi Közösségi Házának Galériájában Makoldi Sándor
egyik személyes tanítványa, Sulyok Géza festőművész kiállítását tártuk látogatóink elé
a Magyar Kultúra Napjához kötődő egyéni tárlat keretében.
A kiállítás a tavaly elindított Mag-Erő sorozat részeként érzékeltette a Mester sokirányú
kisugárzását, hatását. „Ha Sulyok Géza festőművészt világnézetéről kérdeznénk,
valószínűleg azt válaszolná, hogy a holografikus univerzum-modell nagy kedvelője,
mégpedig azért, mert a kortárs filozófiai irányzatok közül egyedül ez a szemléletmód
képes magába integrálni a kvantumfizika legújabb eredményeit, és a korábbi történelmi
kultúrák tudományát, amit ma szerves műveltségnek hívunk. Ebből a szerves
műveltségből a térbeli és időbeli tájékozódást, ezt az egyébként minden eddigi kultúrát
alapjaiban meghatározó jelkészletet fogalmazza újra a festőművész, a mi korunk
számára.”
A DMK Tímárház – Kézművesek házában igazdag kínálat várta az érdeklődőket a Nagy
Sándor fafaragó népi iparművész életmű-kiállításán. A tárlat február 15-én
(pénteken) 10-17 óráig, 16-án (szombaton) 10-14 óráig volt látogatható. A kiállítás közel
negyven év alkotómunkáját fogta át, felvonultatva szinte valamennyi területet, amellyel a
mester foglalkozott. Ifjabb korában a nagy sikerű, több díjat és elismerést szerzett logikai
és ügyességi játékcsaládját fejlesztette ki, amelynek jó néhány darabját láthatta a
nagyközönség, később pedig a vidékünkön előzmény nélküli kopjás fejfa faragás
hagyományát teremtette meg, melyből szintén láthattak ízelítőt látogatóink.
Február 16-án a 10 órától kezdődő Farsangi Mulatságon jelmezes szépségversennyel és
kézműves alkotóműhellyel vártuk az érdeklődőket, ahol természetes alapanyagok
felhasználásával farsangi álarcokat készítettünk.
A DMK Újkerti Közösségi Házának látogatói a nemzetközi hírű mohácsi busójárás
hagyományvilágából kaphattak ízelítőt február 15-én, a „Kultúrházak éjjel-nappal”
programsorozat keretében. A busójárás 2012 óta az UNESCO szellemi örökségek listáján

is szereplő hungaricum, a hazai farsang egyik leglátványosabb eseménye. „Búcsúztatni
lám a telet…” c. kiállításunkon a látványos télűző mulatság szokásvilágából nyújtottunk
ízelítőt, a hagyományos busómaszkok által ihletett, természetes anyagok felhasználásával
készült álarcokat, öltözékeket, a busók jellemző eszközeit bemutatva. A kiállítási anyag
Nagyné Tóth Irén gyűjteményéből, illetve Köszörűs Tibor, ill. a közösségi ház
munkatársainak alkotásaiból tevődött össze.
A szintén ezen a napon megrendezett Generációs Farsangi Vigadalom című
programunk interaktív farsangi játszóházzal vette kezdetét. A földszinti kiállítótérben
a mohácsi busójárás látványos világába csöppenhettek látogatóink, ahol megtekinthették
a kiállítás anyagát, kipróbálhatták a busók zajkeltő eszközeit (pl. kereplő, recegő). A sokác
népzenével kísért, játszóházvezető közreműködésével tartott interaktív bemutatót
rövidfilm vetítés is gazdagította. Bemutatónkon idősek és fiatalok több évszázados
farsangi népszokásunk, a Hungarikumként számon tartott mohácsi busójárás
történetével, alakjaival, legendájával, a „busóvá válás” misztériumával, valamint a farsangi
ünnepkör egyéb, közösséget összetartó szokásaival (vízkereszt, farsangvasárnap,
farsanghétfő és húshagyókedd jellemző rítusai, házaknál előadott dramatikus játékok,
jellegzetes ételek, téltemető mulatság, „fonóvégzés”) ismerkedhettek meg interaktív
formában.
Az ismeretterjesztő
programot követően a résztvevők csapatokban, játékos
feladványokat megoldva mérhették össze a busójárásról és farsangi hagyományokról
szerzett ismereteiket. A legügyesebb csapatokat ajándékkal és oklevéllel jutalmaztuk.
Kézműves műhelyünkben - az alkotás örömét megtapasztalva - karakteres
busóálarcokat és farsangi zajkeltő eszközöket készíthettek az alkotni vágyók.
Programunk farsangi teadélutánnal folytatódott, ahol élő zenével, tánccal,
jelmezversennyel, játékos feladványokkal, fánkversennyel vártuk az érdeklődőket, teret
adva a generációs kapcsolatok és a helyi közösség erősítésének. A teadélutánon az Újkerti
Közösségi Ház könnyűzenei csoportja, az anzX zenekar és vendégelőadói működtek közre,
népszerű magyar és külföldi slágereket, retro dalokat adtak elő a közönség nagy örömére.
Programunkon több, újkerti illetőségű amatőr zenész és előadó is bemutatkozott, így
Rózsa János a Három hölgy rózsával c. produkcióval, ill. a Szenior Örömtánc tagjai,
táncosai. A generációs farsangi vigadalom meglepetés vendége és fellépője a Kicsi Óriások
c. tehetségkutató verseny győztese, Magyar Olívia Dóra volt. Jelmezeversenyünk és
fánksütő versenyünk nagy sikert aratott a vendégek körében, az első három helyezettet
és a különdíjasokat ajándékcsomaggal és oklevéllel jutalmaztuk.
Programunk az előzetes terveknek megfelelően zajlott, összesen mintegy 120 fő
részvételével.
A farsangot idéző programok mellett az ÚKH látogatói február 15-én a Debreceni Alkotó
Képzőművészek (DAK) gyomaendrődi hollótáborban készült munkáiból is ízelítőt
kaphattak az Előtéri Galériában látható kiállítás alkalmával.
A DMK Józsai Közösségi Háza szintén gazdag programkínálattal kapcsolódott az
országos programsorozathoz 2019. február 15-16-án Határtalan Találkozások a
Józsai Közösségi Házban - Széki Napok Józsán című programunkon mutattuk be Szék
település szellemiségét, kultúráját, szokásait, népművészetét a józsaiaknak, a helyszínre
érkező érdeklődőnek, családoknak, hagyományőrző közösségeknek, illetve a mi
hagyományőrző közösségeink is bemutathatták a helyi értékeket.
Szék a legjelentősebb magyar néprajzi központ a Mezőségben, az itt élő emberek igen
büszkék magyarságukra, hagyományaikra, melyeket a mai napig megőriztek. A település
összetartó ereje példaértékű. Az egymástól földrajzilag távol élő, de azonos gyökerekkel
bíró egyének és közösségek számára adott teret a Józsai Közösségi Ház abban, hogy
megéljék az egymáshoz tartozás érzését, a közös nemzeti identitást, s hogy a közös
múltból táplálkozó hagyományainkat tovább éltessék.

Február 15-én ( pénteken) 17 órától Oláh Tibor fotóművész Szék c. kiállításának
fotóremekeit takintheték meg az érdeklődők a Széki Hagyományőrző Szalmakalap
Néptánc Együttes, valamint Pali Marci és bandája széki zenekar közreműködésével.
16-án (szombaton) széki kézműves mesterek (hímző, bútorfestő, csizmadia)
mutatkoztak be, majd Dr. Varga Sándor tánckutató, egyetemi adjunktus előadását
hallgathatták meg az érdeklődők. Az ezt követő néptánc és viseletbemutatón a Széki
Hagyományőrző Szalmakalap Néptánc Együttes működött közre. Az est további részében
gyermek, majd felnőtt táncházban rophatták a táncot vendégeink Filep Sándor és Filep
Klára vezetésével. A talpalávalót Pali Marci és bandája szolgáltatta.
A DMK Kismacsi Közösségi Háza Farsangi Asztalitenisz Kupával várta az érdeklődőket
a Kultúrházak éjjel-nappal keretében február 16-án. A versenyhez 3 ping-pong asztalt
állítottunk fel a párhuzamos meccsekhez. A versenyre 14 jelentkező érkezett, akik
megegyezés szerint 11-es meccseket játszottak, 2 meccsel lehetett nyerni. A versenyzők
minannyian játszottak egymással, így alakult ki a végső rangsor. A versenyzőkön kívül a
programon részt vettek még az őket kísérő családtagok, barátok is (összesen 30 fő). A
versenyen indulók mindegyike emléklapot kapott a verseny végén, az első, második és
harmadik éremmel jutalmaztuk, valamint az első helyezettnek járó kupa is gazdájára
talált.
A DMK Homokkerti Közösségi Háza is örömmel csatlakozott 2019. február 15-én az
országos rendezvénysorozathoz. A közösségi ház üde és színvonalas zenei és szellemi
töltekezést kínált a látogatók számára a Jazz5 zenekar „Kortárs művészek-kortárs
művészetben” c. koncertjével. A formáció dinamikus kortárs zenejével új impulzusokat
közvetített a hallgatók számára. A programot homokkerti költők szavalatai színesítették,
melyek a lírai én kibontakozását és a valóság megragadásának újszerű átélését tették
lehetővé.
A DMK Csapókerti Közösségi Házában február 15-én „Maskarások bolondok…” Farsangi Cuháré címmel farsangi program valósult meg a Közösségi Ház és a Főnix
Néptáncegyüttes közös szervezésében. Kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, jelmezes
felvonulással, táncházzal és tánctanítással, batyus vendégséggel vártuk a kedves
látogatókat. 2019. február 15-én „Csapókert anno…” c. fotó- és dokumentum
kiállításunkon korabeli fotók, újságcikkek, térképek segítségével mutattuk be a városrész
egykori arcát, épületeit, utcáit, tereit, lakóinak életét. A kiállítás anyagát a Méliusz Juhász
Péter Könyvtár Helytörténeti Gyűjteménye és Fotótára anyagából, illetve Ficzere Miklós
térkép és újságcikk gyűjteményéből állítottuk össze.
A rendezvénysorozathoz 2019-ben is egységes propagandaanyagot készítettünk, ill.
valamennyi programelem feltöltésre került a www.kulturhazak.hu honlapra rövid
programleírással

Városrészi Családi Rendezvények
Gyermeknaphoz kapcsolódó programok
A Debreceni Művelődési Központ 2019-ben már 14. alkalommal szervezte meg
együttműködő partnerekkel a gyermeknaphoz kapcsolódó családi programsorozatot.
Az idén 23 helyszínre terveztük és a remek időjárásnak köszönhetően valamennyi
helyszínem megvalósultak a rendezvények.
A helyszínek és időpontok a mellékelt táblázatban kerültek felsorolásra.
A támogatások, szponzori források csökkenése miatt az idén azt terveztük, hogy kevesebb
helyszínen, de a kiváló színvonalat megtartva tartjuk meg a rendezvényeket. Már a
tervezés időszakában kiderült, hogy az előző évekhez hasonlóan az idén is várják a

