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„A kultúra: mozgás, cselekvés, a továbbgondolkodás képessége. ” 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2018. évben is a 

törvényi keretek között, az önkormányzati rendeletek és határozatok 

által megszabottak alapján végezte közművelődési tevékenységét, 

szolgáltatásait. 

Az intézmény törekszik arra, hogy magas szintű kulturális szolgáltatást 

nyújtson, város valamennyi lakosának. 2018. évben az intézmény eljutott 

oda stratégiájában, hogy a közművelődési szolgáltatási, tevékenysége 

mellett minősítse az intézmény egyes tevékenységeit.  Kiemelt stratégiai 

célom volt 2015. augusztusában, hogy az intézmény minőségirányítási 

rendszere elkészüljön és folyamatosan a minőségi irányelvek szerint 

működjön. Négy tevékenységi területen  pályázta meg intézményünk a 

„Minősített Közművelődési Intézmény Cím”- et, -ismeretterjesztés, kiállítás, 

művelődő közösség, rendezvényszervezés tevékenységben, melyet 

intézményünk elnyert három évre. A tanúsítványt 2019. január 22-én 

vehette át intézményünk. 

Az előző év második felében az elavult szabályozási rendszerünket 

vizsgáltuk felül,  kiemelt feladatunk volt, hogy az 1997. évi CXL. törvény 

módosításának és a végrehajtási rendeletének alapján, az intézmény 

vezetése dolgozza át és módosítsa az intézmény dokumentum 

rendszerét, az előírt jogi szabályoknak megfelelően. Október és 

november hónapban ennek módosítását elfogadta a képviselő testület.  Az 

idei esztendőben már csak az adatvédelmi szabályzatunk elkészítése vár 

ránk, melyet megbízásban készít el Dr. Majoros Gabriella aljegyző asszony. 

Vezetőként elkötelezettségem erős a minőség irányában, ennek megfelelően 

alakítottuk az elmúlt évek munkafolyamatait és tevékenységünket.  
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A feladatellátás és eszközgazdálkodás területén a 2018. évben is szem előtt 

tartottuk a gazdaságosság elvét.  

A városban több pályázat is érintette az intézményünk működését és 

gazdálkodását. A pályázatokból származó bérleti díjak, vagy 

rendezvényszervezési bevételek növelték a 2018. évi bevételeinket. 

 

Ezek a bevételekkel járó terembérletek természetesen nagy logisztikát és 

munkát vettek igénybe a kollégák részéről,  hiszen többszörösére növekedett 

az amúgy is 100%é-os teremhasználat.  Napi többszöri átrendezéssel, 

átütemezésekkel, azonban sikerült megoldani az időszakot, bízom abban, 

partnereink megelégedésével, meglévő kapcsolataink sérülése nélkül. 

 

Felújítások, fejlesztések Intézményünkben 2018. esztendőben még nem 

kezdődtek el, terveink szerint erre 2019. tavaszán kerülnek lebonyolításra. 

Addig biztosított a kiegyensúlyozott gazdálkodás, a jövő évben azonban 

szinte biztos lesz a felújítással együtt járó bevételcsökkenés.  A pályázati 

felújítások nem érintik a nagytermet és  kiszolgáló helyiségeit, mosdót, 

öltözőt, 2019-ben a felújításokhoz alkalmazva színpad és 

színpadtechnikai felújítást is terveztünk. 

PARTNERKAPCSOLATOK 
 

Intézményünk jól működő belső és külső partnerhálózatot tart fenn és fejleszt évről 

évre.  Célunk, hogy minden esetben korrekt, megbízható partnerek legyük a velünk 

kapcsolatban lévőkkel. Partnereinket a „Partnerlistákon” tartjuk nyilván, melyet 

folyamatosan frissítünk. Partnereink száma jelentősen növekszik a rendezvényeink 

alkalmával. Külső partnerek: fenntartónk és intézményei, közösségek, 

civilszervezetek, látogatóink, vállalkozók, gazdasági társaságok, beszállítóink, 

előadók, fellépők, művészek, a közművelődési szakma képviselői, szervezetei, 

támogatóink. 

