1lftor
BESZÁMOLÓ
a
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közmúvelődési tevékenvséoéró]

j,Áz iniézménvi körnvézetés

á

kultulális Diaci viszonvok áttqkintése

A müVeddés kózponl deá snak nem mondhaló szakmaiés gazdaságihe yzelben, dé Valamivé ]obb
k álásokka kezdte meg a 2014.es naplir éyel A 2013 éV ieNszed és tálarekos g3zdákodás
ellenére saiic nem a megszokoll larlaékokka éptúnkaz újeszleídóbe A2 álami tamogalás
eliye.éséte benyújloil20]4 éy páyázatúnká{skereMekleknlhe!ük Azá]lam 1ámoqalás eldeqe és
a VOKE támogalás eóleqe azonban ehetóségel nyújioll a gazdálkodas íoyamalossáqáG és liána a
ponlos haláliddle löriéni ioyósiláso( bizlosilotlák a munkát gy a taiozásainkal ápíhla rendézlúk
Ebbennagysze@eVolásájátbevéteúik2013ho?képest nöVekedésnek s sájnNaVá6É cak
Kózmúvelódé§ tJegál|apodásl iudtunk kdln, meyhez iem iáfut úmogalásiös§.eg. 2015 sem lesz
ké!ésbepmbéhá5. a íoyamelos, és máí e óre ]elzett komó]y méítékúá am támoqalások csókkenésé
matl, Temészelesen mál eóle píóbá]úk a kiadásókai úniffaljzán hogy az nlózmdny mükddésél
továbbra § bjztosita ludjuk

A Várcsi kóznúVeódés íeadaF álásía únyu]ó együltmüködési megállapodásunkal Déble.en 1,4J
Város (uturáis Bzólhágá egyhangúag támogatta, ami smét azl bzony]tolla hogy Debíecen
onkományzala elismeí és énékénkeze a müVelddési kdzpoii ku]iuúh munká]át és a ]óvdben s
srni ez náiyú eófeszitése nke, Dé miól ]elezlen ez p€nzelrem]án,, Terméseieún éz rem
beloyásoja a 9akma munkáikát és a ház városészi kullulá s szelepéi, A múVeódés kózponl
é]etképességéibzoiyitja.hogyamúködésköiséqeknóvekedésében(ioyámáioMi)fuegnyVáfuó
negaliv nak.ogazdágág halások éldemben nem beioliásoiák az nlézménybeníoyö. leryVe
ke]azoiban ]egyezn. hoqy a Válos olyai íeladalokál is úira kezdell. me yekbe edd o m sbe
lldilnk kapcsoódni de az ú].á kézdé§selegyre ó€hezebb ezekel fennladani lyen példáú, hogy a
iemeket hasonó kondiciökka] ad]ák k miit m, yagy a csokona szinház is e]kezdte a gyerek
fuieg

elóadások szedezésétA mál megszokoll szinház elóadása nknák § ett konkúmcáia, mey Minos a

mál 20]3 öSzén ]eenlkezó béíelcsókkenésl bvább ósökkeótelte Ezek nekúnk naqy é á9á§t
]eeíletlek Ennekellenéré sikerül a leNet hoznunk, de megtakaí]tásl nem iudiúnk képézni
A Dap múVeódés léVékeóységliiai§zilozásál fieghalá'rozó, nagy e átóíen.]szeíékke §kerüll a jö
kapcsoaiokatfennlárlaí am ben k]eme kedö szerepe Vo]l a TE[4 és a VOKE ho$2ú éVek munká]áyai
kia ak toli, szé es kóíú e'o9adollsá9ának e smenségének
A mikrokdmyezet elemei kózü eqíontosabb. az e á1o1l lerüel akossáqáiól éúeió hatások lúldvoí]o
észben ióvábbía s támogatóakVoiak amine9e.ó5]telt m nket abban hogyalaplelóen