családok a programokat. További helyszínek, civil szervezetek jelentkeztek. Igény
jelentkezett például Halápon is a közös programok szervezésére.
Terveink szerint az együttműködéseket kiterjesztjük, bővítjük egyéb közös
tevékenységekre is. Nem csak az év két időszakában (Gyermeknap, Advent), hanem más
hagyományos ünnepkörökhöz kapcsolódóan is szervezünk programokat.
Azokban az oktatási-nevelési intézményekben, ahol egyébként is szerveznek lakossági
programokat kevesebb közreműködést tervezünk.
Így elsősorban az infrastrukturálisan hátrányos helyzetű településrészeken tervezünk
hatékonyabb részvételt.
A Városrészi Gyermeknapok programsorozatot az idén is 6 héten át, többnyire hétvégén
valósítottuk meg.
Az időjárás nagyon kedvező volt, így a legtöbb rendezvényünk szabadtéren valósult meg.
Néhány helyszínen a Kulturális Osztály közreműködésével közterület foglalási engedélyt
kértünk és kaptunk. Valamennyi helyszínen rendezett tér fogadta a látogatókat.
Minden évben törekszünk a színes, színvonalas programok összeállítására.
A DMK eszközellátottságának köszönhetően a legtöbb helyen színpadot, sátrakat és
sörpadokat tudtunk biztosítani.
A rendezvények színvonalát emelte a megfelelő hangtechnika, a jól felkészült
játékmesterek, konferansziék biztosítása.
A kicsik örömére valamennyi helyszínen ugráló várat biztosítottunk. Az ügyes kezűeket
színvonalas játszóház, kézműves mesterek és népi iparművészek várták.
Minden évben újabb célokat tűzünk ki a rendezvények megvalósítása alkalmával. Az idén
is a szabadidő helyes eltöltése és a közösségi élmények nyújtása mellett fontosnak
tartottuk a családok és közösségek összetartozásának erősítését. Kiemelt célunk volt még,
hogy ismerjük meg Debrecen amatőr csoportjainak tevékenységét, fedezzünk fel új
tehetségeket.
Ma már elmondhatjuk, hogy az immár hagyományossá vált rendezvényeink erősítik az
egyes városrészekben élő polgárok Debrecenhez, illetve a közvetlen lakóhelyükhöz való
kötődését.
A gyermeknapi családi programsorozat fő támogatója ez évben az DMJV Önkormányzata
volt. Az egyes városrészekben a helyi közintézmények és gazdasági társaságok mellett
magánszemélyek és önkéntesek is segítették a rendezvényeket.
A segítés, támogatás kiterjedt a legkülönbözőbb szervező munkára, technikai eszközök és
helyszínek biztosítására és a versenyekhez ajándékok, tárgyi jutalmak felajánlására.
A rendezvényeken összesen 213 színpadi programelem (előadóművészek, táncosok,
zenés produkciók, bábosok, sport-, harcművészeti bemutatók, bűvészek stb.), 42 féle
kézműves tevékenység és 37 féle egyéb játszóházi tevékenység szerepelt. Összesen 2200
közreműködő vett részt a rendezvénysorozaton.
Az érdeklődők száma évről- évre nő, az idén több, mint 21.000 fő látogatott el a
programokra.
Propagandaanyagunk a tavalyi évhez hasonlóan készült. Valamennyi helyszínen molinót
helyeztünk ki, de szükség szerint készítettünk megállító táblákat és plakátokat is. A
szórólapok mennyisége a lakókörzetek nagyága szerint változott (300-4000 db).
Folyamatos tájékoztatást nyújtottak a helyi lapok, televíziók és rádiók. Honlapunk
megújuló, friss információkat biztosított. Programajánlónkat (1500 db) a város
közművelődési és közoktatási intézményeihez, turisztikai csomópontjaihoz juttattuk el.
Valamennyi helyszínen nagy örömmel, és a következő évi folytatás reményében fogadták
a programokat az együttműködő partnerek és a résztvevők is.

Adventhez kapcsolódó programok
A Debreceni Művelődési Központ 2006 óta évente szervezi az Adventhez kapcsolódó
családi programsorozatot.
2019-ben 23 helyszínre terveztünk adventi városrészi családi programot. A műsorok
összeállítása az ünnepi készülődés, az ünnepre hangolódás, az elcsendesedés jegyében
zajlott. Valamennyi helyszínen a kézműves játszóházak mellett betlehemes játékok és
karácsonyi hangulatú műsorok váltották egymást. Az idén kiemelkedő szerepet kapott a
zene, a kórusmuzsika és a tánc. Az iskolai zenekarok, énekkarok mellett több neves
debreceni amatőr együttes is részese volt ünnepi rendezvényeinknek. A
néptáncbemutatók több helyen is táncházzal végződtek.
Már tizenharmadik éve színesítjük a programokat a legismertebb és legelterjedtebb
karácsonyi népszokással, a betlehemezéssel. Az idén is nagy sikerrel mutatkoztak be a
XXIX. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Kárpát-medencéből ideérkező csoportjai.
Kedvelt és kiemelkedő szerepe volt a helyszíneken kialakított kreatív kézműves
játszóházaknak. Szülő és gyermek együtt készíthette el az adventi koszorút, az ünnepi
asztal díszeit, a fenyőfadíszeket, üdvözlő kártyákat és apró ajándéktárgyakat. A
természetben fellelhető anyagok mellett különféle textíliákat, gyapjút, bőrt és agyagot is
használtunk.

Nemzeti ünnepek a Debreceni Művelődési Központ egységeiben
Belvárosi Közösségi Ház
Talpra magyar! - családi táncház
A rendezvény célja a debreceni néptáncegyüttesek és intézményünk együttműködésének
elmélyítése révén nemzeti identitásunk erősítése. Közvetlen célnak tekintettük a
családosok megszólítását is: rendezvényünk kézműves foglalkozásokkal vette kezdetét,
majd a néptáncegyüttesek forgószínpad-jellegű verbunkbemutatói, illetve tánctanításai
követték egymást. Innovatív eleme volt a táncháznak a reformkori társastáncok, jelesül a
körmagyar felelevenítése, tanítása a Hortobágy Néptáncegyüttes táncosai által.
A szünetekben 48-as népdalok és katonaénekek tanítása zajlott, majd Bárdosi Ildikó és
Juhász Erika Molnár Miklós zenekarával „Legyen úgy, mint régen volt” címmel 1848-49
emléke előtt tisztelgő műsort adtak, a végén közös énekléssel.
Homokkerti Közösségi Ház
2019-ben is méltó módon valósult meg az emlékezés kultúrája a nemzeti ünnepek
alkalmából a Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Házában. Március 15e alkalmából immár hagyományos módon évről-évre, a Petőfi Sándor Általános Iskola
diákjai érkeztek felkészülten, méltósággal, ünnepi műsorukkal. A 2019. március 13-án
megtartott ünnepi műsor a „A magyar név megint szép lesz!” címet viselte. Az ünnepi
alkalmat megtekintették a szülőkön kívül a közösségi ház csoportjainak tagjai, akik
boldogan vették tudomásul: él még a nemzet, amíg az ifjak is méltóképpen emlékeznek.

2019. március 15.
Családi táncház a Motolla Egyesülettel. Kötélverés, kokárdakészítés, faragás,
vesszőfonás, hímzés lehetőségei tárultak fel a családi táncház résztvevői számára. A
helyszín a Debreceni Művelődési központ Homokkerti közösségi Háza volt.
Józsai Közösségi Ház
Talpra Magyar!- megemlékezés az 1848-as forradalomról és szabadságharcról
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója tiszteletére Gárdonyi
Sándor, történész tartott diavetítéssel egybekötött előadást az érdeklődőknek.
Az előadás a történelmi események felelevenítése mellett számos érdekességet is
tartalmazott a korabeli hősök magánéletével, családjával, hétköznapjaival kapcsolatban.
Még az idősebb korosztály képviselőit is új ismeretekkel gazdagította. A történelmi
tényeket számos képzőművészeti alkotással, korabeli leírással színesítette az előadó, így
komplex képet kaptak a résztvevők az adott történelmi korról. Megismerhették a
forradalom szellemi hátterét, az események hátterében meghúzódó társadalmi,
gazdasági, politikai tényezőket.
Csapókerti Közösségi Ház
Az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezünk
Az Életfa Idősek Klubja tagjai klubfoglalkozás keretében versekkel, dalokkal emlékeztek
meg a 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról.
2019. március 13.
"Csapókerti Pilvax"
Komplex történelmi játék, melynek keretében a gyermekek megélhették, eljátszhatták a
március 15-i eseményeket, elkészíthették a kor jellegzetes használati tárgyait, jelképeit.
Újkerti Közösségi Ház
Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag
Forradalmi játszóházunkat 2019. március 14-én rendeztük meg a DMK Újkerti Közösségi
Ház 204-es termében a Vénkerti Általános Iskola és AMI 2. osztályos tanulóinak, valamint
a Lehel Utcai Óvoda nagycsoportos óvodásainak részvételével.
Rendezvényünk a Debreceni Népi Együttes ifjúsági csoportja táncosainak viselet- népdalés néptáncbemutatójával vette kezdetét (Közreműködtek: Hercz Nelli, Hascsi Bori, Hascsi
Panni, Vojtkó Eszter - kalocsai dalok, nagyecsedi táncok ). Táncosaink kiválóan hangolták
rá a gyerekeket a bemutatót követő táncházra, ahol a nagyecsedi táncok alaplépéseit és
jellegzetes mozdulatait sajátíthatták el Veresné Hercz Beáta, a DNE művészeti vezetője
közreműködésével.
A táncházat követően reformkori kézműves játszóházzal vártuk a gyerekeket, melynek
bevezetéseképp a forradalom eseményeit idéztük föl, szemléltetve több eredeti, 1848-ból

származó kordokumentum (Nemzeti dal kézirata, Landerer nyomda képe, a szabad sajtó
első nyomdatermékei, 12 pont, Bánk bán plakát, Kossuth-bankó) másolatát. A
reformkorról, a huszárhagyományokról és a kokárda történetéről, jelképiségéről
beszélgetve vezettem rá a gyerekeket a kézműves játszóházi tevékenységekre, melyek
során huszárparipát, tulipános kokárdát, szalagos-virágos pártát ill. nemzeti színű
barátságkarkötőt készíthettek.
Programunk kiváló hangulatban telt, a gyerekek szívesen vettek részt az egyes
programelemeken, ki-ki találhatott kedvére való tevékenységet a forradalmi délután
során. Rendezvényünkkel méltóképpen emlékeztünk meg nemzeti ünnepünk
eseményeiről, forradalmi játszóházunkkal erősítettük a gyerekek nemzeti
identitástudatát a népdal, néptánc, és kézműves tevékenységek gazdag eszköztárára
építve.
Kismacsi Közösségi Ház
Talpra magyar!
A ’48-as forradalom és szabadságharc évfordulójára „Talpra magyar!” címmel történelmi
jászóház zajlott a MacsiCafé-ban március 9-én. A márciusi ifjakat követve a macsi
Pilvaxban újraélhették a forradalom hangulatát gyermekek és felnőttek
Piros, fehér, zöld – ez a magyar föld!”
Az óvodás játszóházban a gyerekek megismerkedhettek a magyar jelképekkel, a magyar
zászlóval, a kokárda viselésével és egyéb ünnepi szokásokkal.
A kézműves foglalkozáson a résztvevők nemzetiszín tulipánt készítettek, melyet a
gyerekek kirakhatnak az ablakba vagy a kertbe is kitűzhetik a nemzeti ünnep alkalmával.
’48-ra emlékezünk.
Ünnepi megemlékezés a Macsi Nyugdíjasklub tagjainak közreműködésével
Honvédtemető és mauzóleum
Nemzeti Ünnep, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója
Az ünnepi koszorúzáson 3400 fő látogatta az egységet, köztük a polgármesteri hivatal és
a Helyőrségi Parancsnokság képviselői, valamint a Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskola és Szakiskola és a Szent László Görögkatolikus Gimnázium tanulói.
Homokkerti Közösségi Ház
Az államalapításra és Új kenyér ünnepére emlékeztünk 2019. augusztus 21-én A DMK
Homokkerti Közösségi Házában. Szép számmal jelentek meg a közösségi házban a helyi
társadalom tagjai. A meghívott vendég egyfelől Szabó László református lelkész, másfelől
Szabó János, a Pékház KFT igazgatója volt. A hangsúlyt nagytiszteletű úr a kenyér lelki
értelmezésére helyzete, míg Szabó János felelevenítette az ősök kenyérsütésének
szokásait, de betekintést kaphattunk a nagyüzemi kenyér készítésének folyamatáról is. Az
új kenyér áldását vitték tovább magukkal az eseményen megjelenők.

Nagymacsi Közösségi Ház
IV. Nagymacsi kenyérünnep és értéknap
Hagyományos és hagyományőrző rendezvény az államalapítás és az új kenyér
ünneplésére.
A család minden tagjának szólnak az egész napos programok: kispályás labdarúgótorna,
kemencében kenyérsütés és más ételek szabadtéri főzése-sütése, játszóházak, színpadi
műsor (magyar néptánc).A kenyérünnep kísérőrendezvényeként tartottuk meg a
nagymacsi értéknapot is, ahol elsősorban a e helyi kiskertek terméseit mutatták be a
termelők. Természetesen ebben az évben is jelen volt a Macsi kert – közösségi kert is az
egész éves munkájuk terméseivel. A programot bállal koronáztuk meg.
Belvárosi Közösségi Ház
Az Aradi vértanúkra emlékezünk Közreműködő partner: Főnix irodalmi Kör
Homokkerti Közösségi Ház
Az aradi vértanúk közül az utolsónak kivégzett mártír Vécsey Károly volt. Nevét utca viseli
a Homokkertben. Minden évben igyekszünk is megemlékezni az aradi tizenhárom hősről
és külön Vécsey Károlyról. A helyi társadalom tagjaival 2019. október 06-án gyűltünk
össze a késő délutáni órákban a közösségi ház előtt, és sétáltunk át a Vécsey utca sarkára,
ahol szavaltunk, és gyertyát gyújtottunk. Alkalmunk méltó volt az ősök emlékéhez.
Honvédtemető és mauzóleum
Aradi Vértanúk Napja
Az ünnepi koszorúzáson az Ibolya Utcai Általános Iskola és a Szent Efrém Görögkatolikus
Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei látogatták az egységet
1225 fővel.
Belvárosi Közösségi Ház
Emlékműsort az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére
Együttműködő partner: Debreceni Nyugdíjas Klub
Homokkerti Közösségi Ház
Bátor ősök, tisztelgő unokák! címmel adózott tisztelettel az emlékezők közössége 2019.
október 23-után egy nappal a DMK Homokkerti Közösségi Házában. Ünnepi műsorral
készültek az Epreskerti Általános Iskola tanulói. Sokan vettek részt a helyi társadalom
tagjai közül azon az alkalmon, mely a szabadságharcot elvállaló bátor hősök emlékének
szólt. A fiatalok méltóképpen üzenték: szabad az, aki nem fél, és alkotó életet akar élni.
Józsai Közösségi Ház
Történelmi emlékeink – ’56-ra emlékezünk
Gárdonyi Sándor történész tartott előadást az 56-os eseményekről, történésekről,

