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Görög Demeter Művelődési Ház

Együtt emlékezünk a múltra,
Együtt éljük meg a jelent,
Együtt építjük a jövőt,
ez egy erős közösség ismérve!
BEVEZETŐ
A közművelődés, a kultúraközvetítés egyrészt eszköze, másrészt alakítója a
társadalmi folyamatoknak. Feladatai közé tartozik az életminőség javítása, pozitív
értékek, erkölcsi normák erősítése, kulturális különbségek és esélyegyenlőtlenségek
csökkentése. A közművelődési tevékenységen keresztül lehetőség nyílik az
önkifejezés, az öntevékenység fejlesztésére, a demokrácia tanulására, a
lokálpatriotizmus kialakítására.
A Görög Demeter Művelődési Ház eszközrendszerével a helyi társadalom minden
korosztálya számára biztosítja a pihenés, a szórakozás, a művelődés különféle
formáit, és mindenki számára hozzáférhetővé teszi szolgáltatásait.

1.

AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben is feladatunknak tekintettük, hogy a helyi
társadalom közösségi-, kulturális igényeire figyelve alakítsuk ki a művelődési és a
közösségi együttléteket.
2015. évi tevékenységünk a számok tükrében:
A Görög Demeter Művelődési Ház 2015-ben (a 2015-ös év statisztikai adatai alapján)
mindösszesen 85 228 fő látogatót, közönséget fogadott.
Az elmúlt évben az intézményben a rendszeres művelődési formákban,
közösségekben heti, kétheti rendszerességgel 12 797 fő vett részt. Ezek a
közösségek az adott évben 608 foglalkozást tartottak. A 9 ismeretterjesztő előadáson
576 fő, a 93 kiállítás, filmvetítés, előadó művészeti, szórakoztató, népművészeti,
közösségi rendezvényünkön pedig 41 772 fő vett részt. A 2 nyári táborunkban 60 fő
táborozott. Az intézményünk telephelyein a különböző szolgáltatásainkat 8 133 fő
vette igénybe. Külső szervezetek 76 alkalommal 21 505 fővel tartottak programokat,
oktatást, illetve használták az intézményhálózatban a termeket, eszközöket (1. számú
melléklet).
A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0430 „HATSZÍNVIRÁG” – dinamikus személyiségfejlesztés óvodásoknak és iskolásoknak a hajdúdorogi Görög Demeter Művelődési
Ház szabadidős tevékenységében című projekt fenntartási időszakát éljük és a
szerződésben vállalt kötelezettségeinket teljesítenünk kell. Ennek megfelelően 2015.
évben 2 témanap és 1 kézműves tábor valósult meg 59 gyermek részvételével.
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Filmszínházunkban, a Szabolcs Cinema Kft-vel kötött megállapodásban foglaltak
szerint a legmodernebb technikával, a kor elvárásának megfelelően digitális
formában, havonta egy alkalommal került sor a legújabb mozifilmek vetítésére. A
látogatói létszám éves szinten 1 862 fő volt.
A filmvetítések nézőszáma csak részben ad információt a létesítmény tényleges
látogatói számáról, hiszen éves szinten a művelődési ház rendezvényei, a civil
szervezetek, intézmények programjai és a 12-30 év közötti korosztály hétvégi,
szabadidős programjai több ezres látogatói létszámot eredményeznek.
A Mozi előtere hétvégenként (péntek és szombati napokon) közművelődési
szakember vezetésével és felügyeletével ún. Ifjúsági Pontként működik, ahol olyan
kulturális szolgáltatások valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a fiatalok
személyiségfejlődéséhez, az egészséges életmód kialakításához, valamint a szabadidő
tartalmas, hasznos eltöltéséhez.
A közgyűjteményi épületek látogatói létszáma 2015-ben 3 889 fő volt. Az állandó
és időszaki kiállítások, a tárlatvezetések /osztályoknak, kertbarát köröknek, testvérvárosok delegációinak/, a múzeumpedagógiai foglalkozások, az államalapítás
ünnepének tiszteletére szervezett rendezvény minden résztvevő számára élményt
nyújtott, és pozitív visszajelzéseket eredményezett.
A Helytörténeti Gyűjtemény épületében a fűtési szezon ideje alatt kevesebb
rendezvényt szervezünk, mert a programok alkalmával jelentkező többletenergiafelhasználás költségvetésünkből nem fedezhető.
Feladatellátásunk során mindenkor szem előtt tartottuk a szakmaiságot, a
minőséget és nem utolsósorban a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség
hármas egységét, amely a mai gazdasági körülmények között elengedhetetlen egy
közintézmény működtetésekor.
1.1. A feltételrendszer értékelése
A székhelyépület napjainkban már nem tudja teljes körűen kielégíteni a
közösségi igényt. A korábbi évekhez mérten sem az eszköz, sem a technikai
feltételrendszerünkben nem állt be jelentős változás.
A falugazdászok továbbra is intézményünkben tartják fogadónapjaikat (a hét minden
munkanapján), ennek következtében feladatellátásunk során a három kisteremből
csak kettőt használunk.
Telephelyeink épületeinél kívül és belül is - minden igyekezetünk ellenére folyamatos az állagromlás.
A Helytörténeti Gyűjtemény ugyan impozáns épületként jelenik meg, azonban
a belsőtér salétromossága egyre nagyobb méreteket ölt; a társalkodó falazata
repedezett, a vakolat leszakadt; a nyílászárók festése évek óta várat magára; nincs
megfelelő raktárhelyiség.
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A Tájház épületén 2015 évben megvalósult a fő- és melléképület tetőszerkezetét
fedő nád részleges cseréje, tömörítése és hálózása. A műemléképület
állagmegóvását szolgáló további munkálatok elvégzésére /tapasztás, külső-belső festés,
mázolás/ nem került sor.
A település központi részén álló Mozi épület Hajdúdoroghoz és önmagához mérten
is méltatlanul rossz állapotban lévő közösségi tér. Hangsúlyozni szükséges, hogy a
filmvetítéseken túl ez az épület a művelődési ház azon szerves része, ahol olyan
tevékenységi formák valósulnak meg, amelyeket a központi épület kapacitás
hiányában már nem tud befogadni, illetve nem tud kiszolgálni. Az épület
fűtésrendszere gazdaságtalan; a vizesblokk fűtése hiányos; az előadótermek, az
öltözők és a raktárhelyiségek falazata salétromos. Az udvart határoló kerítés nagyon
rossz állapotban van.
Technikai, tárgyi feltételeinkre jellemző:
 az audiovizuális eszközeink száma és állapota megfelelő,
 az irodai munkát segítő számítógépek száma kevés, állapotuk jó,
 a Mozi telephelyen használt nyilvános internet leállások száma 5,
 az általunk használt (a kistérségtől átkerült) színes fénymásoló gép kiváló,
 a kisteljesítményű irodai nyomtatók a nagyfokú igénybevételnek köszönhetően
elhasználódtak, jelenleg csak egy működik kifogástalanul.
2009. évtől a technikai eszközök szakszerű használata részben, illetve
karbantartása szakalkalmazott hiányában nem megoldott.
A művelődési ház rendelkezésére álló eszközpark (asztalok, székek, kordonok,…)
mind a városi nagyrendezvények, mind a civil szervezetek programjainak sikeres
megvalósítását is szolgálják. Mára olyan nagyfokú a tárgyi eszközök elhasználódása
(fogyása), hogy az eszközök pótlását évente, ahogy azt az anyagi háttér megengedi
folyamatosan meg kell valósítani. Ebben az évben erre az irányítószerv már engedélyt
adott, és részben forrást is biztosított. Bízunk abban, hogy ez a következő évben is
tovább folytatódhat.
Az intézmény 8x8 méteres szabadtéri színpada az elkorhadt deszkázat miatt csak
4x4-es méretben használható. A deszkázat cseréjére ebben az évben sem nyílt
lehetőség.
Személyi feltételeink tekintetében nem történt változás. A munkavállalói
létszám alakulása 2015. decemberben: 1 fő igazgató, 1 fő muzeológus, 2 fő
közművelődési szakember és 2 fő kisegítő. A szakalkalmazottak közül 3 fő felsőfokú,
1 fő középfokú képesítéssel rendelkezik. 1 fő népzeneoktató határozott idejű
megbízási szerződéssel került foglalkoztatásra.
A feladatellátáshoz mérten az állományi létszám nagyon alacsony, ennek
megfelelően szükség lenne legalább 1 fő közművelődési és 1 fő műszaki ügyintéző
szakember alkalmazásával stabilizálni a létszámkeretet. Sajnos, erre évek óta nem
kerülhet sor. A humánerőforrás gondunkat a Polgármesteri Hivatal és a Nemzeti
Művelődési Intézet által biztosított emberi erőforrás (közfoglalkoztatás, nyári diákmunka,
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kulturális közfoglalkoztatás) tette kiegyensúlyozottabbá. 2015-ben a közfoglalkoztatott