A közművelődési szakmai munka mellett, az intézmény vezetése fontos szerepet 

tulajdonít a partnerkapcsolatok kiépítésére, a meglévő jó kapcsolatok ápolására.   
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Művelődő közösségek 

Törekszünk arra, hogy intézményi és program látogatottságunkat évről évre 

növeljük, ennek megfelelően széles spektrumú közösségekre épülő 

programokat terveztünk. Ehhez kapcsolódva, a 2018-as évben az intézmény 

falai között működő közösségeket és civil szervezeteket aktivizáltuk, hogy 

minél többet vegyenek részt egymás és az intézmény munkájában. Két 

jubiláló közösségünk idén az 50 éves Hagyományőrző Nyugdíjas Klubunk 

és a 20 éves BUDO Egyesület volt, amelynek bemutatkozási és jubiláló 

alkalmat biztosítottunk, év eleji egyeztetések alapján. Együtt ünnepeltük a 

művelődő közösségekkel intézményünk közművelődési minősítési díját, 

melynek „művelődő közösségek” tevékenység dokumentumrendszerének 

elkészítésében aktívan részt vállaltak. Az intézmény falai között működő 

szervezetek aktívan részt vettek a városi rendezvényeken, 

közreműködőként, vendéglátóként. Jótékonysági (karácsonyi, szüreti 

program) gyűjtéseinken is aktívan közreműködtek.   Az intézmény 

munkatársai is kölcsönösen segíti és mentorálja munkájukat, biztosítjuk a 

működés lehetőségüket, igény szerint segítjük a szakmai munkát, igénybe 

veszik az intézmény infrastruktúráját, kedvezményes használattal.  

Köznevelési intézmények 

A helyi partneri együttműködéseken alapuló programokat és 

rendezvényeket 2018-ban is folytatattuk a nevelési intézményekkel 

óvodával -iskolákkal, ezt saját bevételünk terhére végeztük.  Az  

intézményünk humánerőforrásából a technikai alkalmazottak nagy szerepet 

vállalnak abban, hogy az intézménybe érkező pedagógusokat, tanulókat 

berendezett és tiszta környezetben fogadhassuk. Technikai igényeiket 

kielégítsük. 2018-ban gyermekelőadásokkal, próbalehetőségek 

biztosításával, báli helyszínnel, megyei szakmai fórum helyszíneként, 

összevont szülői értekezlet helyszínként,  megyei tanulmányi versenyek 

díjátó ünnepségeinek, valamint iskolai rendezványeknek adtunk helyszínt 

alkalommal. Közös rendezvényeink: Területi szavalóverseny, Zöld hét, 
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Mindenki Karácsonya, ifjúsági színház, filmklub, utazók klubja, 

sportválasztó nap, Születések fája ünnepség, népmese napja, nemzeti 

ünnepek .  

 

Együttműködésünket kiemelten kezeljük, hiszen a  gyermekek tanórán 

kívüli nevelését a művelődésre és az identitás erősítésre elengedhetetlennek 

tartjuk. Az ifjúságfejlesztés központi stratégiánk lesz a következő 5 éves 

tervünkben. Ennek alapjait az intézmény programjaival, működő 

szakköreivel, családi és gyermekprogramokkal alapozzuk meg, így az 

intézményi együttműködések elengedhetetlenek.   

  

Szakmai kapcsolatrendszerünk 

Kiemelt és állandó partnerünk a Derecske Városgazdálkodási Nonprofit Kft., 

a városi nagyrendezvények építésénél állandó humán, illetve infrastrukturális 

segítséget nyújtanak. A jó partneri kapcsolatunk ápolására kiemelt figyelmet 

fordítunk.   

Intézményünk jó partneri kapcsolatot ápol a járási és környező települések 

közművelődési intézményeinek, valamint civil szervezeteinek munkatársaival. 

Segítjük egymás munkáját, akár eszközkölcsönadásról, akár 

programajánlatokról van szó.  2018-ban három alkalommal adtunk otthont  

térségi szakmai konferenciának. Szakmailag segítjük a kisebb települések 

közművelődési szakembereit.  

Rendszeres kapcsolatot ápolunk a Nemzeti Művelődési Intézet központi 

szervezetével, elsősorban a megyei irodájával, kiemelten kezeljük az általuk 

szervezett eseményeket. Képviseltetjük magunkat a Népművelők Egyesülete 

vándorgyűlésén és megyei rendezvényein, együttműködő kapcsolatban állunk 

annak elnökségével is.  
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Az önkéntességen alapuló polgári szervezetekkel, civil társaságokkal, melyek 

intézményünkben működnek és dolgoznak, folyamatos a párbeszédünk. 

Intézményünk bekapcsolódott több pályázati projektbe: a „Cselekvő 

közösségek”,  Zöld város Derecskén….., Mindentől távol a szívhez közel,…..  

Az „Esély Otthon” , Praxis Közösségek Derecskén valamint  a Kulturális 

Intézmények a „Köznevelés eredményességéért pályázati projektbe. Ezek 

növelték intézményünk leterheltségét, de nagy bevételi forrásként is 

jelentkeztek a terembérletek. 