A résztvevők megismerhették a forradalom szellemi hátterét, az események hátterében
meghúzódó társadalmi, politikai tényezőket.
Az előadás után a résztvevők kötetlen beszélgetés formájában kérdezhettek az előadótól.
Mind két ünnephez méltó, magas színvonalú előadást hallhattunk Gárdonyi Sándor
történésztől.
Csapókerti Közösségi Ház
1956-ra emlékezünk- Ünnepi megemlékezés az Életfa Idősek Klubja klubfoglalkozásán.
Nagymacsi Közösségi Ház
Ünnepi megemlékezés- 1956-ra emlékeztünk Október 19-én, az Alföld Színpad
„Szerelmünk a föld” előadásával.
Kismacsi Közösségi Ház
'56-ra emlékezünk Együttműködő partner: Macsi Nyugdíjasklub
A megemlékezés a klubvezető Varga Mihályné köszöntésével kezdődött majd
meghallgattuk magnón Adorján András: Mi volt 1956, barátom? című versét Dörner
György előadásában. Ezután még 4 klubtag szavalt az alkalomhoz választott verset, a
klubvezető pedig röviden összefoglalta a történelmi eseményről tudni való legfontosabb
tényeket, eseményeket. Ezek után a résztvevők saját élményeik, ismereteik alapján
tartottak beszámolót, majd megvitatták gondolataikat a témában.
A Város Napjához kötődő programok 2019
Aprilis 11. Debrecen szabad kiralyi varossa nyilvanítasanak napja. Az errol szolo
kivaltsaglevelet I. Lipot magyar kiraly 1693. aprilis 11-en adomanyozta Debrecennek.
Ennek az evfordulonak az unneplese a varos napja.
Ennek apropojabol a Debreceni Muvelodesi Kozpont 4 egysegeben voltak a Varos
Napjahoz kapcsolodo programok 2019-ben.
DMK Belvárosi Közösségi Háza
A Varos Napjahoz kapcsolodva 2019. aprilis 11-en a Belvarosi Kozossegi Hazban
vetelkedot tartottunk altalanos iskolas gyereknek. A vetelkedo temaja Debrecen varos
tortenetehez, tortenelmehez es híres belvarosi epuleteihez kapcsolodott. Also tagozatos
osztalyok erkeztek ket belvarosi altalanos iskolabol.
A vetelkedo kis csoportokban zajlott. Az elso harom helyezettet díjaztuk, de minden
megjelent gyermek emleklapot kapott.
A vetelkedo utan kezmuveskedessel keszultunk a gyereknek.
DMK Csapókerti Közösségi Háza

Április 11 – május 03. „Kedvenc mesém, mesehősöm” - A város napjához kapcsolódó
gyermek- és ifjúsági képzőművészeti pályázat és kiállítás
Minden evben kepzomuveszeti palyazatot hirdetunk a varos napjahoz kapcsolodoan.
Palyazati felhívasunk harom korcsoportnak szolt: ovodasoknak, valamint also - es felso
tagozatos tanuloknak.
Iden Benedek Elek szuletesenek 160., halalanak 90. evfordulojara emlekezve azt kertuk a
gyerekektol, hogy keszítsenek illusztraciot Benedek Elek egy szabadon valasztott
mesejehez, rajzoljak le kedvenc mesejuk egy jelenetet, vagy legkedvesebb mesehosuket.
Az alkotasok grafikai es festeszeti technikaval keszultek. A palyazatra jo színvonalu, es
oromunkre igen nagyszamu anyag erkezett (12 intezmenybol 114 alkotas). A beerkezett
palyamunkakat díjaztuk, a legjobbakbol kiallítast rendeztunk. A díjatadot kepzomuveszeti
foglalkozas kovette.
DMK Újkerti Közösségi Háza
Április 11 - DEBRECEN SZÍNEI – ASZFALTRAJZVERSENY A VÁROS NAPJÁN
Debrecen varos napjan, április 11-én a Debrecen színei - a város, ahol élek c.
aszfaltrajzverseny kereteben adtunk színteret az ovodas koru gyerekek Debrecennel
kapcsolatos elmenyeinek megorokítesere, lokalpatriotizmusuk erosítese. Az Ujkerti
Kozossegi Haz elotti teren tobb mint szaz kis versenyzo meselte el vizualis anyanyelven –
jo kedvre derítve a jarokeloket - , mikent latja es miert szereti szulovarosat. A temagazdag
alkotasok nezoje a foteri szokokutaknal villamosra szallhatott, es az alkotasokon keresztul
gyermekszemmel jarhatta be Debrecent, s csodalhatta meg varosunk nevezetessegeit.
Ellatogathatott a Stadionba, az Allatkertbe, Nagyerdore, a Bekas tohoz. Megnezhette a
Nagytemplomot, az Egyetemet, a Csokonai Színhazat es racsodalkozhatott a kivilagított
Víztoronyra is. Iden a magyar Szent Korona is tobb gyermeket megihletett.
Az aszfaltrajzverseny kísero programjakent tobbfele kezmuves jatszohazi tevekenyseggel
es rajzfilmvetítessel vartuk a gyerekeket a rajzok zsurizese alatt. A szervezes kivaloan
sikerult, a gyerekek elmenyekkel telve, elegedetten terhettek vissza az ovodakba.
Programunkon osszesen mintegy 250 fo (versenyzo ovodasok es csoporttarsaik, szulok,
pedagogusok, erdeklodok, csaladok, onkentesek) vett reszt. Varos napi programunkrol a
Hajdu-Bihari Naplo es a Debrecen Televízio is tudosított.
A vidam, szívvel-lelekkel elkeszített rajzok az elso esoig meselnek az Ujkert Kozossegi Haz
koruli jardan, es emlekeztetnek Debrecen szabad kiralyi varossa nyilvanítasanak
unnepere.
DMK Homokkerti Közösségi Háza
Debrecen címerének nyomában-címerismertető
A Debreceni Muvelodesi Kozpont munkatarsai melto programot szerveztek a Homokkerti
Nyugdíjasklub tagjaival a varos napjahoz kapcsolodo programon A cel Debrecen
címerenek alaposabb megismerese volt egy varosismereti setan keresztul. Megtekintettuk
a Piac utcan talalhato tortenelmi epuleteket (Megyehaza, Debrecen legregebbi lakohaza),
es betekintest nyerhettunk az osi cívis gondolkodasba, epíteszetbe.

A Kossuth teren, a mozaikbol kirakott címert latva kiemeltuk: A Fonix a megujulas, a
palmafa az orokkevalosag jelkepe. A Barany Jezus Krisztust, a helvet zaszlo a reformacio
kalvini iranyat, a Barany alatt levo ket konyv pedig az O-es Ujszovetseget jelentik meg. A
Zaszlos Barany kepe a Jelenesek konyvebol szarmazo motívum, amely a vegso idokben
valo teljes gyozelemre utal. Erdekesseg, hogy Debrecen varosanak címere es a Reformatus
egyhaz címere majdnem tokeletesen egyezo, nem veletlenul. A címert az egyhaz vette at a
varostol, jol mutatva miert nevezheto Debrecen a Kalvinista Romanak.
A varos címererol hianyzik a bibliai ige: „Ha az Isten velunk, kicsoda ellenunk?” Debrecen
mindig is a megujulas varosa volt, a Kalvinista Roma kifejezes pedig huen tukrozi
tortenelmi mertekkel mert reformatus identitasat.
DMK Nagymacsi Közösségi Háza
Április 11 - „Két kezünk gyümölcse” címmel kiallítast rendeztunk nagymacsi alkotok
munkaibol.
A kiallítason megprobaltuk bemutatni stílus es tema megkotes nelkul bemutatni a
kozosseg tehetseges, kivalo szeperzekkel rendelkezo es ugyes kezu alkotoinak minden
munkajat. Igy egyarant helyet kapott a hagyomanyos nepi hímzes, gobelin, fafaragas es a
modern lakasdekoracio is.

XXIX. Nemzetközi Betlehemes Találkozó
A debreceni Nemzetközi Betlehemes Találkozó eddigi egyik legjelentősebb eredménye,
hogy 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 lehetőségei
nőhetnek számottevően, de a hagyományt fenntartó közösségek megmaradásának esélyei
is. A következő fontos lépésként a Szellemi Kulturális Örökség egyezmény előírásainak
értelmében folyamatosan, lépésről-lépésre 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 alapintézmények
együttműködése.
A XXIX. Nemzetközi Betlehemes Találkozót 2019. december 6-8. között sikeresen
megvalósítottuk.
Az elmúlt 29 évben több mint 200 csoport vett részt a találkozókon. A szakértők által
kialakított kritériumrendszer szerint megtörtént a 18 csoport kiválasztása és meghívása.
2019-ben ismét közel 300 főt vett részt a találkozón, reprezentatív keresztmetszetét
nyújtva a Kárpát-medencei betlehemes játékoknak. A csoportok a következő országokból
érkeztek: Magyarországon kívül Szlovákia, Ukrajna, Románia és Szerbia magyarlakta
vidékeiről. A Felvidékről 2, Kárpátaljáról 2, a Délvidékről 1, illetve Erdélyből és a Partiumból
4 csoport képviseltette magát a találkozón, míg az anyaországból 9.
Debrecenben, a rendezvény központi helyszínén túl, számos külső bemutatkozási,
találkozási lehetőséget biztosítottak a szervezők a csoportoknak. Ezek a helyszínek

teremtik meg azt a családias légkört, ami a betlehemezés hagyományát élteti, hiszen itt
teljesíthetik a betlehemesek eredeti szolgálatukat.
A hagyományos adventi városrészi családi programok – melyeket ugyancsak ebben az
időben szerveznek – az idén is jó lehetőséget adtak a csoportok fogadására, a találkozásra.
Továbbá a város más nagyrendezvényein, illetve más helyszíneken Debrecenben és
környékén is részt vettek adventi közösségi rendezvényeken. Az igény irántuk évről évre
nő, várják a városrészi és kistelepülési adventi ünnepekre a Betlehemes Találkozóra
érkező csoportokat a helyi közösségek.
Komoly hozadéka ennek a programnak ez a közösségi együttlét, az együtt ünneplés öröme,
ami több ezer embernek, családoknak, gyerekeknek nyújtott most is mélyreható élményt.
A huszonkilencedik – egyúttal a tizennegyedik Debrecenben rendezett – Nemzetközi
Betlehemes Találkozó szervezése, lebonyolítása a tervek szerint történt a Debreceni
Művelődési Központban és a külső helyszíneken egyaránt. A csoportok – a szakértők
értékelése szerint – rendkívül magas színvonalon képviselték régiójuk, településük téli
ünnepköri hagyományait.
December 6-án 17.00 órakor kezdődött a XXIX. Nemzetközi Betlehemes Találkozó a
csoportok Kossuth téri felvonulásával. Kb. 80 résztvevő vonult beöltözve a megnyitó
helyszínére, a főtéri adventi színpadhoz, ahol a város legfiatalabb önkormányzati
képviselője, Majer Tamás köszöntötte a résztvevőket és a város közönségét.
Ezt követően negyven perces műsor keretében Bárdosi Ildikó karácsonyi népdalokat
énekelt, majd a debreceni görögkatolikus betlehemes csoport lépett a színpadra.
A csoportokat a Gulyás Pál Középiskolai Kollégiumban szállásolták el, nem messze a
rendezvény-helyszíntől.
December 7-én, szombaton a DMK Belvárosi Közösségi Házának Pódiumtermében, 9
órától 21 óráig rövid ebéd és vacsora szünettel egész nap, folyamatosan, feszes rendben
és nagy közönségtetszés által kísérve zajlott a 18 csoport bemutatkozása. Fontos szakmai
elem volt a csoportok értékelése, mely orientálja a betlehemezők hagyományéltető
tevékenységét.
Ugyancsak december 7-én, a rendezvény fő napján tartották a szakmai tanácskozást „A
betlehemes találkozó jövője a Csoóri Sándor Program tükrében” címmel. A választás
tudatosan esett a rendezvény fő napjára, mivel a csoportok nagyobb része már elutazik
vasárnap reggel, így sokan nem tudtak részt venni a korábbi, vasárnapokra ütemezett
tanácskozásokon. A játékokat két kamerával rögzítette a videó-dokumentációs stáb.
A Nemzetközi Betlehemes Találkozó résztvevői a fő helyszín mellett ellátogattak
Debrecen városába és közvetlen környékére is. Felléptek az adventi családi programokon,
a Debreceni Művelődési Központ intézményi egységeiben, együttműködő
intézményekben, templomokban, és Debrecen külső körzeteiben is. A betlehemesek ezért
a személyes fogadtatásért, a találkozásért is mindig nagyon szívesen jönnek Debrecenbe,
a jó gazda szerepét 14 éve vállaló városba.
Dr. Tömöry Márta és Szász Zsolt szakértői értékelése szerint a csoportok felkészülése,
játékuk ez évben egyenletes és kiemelkedően magas szintű volt. A visszajelzések is igen
pozitívak voltak a betlehemezők és a játékot fogadók részéről egyaránt.