munkavállalókkal biztosítottuk az intézmény folyamatos nyitva tartását, az éves
munkatervben rögzített programjaink megvalósulását, illetve az önkormányzat
fennhatósága alá tartozó városi nagyprogramok és programsorozatok szervezési és
operatív feladatainak ellátását.
A művelődési ház dolgozói munkájukat, feladatellátásunkat magas szintű
hivatástudattal és szakmaszeretettel végezték, sokszor erőn felül, kimagasló
teljesítéssel.
A gazdálkodás adatai:
2015-ben az intézmény 26 719 E Ft-os bevételi és 22 237 E Ft kiadási összeggel
rendelkezett.
A bevételi oldal részletezése: önkormányzati (állami) támogatás 23 319 E Ft volt,
melyet az intézmény 2 706 E Ft működési, 439 E Ft felhalmozási és 255 E Ft egyéb
bevétellel egészített ki.
A kiadáson belül a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 15 395 E
Ft, a dologi kiadás 6 100 E Ft, a felhalmozási kiadás 56 E Ft és a felújítási kiadások
összege 686 E Ft volt.
A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0430 „HATSZÍNVIRÁG” projekt menedzsmentje a
pályázat záró pénzügyi elszámolását és szakmai beszámolóját elkészítette, a
Támogatószerv részére benyújtotta, amely befogadást nyert. Az utolsó kifizetést
(1 168 E Ft) megelőző kötelező helyszíni monitoring vizsgálatra 2015. január 13-án
került sor. A felügyelet mind pénzügyileg, mind szakmailag mindent rendben talált, a
még fennmaradó pénzösszeg átutalása megtörtént.

2.

A SZAKMAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE

2.1.

Információs tevékenység

Az információs tevékenységünk elsősorban kulturális információszolgáltatást jelent,
annak csatornáját tekintve, a személyesség és a szóbeliség, valamint a nyomtatott és
az elektronikus forma a jellemző. Célközönségként a város lakosságát, a látogatókat,
a közönséget, valamint az egyéb partnerek közül a fenntartót és a támogatókat
szólítjuk meg. A visszajelzések fogadásában a személyes jelleg dominál, a
rendezvények, programok végén, azok elmúltával szóban kérünk és kapunk véleményt, a továbblépéshez javaslatokat.
Rendezvényeinkről alkalmanként, illetve a mozifilmkínálatról havonta jelentettünk
meg ’házi’ kivitelben, illetve alkalmanként a szolgáltatást végző szervezet által
előállított szórólapot, plakátot, meghívót és készítünk megállító táblákat.
Az információk eljuttatásának egyik leggyorsabban fejlődő eszköze az internet.
Intézményünk saját honlapjának üzembe helyezése folyamatban van, de az
aktualitásokról tájékoztatást nyújtottunk a város honlapján, az egyik legnépszerűbb
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közösségi portálon, illetve a Hajdúdorogi Újság hasábjain.
A mozi épületében internetes teret működtetünk, ahol csütörtök, péntek és
szombat délután késő estig állunk a lakosság rendelkezésére.

2.2.

Ismeretterjesztés, képzési tevékenység

A non-formális, informális tanulási alkalmak a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0430
„HATSZÍNVIRÁG” – dinamikus személyiségfejlesztés óvodásoknak és iskolásoknak a
hajdúdorogi Görög Demeter Művelődési Ház szabadidős tevékenységében című
projekt fenntartási szakaszában önerőből valósultak meg. Az intézmény által
kiajánlott tevékenységi formák célmeghatározása a következő volt: nemzeti kultúránk
értékeinek-; a szűkebb és tágabb környezet épített és szellemi örökségének
megismerése; aktív állampolgárságra és környezettudatosságra nevelés; a
kulturális és a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek közvetítése; esztétikaiművészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. A célkitűzések témanapok és
egy tábor formájában valósultak meg.
Ismeretterjesztő tevékenységünk szerves részét képezik azok a programok,
amelyek a felnövekvő generáció ismeretanyagát gazdagítják, mint pl. helytörténeti-,
múzeumpedagógiai órák, játékos vetélkedők és foglalkozások. Résztvevői ebben az
esztendőben is elsősorban a gyerekek, a fiatalok és az idősek voltak.
Helyet biztosítottunk a városban működő intézmények ismeretterjesztő
programjainak, és természetesen minden olyan kezdeményezést támogattunk, amely
a Hajdúdorogon élők tájékozottságát és ismeretanyagának bővítését szolgálja.
Az intézmény a képzőszervezetek számára szervezőmunkát, termet és eszközöket
biztosít. Ennek megfelelően a Kocsis Autósiskola, Kerékgyártó Mihály nyelvtanár, az
Euterpé Közhasznú Kft. (Miskolc), a MESZAT Intézményfenntartó Központ Alapítvány
(Nyíregyháza) és az IOSZIA Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény
(Gyöngyös) közreműködésével, illetve szervezésében gépjárművezetői, angol,
valamint műköröm építő, konyhai kisegítő, szociális gondozó szakmák elméleti
képzései valósultak meg intézményünkben. A téli-tavaszi időszakban intézményünk is
otthont adott a közfoglalkoztatottak képzéseinek.

2.3.

Kiállítások rendezése

Az intézmény tevékenységében kiemelt szerepe van a kiállítások szervezésének,
elsősorban a képzőművészet területén, a városban és a kistérségben élő amatőr
alkotókkal és hivatásos képzőművészekkel való kapcsolattartásnak. 2015-ben a
művelődési házban 7 alkalommal szerveztünk időszaki kiállítást. A Helytörténeti
Gyűjtemény épületében az állandó kiállítások mellett 2 időszaki kiállítás volt látható.
A közművelődési intézmény folyosóján egész évben megtekinthetők azok a
gyermekmunkák, amelyek a kistérségi rajz- játékkészítő pályázatunkra érkeztek.
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A kiállítások résztvevői véleményüket vendégkönyvben rögzítik, mely visszajelzést
jelent az intézmény számára is.
A kiállításokról részletesebben szólunk a beszámoló 2.5. /rendezvényszervezés/
fejezetében.