]ó

úioíjárunk,

2 pénzüovi.oázdásádi lévékénvspo
nlézmény pénzúgy.gazdasági ievékenységéegé§z éVben biztosiIotl yoi kószóihétdei a
parheíeinkkel íenntadoll ]ó Vszonynak és annak, hogy az 06zá9 gazdasági heyzele nem csak a
kullúlál édntelle hanem a ióbb á9azalo1 s LégJontosabbnak az oyan kilizeiésekei iar1o11úk am a ház
frúkódésélbztosilolt igy áz adók, elve járuékok belizetése haláldóre neglddént hátralékank
nincsenek, De naqyon számiiudk a TEl,i e §ó negyedeVestámogalásála,
MVel a 2014 év kóliségveléséthav boitásban készleltúk es eihez az ekUáls téiyiámola(
me érendeiüi i9! á íoyamato§ gazdasáqi ]kvidiásunkal koveh tudtuk 12 nlézmény2008 óla
ioyamaiosan ióVe. ha kis merlékben s a lerembéíeli béVéle eil 2014_ben 2013-1roz lépest

Az

nóVekedésl édüík é] V§zontennek a sznten ta.tásáa nncs éhalásunk HárompáyázaiunkVot,afi

skeíéss vot, A TAMoP Kutulá]s szakembeílépzés pályázalunk most záruLi aho 4 prcjekib.i
Vetlünk ÉszlaZ NKA a VOKE Musica és sz njálszo Feszi!álúnkal iámogalla, a Nl ni§ztere dök
Hivalaló ped9 a VOKE nyéri egy nagyóbb ós§zegei a Nookauszt mé9emlékézé§reriely sorozalnak

iniézményünk s reszese Voll
3, A

munkavéqzés§zemélvi és tárcvi fellételei

Az

nlézmény szeméy á]lományában anny Vá tozás bnéni, hogy 6 fdvelkezdlúk és 6 ióVe záíuk az
éVel, Voi ném iukiuácó med ] á]andó takariló elfrenl szü
] álandó takariió V$za]óll a szüés

n

szabadságló A keiló kózdtl szeádése§ takalitók Volak A andóái 2 íó Egy íialál pá yákezdól
Vetlüik íe. ak élvégévee kö*öit tóünk. és kdzfcq]a kozlatás ú!án próbá mk munkaüöt Vs*ni
Egy á andö ko egáló ak ,úésszabadségon Vo1 megyáll az iniézm9ny, m y€laz álszenezel munka
maltmárnem]u1o11nekleadatKcsilza]osanletazé!de2015ben6íóVisziaZiniézménytebbó]
id szeeódéses, a lobb á andó múnkalá6

A Farakiár ulcán a frUnka 4vada u íoyk idén a Vékeke keíült ú] káípjt és a kubban a lüsó
íészelellúnk egy ú]rádátod mVe|a 2008-a5 álaakitás során oda nem épileti€k be de lovább már
ieú haaszlhaltuk az ú9ye1 Ezenkiyü természetesei a íolyamalos mlnkálroz szükséqes múszaki
e§zközök besu eEgse loíénlmeg.
ngallan ]e enleg a ilagyáí Vagyonkezeló zíl lula]dona. A débleÉnkrendélséggeljó kapcsoalol
ápounk márebben azéVbénse9iletlek a há2 beázás áVa L kap.so|al ba n Gyoí§án és hatékonyan