HUMÁNERŐFORRÁS   
 

2018-ban, az intézmény főfoglalkozású dolgozóinak száma 13 fő volt. Öt fő a Munka 

Törvénykönyve alá tartozott, míg nyolc fő közalkalmazott. Bár 2018-ban megszűnt a 

kulturális közfoglalkoztatás, de a korábban már itt dolgozó munkavállalókat, meg 

tudtuk tartani az önkormányzati közfoglalkoztatásban, illetve GINOP pályázaton belül.   

 

Könyvtár intézményegység 

A könyvtári intézményegységet 2018-ban nagy fluktuáció jellemezte.  2018-ban 

történt személyi változás, hiszen egy fő könyvtárosi asszisztens kolléganő 

GYED-en van. A 2017-ben októberben nyugdíjba vonuló könyvtárosunk 

helyére sikerült pályakezdő fiatal könyvtárost alkalmazni, aki 2018. 

augusztusáig volt alkalmazva szerződéssel.  2018. októberével a már GYES-en 

lévő kolléganő ismét munkába állt,    Ezen kívül, 1 fő takarító, 1 fő kulturális 

közfoglalkoztatott segítette a könyvtárban folyó munkát. Bizonytalan, hogy 

marad e a kulturális közfoglalkoztatás . 

Művelődési Központ intézményegység 

A Művelődési Központban: 2 fő felsőfokú közművelődési szakmai munkatárs 

(igazgató, igazgatóhelyettes), 1 fő középfokú végzettségű kulturális munkatárs, 

2 fő adminisztrátor, 1 fő takarító, 1 fő karbantartó végzi tevékenységét.  A büfé 

az előző év december 31-el történő megszűnésével az adminisztrációs 
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munkakört bővítettük, hiszen az intézmény adminisztrációja évről évre 

növekszik, egyre több terhet jelent ennek elvégzése az 1 fő pályakezdő 

kolléganőnek. 

A közfoglalkoztatásban résztvevő munkatársak sok terhet vesznek le a szakmai 

kollégák válláról, bár az állandó bizonytalanság, a motiváció hiánya, az 

alacsony bérezés nagy fluktuációt eredményez.   Ez mindenképpen megoldandó 

kérdés, főleg amiatt is, hogy a kulturális közfoglalkoztatás megszűnik. 

Intézményünkben 7 fő érintett, az ő megtartásuk kiemelt célunk ebben az 

évben. 

Intézményünk nyitva tartását ügyeleti rendszerrel oldjuk meg.  A Művelődési 

Központ intézményegységnél naponta többször kerülnek átrendezésre a termek, 

a napi órarend szerint működő elfoglaltságok miatt. (Értem ez alatt akár a 

nagyterem 400 székkel, asztalokkal történő átpakolását, e mellett a technikai 

beosztású kollégák végzik a plakátozásokat, a levelek kiszállítását, megállító 

táblákat.) 

Nagy terhet jelent az is, hogy 1 fő karbantartó- hangtechnikus végzi a fent leírt 

tevékenységeket,  az intézmények, civil szervezetek és saját rendezvények hang 

és fénytechnikai biztosítását is, hiszen ez a kolléga a napi karbantartási és 

munkaköri leírásában leírt feladatok mellett, gyakran hetente több alakalommal 

is beleértve hétvégét is végzi munkáját. 

Szakmai végzettséggel nem rendelkezik, vezetőként tervem, hogy a jövőben 

képzését segítsük,  hang és fény-technikai, illetve fűtés és gázszerelő képesítés 

megszerzésével. 

Ezt a munkakört is bővíteni kell legalább egy fővel, hiszen a nagy 

munkaleterheltség már több kolléga kiégését okozta.  

Az erőforrás-menedzsmentünkben az intézményünk működésének továbbra is 

problematikus pontja a munkaerő-gazdálkodás. 2018-ban megszűnik a 
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kulturális közfoglalkoztatás, zavartalan működésünk és szakmai munkánk 

érdekében, kollégáinkat megkívánjuk tartani. 3 főt Ginop pályázatban, míg 

másik 2 fő bérét, más pályázatból tervezzük finanszírozni, hogy 

megakadályozhassuk a kollégák más intézménybe történő elvándorlását.  

Képzések 

Az irányítási munkában kiemelt hangsúlyt fektetünk munkatársaink 

képzettségének fejlesztésére, jelenleg is többen tanulnak az intézményből. 