2.4.

Művelődő, amatőr művészeti közösségek tevékenysége

A művelődő közösség érdeklődési kör és társas tevékenység szerint elkülönülő
lakossági csoport, és rendszeresen, állandó helyen működik. Intézményünk
infrastruktúrájának rendelkezésére bocsátásával és tevékenységük animálásával
segíti a közösség létrejöttét, működését, a művészeti csoportok munkája
eredményének közönség előtti bemutatását.
Bocskai Népzenei Együttes: A több évtizede működő népzenei hagyományokat
ápoló együttes minden héten hétfői napon tartja foglalkozását.
Szakmai, művészeti vezető: Papp György népzeneoktató
Hajdúdorogi Mazsorett Együttes: Jelenleg különböző korosztályban Óvodás
kiscsoport, Kankalin, Nefelejcs, Napsugár, Margaréta, összevont Jázmin-Gyöngyvirág
csoportok tevékenykednek. Foglalkozásaikat hetente hétfőn, kedden, csütörtökön és
pénteken tartják, illetve, ahogy azt a fellépésekre való felkészülés megkívánja.
Szakmai, művészeti vezetők: Balogh-Tóth Zita és Rácz Kitti mazsorett oktatók
Görög Demeter Kertbarát Kör: A közösség kéthetente hétfői napon tartja teremfoglalkozását.
A kör elnöke és vezetője: Kompár Miklósné
A szakmai előadásokat meghívott vendégelőadók tartják.
Akácos út Nótaklub: A magyar nótát szerető és éneklő közösség foglalkozását
keddi napon tartja, illetve, ahogy azt a fellépésekre való készülés megkívánja.
Szakmai, művészeti vezető: Papp György népzeneoktató
A nótaklub tagjai nem csak a magyar nóták, de a népdalok, bakanóták világában is
otthonosan, sikeresen mozognak.
A közösség minden év februárjában megrendezésre kerülő nótaestje immár várva
várt eseménnyé vált Hajdúdorogon.

Nem az intézmény fenntartásában működő közösségek, csoportok, de rendszeresen
igénybe veszik az intézmény szolgáltatásait, segítségét és támogatását:
Ízisz Hajdúdorogi és Hajdúböszörményi Orientális Hastánccsoport: egy
felnőtt csoport tartja foglalkozását hetente szerdai napon.
Vezeti: Nagy Judit táncoktató
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Hajdúdorogi Szivárvány Hagyományőrző Egyesület tánccsoportja
kórusa: hetente két alkalommal hétfőn és pénteken tartják próbáikat.
Művészeti vezető: Nagy Gizella
Hajdúdorogi Őszidő Kulturális Egyesület
alkalommal, pénteken tartja foglalkozását.
Művészeti vezető: Hrotkó Kornél táncpedagógus

tánccsoportja:

hetente

és

egy

Hajdúdorogi Őszidő Kulturális Egyesület kórusa: hetente egy alkalommal,
csütörtökön tartja foglalkozását.
Vezeti: Kőmíves Edit zenetanár
Zenés női torna: hetente két alkalommal tartják foglalkozásaikat kedden és
csütörtökön.
Vezeti: Szabóné Bocz Valéria oktató
Black Time Tánccsoport: egy gyermek- és egy ifjúsági csoporttal hetente szerdai
napon tartja foglalkozásait.
Vezeti: Elek László táncpedagógus
Shuffle táncműfajt képviselő/Cirom Maláj Akadémia tánccsoport: hetente
egy alkalommal kedden tartotta próbáit.
Csoportvezetők voltak: Nikulik Mátyás és Nagy László

2.5.