Az

4 Á' intéu héiV kaDc5olairendszele, tá6adalmi b9áoVazoitsáoa

Az intézmény könyezet átieknlésésorán efr ilellük hogy áz álaunk énéketköriyezet ]ralások
alapvelóen pozjliv eóje úek A Váíós kúilráli§ paóa ázonban lóVábbra s leltetl és a paci veFeny
mnden tekinlelbei Éndk Vü erös ráadásul oyan ilézményekkekel á n a re6mi akik
épúletadoltságók és az aiyagi lrátlér leknlelében sokkalla €úsebbek nálunk Ebbó adódóáó
m ndyég 9 lokozoli 1qye mel fordiioilunk a közdmég é§ a médiaka}solalok lóVább bóV tésélea
szeruezés munka hatóköréiek k teí]észlésé€, mindségérek javitására. A 2008.ban elkezdglt
malkeln§ múnka 3n k hatoii a szóloanyagajik móó§égéle § beérniláiszik Nncs oyan hónap
am kor nlézfrényúikne keíúne Va amelyik ú]tóügánum éíde(ödésnek kózéppon!ába íórek9ünl á
$]ái üoí k]aákilá§áía egyed prcq.amok leivezéséreés ]gyekszunk aka mazkodn a íeniá ó
uszonyokhozAzemÜt6éVbenklaáiüogtam]ainkalsa]noskóVeléndóPédánáklékiíl]késhasonlö
Vagy ugyanoyan lémáVa iel is hAháliák 9, egy peíig nefr az thatuik Azt tapasztatuk holy a
2009-ben bevezelell nyár 3 he{es niézfrényizáfoa bnás, Vaam]nl az éV uiolsó két hetébei Idíéíö
záfla ta.tása ndokóll és takarekos Ez több Vempontbó is hasznos köllséglakarélos a dógozók
szabadságának kádása 5 b]ztosilon Va am ni a Váos kU tuíá
nléznényeikomoy proolam
dómpingqel
el a akNságoleze]tbéi az ddszakokbán Természetesen ez nem ]eeniiazt
hogyameóiyben
'óz!ák
a lalosáqi]qény megvá lozik. ne a ka]haz(odjunk íuga masan a kihivásokhoz

a

s
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Nemzelközj, orczáqos, léoioná]i5 é5 kigmelkedó ]elenióséoű helvi éseményék

nléményúnk20l4.ban 5 szamos nemzelkdz oGzáqos és legonáh óágrreíde!ény §zenezóje
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20]4 frá]úsábaD Záhonyban részl Vellúnk az
Regonális ila]á soó mey a ke€I o6zár]rdszben
frúkódó Vol(E mlveddés házakben múkódó csópodok píó9 raó]aiból á]lt ö$ze lgy kóze ebb hozya á

müVeódésiháuak csopon]áii és a házák do9ouól is ntézményúkbdaz Alid d szinpad és Forgólóz5a
Népláncegyúlles müködóll kdzle 2015-ben Ny íe9yháza ad ollhontenneka rendezvénynék
mmáí huszonnegyed k á kaomma szeryeziúk meg a nemzelköz Vasltas képzómúvé§zel á kolólábon
Toka]ban ]2lé§zlyevóVe Az a lolólábor anyaqábóla Vasutasnap e]óesié]én @ndezlüik szinvonaas

Az Éreh gyü]tó,akkó. kg]ai2014 bán hatod k a kaoúma íéndez(ékmeg a NuDzmalika vásárukál,
mey ismét naqy s kér Vo1 Az 06zá9löbb pont]áíól]ö(l€k a Vásá.ozok és a Vásárók, Tdbb mlnt 500
láiogaloia VolI A kömyezó órszá goból (5z oyá kia, Románia, Ukaina)is é ezlek áioqatók.
Jú ú§ kózepélól auqusztus 24 i9 a szóiy Pá A$ánybalál Kóínagyskeíü ásVánykiá ]lástrendézetta
kelomnal lendezúk még á Vásúlfródel] Fesztvál méy kefre]kedó siker Volt, Búszkén
kállás or5zágo5 raDgra eme]keden -É5 már nem csak kiá ilás, bemulaló és
!ésál tanoz k hczzá haóém égy dapós koníelenca is
Apl sban a Iookatszt me9emlékezés Vot s leres prcgramunk. oklóbeíben ped9 a VOKE Díúsj.aés

|eledik

a

mondhat]uk hoqy ez a

A 20l4/]5.ös Ósz sz]nház Eslék so.ozalunkl 1 bérelházzal lúd!u| eindilan saFos nem a eg]obb