Fontosnak tartjuk a belső képzéseket is, ahol speciálisan az intézményre szabott 

kérdésekről beszélhetünk. Pályázati forrásból 2018-ban 2 fő középfokú 

végzettségű kollégát beiskolázhattunk a NMI által indított szakmai képzésre, 

2019. májusában  középfokú OKJ-s végzettséget szereznek, mint 

közművelődési és közönségkapcsolati szakember. Egy fő adminisztrátor, pedig 

gazdasági menedzser főiskolai képzésen vesz részt.  Szakmai munkakörben 

lévő kollégáink is részt kívánnak venni továbbképzéseken. Mint 

intézményvezető a kiválóság modell képzést kívánom elvégezni, amelyi 2019. 

márciusában indul. A középfokú végzettségű kollégánk diplomamentő nyelvi 

képzésen vesz részt, nyelvvizsgája szintén 2019-ben várható.  Hangtechnikus 

képzésen szintén  pályázat útján 2 fő technikai munkatársunk vesz részt, akik 

már 2018-ban első sikeres modulzárójukon vannak túl.  Kollégáink képzésen 

való részvételét nem volt könnyű összehangolni, valamint  a 

helyettesítéseket megoldani, de mint vezető úgy gondolom ezek a szakmai 

képzések mindenképpen motivációként hatnak majd a kollégák intézmény 

iránti elkötelezettségére. 

Az intézményen belül a művelődési folyamatok szervezésének alapeszköze a 

belső kommunikáció.   Ennek fejlesztése is elengedhetetlenül fontos, amely 

elsősorban a rendezvények lebonyolításánál elengedhetetlen szempont. 

Szakmai kapcsolatrendszerünk építése is fontos célunk 2018-ban. 

Munkatársaink rendszeres résztvevői kulturális tárgyú konferenciáknak, 

szakmai műhelyeknek, szerepet vállalnak azok előkészítésében, 
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lebonyolításában vagy előadóként szerepelnek a programokban. Mind az 

országos, mind a helyi szakmai programokon való rendszeres jelenlétre 

költségvetésünkből idén is fedezetet kívánunk biztosítani, mert ezek a 

kapcsolatok folyamatos tanulási és összehasonlítási lehetőségeket adnak az 

intézmény vezetésének és munkatársainknak.  

RENDEZVÉNYTERV 2018. 

Idei esztendőnk egyik fontosabb mozgatórúgója lesz, a „Családok éve”, 

melynek nem tervezünk külön eseményszálat, sokkal inkább úgy intézzük majd 

feladatainkat, hogy áthassa az intézmény minden tevékenységét.  Eddig is a 

család-centrikusság állt a programjaink központjában, most sem lesz ez 

másként. Idén több együttműködést tervezünk szakmai szervezetekkel, mint pl. 

helyben a Családsegítő intézmény kollektívájával, vagy megyeri 

szervezetekkel.  Külön előadások, író- olvasó találkozókat is tervezünk az év 

második felében ebben a témakörben. 

A 2018. évi támogatott 11 rendezvény mellett, költségtérítéses és ingyenes 

közművelődési programokat egyaránt tervezünk: irodalmi előadások, koncertek, 

kiállítások, szórakoztató estek, színházi estek, ismeretterjesztő előadások 

felnőtteknek, gyermekeknek, közönség találkozók, színházi előadások, 

gyermekkoncertek, gyermekelőadások, gyermekprogramok, mozifilmvetítés is 

helyet kapnak. 

Próbáljuk a lakossági igényeket minél szélesebb rétegben kielégíteni, az 

előző évek színvonalához és minőségéhez hasonlóan. A működési 1%- os 

elvonása idén is nagy terhet jelent majd, hiszen a művelődési központ 

intézményegységnél jelentkező elvonás 2017-ben  megjelent a pénzforgalmi 

adatban. Hozzájárult természetesen ehhez még az évről évre megjelenő Város 

Báli ráfizetés, amelynek kigazdálkodása önmagában is megterhelő az 

intézménynek. Sajnos ez ebben az évben sem lesz másként. 
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KIÁLLÍTÁSOK 

Helyszíne: Derecske Városi Művelődési Központ Könyvtár kiállítóterme, mely 

110 m
2
. A 110 m

2
-es tér meghatározza lehetőségeinket, a kiállítások ezért 

kamara jellegűek. 

45-50db 45x60-os vagy 50x70 cm-es alkotás, műtárgy fér el a falakon és az azt 

kiegészítő paravánrendszeren. A kiállítóterem fényrendszere a kor igényeihez 

igazodik, jó minőségű. A kiállítás szerelését meghatározó modern vezető 

sínrendszer viszont hiányzik.  