A szakértők értékelése szerint a XXIX. betlehemes találkozó elérte a kitűzött céljait:
- A nemzeti identitás erősítését a kulturális identitás erősítésén keresztül, a környező
országokban élő magyarság kulturális cseréjével.
- Megerősítette a résztvevőket – főként a hagyományokat már kevésbé ismerő fiatalokat,
gyermekeket – abban, hogy a betlehemezés fontos értékünk, kulturális összetartó ereje
rendkívüli.
- A tágabb közönség figyelmét is ráirányította a hagyományra, hiszen – a fő
rendezvényhelyszín kb. 450 fős érdeklődő közönsége mellett – a külső helyszíneken több
ezren láthatták a csoportok bemutatkozásait.

- Három kamerás filmfelvétellel dokumentálták e néprajzi szempontból rendkívül értékes
hagyományt, melynek digitalizálását a Hagyományok Háza várhatóan megkezdi, ami elsőrendű
jelentőségű a szokáshagyomány fenntartásában, visszatanításában, az örökség-elem
megőrzésében.
- Szélesedtek nemzetközi és országon belüli kapcsolataink, együttműködésünk más hasonló
programokat szervező településekkel, szakemberekkel is.
- Az eddigi találkozók egyik legjelentősebb hatásaként könyvelhető el a Székelyföldi
Betlehemes Találkozó folyamatos megrendezése Székelyudvarhelyen (idén már az hatodikat
rendezték), ill. más székely településeken, mely a felvidéki és kárpátaljai találkozókhoz
hasonlóan regionális szerepkörű és vállalja a határainkon túli legnagyobb lélekszámú
tömbmagyarság hagyományőrzőinek összefogását, ezáltal kulturális-nyelvi identitásának
megtartását, erősítését. Egy-egy ilyen program jelentősége felbecsülhetetlen a helyi magyar
közösségek léte, fennmaradása szempontjából!
- A debreceni betlehemes találkozó Szellemi Kulturális Örökség Jó gyakorlatok nemzeti
nyilvántartására vétele közvetlen hatásaként felvettük a kapcsolatot az Örökség Gyermek
Népművészeti Egyesülettel, illetve a Táncművészeti Főiskola Néptánc Tanszékének
vezetőjével, Lévay Péterrel, melynek eredményeképpen megkezdődött egy hosszú távú
együttműködés kialakítása a néptáncos utánpótlás-nevelés bázisszervezeteivel. Ez rendkívüli
jelentőségű az átörökítés szervezeti-módszertani hátterének megteremtése szempontjából.
Szorosabb lett az együttműködés a megújult Hagyományok Házával is, melynek egyik
kiemelt területe a 29 évnyi archív anyag digitalizálása, hozzáférhetővé tétele.
- Összegzésképpen elmondható, hogy ismét méltó módon zajlott le a Nemzetközi Betlehemes
Találkozó, amit valamennyi résztvevő érzékelhetett, és rendkívül erős élménytöltettel
hagyhatták el Debrecent.
Fő tapasztalatok, fejlesztési irányok:
A sikeres XXIX. Nemzetközi Betlehemes Találkozó után megállapítható, hogy a találkozók
folyamatos fenntartásának garanciája az együttműködők körének folyamatos bővítése, a
tudományos és laikus közvélemény figyelmének ráirányítása e páratlanul gazdag örökségre, a
szokáshagyomány autentikus formáinak továbbélése, visszataníthatósága érdekében.
1. A szervezők kezdeményezik, hogy a betlehemes csoportok kapcsolódjanak be a Kárpátmedencét átfogó Csoóri Sándor Programba, hogy célzott támogatásban részesülhessen
identitáserősítő, hagyománymegtartó és -éltető tevékenységük.

2. Javasolják, hogy az adott településen széles körben tegyék közhírré helyi csoportjuknak a
találkozón való szereplését, s annak dokumentumait állítsák ki a helytörténeti gyűjteményben
és az önkormányzat épületében, továbbá tegyék fel a település honlapjára.
3. Módszertani javaslatokkal élnek annak vonatkozásában, hogy miképpen érdemes újraindítani
a helyi gyűjtéseket iskolai támogatással, pedagógusok és egyházi tisztségviselők segítségével.
4. Javasolják, hogy az így született eredményeket (szokásleírás, újratanulás, nemzedéki átadás
stb.) dokumentálják, és megfelelő formában adjanak róla hírt nekünk, valamint az adott
államban működő magyar kulturális egyesületeknek, érdekvédelmi szervezeteknek, pártoknak,
egyházaknak is.
5. Kezdeményezik, hogy tájegységenként jöjjenek létre regionális találkozók, akár
országhatárokon átívelve is. Keressék a kapcsolatokat ezen találkozók támogatására helyben,
és tájékozódjanak azokról a lehetőségekről is, melyeket az anyaország tud biztosítani.
6. Kezdeményezik, hogy keressék a kapcsolatot az olyan egyéb nemzetiségű, helyben élő
hagyományőrzőkkel, akik még tartják a téli ünnepköri szokásokat. Ha mód van rá, lépjenek fel
együtt is. Mindezek által az értéktudat erősödik, ami előfeltétele az identitás megtartásának.

8. Mozi
A Debreceni Művelődési Központ Újkerti Közösségi Házának sajátossága, hogy egy 104
férőhelyes mozi teremmel rendelkezik. Kedvező áron tudunk filmvetítéseket rendezni, és
igényes előadások, projektoros kivetítések is szervezhetők.
A város multiplex mozija melletti fennmaradásunk egyik biztosítéka, hogy iskolásoknak
szóló bérletsorozatokat indítunk kedvező áron, a legújabb filmalkotások legjobbjait
összeválogatva. Vetítési rendünkkel igazodunk az iskolák igényeihez, mint a rugalmas
filmkezdés, a vetítési napok variálhatósága.
2019-ben „KUTYAPARÁDÉ” címmel hirdettünk bérletsorozatot a Lantos Bt.-vel
egyeztetve 6 alkalommal, kisiskolásoknak és óvodásoknak szóló, filmújdonságot
kiválasztva.
A bérletsorozat ajánlóját és plakátjait e-mailen keresztül juttattuk el az iskoláknak és a
szabadidő szervezőknek. A sorozat keretében igen kedvező (2.500 Ft-os) áron 6 - filmet
tekinthettek meg a résztvevő gyermekek.
A város több pontjáról, az Epreskerti Általános Iskolából, a Vénkerti Általános Iskolából,
az Árpád Vezér Általános Iskolából, az DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézményéből, a
DMJV Újkerti Gondozó Szolgálattól, a Bocskai István Általános Iskolából, a Sinai M. Utcai
Óvoda Jerikó Utcai Tagintézményéből és az Ifjúság Úti Óvodából érekeztek hozzánk a
gyerekek.
A számok tükrében 2019. évben összesen 19 vetítés volt általános iskolásoknak és
óvodásoknak, összesen 375 fővel.

Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Film címe
Jönnek a kacsák
Vigyázz, kész, morc!
Csápi az óceán hőse
Scherlock Gnomes
Ferdinánd
Paddington 2.
Vigyázz, kész szörf 2
Kutyaparádé
Összesen:

Vetítési időpontok
2019. 01.07,08,09.
2019. 01. 21, 22.
2019. 02.18,19,20.
2019. 03. 04,05
2019. 03. 18,19.
2019. 04. 01,02.
2019. 04.15,16
2019.05.06,07,08.

Nézőszám/fő
50
75
47
47
35
35
35
51
375

Vetítési
szám/alk.
3
2
3
2
2
2
2
3
19

TEMATIKUS VETÍTÉSEK
A Delta Mozi idén is helyszínéül szolgált tematikus vetítéseknek: március hónapban
Szamurájok a XXI. században címmel filmbemutató, szeptemberben Bolgár Napok
keretében filmvetítés, októberben a bakELIT Csoport HOLTJÁTÉK c. rövidfilmjének
bemutatása, a Sorsforsító kilencesek c. kiállítunk kísérőrendezvényeként dokumentum
film vetítés, novemberben pedig a Beregszászi Napok keretében 4 alkalommal filmvetítés
középiskolásoknak.
A bérletes és a tematikus vetítéseken összesen 2019-ben 31 vetítésen 1723 fő
látogatója volt a Delta Mozinak
Ezek az adatok a mozi jelleg használtságát jelzik, másrészt azonban a terem adottságai
miatt (színpad, 104 fős nézőtér, projektor stb. ) számos rendezvény helyszínéül is szogál.
Pl: ismeretterjesztő előadások ( Népfőiskola, Föld Napja stb. ) előadóművészeti programok
( Wass Albert Felolvasó Est, Bolgár Est, könyvbemutató stb.), versenyek, vetélkedők
(Kazinczy verseny, Iciri-Piciri bábtalálkozó, szavaló versenyek, Ki-Mit-Tud?) valamint
terembérletes rendezvények, konferenciák.
9. Nem program szerűen végzett tevékenységek
Valamennyi intézményünkben találhatók olyan terek, amelyek nem csak a közművelődési
funkciókat szolgálják, hanem agora funkciónak is megfelelnek. Köztereink pihenésre,
kötetlen időtöltésre, kisebb-nagyobb csoportok, közösségek szervezetlen társas
együttlétére alkalmasak. A DMK informatikai, telematikai berendezésein a látogatók
számára ingyenes szolgáltatásokat nyújtunk. Lehetőségeinknek megfelelő mértékben
újságok, folyóiratok, és egyéb közhasznú dokumentumok helyben olvasását ingyenesen
biztosítjuk. Újságok, folyóiratok olvasása szinte minden egységben elérhetőek a látogatók
számára, ha nincs előfizetés, adományok révén. Adományok révén működik a könyv
csere- bere szolgáltatás több közösségi házban.
A látogatók közötti, illetve a látogatók számára fontos információáramlást elősegítjük
faliújságon, számítógépen keresztül.
Minden egységben lehetőség van ingyenes wifi használatra. 4 egységben (CSKH, OKH,
KKH, NKH,) számítógép is hozzáférhető a látogatók számára, közösségi
internethasználatra.

Ebben a négy közösségi házban működik Digitális Jólétprogram Pont (DJP-Pont),
A minimum heti húsz órában nyitva tartó DJP Pontokon az ingyenes eszközhasználat
mellett jól képzett mentor segítsége is igénybe vehető. Így a lehetőség azok számára is
adott, akik eddig még egyáltalán nem használtak digitális eszközöket.
Az egységektől érkezett beszámolók alapján a nem programszerűen végzett
tevékenységek minőségének javulását, az agóraként működő tér hatékonyabb működését
a következő fejlesztések szolgálnák: A közösségi internet-használathoz több
működőképes számítógép (CSKH, JKH). Jobb internet-hozzáférés (OKH). Könyvespolcok
vagy szekrény a Könyvet-könyvért szolgáltatás fejlesztéséhez, bevezetéséhez (JKH, OKH).
Fejlesztő- és ügyességi játékok, mesekönyvek, gyermek és felnőtt újságok, magazinok, a
közösségi terek hiányzó vagy rossz minőségű bútorzatának, eszközeinek pótlása, cseréje.
Megfelelő beltéri világítás, játékok, sporteszközök, megfelelő kültéri világítás, árnyékoló,
bútorzat.

10. A Debreceni Értéktár 2019. évi tevékenységéről

Az Értéktár Bizottság 2019-ben egy alkalommal ült össze, melynek
eredményeként a következő értékek kerültek felvételre:
119/2019. (09.23.) sz. bizottsági határozattal a Sesztina Jenő életműve
javaslat,120/2019. (09.23.) sz. bizottsági határozattal a Hajdúhús 2000 Kft. tevékenysége
és húskészítményei javaslat,121/2019. (09.23.) sz. bizottsági határozattal a Józsai
Díszítőművészeti szakkör tevékenysége javaslat, 122/2019. (09.23.) sz. bizottsági
határozattal a Pulics Sándor szekérmakettjei javaslat, 123/2019. (09.23.) sz. bizottsági
határozattal a historikus múltú Látóképi Csárda, mint a hagyományos csárdakultuszt
napjainkban is színvonalasanéletben tartó neves és népszerű Debrecen melletti fogadó
javaslat, 124/2019. (09.23.) sz. bizottsági határozattal a Rózsás Csárda javaslat.
Az Értéktár keretein belül mindemellett ebben az évben kezdődött meg a közhatalmi
méltóságok ünnepi viseleteinek megvalósítása is. Mindenek előtt a Hungarikum Pályázat
révén 200.000 Ft támogatást nyertünk el a polgármesteri viselet elkészítéséhez, majd az
év végén megtörtént anyagvásárlás és méretvételt követően 2020. április 11-én a Város
Napján szeretnénk ha már ebben a viseletben mutatkozna meg a városvezetés.
11. Táborok
Az iskolai év vége a szülők számára gyakran okoz fejtörést, hogy milyen táborba engedjék
el gyermekeiket.
A Debreceni Művelődési Központban kiemelt feladatnak tekintjük a gyermekek
szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló táborok szervezését.
Munkatársaink, táborvezetőink aktív, minőségi kikapcsolódási lehetőségekkel várták a
táborozókat 2019-ben is.
Törekedtünk arra, hogy élménydús, örömteli, fejlesztő hatású, változatos turnusokat
ajánljunk a gyerekeknek.