Rendezvényszervezés

Rendezvényeink programelemeit úgy alakítottuk, hogy azok közösségi élményt
jelentsenek minden korosztály számára.
Január
/január 22./
Urgyánné Tószegi Erika festőművész kiállítása
A Magyar Kultúra Napja országos programhoz kapcsolódva „Ahogy tetszik” címmel
Urgyánné Tószegi Erika festőművész időszaki kiállítása nyílt meg a művelődési
házban. A festmények hűen tükrözték az alkotó érzéseit, gondolatvilágát pedig a
színek és témák közvetítették a látogatók felé.
A megjelenteket köszöntötte, a tárlatot megnyitotta Csige Tamás polgármester. Az
ünnepségen Holbáné Imre Katalin, a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola zenei ágazatának zongora tanára működött közre.
A tárlatot 2015. február 10-ig látogathatták a művészetbarátok.
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/január 23./
Válogatás a Magyar Kultúra Gyöngyszemeiből című ünnepi műsor
Hagyomány, hogy a Mozi nagytermében a városban működő nevelési, oktatási
intézmények óvodásai, tanárai és tanulói teszik emlékezetessé a műsoros estet. A
kulturális program teltház előtt zajlott, ahol gyermekeink műsora, szereplése szívet,
lelket melengető volt, melyet a hálás közönség nagy tapssal jutalmazott.
Az ünnep méltatására Csige Tamás polgármester urat kértük fel, aki a felkérésnek
eleget téve köszöntötte a megjelenteket, és mondta el ünnepi beszédét.
/január 31./
A Hajdúdorogi Őszidő Kulturális Egyesület évnyitó rendezvénye
A Hajdúdorogi Őszidő Kulturális Egyesület tagsága az évnyitó rendezvényét a
hagyományoknak megfelelően a Mozi épületében tartotta meg. Az egyesület
tevékenységével napról napra bebizonyítja, hogy miképpen lehet az idősebb
korosztályt összefogni, tagjait alkotásra ösztönözni.
Ezen az összejövetelen megismerhettük - Pogácsás Antalné elnök asszony
beszámolója alapján - az egyesület 2014. évben végzett munkáját és az elért
sikereket. Polgármester úr méltatta a közösség értékteremtő tevékenységét, majd a
vacsorát követően lehetőség volt beszélgetésre, táncra, az új év közös köszöntésére.
A tagság az est folyamán köszönetet mondott a meghívott vendégeknek a
támogatásokért, a felajánlásokért és az egész éves önzetlen segítségnyújtásért.
Február
/február 7./
A Görög Demeter Kertbarát Kör Bor- és Pogácsaversenye
A Görög Demeter Kertbarát Kör február 7-én tartotta a 30. Bor- és 12. pogácsaversenyét. A tagok 30 féle borral és 18 féle pogácsával mérettették meg magukat.
A szakmai zsűriben helyet foglaltak Vass Mihály, a zsűri elnöke, Oláh János, Vad
Sándor és Csige Tamás, akik a borokat minősítették. A pogácsákat Fodor Antal
aranykoszorús cukrászmester, a zsűri elnöke, Mislovics Andrea és Vadné Varga Mária
értékelte szakmai szemmel.
/február 13./
Kusztura Sándor festőművész kiállítása
Kusztura Sándor székelyföldi festőművész időszaki kiállítása várta az érdeklődőket a
Görög Demeter Művelődési Ház kiállítótermében, a Nótaest előestéjén. Az alkotó
1995 óta ismert a magyarországi képzőművészeti életben, alkotásai elsősorban a
Hargita világáról „szólnak”. A művészt szoros barátság fűzi több hajdúdorogi
polgárhoz, így az alkotó be- és megmutatkozása sem volt véletlen. A megnyitó
rendezvényét a Bocskai Népzenei Együttes népdal-összeállítása színesítette.
A tárlatot Kusztura Sándor ajánlotta és mutatta be a jelenlévőknek.
A kiállítás március 15-ig volt látogatható.
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/február 14./
Az Akácos út Nótaklub „Ott ahol zúg az a négy folyó…” című műsoros est
A felhőtlen kikapcsolódást ígérő, négy órás előadáson a hajdúdorogi férfikórus
mellett olyan népszerű és elismert előadók léptek színpadra, mint Vargáné Erzsike,
Visser Ágnes, Fodor Sándor nótaénekesek, valamint a Székelyföldről érkezett
Kusztura Sándor festőművész és nótaénekes. Zenei kíséretről Botos Lajos prímás,
valamint Maczó György és cigányzenekara gondoskodott.
A megjelenteket Simon Istvánné, a művelődési ház igazgatója köszöntötte. A
rendezvény műsorközlője Papp György, a nótaklub vezetője volt. A műsoros est
sikeres lebonyolításában a Görög Demeter Művelődési Ház munkatársai vállaltak
hathatós szerepet.
Március
/március 15./
Emlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra – városi
ünnepség
A magyar köztudat és a magyar történeti irodalom két szóval jellemzi 1848/1849
másfél évét: forradalomnak és szabadságharcnak nevezi. Erről emlékezett meg
március 15-én városi ünnepség keretében Hajdúdorog lakossága.
Az ünnepség kezdetén a vasárnapi Szent Liturgia keretében Dalanics Zoltán
parókus úr imádkozott az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseiért a
Görögkatolikus Székesegyházban.
A rendezvény a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola dísztermében folytatódott, ahol Csige Tamás polgármester úr köszöntötte a
megjelenteket őseink tettei előtt tisztelegve.
A történelmi eseményeket szép és tagolt formában a Szent Bazil Görögkatolikus
Általános Iskola 5-6. osztályos tanulói jelenítették meg.
A történelmi visszatekintést Kranyik László, Hajdúdorog város alpolgármestere
tartotta.
Az ünnepi műsor következő állomáshelye a Vasvári Pál tér volt, ahol Pogácsás
György, Hajdúdorog város alpolgármestere mondott ünnepi beszédet.
Kozma Bálint, a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézmény 8. b
osztályos tanulójának szavalata vezette fel azt a 15 intézmény, cég, civil szervezet
képviselőjét, akik koszorút helyeztek el a ’48-as emlékkőhöz.
A Görög Demeter Művelődési Ház munkatársainak összehangolt szervezőmunkája
biztosította, hogy több százan felemelt lélekkel emlékezhettünk 1848. március 15ére, az első felelős magyar kormányra, az áprilisi törvényekre, a polgári átalakulás
folyamatára, az önfeláldozó vitézekre.
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/március 22-23./
Hajdúdorogi Metropólia megalapítása, újra Hajdúdorogra érkezett a
Máriapócsi Könnyező Kegykép
Őszentsége Ferenc pápa 2015. március 20-án megalapította a Magyarországon élő
görögkatolikusok számára a Hajdúdorogi Metropóliát. A Szentatya ugyanezen
hatállyal Kocsis Fülöp hajdúdorogi püspököt nevezte ki a Hajdúdorogi Metropólia első
metropolitájává.
Március 22-én és 23-án a Máriapócsi Könnyező Kegyképet is a hajdúdorogi
székesegyházban tisztelhettük. 1715 augusztusában csodálatos módon a Máriapócsi
Könnyező Kegykép másolata elkezdett könnyezni. Ennek a háromszáz éve történt
eseménynek, és az azóta eltelt időszak ajándékainak kívántak méltó emléket állítani
azzal, hogy a 2015. esztendőt a Hajdúdorogi Egyházmegyében a tricentenárium
jubileumi évének nyilvánították.
A Böszörményi úti feszületnél várta a város lakossága a Máriapócsi Könnyező
Szűzmária képet. A színpad feldíszítésében, ünnepélyessé tételében, a háttérinstalláció összeállításában, az előkészületi munkálatokban, a kegykép méltó
fogadásában működött közre a Görög Demeter Művelődési Ház.
/március 23./
Farkas Miklós kiállítása
Farkas Miklós hajdúdorogi amatőr fafaragó időszaki kiállítását Csige Tamás
Hajdúdorog város polgármestere nyitotta meg. A fafaragó alkotásain érezhető a fa
szeretete, tisztelete, és törekvése arra, hogy faragási technikáját művészi szintre