Pályázati lehetőséget keresve célszerű lenne megújítani, ezzel elegánsabbá 

tehetnénk kiállításaink megjelenését. A 2018. évi kiállításainkra is jellemző lesz 

a korábbi évek gyakorlata, amely szerint a kiállításaink jelentős része 

rendezvényeink programnyitó eseménye. A Magyar Kultúra Napja, Város 

Napja, nemzeti ünnepeink március 15., október 23. 

A kiállításaink tervezésénél mindig figyelembe vesszük a magyar 

képzőművészet, iparművészet, a népművészet a helyi értékek érdekeit, a kortárs 

magyar művészet változásait, új jelenségeit. 

Minden kiállításhoz készül plakát, meghívó. A kiállításokat reklámozzuk a 

helyi, megyei, országos írott és elektronikus sajtóban, weblapokon. 

 

2018. évi tervezett kiállítások 

 

1.   2018. január  22. 

Magyar kultúra napja alkalmából 

Hertay Mária- Munkácsy díjas grafikus és zománcművész kiállítása 

 című kiállítása 

  

2.   április 

Ásványkiállítás Föld Napja alkalmából  
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3.  2018. június 19. – június 22. 

Város Napi kiállítások- elszármazott alkotók anyagaimból 

  

  

4.  2018. július 17- július 25-ig 

XXII. Hajdú-Bihari Grafikai Művésztelep nyitó kiállítás 

Grosss Arnold grafikusművész emlékkiállítása 

  

  

5.  2018. július 27-augusztus 30 

A XXII. Hajdú-Bihari Grafikai Művésztelep záró kiállítása. 

 

6.  2018. december 5.- december 8 

Járási kisadventi gyermek kézműves kiállítás 

  

7.  2018. december 12.- december 21 

XXIII. Járási Adventi Népművészeti kiállítás és vásár 

  

GYERMEK ÉS FELNŐTT SZÍNHÁZNEVELÉS 

Intézményünk munkatársai a színházi nevelést már gyermekkorban elkezdik, 

amelynek alapja, hogy a gyermekek már óvodás kortól színvonalas és minőségi 

előadásokat láthassanak, színházi körülmények között. Ezt a két szempontot, a 

színházi nevelés két sarkalatos pontjának tartom. Bár intézményünk 

infrastruktúrája elmarad pl. a Vojtina Bábszínház színházi körülményeitől, de 

az előadások minősége kárpótolja az ott meglévő  színházi körülményeket.  A 

Művelődési Központban a színházi élmény minden derecskei gyermek számára 

elérhető, hiszen a magas bábszínházi jegyeket, valamint az útiköltség kifizetése 

sok szülőt megterhel anyagilag. 

Tapasztalat, hogy a „nem formális” tanulás hatékonysága erősebb a színházi 

eszközökön keresztül. A gyermekek sokkal inkább olvasnak a testbeszédből, a 

kis mozdulatokból, az őket körülvevő színekből, fényekből, hangokból, tehát az 

összes érzékszervükkel, teljesen nyitottak az előadások kapcsán.  Ez amellett, 

hogy személyiségfejlődésükhöz, társas kapcsolatuk minőségéhez, ismeretük 

növeléséhez hozzájárul, segíti tanulásukat. 
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Mindez megalapozhatja, hogy a jövőben a hazájukat,  kultúrájukat,  

művészeteket kedvelő felnőttekké vállnak. Évente több gyermek és ifjúsági 

előadást szervezünk elsősorban a téli időszakban, az óvoda és általános 

iskolák segítségével, de a járási településekről: Konyárról, Tépéről, 

Kismarjáról és Hajdúszovátról is szervezünk iskolás csoportokat.  

2018-ban 2 gyermekelőadást tervezünk szeptember- október hónapban a 

Művelődési Központban mindösszesen 1200 fő bevonásával. 

A városban működő gyermek és felnőtt színjátszó csoportok is a 

színháznevelést segítik, 2018-ban 1 gyermek és 1 felnőtt amatőr színházi 

előadást tervez az intézmény. 

Az intézmény munkatársai, a felnőtt lakosság igényeit szolgálva 

szórakoztató és zenés előadásokat esteket szervez. A népszerű Stand Up 

esteken 100- 150 fő vesz részt alkalmanként.  A tavaszi időszakban évek óta 

szervezünk Anyák Napi operett gálát, neves előadókkal. Kilencedik 

Színházi évadunkat nyitjuk majd októberében, évente öt előadást 

bonyolítunk le, amely harmadik éve már teltházas. Ez is bizonyítja, hogy a 

lakossági színháznevelés elérte célját. Hasznot nem termelnek az előadások, 

oka ennek, az előadások megvásárlásának magas ára, míg a bérleteket csak 

minimálisan emelhettünk.   Színházi évadunknál is nagy  hangsúlyt fektetünk a 

kérdőívelemzésre,  figyelembe vesszük a látens igényeket is, bérletek 

áremelkedését nem tervezzük, amennyiben kedvező árfekvésű  előadásokat 

sikerül megvásárolnunk.   