A táboraink tematikájának megválasztásakor szem előtt tartottuk, hogy a kapott
élmények pozitív hatással legyenek a különböző életkorú-, személyiségű, valamint a másmás érdeklődési körrel bíró gyermekekre. Célunk: igazi személyre szabott élmények
nyújtása. Az elmúlt évekhez képest, kevesebb helyszínen kevesebb turnust tudtunk
meghirdetni illetve megvalósítani technikai okok miatt.
Táboroztató egységek: Belvárosi Alkotó Műhely, Csapókerti - , Homokkerti-, Józsai
Közösségi Házak és a Tímárház.
2018-ban Nyolc intézményi egységünkben,
30 turnusban 580 fő
2019-ben Öt intézményi egységünkben,
12 turnusban 185 fő vett részt a
táborainkban.
Napközis táborainkba 5 éves kortól 15 éves korig fogadtuk hétfőtől, péntekig a
résztvevőket, A Csipkeverő táborba a felnőtt korosztályt vártuk. Táboraink tematikáját
úgy állítottuk össze, hogy széles érdeklődési körből lehessen válogatni:
Tematika szerint:
néphagyomány örökítő
 néptánc
 fazekas
 népi kézműves
 csipkeverő
kreatív kézműves
képzőművészeti
fotós
egyéb
Táboraink célja:
 néphagyományaink megismerése
 a népmese megszerettetése
 népi kismesterségek alapfogásainak elsajátítása
 néptánc tanulás
 fotózási ismeretek elsajátítása
 művészeti ismeretek elsajátítása
 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
 környezettudatos szemlélet kialakítása
Táboraink népszerűsítése, propagálása időben megtörtént. A Debreceni Művelődési
Központ kommunikációs csapata a honlapunkon, Facebookon, Instagramon, TV-ben,
rádióban, újságban, plakáton, programfüzetben, valamint szórólapokon hirdette a
turnusokat. Az egységek programjaikon és saját csatornáikon maguk is népszerűsítették
a táborokat.

Egységeinkben, megfelelő környezetben, fogadtuk a jelentkezőket. Foglalkozásaink
szervezésekor figyelembe vettük a helyszínek adottságait, a táborozók életkori
sajátosságait, előzetes ismereteiket, tudásukat.
Biztosítottunk minden résztvevő számára megfelelő mennyiségű és minőségű
felszerelést, eszközöket, alapanyagot.
A táboraink vezetői részben intézményünk dolgozói, részben külsős szakemberek voltak.
Mindannyian lelkiismeretesen végezték munkájukat. Tevékenységükre a szakmai
igényesség és a megkérdőjelezhetetlen maximális felkészültség volt jellemző. Minden
korosztállyal megtalálták a megfelelő hangot. A gyerekek szerették őket, bizalommal
fordultak feléjük és képesek voltak teljesen kibontakozni a tevékenységek során.
Egységeinkben a szakmai programok közötti időszakokra előre megtervezett szabadidős
tevékenységet biztosítottunk a gyerekek számára:
 népi kézműves foglalkozás
 kreatív foglalkozás
 kirándulások:
Sinka Miska vendégfogadó tanyájára, ahol kenyérdagasztáson vettek
részt,
szekerezhettek valamint igazi kemencében készült töltött káposztát
kóstolhattak)
Tündérkerti látogatás Pallagra
 városnéző séta fagyizással
 állatkert és vidámpark látogatás
 horgászat
 fürdőzés
 Tomi bohóc interaktív műsor
 A Szeredás Népzenei Együttes közreműködésével „Alföldi Gyermek lakodalmas”
– interaktív népi játék
 népi ügyességi játékok
 filmvetítés
 társasjátékok, rajz-és festőeszközök használata
 szekerezés
 kiállítás látogatás
 múzeumpedagógiai foglalkozás
A tábori munkát több helyszínen közösségi szolgálatot teljesítő diákok és önkéntesek
segítették.
A táborozók véleményüket a táborban eltöltött időről, annak szakmaiságáról, az ott
dolgozókról, az eseményekről szóban és írásban közölték.
A visszajelzések szerint a szülők és a gyerekek is meg voltak elégedve szolgáltatásainkkal.
Ezt támasztja alá az a tény, hogy több visszatérő gyermek jelenik meg a táborainkban.
A szülők elmondása szerint, azért szeretik táborainkat, mert gyerekcentrikusak, minden
percüket hasznosan töltik, kellemes a környezet, a dolgozók, szakemberek nagyon
megfelelőek, sokrétűek, kreatívak a programok, biztonságban érzik gyermekeiket, azok
mindennap élményekkel telve, boldogan érkeznek haza és megfizethetőek az áraink. A
szülők is ajánlják ismerőseiknek, barátaiknak, hogy ide hozzák nyáron gyermekeiket.

Minőségbiztosítási szempontból is fontosnak tartjuk a visszajelzéseket, hiszen ezek adnak
visszaigazolást munkánkról és ezzel tudunk igazodni a látogatói igényekhez.
A táborok rendben lezajlottak. Nehézséget okozott azonban, hogy a Tímárház június 30án bezárta kapuit a felújítási munkálatok miatt, ezért táboraikat gyakorlatilag hetente
változó helyszínen voltak kénytelenek lebonyolítani.
Minden tábori helyszínre jellemző, hogy az ott dolgozó kollégák lelkesedéssel és
lelkiismeretesen foglalkoznak a rájuk bízott gyerekekkel, oldják meg a feladatokat. A
jövőben is szeretnénk folytatni.
12. Nemzetközi együttműködés
XXIX. NEMZETKÖZI BETLEHEMES TALÁLKOZÓ – 2019. DECEMBER 06-08.
A Nemzetközi Betlehemes Találkozó meghatározó éves nagyrendezvénye a Debreceni
Művelődési Központnak több mint egy évtizede: 2019-ben a 14. alkalommal reprezentálta
az intézmény értékorientációját, a nemzeti értékek, a néphagyomány és a közösségi
művelődés
melletti
elkötelezettségét.
A 29. Találkozó 2019.december 06-án,17.00 órakor vette kezdetét a hagyományos
Kossuth téri nyitóeseménnyel az adventi színpadon, 7-én szombaton a csoportok
fellépésével folytatódott a Belvárosi Közösségi Házban.
A 29. seregszemlére újra eljöttek a betlehemes közösségek a Kárpát-medence minden
szegletéből, Kárpátaljáról, Délvidékről, Felvidékről, Erdélyből és a Partiumból, valamint
természetesen az anyaországból, hogy megosszák velünk a Karácsony örömhírét. Olyan
válogatott csoportokat is láthattunk 2019-ben, melyek még egyáltalán nem, vagy a
kezdetek idején jártak a találkozón: Beregújfalu, Versec, Hollád, Érd és Tiszatardos
betlehemező közösségei.
Újkerti Közösségi Ház
Az Újkerti Közösségi Ház széles nemzetiségi és nemzetközi kulturális kapcsolatokkal
rendelkezik.
Az intézmény feladatának tekinti megismertetni a látogatóikkal a köztünk élők kultúráját,
az idegen kultúrákat, rámutatni azok értékeire, hasonlóságokra, különbözőségekre.
Ennek szellemében
rendezvényeket

együttműködő

partneri

kapcsolat

keretében

szerveztünk

-

a DMJV Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal (Tavaszünnep, Bolgár napok, bolgár
zenés est);

-

a DMJV Görög Nemzetiségi Önkormányzattal (görög táncház havonta, ahol
Sarantis Mantzourakis ének és buzukiművész is fellépett);

-

az Amerikai Kuckóval (Szent Patrik napja, Love a tree day, Újkerti családi nap,
Kalando-Zoo tábor);

-

a Finn Baráti Körrel (Korpela Matti Armas festőművész kiállítása, finnül tanuló
diákok műsora, finn népszokások népszerűsítése);

-

a Koreai Kulturális Központtal (Koreai kalandok, MANWOOL tánccsoport
fellépése).

Az Önkéntes Fiatalok Klubját működtetünk, mely az Erasmus ösztöndíjas külföldi
egyetemi hallgatók nemzeti kultúrájának bemutatkozási terepe, Nemzetközi Kulturális
Fóruma.
Homokkerti Közösségi Ház
2019-ben valósult meg a Kultúrák találkozása című program. A rendezvény
együttműködő partnere a Köz-Pont Ifjúsági Egyesület volt. Az Epreskerti Általános Iskola
mintegy ötven fővel volt jelen. Argentínából, Németországból, Spanyolországból és
Olaszországból érkeztek fiatalok a Házba, és tartották meg angol nyelven országuk,
kultúrájuk bemutatását. Szükség esetén a tolmácsolás is biztosítva volt. A fiatalok
kérdezhettek az országokkal kapcsolatban, és megtudhatták, hogyan vehetnék részt
hasonló csereprogramokban.

13. Esélyegyenlőségi beszámoló

A Debreceni Művelődési Központ fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség
érvényesítését a munkahelyi alkalmazottak körében.
2013-ban esélyegyenlőségi felelőst jelölt ki (Nagy Mária művelődésszervező), azzal a
céllal, hogy a megbízott a munkahelyi körülmények között ellássa az esélyegyenlőségi
kérdésekkel, az egyenlő bánásmód biztosításával kapcsolatos feladatokat.
Elemzi a munkáltatóval munkaviszonyban álló hátrányos helyzetű munkavállalói
csoportok helyzetét és esélyegyenlőségi tervet készít, hozzájárulva a munkahelyi egyenlő
bánásmód további javításához.
A DMK évente felülvizsgálja esélyegyenlőségi tervét, s ha szükséges módosítja, pontosítja
azt. A 2019-es esztendőben nem történt említésre méltó negatív esemény, nem fordult
észrevétellel, panasszal egy dolgozó sem érdekei, esélyegyenlősége csorbulása miatt.
A tervezett feladatvállalásaink az alábbiak szerint teljesültek:
 Előző évben elnyertük a Családbarát munkahely címet. A 2019-es esztendőben
beadott pályázatunk újra nyert. Néhány dolgozó részt vehetett gyermekével,
unokájával a Csopakon szervezett nyári üdülésben.
 Az intézmény családos dolgozói gyermekeinek támogatását az Erzsébet táborok
és a nyári Napsugár táborokon való kedvezményes részvétellel biztosítottuk.
 Kisgyermekes munkatársaink gyermekei részére Mikulás napi ünnepséget
szerveztünk, találkozási, együtt ünneplési lehetőséget biztosítva.
 A 14 éven aluli gyermeket nevelők rendes évi szabadságának tanszünetekben való
kiadására törekedtünk.
 A kisgyermekes kollégák munkaidő kezdésének összehangolása a nevelésioktatási intézmények nyitva tartásával igény szerint történt meg.
 Néhány egységünk csatlakozott városi szintű adománygyűjtő akciókhoz.
 Terveztük a munkavégzés feltételeinek javítását és az egészségmegőrzés
érdekében munkavégzéshez szükséges megfelelő új eszközök beszerzését.