emelje. Munkásságára jellemző, hogy szeret másoknak örömet szerezni.
Farkas Miklós a faragás mellett kerti bútorokat és gyerekjátékokat is készít.
A kiállítás megnyitón közreműködött a Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskola
Csengettyű és Mécses Gyermekkórusa.
A tárlat április 10-ig volt látogatható.
/március 30./
TücsökTanya Játszóház
A játszóház témája a húsvétvárás volt. A Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda Pillangó
és Katica csoport tagjai - Nagyhaju Sándorné, a játszóházat vezető közművelődési
szakember előadásában - elsőként egy kedves mesét hallgattak meg a gyáva nyúlról,
majd ügyesen válaszoltak a feltett kérdésekre. A helyes választ adók egy-egy piros
tojással lettek gazdagabbak.
A mesehallgatást követően a gyerekek élő nyuszit simogattak, majd otthonukat
díszítő ajándéktárgyakat készítettek. A húsvétvárás programját labdajáték, körtánc és
babazsúr színesítette.
/március 30.; március 31; április 1./
Húsvétolás a Helytörténeti Gyűjteményben
A város múzeumi egységébe a gyűjteményért érdemes betérni, ahol a tárgyakból
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történet, a tananyagból pedig életszerű tudás válhat. A Helytörténeti Gyűjtemény és
a kiállításai alapvetően megkívánják, hogy a foglalkozások módszertana túllépjen a
hagyományos iskolai adaptációkon, és a szövegalapú, lineáris, analitikus
megközelítés helyett vizuális alapú, dinamikus megoldásokat alkalmazzon.
Felkészülni egy konkrét csoportra, a foglalkozáson végig aktívan jelen lenni, és
mindenkit mozgásban tartani, minden résztvevőre folyamatosan figyelni, és mindenki
figyelmét fenntartani, rugalmasan alkalmazkodni és kreatívan improvizálni – mindez
igen sok energiát igényel.
A mai diákok jellemzően gyakorlatiasak, gyorsak, önállóak, vizuálisak, egyszerre
több dologra figyelnek, hamar átlátják a nagyobb rendszereket, követik és igénylik a
változatosságot – ezért hihetetlen felfedezést és élményt jelenthet számukra, ha
mindezeket a képességeiket múzeumi és kiállítási környezetben gyakorolhatják.
Húsvétolás a Helytörténeti Gyűjteményben címmel múzeumpedagógiai
foglalkozásra hívtuk a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 4. és 5. osztályos tanulóit, valamint a Hajdúdorogi Egyesített
Napközi Otthonos Óvodák óvodásait.
Mislovics Andrea, a Görög Demeter Művelődési Ház muzeológusa által irányított
program népszerűségét a résztvevők lelkesedése, mindent megoldási vágya jelezte.
A húsvéti ünnepkör hagyományait felölelő programok közül a legkedvesebbnek a
pászkakészítés bizonyult. Mindenki megformázta a saját húsvéti kalácsát, amelyet a
szervezők meg is sütöttek.
A jó, kreatív, ötletes múzeumpedagógiai foglalkozás ismérvei a következők voltak:
 Hét gondoskodó, szakmai segítő - Kinyik Erzsébet, Maczó Jánosné, Miska
Béláné, Oláh Imréné, Simai Sándorné, Szilágyi Jánosné, Török Andrea
 Krisztus-katonák személyes jelenléte, cselekménysorának bemutatása
 Húsvéti kosár összeállítása
 Játékos feladatlap segítségével megfejteni a húsvét jelentéstartalmát
 Egyedi húsvéti képeslapok készítése
 Olvasó fűzése
 Ajtódísz készítése a tavaszi megújulás jegyében
 Tojás formázása agyagból
 Tojáskeresés.
Munkafüzettel igyekeztük összekapcsolni a témafeldolgozást, az ismeretszerzést, és
az interakció folyamatait. A múzeumi foglalkozáson közölt adatok, a „megérintett
tárgyak”, a tapasztalás útján megszerzett ismeretek visszaköszöntek a foglalkoztató
füzetek anyagában is.
A múzeumi foglalkozást követően a résztvevők hazavitték a látottak élményét,
eldicsekedtek szüleiknek a gyűjtemény tárgy-együtteseiről, hogy aztán ők lehessenek
a család tárlatvezetői az ünnepi nyitva tartás alkalmával.
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Április
/április 2 – július 16./
Hajdúk a nagy háborúban című kiállítás a Helytörténeti Gyűjteményben
Egy iskolai téma valós, életszerű szemléltetését, majd a múzeumpedagógiai
program során a diákoknak a téma személyes átélését, szabad értelmezését és
cselekvő feldolgozását segítette elő ez a kiállítás. A program szolgáltatásai:
inspirációra épülő felfedezés és önálló tanulás; kiállítási jelrendszer megfejtése; saját
vélemény kifejezése.
A kiállítás a Görög Demeter Művelődési Ház, a Hajdúsági Múzeum és a Hajdú-Bihar
Megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltár közös szervezésében valósult meg.
/április 5./
Ünnepi nyitva tartás a Helytörténeti Gyűjtemény épületében
Minden érdeklődőt szeretettel vártak a Görög Demeter Művelődési Ház
munkatársai a Helytörténeti Gyűjtemény épületébe, ahol megnézhették a régészeti,
helytörténeti, egyháztörténeti, néprajzi állandó és Hajdúk a Nagy Háborúban című
időszaki kiállítást.
A gyerekeknek játékos feladatot készített és juttatott el Mislovics Andrea
muzeológus, amelyet megoldva húsvét első napján a Helytörténeti Gyűjtemény
épületébe kellett személyesen bevinni. A játékban résztvevők között ajándékokat
sorsoltak ki.
Nagyfokú érdeklődés kísérte a kiállításokat és a játékos próbatételeket is. A
látogatók közül sokan több órát is eltöltöttek a gyűjtemény falai között. A
vendégkönyvbe is sokan bejegyezték, hogy ők itt jártak, és bekapcsolódtak a
programba.
Feladatok:
 Húsvét Hajdúdorogon – játékos rejtvény
 Tojásfestés, locsolóvers írása
 Hajdúdorog kiadványok tükrében
 Szerencsekerék
 Gyöngyfűzés
 Kifestő
 Fogalmak az I. világháború történelméről
Fortuna kegyeltjei:
 Csizmadia Klaudia
 Cservák Péter
 Halmágyi Dorka
 Körtvélyesi Kitti
 Mosolygó Marietta
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/április 8./
Múzeumpedagógiai foglalkozás - ácsmesterség
A Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák óvodapedagógusa - Zsiros
Györgyné - azzal a kéréssel kereste meg a Görög Demeter Művelődési Ház
muzeológusát, hogy az ácsmesterségről általa összeállított tematikai egység
feldolgozása múzeumi szinten is történhessen meg. Ennek a kismesterségnek a
megismertetésére már szervezett óvodai foglalkozást. Ehhez illeszkedett az a
múzeumpedagógiai foglalkozás, melynek helyszíne a Helytörténeti Gyűjtemény
néprajzi állandó kiállítása volt. A program egységei a következőképpen alakultak:
1. ácsmesterség eszközeinek megismerése, kézbefogása
2. Simai Sándor ács „meséje” a mesterség szépségeiről, nehézségeiről
3. ácsszerszámok munka közben – ácsmesterség kipróbálása
4. mesefilm vetítése: Mekk Elek az ezermester – Épületes eset című epizódja
5. Játékos feladatok: ácsmesterség cégérének színezése, pecsétlenyomat
készítése viaszból.
A résztvevő süni csoport minden tagja örömmel vált ácsmesterré. Zárásként, a
„nehéz fizikai munka” után mindenki jóízűen falatozta a finom kenyérlángost.
/április 11./
Barangolás a Helytörténeti Gyűjtemény épületében – ministráns fiúk
találkozója Hajdúdorogon
Szilágyi Gábor igazgató atya vezetésével érkeztek a Helytörténeti Gyűjtemény
épületébe az ország minden tájáról ministráns fiúk. Mislovics Andrea muzeológus
tartott tárlatvezetést nekik. Mesélt Hajdúdorog létrejöttéről, legfontosabb történelmi
fordulópontjairól, hagyományairól, népszokásairól, a kiállítások egységeiről.