cóklG mnmálemlellemésaGaÉbóócjá§Gyeléksziíházeóadésankalszámát.sókkenlve
elóqd;Jól "oádd,,|" |,-,"b!Fq,Id_o1_o0o ó,do1,or ób,,ó,.d
dláoo

kond
5

lomo, an,aq qondó|\a lúszl.odneI

A MAV Zí, kofomuiikác]óVa egyúll múködve dén s megszenezlúk á Vasuias frikúás é§ a Vasüas
A íiaszló ]elel me el is é mondhal]úk, hogy az ála L]ik 9edezell nemzelkdz, oreZágos és legioná]s
na9yrendezvények fregbjzóink, elye a közónsé9 véleménye9ginl e9yaíánl s kercsnek bzonyutak
amikene|l]élentósé9ge b]rintézményúnkelfogadotisága.szakma rneg léé§e szempon!ábó
6,

Alkoló művelódési közössóoék

A múVeódési kózponl 2014 e e]én 1] Goporot múködteletl sajál, , közós íennláriásban Ebbó 4
a kotó múVeddéskdzös§óg és 7 k !b (kól) fu éVjolyamán ez mé9 kél csoporllá böVüt (rád óamatór
kub és áz Abakusz Gyermek szinjátszókó4 Es 20]5 ]anúár]átó a s2úPe6zIál lv]a]oIetl csoporl
csál ákoz k a2 ilézméiyhez.
smeíelleievld sopo,lainkjó lelesitenek a zúéiegyü4esúnk 38 bemutaló]a s ezl]e]zi. Kdzü ük is
kefoekedk a csokona Váíosj és Vasutas Nylgd]]as Kub átgondol magas szinvoóálú é§ a kub
kereiein ]óVa t!lúúláló valafonl a szönyiPá l6Ványbarái Kdl d namikusan íeiódó kvékeiyséqe,
AZ élem és a béyeggyújló köíök a lóük máí megszokolt leNszoíü é5 magas fokú sakma§ágga]
]elemezheló tevéken/ségge rukkolak eió Máí s. nte hagyománynak szám l5 éV Uián hogy a]an!á.
ká iiás szezonl a kdrenk ká ilásáVa nyljuk meg onmúVeódó kózdsségeink 2ol+ben is kVáó
munkái Végeztek, meyre a íóyamato$ág, a magas sz nvona é§ mágas slnlÜ Ónlevékenység Vol
]e lei]zó. Emek okán ónmúVeódó közöségeinket és VezeIó két - e9y k Véle éVe önkéniesként Végz k
íe adala lal _ fé télenü e smerés i eli meg Továbbía h plobléhát ]eent, és ezze iogla koziunk ke]l
hogy kevés a lala a klubokban és szakkörö(ben 2015 íeadala eéknek a ievékeiy§égeknek
hóbbikóákaiépize siiése
Az Abakusz Gye.eksz]n]áh2ókör 6atakozásáVa b€kapcsolód!nk a gyémek§2iíjátszás ierulelében
szakma laákozól lrenngék heyszne esz 20]5 ben niéznéíyünk,Eíól megkezdddlel a
tárgyaások A kór cé 6opoíl]a a hatdnyos heyzeiú gyeGkek akkel a íó9 a kozásaik soíán a szerép
ianulások ála íejeszten€k és segilenek

osszesséoében foüVészet kozosségeink e]núll éVilevékenysé9éi
szinVonaa5iak és eledményeMek
érlékehe!úk m'Ve az ejsmeléye mé]ló mühéyúlnka me etl kválö eóadásokka is lovább
öregbjtetiék a vasutas kutúía, Vá afi íl intézményün]l]ó hiÉt
7,