 Erre 2019-ben nem került sor, illetve a Debreceni Művelődési Központ minden
dolgozója részére az életmentéssel kapcsolatos előadás és bemutató, valamint
érzékenyítő belsőképzés szervezése sem valósult meg.
 Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság által meghirdetett az Év Felelős Foglalkoztatója elnevezésű pályázatán
a Debreceni Művelődési Központ elnyerte a megtisztelő címet, mely címre azok az
intézmények pályázhattak, akik az emberi erőforrást intézményük legfontosabb
értékeként kezelik és megtartásuk, fejlesztésük és jóllétük érdekében
erőfeszítéseket is tesznek.
14. Minőségbiztosítás
A Debreceni Művelődési Központ a 2019-es esztendőben munkájával hatékonyan járult
hozzá Debrecen város és a környékbeli települések lakossága kulcskompetenciáinak
fejlesztéséhez.
Segítettük a tartalmas kikapcsolódást, a szabadidő hasznos eltöltését. Kulturális
élményeket biztosítottunk, fejlesztettük az egyéni tudást, képességeket, információkat
közvetítettünk.
Lehetőséget nyújtottunk a közösségek szerveződéséhez, munkájukhoz biztosítottuk a
működési feltételeket.
Munkánk során igyekeztünk az elvárásoknak megfelelő szolgáltatásokat nyújtani.
Törekedtünk a minőségi munkavégzésre.
Munkatársaink a minőségbiztosítási tervvel összhangban végezték munkájukat.
Folyamatosan mértük a szolgáltatásainkat igénybe vevők és a partnereink elégedettségét,
melyet év végén összegeztünk, s ennek figyelembe vételével készítettük el a következő év
minőségbiztosítási tervét.
A Debreceni Művelődési Központ valamennyi munkatársa elkötelezi magát a
legmagasabb szintű, minőségű körművelődési munka mellett.
A havi rendszerességgel megtartott szakalkalmazotti értekezleten hatékony információ
cserére törekedtünk. A belső kommunikáció fejlesztésére időt kell fordítanunk.
Az intézményi dokumentációk vizsgálata megtörtént, a folyamatábrák egy része elkészült,
a többi készítése folyamatban van.
A szervezetfejlesztés és minőségbiztosítás aktuális kérdéseit a havi rendszerességgel
megtartott értekezleten beszéltük meg.
A dolgozói elégedettség vizsgálata esetenként szóban megtörtént.
15. Civil szervezetekkel való együttműködés
A Belvárosi Alkotó Műhely épületét jelenleg a Debreceni Művelődési Központ
üzemelteti. Az épület 2016-tól két egyesület, a Grafikusművészek Ajtósi Dürer
Egyesülete és a Debreceni Fotóklub székhelyeként működik. Tulajdonképpen
valamennyi itt megvalósuló program e két Egyesületnek köszönhető, jelentőségük ezért
különöse hangsúlyos. Előbbi szervezet esetében 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. 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 új sorozatot indított útjára a
DMK 2018-ban, a két közösséggel együttműködve a Belvárosi Alkotóműhelyben (BAM). A
sorozathoz műtermi beszélgetéseket és workshopokat szerveztek az év folyamán.
A DMK Belvárosi Közösségi Háza
A Belvárosi Közösségi Házban két civil közösséggel ápolunk aktív együttműködést.
A város egyik legnagyobb létszámú és legaktívabb civil közössége a Debreceni Nyugdíjas
Egyesület, amely 2019. szeptember 23-án ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját.
Az egyesületnek több mint 400 tagja, valamint 6 és fél ezer pártoló tagja van, akik évente
számtalan rendezvénnyel, közösségi programmal színesítik a város és az itt élő
szépkorúak életét. A NKH-ban 2019-ben összesen 47 alkalommal szerveztünk az
egyesülettel együttműködve számos programot, melyek között szerepeltek:
ismeretterjesztő, egészségügyi, fogyasztóvédelmi, rendőrségi előadások. Jeles napokhoz,
ünnepekhez kapcsolódó ünnepi műsorok, ki-mit-tudok és versenyek különböző
kategóriákban.
A másik civil szervezet, akikkel szoros együttműködésben a cukorbetegséggel
kapcsolatos egészségügyi előadásokat, tanácsokat, egészségügyi szűrővizsgálatokat és
megelőzéssel kapcsolatos előadásokat tartottunk a Hajdúsági Diabétesz Egyesület.
November 14-én közösen megrendeztük a Diabétesz Világnapot, ahol, ünnepélyes
keretek között emlékeztünk meg e jeles napról.
A DMK Csapókerti Közösségi Háza
A ház civil kapcsolatai hagyományosan erősek és szerteágazók. Civil szervezetekkel
folytatott együttműködésünket az alábbi sajátosság jellemezte 2019-ben.
A helyi civil szervezetekkel folyamatos és tervszerű együttműködést folytatunk, közös
rendezvényeket valósítunk meg, 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 kezdeményezünk az irányukba. Mindehhez kiváló
keretként szolgál a Csapókerti Baráti Kör Egyesület, mely összefogja e közösségeket is.
Egyesületek
Együttműködünk, szakmai támogatást nyújtunk az intézményben működő
egyesületeknek, civil szervezeteknek, több rendezvényt bonyolítottunk le velük közösen,

igény szerint pályázat figyelést végeztünk számukra. Valamennyi nagyrendezvényünk
tervezésébe, előkészítésébe, lebonyolításába bevontuk az itt működő közösségeket, civil
szervezeteket.
Öt egyesülettel kötöttünk együttműködési megállapodást kedvezményes térítési díj
melletti helyiséghasználatra az önkormányzat jóváhagyásával. Minden együttműködő
egyesület teljesítette a munkatervben, ill. az együttműködési megállapodásban vállalt
feladatát.
Az együttműködő szervezetek:






Csapókerti Baráti Kör Közhasznú Egyesület
Csapókerti Közművelődési Egyesület
Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes
Kenguru Tánc- Sportegyesület
ORT-IKI Független Művészeti Egyesület

Kiemelt céljaink voltak 2019-ben a közösségi munkában:
Civil szervezetek közötti együttműködés fejlesztése a több szervezet együttműködésében
megvalósuló programok támogatásával.
Ebben a munkában segített minket a TOP-6. 9.2-16 projekt, melynek célja a helyi kohézió
erősítése debreceni városrészekben. A projekt keretében megvalósított közösségi
beszélgetéseken a civil szervezetek vezetői több együttműködésben megvalósuló
projektet terveztek az elkövetkező évekre.
Kiemelkedő civil partnerek:
 Csapókerti Baráti Kör Egyesület (1994)
 Csapókerti Közművelődési Egyesület (1985)
 S-10 Debrecen-Csapókerti Postagalamb-sport Egyesület (1971)
 Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes (1990)
 Kenguru Akrobatikus Táncsport Egyesület (1993)
 ORT-IKI Független Művészeti Egyesület (1989)
 ’56-os Szövetség (1990)
 1956-os Vitézi Lovagrend (1997)
 Mensa HungarIQa Egyesület
 Debrecen Kertségi Polgárőr Szervezet (1998)
 Cívis Praxisközösség
 DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja
 Csapókerti Református Egyházközség
 Városi Szociális Szolgálat
A DMK Csapókerti Közösségi Házának kiemelkedő rendezvényei egyesületekkel,
szervezetekkel 2019-ben:








Béres András Koreográfus Verseny és szakmai konferencia (Főnix NE – CSKH)
Liget téri piknik (CSBKE-CSKH) (A rendezvényt megszerveztük, de sajnos a rossz
időjárás miatt elmaradt.)
XX. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál (Főnix NE – CSKH)
XV. Csapókerti Szomszédsági Nap (CSBKE-CSKH)
Civilek a civilekért (Csapókerti Civil Expo) (CSBKE-CSKH)
Gamer Show Debrecen 2019 (MIFE – CSKH)
MiniCon (MIFE – CSKH)






Rémálmok éjszakája - Halloween party (MIFE – CSKH)
„Gyere velünk …!” rendezvénysorozat (Főnix NE – CSKH)
Gyere velünk Sárközbe!
Gyere velünk a vajdasági Tiszamentére!

Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Házának civil kapcsolatai
A DMK Homokkerti Közösségi Házának továbbra is kiemelten aktív kapcsolata volt a
2019. évben a Köz-Pont Egyesülettel. Ennek az együttműködésnek köszönhetően
valósultak meg nemzetközi irányultságú programok a DMK Homokkerti KH-ban, mint
például Kultúrák találkozása.
A Szatyor Egyesület, illetve Termelői Piac minden csütörtökön 17 órától a DMKHomokkerti KH-ban várja vásárlóit, amelyre szép számmal érkeznek érdeklődők. Aktív és
gyümölcsöző a kapcsolat mind a Homokkerti Református Egyházközséggel, mind
pedig a Tégláskerti Református Missziói Egyházközséggel.
A homokkerti lelkipásztor részt vett mind a Homokkerti Kenyérünnepen, mind
adventi családi délutánunk alkalmával.
Ünnepkörökben, különösen is Adventkor, vagy Családi Nap alkalmával aktív és
gyümölcsöző együttműködés.
Kiváló a kapcsolat a Homokkerti Pitypang Óvodával, a Szivárvány Óvodával, a Bánki
Református Óvodával és Általános Iskolával, valamint a Petőfi Sándor Általános
Iskolával, és az Epreskerti Általános Iskolával.
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
programokat szervezünk közösen.

éves

terveinkről,

illetve

rendezvényeket,

A 2019-es esztendőben igyekeztünk a civil szervezetek közötti együttműködést még
inkább erősíteni, melyhez jó alapot nyújtott a TOP-6. 9.2-16 projekt (ennek célja a helyi
kohézió erősítése).
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. Húsvét, gyermeknap, családi nagyrendezvények állandó
segítői és fő támogatói. Kiemelt esemény a Józsai Szüreti Nap-Nyúlfesztivál-Inyencségek
Napja.
Közösségeink a nagyrendezvények lebonyolításában vállalnak komoly feladatot
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.

DEBRECENI ILCO EGYESÜLET
vezető: Bátori Józsefné
4225 Debrecen-Józsa, Csonkatorony u. 74. sz.
30/447-6795
batorineeszter@gmail.com
A csoport elsődleges célja a prevenció és a segítségnyújtás a hasonló problémákkal küzdő
embereknek.
Rendszeresen szerveznek egészségnapokat, egészségmegőrző programokat
FELSŐJÓZSAI NYUGDÍJASOK BARÁTI KÖRE
vezető: Soltészné Czifra Ibolya
4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi u. 9.
30/4509812
ibiczifra@freemail.hu
A heti rendszerességgel megtartott találkozók alkalmat adnak baráti beszélgetésekre,
szabadidős tevékenységekre. Közösségük rendszeresen részt vesz a józsai kulturális
programokon, közösségi rendezvényeken.
ALSÓJÓZSAI NYUGDÍJAS EGYESÜLET
vezető: Pásztor Ferencné
4225 Debrecen, Tokaji utca 19/a
06/20/4715340
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.
JÓZSAI DÍSZÍTŐMŰVÉSZETI SZAKKÖR
vezető: Bátoriné Gém Eszter
4225 Debrecen-Józsa, Csonkatorony u. 74. sz.
30/447-67-95
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.
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.
NORDIC WALKING
vezető: Herbákné Illyés Ilona
4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi u. 9.
30/257-30-72

herbakneili@gmail.com
Heti 1-3 alkalommal sétabotos sportfoglalkozásokat tartanak Józsa környékén.
Becsatlakoznak országos mozgalomhoz is.
KERTBARÁT KÖR
vezető: Juráskó István
4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi u. 9.
30/ 83-08-607
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.
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.
V-37 DEBRECENI GALAMB ÉS KISÁLLATTENYÉSZTŐ EGYESÜLET
vezető: Juráskó István
4034 Debrecen, Repce u. 4.
30/ 83-08-607
jurasko@invitel.hu
A kisállattenyésztéssel kapcsolatos tapasztalataikat oszthatják meg egymással a klub
tagjai. Évente több alkalommal szerveznek kiállítást és zsűrizést.
A DMK Kismacsi Közösségi Háza
2019-ban is szoros volt az együttműködés a KKH, a kismacsi közösségek és az Ondód Macs
református egyházközösség között. Nagyné Szerecsi Erika 2019 augusztusában érkezett
a gyülekezetbe és szívvel-lélekkel foglalkozik a gyülekezet tagjaival és az egyéb
közösségekhez tartozókkal egyaránt.
Az adventi időszakban a legaktívabb a kapcsolat az Ondód Macs református
egyházközösség és a közösségi ház között. 2019-ben is számos ünnepi programot
látogathattak helyben a kismacsiak, a Közösségi Ház által szervezett programok mellett
(Adventi Családi Délelőtt, Szépkorúak karácsonya) a vasárnapi istentiszteletekhez
kapcsolódó adventi, karácsonyi alkalmakon is részt vehettek (6 alkalom).
A DMK Nagymacsi Közösségi Háza
A nagymacsi kozossegi hazban 2019-ben is osszesen 1 hivatalos, formalisan bejegyzett
civil szervezet mukodott, a Nosztalgia Hajnalcsillag Egyesület.
Az egyesulet a Nosztalgia Hajnalcsillag Nyugdíjas klub tevekenyseget fedi le, amelynek
gerincet a kozos tartalmas idotoltes, az egymasra figyeles, a szuletes-nevnapok kozos
unneplese, kirandulasok, ismeretterjesztes es szorakozasi alkalmak adjak, valamint
aktívan bekapcsolodnak a kozossegi haz rendezvenyeibe. Tagi letszama 2019. januarban
21 fo, decemberben 15 fo volt.