A megszerzett tudást rögtön próbára téve egy feladatlap megoldására sarkaltuk a
fiatalokat, akik minden kérdésre igyekeztek pontos választ adni. Természetesen az
odaadó figyelem, az alapos tudás és a lelkesedés meghozta eredményét, három fő
vehetett át nagyon szép ajándékot.
/április 13-24./
Interaktív egészségfejlesztési kiállítás
Két héten keresztül látogathatták az interaktív egészségfejlesztési kiállítást
városunk lakói. A tárlat bemutatta a helytelen táplálkozás, a dohányzás, és a
mértéktelen alkoholfogyasztás káros hatásait.
A szervezők, kiállítók interaktív feladatok segítségével hívták fel a figyelmet az
egészségtudatosságra, a megfelelő táplálkozásra és a rendszeres sportolás
fontosságára.
A program a Görög Demeter Művelődési Ház és a Hajdúböszörmény és Kistérségei
Egészségfejlesztési Iroda közös szervezésében valósult meg.
A kiállítás április 24-ig volt látogatható és „kipróbálható”.
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/április 25./
Rockbuli
Önfeledt szórakozás. Igazi buli. Fergeteges party. Ezekkel a gondolatokkal
jellemezték a résztvevők a rock-estet. 15 évestől 60 évesig minden korosztály
képviseltette magát a rendezvényen, hogy együtt énekelje a 70-es, 80-as évek
zenéjét, megtapasztalja e zenei korszak életérzését, szuper gitárszólót halljon Kranyik
László előadásában, és a mai toplistás számokra is önfeledten szórakozhasson.
A jó hangulatról Orosz Imi és fiai zenekar gondoskodott, amely saját számokkal, és
ismert balladákkal hozta lázba a közönséget.
A jó számok, az alapos szervezőmunka, az igaz, toleráns emberek, a támogatók a
hagyományok továbbélését eredményezik, s így idén is várják a rock katonáit egy jó
bulira a Mozi épületébe.
/április 27./
Koday László festőművész kiállítása
Újszerű, érdekes kiállítást nyitott meg a Görög Demeter Művelődési Ház
kiállítótermében Csige Tamás Hajdúdorog város polgármestere. Koday László képei
festői eszközökkel kifejezett tündérmesék, ezáltal a kiállító-terem „meseországgá”
vált, mert a művész ecsettel mesél…
A festőművész 1960-tól foglalkozik képzőművészettel. Munkásságát több
alkalommal díjazták. 2005-ben alkotói munkája elismeréseként Csokonai-díjat kapott.
Alapító tagja és alelnöke az Országos Képző- és Iparművészeti Társaságnak.
A rendezvény alkalmával a szemet gyönyörködtető, ugyanakkor elgondolkodtató
alkotások, valamint a Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda nagycsoportosainak - Bódi
Mihály, Kujbus Kíra és Péter-Szabó Tímea – műsor-összeállítása a mese világába
„repítették” a megjelenteket.
A tárlat május 20-ig volt látogatható.
Május
/május 1./
Retro Majális 2015
A második alkalommal megrendezett Majális felvonulással vette kezdetét a város
főteréről indulva egészen a Strandfürdőig. A mazsorettesek menettáncát a Devecseri
Citrom Band kísérte, akiket a városban működő intézmények, cégek, baráti
társaságok követtek saját készítésű tábláikkal.
A fürdőre érkezve városunk polgármestere, Csige Tamás ünnepélyes keretek között
köszöntötte a jelenlévőket, s beszéde végén megkérte Czifráné Dr. Urgyán Ilona
jegyzőasszonyt, hogy az első szalagot közösen kössék fel a színpad mellett felállított
májusfára. Ezzel hivatalosan is elkezdődött a májusi forgatag. Művészeti csoportok,
intézmények szalagjai egymás után kerültek fel az egyre színesebbé váló májusfára.
A csoportok szakácsai pedig finomabbnál finomabb ételeket készítettek: főztek
halászlevet, slambucot és különféle pörkölteket. Míg az étkek készültek, elindult a
Retro Véradás is. Ezzel párhuzamosan sor- és ügyességi vetélkedők zajlottak lelkes
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szurkolótábor előtt.
A gyerekeket ingyenes ugráló vár, lovaglási lehetőség, sétakocsikázás, Paintballozás
várta. A színpadon a helyi művészeti csoportok és a meghívott sztárvendégek
színvonalas produkciói követték egymást: mazsorett bemutató, a Hajdúdorogi Móra
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Premier zenekara szórakoztatta
a közönséget.
Peter Srámek szórakoztató műsora közben az eső is megérkezett, ám a rajongókat
ez sem tántorította el. Az Őszidő Kulturális Egyesület ének és tánckara is színpadra
lépett.
A tánckar műsorszámát követően Csige Tamás polgármester úr kihirdette a
versenyszámok eredményit, majd megköszönte a fellépőknek a színvonalas
produkciókat, a felvonulásban résztvevőknek, a Görög Demeter Művelődési Ház
dolgozóinak és a Polgármesteri Hivatal munkatársainak a szervezésben, illetve a
lebonyolításban vállalt munkáját.
Az estét Bódi Guszti és Bódi Margó mindenkit megmozgató műsora zárta.
/május 8./
Kenyérlángos sütés a Tájház kemencéjében
Anda Mihályné és Som Tiborné vezetésével a Bohóc csoport óvodásai kóstolhatták
meg a dédanyáink kedvencét, a kemencében sült kenyérlángost a Tájház udvarán.
Mislovics Andrea néprajz szakos tanár múzeumpedagógiai foglalkozást tartott 30
óvodásnak, valamint mindazoknak, akik érdeklődtek a lángos készítésének
hagyományos módszere iránt. A gyerekek különböző feladatokban mérették meg
magukat. A néptáncos, rajzos, kirakós és léggömbös játékok között minden bizonnyal
a tésztagyúrást élvezték leginkább, hiszen az óvodások azt az ételt fogyaszthatták el,
melyet önmaguk dagasztottak.
Az ízletes harapnivalóhoz, a Tájház gazdag kiállítási anyaga is társult, melyet
közösen, szakmai tárlatvezetéssel tekintették meg a jelenlévők.
Az 10 kg lisztből készített kenyérlángost Miska Béláné, Pogácsás Antalné, Simai
Sándorné, Szilágyi Jánosné és a Görög Demeter Művelődési Ház munkatársainak
közreműködésével oszthattuk szét, hiszen a munkájuk és szakértelmük nélkül nem
sikerült volna felidéznünk és átörökítenünk ezt az értékes népi tradíciót.
/május 8./
Anyák napi ünnepség a Hajdúdorogi Őszidő Kulturális Egyesület
tagságának
Az egyesület 2015-ben is a Görög Demeter Művelődési Házban tartotta meg anyák
napi ünnepségét.
Pogácsás Antalné, a szervezet vezetője örömét fejezte ki, amiért ilyen sok
édesanya, nagymama tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt.
Elsőként Csige Tamás polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, majd Dalanics
Zoltán parókus úr hittétele következett, amely igen mély tartalommal bírt.
Az édesanyáknak, nagymamáknak a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola zenetagozatos tanulói kedveskedtek ünnepi műsorral.
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Az érzelem-gazdag, megható ünnepség zárásaként, vendégmarasztaló gyanánt a
szervezők - Mislovics Andrea koordinátor közreműködésével - süteményekkel kínálták
a jelenlévőket. Mindeközben Csige Tamás polgármester úr tisztelete jeléül virágot
ajándékozott a hölgyeknek.
/május 20.; május 22./
Múzeumi óra a Helytörténeti Gyűjtemény épületében
A múzeumi óra középpontjában ismerősnek tűnő, mégis nehezen definiálható
alapfogalmak megismerése, kibontása és kreatív fejlesztése állt: a gyűjtemény, mint
kulturális intézménytípus; a néprajz, mint a társadalom megismerésének csatornája;
a kulturális örökség, a kulturális szolgáltatás, nonprofit kulturális vállalkozás, a jelen