A Nyári színházi est igen nagy népszerűségnek örvendett,  2018-ban is két 

előadást tervezünk a nyári időszakban a Kalocsai Színház partnerünkkel. 

VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK 

A nagyrendezvények közül továbbra is hangsúlyt fektetünk igényes program 

összeállításával a családokra. A tavalyi kulturális kérdőív igényfelmérését 
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mindenképpen figyelembe vesszük, az új-régi rendezvénnyel a szürettel a 

nyarat lezáró, Derecskén régi hagyományokat újraélesztve szervezzük meg, 

elsősorban pályázati forrásból, hiszen önkormányzati támogatást erre nem 

kaptunk 

Városi Nagyrendezvények kiadásait, a művelődési központ munkatársai a 

költségvetésben meghatározott pénzügyi keretek között szervezik. A 

támogatójegyekből, vállalkozói támogatásokból is fordítunk összeget a 

nagyrendezvények programjainak lebonyolítására, bár a szponzori 

támogatás évről évre jelentősen csökken. 

Célunk a színvonal és a minőség megtartása a nagyrendezvények 

programjainál is.  Intézményünk törekszik az „értéket képviselő” 

programelemek megtartására, célja a lakosság minél szélesebb körének 

bevonzása, valamint az, hogy a lakosság ingyenesen jusson a kulturális 

szolgáltatáshoz.  

Az intézményben működő civil szervezetek tagjaira, művelődési közösségekre 

nagyban támaszkodhat az intézmény, akár a programok közreműködéséről 

legyen szó, akár önkéntes segítségnyújtásukról. Ebben kiemelkedő szerepe van 

a derecskei nyugdíjas kluboknak.   

A rendezvények biztosításában a Derecskei Rendőrörs és a polgárőrség 

közreműködik.  A Polgárőrséggel hatékonyabb együttműködést remélünk a 

jövőben, hiszen a rendezvények biztosítása és őrzése külsős cégekkel, a 

programokból vonja el a költséget. Az elmúlt évben őrzésre és rendezvény 

biztosításra 700.000 Ft-ot fordítottunk külső cégektől. 

A nagyrendezvényeknél különös figyelmet fordítunk arra, hogy egyéni jellegeit 

kialakítva szervezzük meg évente.  

DERECSKE VÁROS BÁLJA  
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Az év nyitórendezvénye Derecske Város Bálja.  A tizenegy éve 

megrendezésre kerülő bált az elegancia, a folyamatos újítás jellemzi. Impozáns 

dekorációval, színvonalas programokkal, étel különlegességekkel, 

sztárvendéggel szórakozatja a bálozó vendégeket. Az évek óta sportcsarnokban 

történő megrendezése, úgy munkavégzés szempontjából, mint a költségek terén 

is nagy „kihívás” az intézménynek. A bál látogatottsága nem csökkent az évek 

alatt, de a szervezési költségek és kiadások évről – évre emelkednek.  A bál 

bevételei nem fedezik a kiadásokat, így 2018. év elején, kb. 900.000 forintos 

ráfizetése keletkezett az intézménynek.  Megfigyelhető, hogy a hiány évről 

évre nő, a szolgáltatási díjak növekedése miatt. Számításaink szerint a 

Városbáli belépőjegyek árát 10.000 Ft/fő összegre kellene megemelni, hogy 

ne legyen ráfizetése az intézménynek.  

  

DERECSKEI DISZNÓTOR ÉS HAJDÚ BIHAR MEGYEI TÉLI 

VÁSÁR 

A derecskei disznótor célja, a disznótoros hagyományok átörökítése a fiatalabb 

generációra, testvérvárosokkal való kapcsolat elmélyítése, a hagyomány őrzés 

továbbélése, a határ menti (partiumi) kapcsolatok erősítése.  Megismerhetjük 

testvértelepüléseink hagyományait, kulturális értékeit. 2018-ban Hajdú Bihar 

megyei Önkormányzat kezdeményezésére téli vásárt is szervez harmadik  

alkalommal az intézmény, ennek a célja a nagyszerű megyei termékek, helyi 

termelők portékáinak a bemutatása, téli vásár keretében, örökítve a 

hungarikumok, a helyi értékek fontosságát.  