kéozőmúvészeti kiálliiások. ismereile ésné3

nléznényúnk]2 kiáltásl rendezen azelnúli éVben, ezen belü 6 Vó(a képzó. és páímüVészeI tárat,
1 ka.kalúíakiállás 1 fotók]á iiás és a 4 egyéb ká]lilásunk Voll Kiemekédó közöi§égsi(ed hozoll
iöbbek közöl( a lemmúyes népmúvészeliká]ilása xXV Némzelkóz Vasulas Alkotólábol Vasulasnapi
Bopoios lárata és a K$ Józ§eí _oy ú]te mén yéból k ala kiton Magyal Glai ka ká ilása Vaamnl a
novembelben megrendezelt (5 §ándor makrcíotós kiá jtásál me yel lészese enünk a Magyál
FolómúVészék szavetsége folófes.t]vá ]a Folóhónap 2014 országos progla msóroza liá:r ak. 0 yan skele

váóaká tólemijnkiek.lrooymál20]6ra s1 2ká ]lrisiludünkbeiú

A húszonnegyed k alka omhoz érkézéile]a nemzellözi VasUlás nüVésaeepek soro4ta (Toka])
2014.ben ]3 közcséq mükódóll itéznényüikben helyéknek 386 tagja van 2014 ben 932 plooJaú

Vot ítézményúnkbenlsa]át 635

ak

é5 beíoqadott 297 a]k A belogadoltakbó csaknem
íó áloqalla ö$zesen

40%_a

közmüVe ödés ]ele9ú) intézményüiket 2014-bei mintegy 88 377

AkalitáiiVievékenység 20]4-ben ]s az intézfiényim!nka íontos teíü]elélje enlelte
Részbei karilativ cé a sze eztük meg a hagyományos gyéfieknap és karácsony i]nnepségeinkei,
aho nagy szánban ]eeilek neg háIrányos szociá s helyzelben élö qyermekek Az en [eli. igen
népszerúés s keÉ§ lendezvéiyek megszenezé9ébena Magyal [4áta széletél§zolgáial D€brecen
csopon]a vol á hagyományos padneíúnk, De hasodó jó káp.soatol ápoúnk á HajdÚ.B har Megye
Esé]yek NázáVa és ná]unk kerüli meqíendézésíea Váíosi§zoóá]s 5zoi9áal nyugdijas K mil lúd? ja
i§ és éves nyuqdiias hónap kószónió e is
Az Egyetéltés szerenád zenekaí pedg 38 alkaomm6l épeit le dósek ollhonaba[ nylgd]a5

A DóbF,ó1 l

,e,del,e

/e."

,oo,o_,o Ndo|d óo,,-ó,
ó, 1,oo ó,roáo Fláo,,"

Jl a álo.íál eoe íel 1.o,oo_o odo,, d9
e,,oaá'r, d1 doc.l,- c pl1d,7r á.,.o.o dl.

szeplemb$ óla a sa]ál csoPódunk)íe épésenek gáma 25 Betonlégy zénekar 50 ié épészámolés
a képzómúyészetcsopodunk § 21 akaomma mulaikozolt be kü óibózó heLyszineken.
A ka.iai]V levékenységérlzedek óla kdzmúVeódésimunkánk sze es részéanéyelmnd9óromne
és önzeien sé9 tó szándéktó Vezetlelve vé9 ezlü n k Ebbe nen c§ak a programokat édiük bee harefi
áz iniézményükbe látogaló egyeoy akosság megkelesési i§ Aho] egy.egy jó]zú beszégelésa
liá ilóieíeú iala kozoii Vaqy a kóze ákók nyáriVirágainak beío§adása s beelanozik ValLrk, hogy a
[özmüVeódésimlnka neú.sak a p.ogramokbólál hane]n az embeíékkeVaó egyén íogla kozásból

10,A múVelődési közDoni PR. és markelina tévékénVséde

Az dlérriény PR és na eiin9 ievékeiysegét 2014-ben ó$ze$égében sziiVonaasnak lek]Otheliük
Az itézmény kabcsolatrendszere dnam kusan bóyü l, lovább ]aV! t az iíómáciöhoídozók {pákáiok
meqhivók, músúaiáóó) m nósége. Ahhoz, hoqy esó Vona beli' §züep ókénI ]elenh6súnk neg á
!áíos le íen (néha tüb len] klliulá s pacán oííenz! lomiiunkácios slralégára és a ehetö
eggyakoíbb. egtadamasabb néd&aég]elené§re Vó]l §zúkseg VéleményúnkaZ, hógy d éV
lóyáfrán skerül a számunkra eglGdvezóbb kofofft]ókácós cseIornákal meqlaán és á suámunfia
íontos ííormácickal e ]Ullatn a élkdzön5é9hez, Fo yamatos voi a lommunilácós 6alóhák bóVilése.