és a jövő múzeuma.
A gyűjtemény lelkét ismerték meg azok a diákok, akik Csonka Zoltánné Szakál
Gabriella tanárnő vezetésével ellátogattak a Jaczkovics utca 5. szám alá. A múzeumi
egység lelke a kiállítások tárgy-együttese, amely beszélget, kérdez, „játszik” a
közönséggel. A tárgyak megszólaltatója Mislovics Andrea muzeológus volt.
Az óra végén a diákok játékos vetélkedőben adtak számot látogatói
észrevételükről, nézőpontjaikról, saját véleményükről, tudásukról.
/május 21./
Görög Ibolya protokollszakértő előadása
A Miniszterelnöki Hivatal volt protokoll főnöke, a „Mit és hogyan illik nőknek és
férfiaknak a XXI. században?” témakört felölelve tartotta meg humorral fűszerezett,
de ugyanakkor megfontolandó, a mindennapokban jól alkalmazható, ismeretet adó
előadását.
A különleges témájú előadásra nagy volt az érdeklődés.
A program a Görög Demeter Művelődési Ház és a Mészáros Károly Városi Könyvtár
közös szervezésében valósult meg.
/május 31./
GYERMEK- ÉS SPORTNAP
A napsütéses délután egy kis frissítő tornával indult, ahol a lurkókat és szüleiket a
debreceni Oláh Csaba fitneszedző melegítette be. Több helyszínen is a sport játszotta
a főszerepet: lábtenisz-bemutató, asztalitenisz-verseny, és számos mókás vetélkedő
szórakoztatta a kicsiket.
A legkisebbeket ugráló vár, trambulin, arcfestés, lufi hajtogatás várta, a bátrabbak
énektudásukat is megmutatták a közönségnek.
A Görög Demeter Művelődési Ház munkatársai a szervezési feladatokon túl,
szimatstanddal, kifestőkkel, célbadobó versennyel, dobozművészet és egy perc és
nyersz játékkal szórakoztatták a jelenlévőket.
Meglepetésekben bővelkedett a délután a nagyobbak számára is. A vállalkozó
kedvű gyerekek a petrencés rúdtartó versenyen mutatták meg kitartásukat és
erejüket, majd lazításképpen Zahari Vince MMA bemutatóját tekinthették meg.
Ezt követően az ovisok varázslatos táncokkal léptek a közönség elé. A nagy
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népszerűségnek örvendő mazsorettek színpadra lépését követően a Citrom Maláj
Akadémia utcai táncos produkcióját követhették figyelemmel az érdeklődők.
A Premier zenekar koncertje után a 3-5 éves gyermekekből álló Fuszulyka
néptánccsoport üdítő produkciójával kápráztatta el a közönséget. Míg a szülőket
Czanik Balázs Capoeira aerobikoktató vette kezelésbe, addig az apróságokat Csernik
Szende sepsiszentgyörgyi mesemondó interaktív székely meséje hozta lázba.
Csige Tamás polgármester köszöntőjét és a versenyszámok eredményhirdetését
követően Tóth Andi, a 2014-es X-Faktor győztese lépett színpadra és zárta a
rendezvényt.
Június
/június 1-6./
XX. VÁROSNAP
Több ezren kapcsolódtak be a kulturális programokba, és szórakoztak önfeledten a
hajdúdorogi városhét rendezvénysorozatán. A Görög Demeter Művelődési Ház
munkatársai állították össze és koordinálták az egy hetes programot, amely
megmutatta értékeinket, vallásunk szépségét, múltunk összetettségét, valamint
kitüntető figyelem irányult a városunkért tenni akarók irányába.
/június 1./
Lúdas Matyi című folkmusical
A városnapi rendezvénysorozat kezdeteként a Mandala Dalszínház előadásában
tekinthették meg a gyerekek és szüleik a - 200 évvel ezelőtt megjelent - Lúdas Matyi
című művet, musical feldolgozásban.
Az élményszerűségen és a tudás megszerzésén túl polgármesteri meglepetés várta
a gyermekeket. Az előadáson megjelent csoportok, osztályok közül három szerencsés
nyertes is egy-egy tálca lúdláb szeletet fogyasztott el az előadás után, stílusosan
kapcsolódva a színdarab címéhez.
/június 4./
A Trianoni békeszerződés 95. évfordulója
1920. június 4-én, pontosan 95 évvel ezelőtt írták alá a Trianoni békeszerződést. A
Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kerítésében
lévő emléktáblánál közös megemlékezésre gyűltek össze városunk lakói.
Mislovics Andrea köszöntője után átadta a szót Csige Tamás polgármesternek,
hogy fogalmazza meg a nap jelentőségét. Kranyik László alpolgármester úr
történelmi visszatekintője után közösen helyezték el a Győrfi Lajos szobrászművész
által készített domborműnél az emlékezés koszorúját.
A rendezvényen Mórás és Szent Bazilos diákok működtek közre.
/június 5./
Imaóra
A XX. Városnapi ünnepségsorozat hétvégéje - a „Görögkatolikus hitéhez
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leghűségesebb város, Hajdúdorog” címhez méltón - péntek délelőtt imaórával
kezdődött a Görögkatolikus Székesegyházban, ahol Pogácsás György alpolgármester
tartott történelmi visszatekintőt, majd Dalanics Zoltán parókus celebrált szent
liturgiát.
/június 5./
Ünnepi képviselő-testületi ülés
A Városnap egyik legfontosabb egysége az ünnepi Képviselő-testületi ülés, amelyet
a hagyományoknak megfelelően a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola dísztermében tartottak. Az érkező vendégeket Monostory
Viktória, a Szent Bazil Oktatási Központ művész-tanára által készített
rézkarcnyomattal és a hajdúvárosok színeivel fémjelzett szentelt gyertyával várták.
Csige Tamás polgármester ünnepi beszédében köszöntötte a megjelenteket, valamint
testvérvárosaink delegáltjait, akik Székelyudvarhelyről, Nyárádszeredáról, Steiből,
valamint Lubartówból érkeztek.
2015-ben az ünnepi beszédet Tóth Sándor Nyárádszereda polgármestere mondta.
Majd testvérvárosaink delegáltjai tolmácsolták jókívánságaikat Hajdúdorog lakóinak.
Az ülés folytatásaként Csige Tamás polgármester, Kranyik László és Pogácsás György
alpolgármesterek adták át a kitüntető címekkel járó elismerő okleveleket,
emléktárgyakat.
A kitüntetettek tiszteletére ünnepi műsorral készültek a Debreceni Egyetem
Zeneművészeti Karának opera mesterszakos hallgatói és a Hajdúdorogi Móra Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai. Ezt követően a kitüntetettek
nevében Görögh László mondott köszönetet.
Folytatva a hagyományt, miszerint az 50 éves házasokat a városnapi Ünnepi
Képviselő-testületi ülésen köszöntik, Csige Tamás polgármester szeretettel üdvözölte
az idén jubilálókat és részükre Emléklapot, egy szál rózsát, valamint gyümölcskosarat
nyújtott át.
Az est a Strandfürdőn folytatódott, ahol az ovisok, mazsorettesek, táncosok, a
Happy Gitár Zenekar, valamint Nótár Mary szórakoztatta a nagyérdemű közönséget.
/június 6./
Városnap szombat
A hagyományoknak megfelelően a kispályás labdarúgó torna döntőjével indult a
városnapi szombat reggel. Négy csapat közül a JÄGER Söröző focistái bizonyultak a
legjobbnak, akik idén 3. alkalommal nyerték meg a rangos versenyt. A torna legjobb
kapusa Kántor Gábor, aki a Gyuri Söröző csapatát erősítette, a legjobb
mezőnyjátékos címnek pedig Pogácsás György, a JÄGER Söröző játékosa örülhetett.
A díjakat Csige Tamás polgármestertől vették át városunk focistái.
A hangulatot a Világ Virága néptánccsoport alapozta meg, majd a
hajdúböszörményi Black Time Tánciskola növendékei hip-hop produkciójukkal
kápráztatta el a közönséget. Késő délutántól aztán a város kulturális csoportjai,
együttesei léptek színpadra. Köreinkben köszönthettük Dr. Zacher Gábor toxikológust
és Dr. Csörsz Ilona pszichológust is.