2017-ben sikeres és nagy látogatottságnak örvendett a rendezvény, kb. 3000 Fő 

fordult meg a főtéren. A rendezvénynél bár törekszünk a költséghatékonyságra, 

a megítélt támogatás mellett saját forrásból kellett a költségek egy részét 

finanszírozni.  A derecskei disznótornál a meghívott sztárok bár többlet 

költséget jelentettek, de mindenképpen élénkítő hatásuk volt, az előző évi 

látogatottsághoz képest. A rendezvény kiadásai évről évre növekednek, a 
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szolgáltatók árnövekedésével. Derecske testvértelepülési kapcsolat ápolásának 

egyik kiemelt nagyrendezvénye. 

VÁROSI ÜNNEPEINK   

A nemzeti ünnepeink megünneplésének innovációs fejlesztése nélkülözhetetlen 

a jövőben, hiszen a felnövekvő generáció egyre érdektelenebb múltunk 

történelmünk iránt, a helyi identitásuk sem megfelelő.  

Olyan újításokat tervezünk a jövőben, amely a felnövekvő generáció 

identitásának erősítésére szolgál. Az óvodás korosztálytól egészen a 

középiskolás korig tervezzük bevonni és aktivizálni a tanulókat.   Nagy 

népszerűségnek örvendett a meghirdetett rajzpályázat, amely a színházteremben 

teltházas díjátadóval zárult. Ennek jutalmazását, szponzori támogatással Szél 

Gábor segítette. 

Az ünnepi műsorokat is úgy tervezzük, hogy az érintse meg és hasson aktívan a 

diákokra. Itt számítunk az oktatási intézmények pedagógusaira is, hiszen ez 

közös feladatunk és felelősségünk!   

VÁROSI MAJÁLIS 

Derecske egyik központi, több évtizedes hagyományokkal rendelkező 

nagyrendezvénye.   Az egyik legnagyobb látogatottságnak örvendő rendezvény, 

hiszen az első nyári szabadtéri programja a városnak.  

2017-ben, ez a rendezvényünk is megélénkült, soha nem tapasztalt 

látogatottságnak örvendett. A családok, - az egészséges életmód és a 

közösségek kerültek a rendezvény fókuszába immár 2. éve. Ez a tudatos 

építkezés, az ösztönző felhívások, a sportegyesületek aktivitása ehhez mind 

hozzájárultak.  Az idei évben még több civil szervezetet kívánunk megszólítani. 

A helyi fiatal tehetségek bemutatkozásának is lehetőséget adunk a majálison. 

Könnyed családias rendezvény, látogatottsága: 700-  900 fő.  
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DERECSKE VÁROS NAPJA 

A Derecske kiemelt nagyrendezvénye Derecske Város Napja. 

A programok fókuszában elsősorban városunk és azon kívül járásunk 

településeinek természeti és épített örökségeinek,  városunk ezen kincseinek 

bemutatása állnak.  

A Város Napi programok sokszínűek, több réteget és generációt megcélzó 

kulturális programokkal szerveződnek évről évre.  Míg napközben 500- 700 

fő, úgy este az ingyenes koncerten már 1500- 2000 fő vesz részt! A szabadtéri 

nagykoncertek jelentős mértékű áremelése, a pénteki koncertek átgondolását is 

eredményezte, így a jövőben a fő koncert szombati napon lesz megtartva. 

Értékes kiállítás mutatkozik be évről évre a városnapon, és a nap fő ünnepi 

része a kitüntető címek átadása. A város napi programok fontos értékeket és 

színvonalat képviselnek akár önmagukban is, ennek megtartását fontosnak 

érezzük. Természetesen szórakozató programok és sokszínű koncertek is 

színesítik a palettát, de célunk továbbra is, hogy Derecske Város Napja 

Ünnep legyen a város lakosságának! 

 Az idei évben, régi- új rendezvényként szeptember végén, nyárbúcsúztató 

szabadtéri nagyrendezvényként a szüreti hagyományokat kívánjuk 

feleleveníteni a Szentmihálynapi Vígságokkal.  

 Az új rendezvény több szempontból is élénkítő hatással lenne a város 

kulturális életére. 

- Idősebb korosztály bevonásával a szüreti hagyományok felelevenítésre 

kerülnek. (szüretelés folyamata, mustkészítés, lovas szekeres- felvonulás, népi 

hagyományok bemutatása, gasztronómia, programok és előadások a jövőbeli 

bortemplomnál) 
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- Oktatási intézmények és a fiatalabb generáció szélesebb bevonására nyílik 

lehetőség, hiszen már elkezdődött a tanév, könnyen mozgósíthatóak. (szüreti 

kocsi díszítése, játékos vetélkedők gyermekeknek, szüreti kézműveskedés) 

- Civil szervezetek aktív közreműködése: több szervezet is jelezte, hogy szívesen 

vennének részt ezen hagyományok felidézésében. Fogathajtók 

újraszerveződnének, sok éves kihagyás után.   