2019-ben a TOP-6.9.1--15-DE1-2016-00001 szamu „A tarsadalmi egyuttmukodes
erosíteset szolgalo helyi szintu komplex programok megvalosítasa Debrecen – Nagymacs
varosreszen” címu projekt megvalosítasa soran a szocialis feladatokat a Hera Egyesulet
latta el.
Informalisan emellet meg 4 csoport mukodik a telepulesen.
Masik jelentos kozossegunk a Nagymacsi közösségfejlesztő csoport a helyi kozossegi
munkasok, az aktív mag kozossege. Minden jelentosebb rendezvenyunk es programunk
egyuttmukodo partnerei voltak. A kozosseg az intezmeny tarsadalmasítasanak, a
kozossegi mukodtetes fele haladasnak a legfontosabb szervezete. Idoseket es aktív
koruakat tomorít, alacsony szamban fiatalokat is.
A MacsiCafé neven indult, onkentesek altal mukodtetett kozossegi kavezo a 2019. evben
megtette az elso lepeseket afele, hogy kilepjen a kozossegi kavezo keretebol es egy mikro
kozossegkent kezdjen el mukodni. Az eredeti kavezo funkciot megtartottak, am tobb
rendezvenyen is reszt vettek kozremukodo partnerkent. Kaves standdal jelentek meg tobb
rendezvenyen es a kozeptavu terveik kozott szerepel a kavezas kulturajanak melyebb
megismerese es a MacsiCafe kereteben kulturalis alkalmak szervezese.
A 2019 juniusaig futo TOP-6.9.1-15-DE1-2016-00001 „A társadalmi együttműködés
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása DebrecenNagymacs városrészen” címu projekt kereteben zajlott a Macsi kert - közösségi kert
program, mely a kozos kerteszkedesen felul ismeretterjeszto eloadasokat,
tudasmegosztast is magaban foglalt, havi gyakorisaggal.
Az IV. negyedeben indult a Baba-Mama klub, hogy kozossegi, kozos muvelodesi es
kikapcsolodasi lehetoseget nyujtson a nagymacsi kisgyerekes anyukaknak es
kisbabaknak. A klub celjai meg kialakuloban vannak, de biztato kezdetkent tul vagyunk
az elso nehany jo hangulatu osszejovetelen.
DMK Ondódi Közösségi Ház
Egyuttmukodo civil szervezetek
Debreceni Polgaregyesulet a Cívis Varosert Ondodi szervezete; Ondod Jovojeert
Egyesulet; Voroskereszt helyi szervezete; Ondod-Macsi Reformatus Egyhazkozseg
Az Ondodi Kozossegi Haz mukodteteseben egy kozossegi, reszveteli modellt valosítunk
meg. Fontos, hogy a helyben felmerulo igenyek alapjan szervezett programokban a
lakossag aktívan vegyen reszt. Ezert a DMK szamít a helyi szervezetek, lakosok
tamogatasara. Az Ondodi Kozossegi hazban 4 formalis civil szervezet mukodik, melyekkel
egyuttmukodesi megallapodast kotottunk. Gyulekezeti alkalmakat tart es a kozossegi
rendezvenyek megvalosítasaban partner az Ondod-Macsi Reformatus Egyhazkozseg. A
Voroskereszt evente 3-4 alkalommal veradast, illetve csere-bere napot szervez.
A kozossegi haz programozasaban a legfontosabb egyuttmukodo partnerunk az Ondod
Jovojeert Egyesulet, mellyel kozosen valosítjuk meg az osszes kozossegi nagyrendezvenyt,
kiallítast.
Közösségi összefogással megvalósuló fejlesztések
A 2018-ban kozossegi osszefogassal letrehozott elofuves focipalya labdafogo haloja
keszult el kozossegi osszefogassal ebben az evben, amit az Ondod Jovojeert Egyesulet
koordinalt egyuttmukodesben a debreceni Muvelodesi Kozponttal.

Tímárház Kézművesek Háza
A Kézműves Alapítvánnyal volt együttműködésük 2019-ben, mely szervezettel közösen
bonyolították le a 13. Országos gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázatot is. Az
eddigiekben konstruktív volt a kapcsolatuk és ezt a jövőben is szeretnék folytatni.
DMK Újkerti Közösségi Ház
Szatyor Debrecen Egyesület
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.
Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Közhasznú Egyesület
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.
Debreceni Nyugdíjas Egyesület
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.
DMJV Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
Célja a bolgár kultúra bemutatása, megismertetése, megtartása különböző
rendezvényeken keresztül. Találkozási lehetőséget biztosítani a bolgár származású
tagoknak, valamint a bolgár kultúra iránt érdeklődőknek.
Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete
Célja a görög kultúra bemutatása, megismertetése, valamint a görög származású és a
görög kultúra iránt érdeklődő embereknek találkozási lehetőséget biztosítani.
Nyugdíjasok Hajdú-Bihar Megyei Képviselete
A Képviselet a nyugdíjasok és idõsek érdekeinek egyeztetését, képviseletét és védelmét
ellátó konzultatív koordinációs szervezet. Pártoktól és az államtól független társadalmi
tömörülés. Elsõrendû feladatuk: a megyében élõ nyugdíjasok és idõsek érdekvédelme,
állampolgári és emberi jogainak érvényre juttatása. Minden fórumon igyekeznek felvetni
a nyugdíjasok problémáit, megoldásukra javaslatokat tesznek.
Debreceni Sakkiskola Egyesület
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.
Hajdú bihari Zenei Egyesület
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.

Debreceni Alkotó Képzőművészek
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.
Maticska Jenő Képzőművészeti Kör
A Nagybányán alakult, de a cívisvárosban működő alkotókör foglalkozásainak az Újkerti
Közösségi Ház ad teret.
Zöld kör
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.
Matúra és Natúra Alapítvány
Munkaerõpiaci képzés, munkábahelyezés, szakmai és pszicho-szociális foglalkozásokkal.
Hajdúszoboszlói Modellező Egyesület
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.
Héra Egyesület
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.
Életreform Egyesület
Egyesületünk, a Debreceni Életreform Egyesület és reiki klubunk az Újkerti Közösségi
Házban működik.
Összejöveteleink többnyire reiki meditációval, energiakörrel kezdődnek, majd előadás,
beszélgetés jön. 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.

Unicornis Alapítvány
Az alapítvány célja: Hozzájárulni a természet és az ember közötti harmonikus viszony, a
holisztikus szemlélet kialakításához. Továbbá elmélyíteni az emberek ismereteit az
egészséges és természetes életmód, a természetgyógyászat, mentálhigiéné, az ezotéria, a
szerves magyar népi kultúra, magyar őstörténet körét érintő kérdésekben. A pozitív
gondolkodásmódot erősítő ismeretek és szemlélet terjesztése a mindennapi élet
szolgálatában. Önismeretre nevelés, az emberek pszichológiai és kapcsolati kultúrájának
fejlesztése,
Fentiek népszerűsítése s ennek érdekében széleskörű tevékenység kifejtése bármely
korosztály körében.
Magnitúdó Csillagászati Egyesület
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.
Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület
Egyesületük 2006. február 23-án alakult azzal a céllal, hogy a kerékpár és a természet
szerelmeseit egy csapatba kovácsolja.
Hétmérföldes Kulturális Egyesület
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.
Van Gogh Füle Alternatív Színházi Műhely
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.
Füredi Úti Református Misszió Egyházközség
Az Újkerti városrész közösségi életében az egyház is fontos szerepet tölt be. A DebrecenFüredi 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.
Generációk Tudásáért Egyesület
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.

Debreceni Kerékpáros és Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület
A kerékpársporttal kapcsolatosan biztosítsa a kerékpáros sporttevékenység gyakorlását,
a versenysport, a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés és a szabadidősport területén,
valamennyi kerékpáros szakágban. A kerékpározással kapcsolatosan kerékpáros
közlekedést népszerűsítse, a biztonságos közlekedés feltételeinek megfelelően, továbbá
közreműködjön Debrecen Város lakókörnyezetének kerékpáros közlekedése
fejlesztésében. A szabadidős tevékenységgel kapcsolatosan elősegítse a Debrecen
városban lakóhellyel (állandó, vagy ideiglenes), vagy munkavégzési hellyel rendelkező
természetes személyek szabadidejének szervezett csoportos eltöltését, az egészség
megőrzését és az egészséges életmódra nevelést, az egészség fejlesztését, az egészséges
életmódra nevelés és egészségfejlesztés során kiemelt figyelmet fordítson az ifjúság
nevelésére és fejlesztésére.
Debreceni Koreai Kulturális Egylet
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.
Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület
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.
Művészi Zene Kör
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
KultúrÁsz Közhasznú Egyesület
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.
Nullpont Kutúrális Egyesület

Társadalmi innováció-tanuló közösségek-felnőttkori tanulás
Motolla Egyesület
Műhelyfoglalkozások – tábor - évközi alkalmak - szellemi műhely a szerves műveltség
témakörében
Hajdúsági Diabétesz Egyesület
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.
Dr Béres András Néptáncegylet
Összegyűjti és műsoraiban feldolgozza az alföldi magyar néptánc hagyományokat,
dalokat, táncokat.
Hajdú Táncegyüttesért Közhasznú Alapítvány
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.
Debreceni Eötvös Sport Egyesület
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
Nagy Imre Társaság
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.
GADE ( Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete)
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.
Debreceni Fotóklub
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..
Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány

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.
Hajdú-Bihar megyei-Debrecen Városi Természetjáró Szövetség
A szövetség tevékenysége a természetjárás-turisztika valamint ezzel kapcsolatos szakmai
tevékenység. Események meghirdetése, megszervezése. Turista útvonalak tervezése,
kijelölése, módosítása ill. jóváhagyása, részvétel a karbantartásban. Túrák szervezése,
vezetése.

16. Kiegészítő jellegű szolgáltatások
ÖNKÉNTES MUNKA 2019.
A Debreceni Művelődési Központ egységeiben az önkéntesek foglalkoztatásának,
bevonásának valamennyi formája megtalálható volt 2019-ben.
Formális önkéntesség
2019-ben jellemzően a kisközösségek működtetéséhez, vezetéséhez foglalkoztattunk
önkénteseket, szerződéssel. Több közösségi házunkban végezték a csoportvezetők ily
módon tevékenységüket.
A Csapókerti Közösségi Ház és a Csapókerti Baráti Kör Egyesület szomszédsági önkéntes
programja 2019-ben is folytatódott.
Informális önkéntesség
Az informális önkéntesség (tagként, a saját szervezetben végzett önkéntes munka) széles
palettájára volt példa 2019-ben is a Debreceni Művelődési Központ egységeiben. Minden
közösségünkben a működés természetes részeként vállaltak a tagok feladatokat. Ezen
felül bekapcsolódtak a nagyobb rendezvények megvalósításába és több helyen
tereprendezést, rakodást, szállítást saját eszközzel is vállaltak.
Néhány jellemző tevékenység: szórólapot és plakátot terítettek, termet dekoráltak,
süteményt sütöttek, kézműveskedtek, főztek, hangtechnikát biztosítottak, termet
rendeztek, pakoltak, terepet rendeztek, takarításba besegítettek, ételt osztottak stb. Épp
úgy részesei voltak a nagyrendezvényeink megvalósításának, mint a kisközösségek pár
órás programjainak. A Nagymacsi és Ondódi Közösségi Házban a közösségfejlesztésben
részt vevő aktív mag az intézményi szolgáltatásfejlesztésben is részt vett, a tagok a helyi
közösségi munkás csoport tagjaiként a közösségi rendezvények tervezésének,
fejlesztésének, megvalósításának is részesei voltak.
Iskolai közösségszolgálat
A Debreceni Művelődési Központ a 2013-14-es tanévtől fogad iskolai közösségszolgálatra
9-11. évfolyamos diákokat olyan tevékenységekre, melyek az intézmény működésével,
alapfeladatának ellátásával függenek össze, s amelyek megfelelnek a diákok tudásának,

képességeinek és érdeklődésének. Így feladataik között szerepelt: nyári napközis
táborban koordinációs feladatok ellátása, rendezvények előkészítése, kézműves
foglalkozások segítése / vezetése, szórólapozás, dekorálás, fotózás.
Együttműködési megállapodásunk a következő középiskolákkal van:
Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakképző Iskola,
Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium
Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és
Kollégiuma
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma
Debreceni Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
Debreceni Vegyipari Szakközépiskola
DRK Dóczy Gimnáziuma
Fazekas Mihály Gimnázium
Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium
Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
Wáli István Református Cigány Szakkollégium
17. Származtatott alapszolgáltatások

A Belvárosi Alkotóműhelyben terem bérbeadásból származó jelentősebb bevétele
elsősorban a Hang-Kép Egyesület által szervezett nyári tábor kapcsán volt.
A Belvárosi Közösségi Ház terembérletben kiadható terei: a pódiumterem és a
klubterem. Sajnos Pódiumtermünket nem sikerült az idén sem olyan mértékben bérbe
adni, ahogy azt terveztük. A közel 22.000 forintos óránkénti bérleti díjat kevesen tudják
kifizetni. Jogos elvárás lenne a bérlők részéről a parkoló, az akadálymentesítés, illetve
hogy télen-nyáron megfelelően klimatizált helyiséget kapjanak.
A Csapókerti Közösségi Házban is csak a terembérleti szolgáltatás volt. A Csapókerti
Közösségi Házban továbbszámlázott közüzemi bevételeink vannak még. A VSZSZ
Csapókerti Gondozó Szolgálata felé továbbszámlázzuk a közüzemi számlák bizonyos
százalékát, szerződés szerint. A közösségi házban a BÜFÉ is terembérleti formában
működik, alkalmanként.
A Homokkerti Közösségi Házban származtatott alapszolgáltatások legnagyobb részét a
terembérleti díj tette ki. Három terem áll rendelkezésünkre: táncterem, előadóterem,
klubterem. A kedvező bérleti díjak, az ingyenes parkolási lehetőség és az
akadálymentesített bejáró mind előny egy-egy terembérlet esetén. A házban
kávéautomata és becsületkönyvtár áll a rendelkezésére a közösségi házat használók
számára.
A Józsai Közösségi Házban a termeket családi rendezvények, oktatás, vásárok, gyűlések,
sport tevékenységek és táncpróbák alkalmával vették igénybe.
Tereinket csoportok - közösségek számára, illetve családi rendezvényekre, bemutatókra
adtuk bérbe az elmúlt esztendőben.
Három terem áll rendelkezésünkre: színházterem, előadóterem, klubterem.