1

Ar intézményszalna] é5 gazdasági eledménye az

stalégia s keíétigazo!ák. ami a
múVe ddés]kdzpoi]t nnovácós készségének,1ú]éókepességeineks bzonyléka.20]4 Vé9éreláthaló,
hogy sokaó meqismenék ntéznóiyünket és kváicsiak a prcgram]ainkra A honapunkaI hónápó
hönapra lóbben álogat]ák és 3zl genyesen píóba]]uk ié tólieni Próbá!![ a álogatóinkat honlap lelé
tere nj med ez az a hndets ehelóségünk am gázái sók infoímácól tud nyúilan korálozá§ nékü,
Feke.úlünk a na máí nólkúózhelelen kdzd§§ég ódalra a ía.ebooka s, Bevézeiiük, hógy mnden
nagyobb rendeaényük eó11 sajiólájékoztátót Iáíiunk és sa]tóleve]el kúldünk
Deblecen
leghallgaiotlább €dójáVa] fevellük a kapcsolatol é5 lo]yamatosan hin adnak progránjá nkól Ezei
kivü ahely TV ke s]óa k3pcsolat, ahól íendszelesen sze€pe únk,
Ézenkivü a város honlaPja €linditott egy Város plogíam adatbázsi ahóVa leíd§.eresen kélk tóünk
prcgíam]ainkál.eze]iseöseqilveamnészéesebbkörúníormáciöáíanást2014benújabbveblap
múlala be a Város kulIulá s plollamja1 he yhez m s c§allakozlunk,
20]5.ben lo]ylati és sznlen hnán kiván]uk ezt a |olyamalot 1eíVenk kózdil szelepelés már e is
ndUll, hogy a Szakkoreinknék. k]úb]áinknak es e9yéb csopod]anak a honlapon heyel bZlosilunk a
me9]éeié§re aho mmká]ukíó adhatnak nlonációl Ezze s elósegilYe á lagságuk bóvúésél
gen íoilos íe adal esz hogy á fiál meg éyó rekámanyagainka (üsó lizetós €k ámokatszéNezzüik,
eze i§ nóVeive a bevélet A DKV busz és üo ]áíán LcD k]elzói lehet reklámozn aho mia sz D]rázi
estéinkke és á Vasúlhode kiá iiásunkka jéénünkmeg 20]4 ben az oTP Bankka ludtunk
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Ezéikivü a ház heyél a Válosbán az s
ho!/ 4 ére tagja Vagyunk á Ki5té6é9 Eqészség
Koál.óiák,meyelazÁNTszhivoltéetreliDebre@nbenEnnékkápc§áíszorosegyúitmúködési
ápo unk a Maoyal Ráké eíe§ Lga Debleen lagozáiáVal á Na]dú.B lrar ]V]egye Esélyek |ázáVal §tb,
Foyamatos a kapcsoat az Allance F.ancasé Kuilrá s Egyesületiel aho az eliókségben is benae
11,ö$!éozés
A 2014_es éV sok szemponlbó]is tanuságos Voll Bebzodyilotllk, hogy a k h Vásoknak meg tudunk
leen a nehezebb gázdaság köd mények közöll 5 Elrheza kolegák lo y6malos, keáliv munkája és a
jó kdiséqqazdá kodás s hozzá áíU 1
Az intézfoény Debrecen kú túrál]s életébenakl]V sz€íepel iólt be, Áz inlé2ményelfogadottsága ólFn
medékbei qazoódo{l hógy a kálilás megny]lonkoi és íendezvényeinek szinte m n.]ei város é5
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