- A szeptemberi hónapban, a környező településeken nincsen ilyen jellegű 

rendezvény. 

- A családok szívesen vennének részt, nyár végén, egy utolsó szabadéri 

rendezvényen, a lakosság részéről hiányként lépett fel, a szüreti felvonulás és 

szüreti bál is. (Kulturális kérdőív) 

ISMERETTERJESZTÉS 

2018-ban saját bevételből havi rendszerességgel tervezünk ismeretterjesztő 

és tudományos előadásokat. Több tudományágban, korosztályoknak 

megfelelően szervezzük a lakosságot érintő és ismeretüket bővítő 

előadásokat. 

Intézményünk célja az ismeretterjesztő előadásokkal, a tudományok 

népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, az 

általános műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése.  

Kiterjedt mindez, a gyermekek és ifjak iskolán kívüli, és a felnőttek iskolán túli 

művelődésére.  A színes és változatos előadásoknak a  tanulásában, a 

művelődésében nagy jelentősége van. 

február  Agócs Gergely, népzenekutató előadása 

február  Boros Bayer Bogár 

február  Raffay Ernő 

március  Varga Csaba, hegymászó előadása 
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április  Hazajárók 

június  Szabad János előadása 

szeptember Rácz Zsuzsa  

október  Baranyai Valéria aerobic 

november  Gyulai Iván fejlődés 

  

INTÉZMÉNYI LÁTOGATOTTSÁG 

Munkatársaink napi látogatottsági statisztikát vezetnek az intézményünk 

programjai és az intézmény látogatottságát folyamatosan mérve.  2017-ben, 

a statisztikai adataink szerint 75.000 fő látogatta a művelődési központot, 

ez az adat a szabadtéri rendezvényekre nem vonatkozik, így az még csak 

növeli a statisztikai adatokat. A Művelődési Központ intézményegységnél 

rendezvények kapcsán, vásárok, civil összejövetelek, klubok és társas 

találkozások alkalmával látogattak el a lakosok és a térségi polgárok. 

DERECSKEI HÍREK, SAJÁT HONLAP, DERECSKE.HU, 

FACEBOOK 

A Derecskei Hírek hasábjain, minden hónapban helyet biztosított a könyvtár 

könyvajánlójának, valamint az intézmény programjainak, amelyek a 

www.derecske.hu oldalon is megjelennek. 

Két facebook oldala is van az intézménynek, külön a művelődési központ 

programjainak, illetve a könyvtárnak is, az előjegyzésekről való értesítések 

nagy része, a könyvújdonságok, a rendezvények reklámozása és képanyagainak 

bemutatása is fő részben itt történik. Új honlapot is és szerver gép bevezetését 

tervezzük 2018-ban. Ez a dokumentumrendszerünk tárolásához elengedhetetlen, 

illetve az intézményi nyilvánosságnak. A facebook oldalunk rendkívül 

http://www.derecske.hu/
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hatékonyan működik, ennek fejlesztése továbbra is szükséges. Látogatottsága 

nagy, egyes rendezvények eseményei, több mint 150.000 főt érnek el.Az új 

honlappal azonban mindenképpen hatékonyabban tudunk bemutatkozni, 2019-

re online jegyárusítást is tervezünk honlapunkon, valamint youtube csatornát és 

blogot is. 

PÁLYÁZATOK 2017. 

2017-ben, kulturális támogatási felhívásra négy pályázatot nyújtotta be a 

művelődési központ, melyből 2 nyert támogatást az NKA Igazgatóságától.  

Összesen 600.000 Ft összegben.   

A 2017-es évben három EFOP pályázatot is benyújtott az intézmény, Derecske 

Város Önkormányzatának közreműködésével, amelyből ez idáig, egy pályázati 

döntés született, az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés 

eredményességéért 25.000.000 Ft támogatási összeggel, amely az oktatási és 

nevelési intézményeknél (Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI és 

tagintézményeinél, a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium 

és Kollégium, valamint a Derecskei Mese Vár Óvoda és Bölcsőde) fog program 

támogatásként jelentkezni, nem intézményünknél. Intézményünk gesztorként 

jelenik meg benne.  

2018-ban is több pályázatban is el kíván indulni bevételének növelése, és 

programjainak színvonalának emelése érdekében. 

  

Derecske, 2018. február 19. 

 

Nádházi- Tálas Csilla 

igazgató 

Derecske Városi Művelődési Központ 

           és Könyvtár 