A legkisebb termet (klubterem) egész esztendőben a „Szövetség az életen át tartó
tanulásért” szervezet részére biztosítottuk, akik számítástechnikai tanfolyamokat
szerveztek a településen élők számára a digitális szakadék megszüntetése érdekében.
A Kismacsi Közösségi Ház színháztermét leggyakrabban vegyes vásár céljára veszik ki.
A vásározók alkalmanként 2 órát töltenek a teremben. Vásározók havonta legalább
egyszer keresnek meg terembérlés céljából (kivéve a nyári hónapokat).
A Nagymacsi Közösségi Házban származtatott alapszolgáltatások legnagyobb részét a
színházterem bérleti díja tette ki. Ezt a termet családi rendezvények, vásárok, gyűlések és
sport tevékenységek és táncpróbák alkalmával vették igénybe.
A Tímárházban egyetlen termet lehet bérelni. Ez a terem a gyerekjátszó. Ez az egyetlen
helyiség, ahol a játszóházakat és szakköröket működtetni tudjuk, így szinte alig szabad.
A Debreceni Művelődési Központ Újkerti Közösségi Házában a három kiadható
teremre (5-ös, 106-os, mozi terem) egész évben folyamatos volt az igény. A termeinket
általában előadások, tanfolyamok, társasházi közgyűlések, lakossági fórumok, családi
rendezvények céljára bérelték 2018-ban
18. Környezetvédelmi fenntarthatóság
A 2019 évre érvényes fenntarthatósági tervet a Debreceni Művelődési Központ
valamennyi dolgozójával, és egységeivel megismertette.
A Debreceni Művelődési Központ ebben az évben is igyekezett odafigyelni a
környezettudatos intézményi működés kialakítására és annak fenntartására. A
környezetvédelmi fenntarthatósági dokumentumot a honlapján el kell helyezni és
időszakonként frissíteni szükséges. Ez sajnos 2013 óta nem történt meg.
A Debreceni Művelődési Központ épületeinek és telephelyeinek működtetése, és pályázati
projektjeinek megvalósítása során 2019-ben is arra törekedett, hogy újonnan beszerzett
eszközei megfeleljenek a legkorszerűbb környezetvédelmi előírásoknak. Fő szempont
volt, az energia-takarékos irodatechnikai készülékek, eszközök beszerzése, és takarékos
működtetése.
2019-ben összesen 6 egységben gyűjtötték a DMK-s dolgozók részben vagy teljesen
szelektíven a saját és a látogatók szemeteit.
Összesen 2 egység rendelkezik a zöld hulladék hasznosítására szolgáló komposztáló
edénnyel. Sajnos az önkormányzat által az ősszel kiosztott komposztáló edények csak a
lakosság számára voltak elérhetőek, az intézmények ebben az évben nem kaptak belőle.
A DMK intézmény egységeinek területén lévő zöldfelületek gondozását, a füvesítést az
egységekben dolgozó technikai feladatokat ellátó munkatársak végezték.2019-ben 2
egységben, Homokkertben és Nagymacson történt zöld terület növelés.
A Debreceni Művelődési Központ dolgozóinak nagyon jelentős hányada jár a környezetre
kevésbé vagy egyáltalán nem káros közlekedési eszközzel munkába. Nyilvánvalóan ezt
befolyásolja sok objektív tényező, a munkahely és az otthon távolsága, valamint a
kerékpár utak kiépítettsége. Jellemző módon a kevésbé városias részen található
egységek (Ondód, Nagymacs, Kismacs) munkatársai nagyobb százalékban járnak
kerékpárral, mint tömegközlekedéssel.

Működő közösségeinket, látogatóinkat, munkatársainkat megpróbáltuk arra ösztönözni,
hogy takarékoskodjanak az energiával, vízzel, kerüljék az indokolatlan energia
felhasználást. Ez nem minden esetben sikerült, a jövőben fokozottabb figyelmet kell erre
is fordítani.
Az év folyamán megpróbáltuk egységek szintjén az összes keletkezett hulladék
mennyiségét csökkenteni. A tapasztalatok alapján a veszélyes hulladék gyűjtésére,
tárolására, elszállítására a jövőben egységesállásfoglalást és stratégiát szükséges
kidolgozni.
A veszélyes hulladékot TILOS a kommunális szemét közé dobni, aki intézményi szinten
ezt megsérti, ott fel kell hívni a figyelmet a dolog veszélyes voltára.
Rendezvények után saját forrás igénybevételével, illetve külső szolgáltatók
igénybevételével gondoskodtunk a terület takarításáról, a rend helyreállításáról.
Környezetvédelmi fenntarthatóság tudásmegosztás
Az intezmeny dolgozoi kozvetítik a latogatok fele a DMK kornyezettudatos magatartasat,
ezaltal formaljak, alakítjak szemleletuket.
Ennek tamogatasara a 2019 evben az alabbi programok valosultak meg:
A program
ideje

BKH

Maj 27

Kulturalis Oroksegeink

Varosvedo es szepíto egyesulet

UKH

Febr 15

Buso jatszohaz –
termeszetes es
ujrahasznosított anyagokbol
Hagyomanyorzo husveti
jatszohaz – tojastartoval,
papírfonassal

Tasnadi Nemethi Melinda, anzX

Nagyítot a kezbeismeretterjeszto eloadas,
interaktív zenes foglalkozas
es kezmuves tevekenyseg a
víz vilagnapja alkalmabol
’Zold labnyom’
ismeretterjeszto eloadas,
interaktív foglalkozas
(TOTO), kezmuves
tevekenyseg
ujrahasznosított
anyagokbol,
gyogynovenyultetes,
szemetszedes a fold
vilagnapja alkalmabol

Szilagyi Katalin, Szabo Katalin,

UKH

UKH

UKH

Apr. 16.

Marc 22

Apr 24

A program címe

Előadó/közreműködő

Helyszín

zenekar
Tasnadi Nemethi Melinda,
Ujkerti Papírfono Klub, Mikecz
Agnes etnografus
D. Farkas Csilla biologus, anzX
Nefelejcs zenekar
Zold Kor, Gyulavari Attila a
DEHOK Kornyezetvedelmi
Bizottsaganak volt elnoke, a
DEHOK Kornyezetvedelmi
Bizottsaganak tagjai, Szabo
Katalin

Ujkerti
Szankodo
mb

Maj 26.

UKH

nov.22.

Ujkerti Gyermeknap es
Kozossegi Unnep –
programresze Love a Tree
Day – Szeresd a fat!
foglalkozas, kozos alkotas
Ujrahasznosítas kreatívan

Amerikai Kucko, Szabo Katalin

dr. Kozak Lajos egyetemi
adjunktus,
Míves Kezek

CSKH

CSKH

OKH

aprilis 29.

nov 27

maj 22

Szelektív hulladekgyujtes,
ujrahasznosítas –
rendhagyo tanora altalanos
iskolasoknak

Váradi Zoltán

Kornyezetvedelem –
szelektív hulladekgyujtes
(Eletfa Idosek Klubja
klubfoglalkozas kereteben)

Váradi Zoltán

Fenntarthato okovarosok

Váradi Zoltán

(Termeszettar)

(Termeszettar)

(Természettár)
KKH

apr. 26

A Kek bolygo vedelmebeninteraktív foglalkozas a Fold
Napjan

Meliusz gyermekkonyvtar

2019. Pályázatok

Pályázat címe

100 ÉV 100 KÉP országos
képzőművészeti kiállítás
megrendezésére, és a
hozzá kapcsolódó
katalógus elkészítésére
A Szellemi Kulturális
Örökség Jó Gyakorlatok
Nemzeti Nyilvántartására
felvett Nemzetközi
Betlehemes Találkozó
megrendezésére

Megpályázott
NKA azonosító
összeg (Ft)

Nyert összeg

Megvalósítás
időtartama

2 454 000

A2021/N5156

800 000

2019-12-11 - 202001-31

2 000 000

A2021/N5214

1 500 000

2019-12-06 - 201912-08

Támogatni, megújítani és
megtartani!közösségfejlesztés
Mindenkinek! Konferencia
megrendezésére

950 000

A2021/N5215

400 000

2019-10-16 - 201910-16

V. Cívis Népzenei
Konferencia
megrendezésére

1 510 000

A2022/N5864

600 000

2020-05-16 - 202005-16

Kérdések és válaszok a
civil közösségekért

1 000 000

A2022/N6991

600 000

2020-02-18 - 202002-18

Nagy Közösségválasztótábor megrendezésére

1 000 000

A2022/N6992

400 000

2020-06-22 - 202006-27

Etnokikelet - Tavasznyitó
regionális népművészeti
találkozó megrendezésére

1 114 500

A2023/N2927

500 000

2020-04-23 - 202004-23

Mestertanoda Népművészeti kézműves
tábor megrendezésére

1 832 500

A2023/N2930

550 000

2020-08-10 - 202008-15

V. CÍVIS NÉPZENEI
FESZTIVÁL

600 000

A2023/N2931

300 000

2020-06-06 - 202006-06

Cívis Népzenei Tábor
megrendezésére

900 000

A2023/N2932

250 000

2020-07-06 - 202007-11

Pályázati azonosító

Pályázat címe

Nyert összeg

Megvalósítás időtartama

CSP-CSBM-19-0004

"EGYÜTT-LÉT"- egy város,
tíz egység és ezer lehetőség
a családokért

1 400 000

2019.06.01-2020.05.31

CSSP-E-TARGYCSSP-ETARGYALKOTO-SZ-20190025ALKOTO-SZ-2019-0025

Múlt, jelen, jövő…

2500000

2019.12.02.- 2020.05.30.

CSSP-E-TANCHAZ-2019-0075

"Toppantó" táncházak

1100000

2019.12.13.- 2020.05.22.

Összegzés
A Debreceni Művelődési Központ a város kulturális életének központi szervezője,
összekapcsolja a település gazdag hagyománykincsét a jelenkor értékeivel, elsődleges
színtere a helyi lakosság mindennapi kulturálódási, szabadidő-eltöltési tevékenységének,
állomás, találkozási pont és kapcsolatteremtési színtér az egyének, illetve a helyi
társadalom különböző szereplői számára. Technikai-szakmai-szervezési hátteret biztosít
a szervezetek, intézmények közösségi aktivitásainak megvalósulásához. Működésének
alapja az értékőrzés, az értékközvetítés és az értékteremtés, amely által hozzájárul a
térség népességmegtartó képességének erősödéséhez.
Az intézmény hosszú távú, átfogó céljai az „összefogás – megújuló képesség – fenntartható
működés” kulcsszavakkal írhatók le.
ÖSSZEFOGÁS: A DMK közösségépítő, kultúraszervező, koordináló szerepével segíti a
lokálpatriotizmus erősödését a városban. Kiemelt figyelmet fordít a kisgyermekes
családokra és a fiatalokra.
MEGÚJULÓ KÉPESSÉG: A hagyomány és a modernitás harmonikus összekapcsolása
mellett érzékenyen reagál a helyi társadalom változásaira. Hagyományos rendezvényeit,
ünnepeit megújítva megőrzi. A helyi értékek megmutatkozásának teret ad, a helyi
tudásokat segíti a közösség érdekében fejlődni.
FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉS: A folyamatos, arányos fejlesztés mellett a működéshez
szükséges források megfelelő módon és időben történő biztosítására törekszik.
Elsősorban pályázati lehetőségek keresése.
A DMK több, mint 15 éves működésében új tevékenységek jelentek meg, bővültek a
kulturális szolgáltatások, erősödött a regionális szerepvállalás, nőtt az egységek
kihasználtsága. Mindez nagyfokú szervezettséget, logisztikai munkát igényel mind a
szakmai, mind a technikai kisegítői területen.
Köszönet valamennyi dolgozónknak, a fenntartó önkormányzatnak, vezetőinknek,
együttműködő partnereinknek, támogatóinknak, hogy hozzájárultak a DMK 2019. évi
munkatervének sikeres megvalósításához!
Debrecen, 2020. február 28.

Jantyik Zsolt
igazgató