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A nap vendégelőadói voltak a mulatóstós zene sztárpárja, Jolly és Suzy, a 2012-es
év musicalszínésze, Feke Pál, valamint a 25 éves Irigy Hónaljmirigy.
/június 19./
Megyei Vezetőségi Találkozó
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének Hajdú-Bihar Megyei vezetőségi
gyűlését tartották városunkban, a Mozi épületében. A rendezvényen képviseltette
magát Hajdúhadház, Téglás, Debrecen, Földes, valamint a házigazda, a hajdúdorogi
Görög Demeter Kertbarát Kör.
A megjelenteket Csikai Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Szövetség elnöke
köszöntötte, aki elmondta, hogy a találkozót negyedévente rendezik meg más és más
helyszínen, megismerkedve egymás településeivel, városának kultúrájával, valamint a
kertbarát körök munkásságával.
Csige Tamás polgármester a városban folyó közmunkaprogram keretében végzett
mezőgazdasági tevékenységeket mutatta be.
Ezt követően Kompár Miklósné, a Görög Demeter Kertbarát Kör elnök asszonya
invitálta a jelenlévőket Vass Mihály kertbarát köri tag Attila kertben lévő szőlőjébe,
majd a Székesegyház megtekintése utáni ebédre és az azt követő mulatságra.
Július
/július 6-10./
Egészségügyi szűrés
A Görög Demeter Művelődési Ház egészségügyi szűrésnek adott helyet egy héten
keresztül. Városunk lakói élhettek azzal a lehetőséggel, hogy képet kapjanak
egészségügyi állapotukról.
A szűrés keretében a szakemberek csontritkulást, vércukorszintet, koleszterint,
vérnyomást mértek, és testzsírtömeg százalékot számoltak. Az eredmények
értékelését követően, akinek további kezelésre volt szüksége háziorvosához
irányították.
/július 14./
Lengyel
testvérváros
táborozóinak
fogadása
a
Helytörténeti
Gyűjteményben
Egy város értékeinek felderítését biztosítani nincs nagyobb öröm és boldogság a
világon. Megismertetni a görögkatolikus hitéhez leghűségesebb város történelmét,
múltját, jelenét és jövőjét felemelő érzés. Mindezt játékos formában,
múzeumpedagógiai foglalkozás keretében megvalósítani igen eredményes
vállalkozásnak bizonyult. A szakmai irányítást-szervezést Mislovics Andrea
muzeológus biztosította.
A lengyel táborozók szívvel-lélekkel formázták a pászka kicsinyített verzióját,
teljesítették a feladatokat: rézkarc nyomatot készítettek, bekapcsolódtak a régészeti
feltárásba, a cserépdarabokból egészet alkottak, néprajzi tárgyakat rajzoltak
dobozművészet keretében, kekszgolyót kóstoltak, karkötőt szőttek, bagolyfejes
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botvéget formáztak agyagból, a rajztechnika csodáját láthatták a névbogár című
játéknál. Zárásként a rejtett művészet elnevezésű feladat keretében a résztvevők
számot adtak dobási technikájukról, valamint felismerhették a városnézés során
bemutatott köztéri alkotásokat, intézményeket, jelentős történelmi építményeket,
műemlékeket.
Az egész délutánt átfogó program sikeréhez a következő személyek járultak hozzá:
Simai Sándorné és Szilágyi Jánosné, az Őszidő Kulturális Egyesület tagjai, Zováth
Anikó angoltanár, Monostory Viktória, a Szent Bazil Oktatási Központ művész-tanára
és tanítványai: Fodor Petra és Orosz Anett, valamint a GAMESZ munkatársai.
A lengyel táborozók egységes véleménye így hangzott: jó volt Hajdúdorogon lenni,
élveztük a programokat, különösen érdekesnek tartottuk a város történetét, jelentős
köztéri alkotásait, hagyományait bemutató játékos szórakoztató, élvezetes
múzeumpedagógiai foglalkozásokat.
Ezek alapján megfogalmazhatjuk, hogy a Görög Demeter Művelődési Ház
programjaival hozzájárult ahhoz, hogy a lengyel táborozók tartalmasan tölthették el
városunkban a szünidejük egy részét.
/július 18./
Debreceni Mathiász János Központi Kertbarát Klub hajdúdorogi látogatása
A Görög Demeter Kertbarát Kör a hagyományoknak és országos szlogenjüknek
megfelelően barátkozik, ápolja kapcsolatát a szomszédos társ-kertbarátokkal. Így
köszönthették Hajdúdorogon a Debreceni Mathiász János Központi Kertbarát Klub
tagjait. Gazdag, tartalmas program keretében felfedezték Hajdúdorog szépségeit,
köztéri alkotásait, megismerték történelmi értékeit.
Csige Tamás polgármester úr köszöntőjében városunk lakóinak összetartozásáról, a
közfoglalkoztatottak értékteremtéséről, a példamutatásról, és a hajdúdorogi jó
gyakorlatokról beszélt.
Ezt követően Mislovics Andrea muzeológus vezetésével a vendégek megtekintették
a központi tereket és a Helytörténeti Gyűjtemény kiállításait. A tárlatvezetésen túl a
vendégek maguk is formázhattak pászkát, készíthettek rézkarcot, sőt totó
formájában számot adhattak a városról megszerzett tudásukról. A programegység
megvalósításában közreműködtek: Kiss Józsefné nyugdíjas, a Szent Bazil Oktatási
Központ diákjai: Orosz Anett és Fodor Petra, Zováth Anikó angoltanár, Papp Dóra és
Simon Edina, a Görög Demeter Művelődési Ház diákmunkás-segítői.
Ezután szakmai program következett: Szilágyi Imre és kedves felesége mutatta be
gazdaságát a vendégeknek. Természetesen megcsodálták a Görögkatolikus
Székesegyházat Dalanics Zoltán parókus szakmai kalauzolásával.
A délután folyamán a kertbarátok finom babgulyást ettek, majd táncoltak, és
önfeledten szórakoztak.
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VI. HAJDÚDOROGI SZABADTÉRI SZÍNHÁZI ESTÉK
A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
díszudvarán felállított színpad olyan előadásokra lett kialakítva, amely egy kisváros
igényeit tökéletesen be tudja tölteni.
A nézőtér 400 főig befogadókész, lehetővé téve, hogy minden érdeklődő
kényelmesen vagy a lelátóról vagy székről nézze végig az előadást. A színpad, az
iskola termei, a Görög Demeter Művelődési Ház munkatársai által végzett szakszerű
előkészületi munkálatok 2015-ben is biztosították az igényes, színvonalas előadások
megrendezését.
Kis és nagy díszletekkel fellépő vándorszínházak, operett előadások, mozgó
színházak felejthetetlen élményt nyújtottak a hajdúdorogi és a környező
településekről érkező színházbarátok számára.
/július 19./
1. előadás: Operett expressz
Hatodik alkalommal rendezték meg a Szabadtéri Színházi Estéket Hajdúdorogon.
Az est folyamán az Operett Színház művészei: Teremi Trixi, Lukács Anita, Vadász
Zsolt, valamint a Jászai-, és Kossuth-díjas Oszvald Marika szórakoztatta a közönséget.
Az Operett Express című előadás este kilenckor vette kezdetét több mint kétszáz
érdeklődődő jelenlétében.
/július 30./
Bükkszentkereszti gyerekek hajdúdorogi kirándulása
A Görög Demeter Művelődési Ház munkatársai a Helytörténeti Gyűjteményben
látták vendégül a bükkszentkereszti táborozókat. A diákok megismerkedtek
Hajdúdorog nevezetességeivel Mislovics Andrea muzeológus vezetésével. Ezután
számos program várta a gyerekeket a múzeumi egységben. A 40 fős diáksereg 10 fős
csoportokban vetélkedett meg egymással.
Nagy sikert aratott az édességkészítés, melyben Szilágyi Jánosné Marika néni
nyújtott segítséget. A gyerekek nemcsak elkészíthették, de meg is kóstolhatták a
kekszes finomságot.
Kipróbálhatták a lúdtollal való írást és a dobozművészetet, Szilágyi Lilivel és
Gergővel. Ezt követően kreativitásukat felhasználva különleges kavicsokat készítettek
akrilfestékkel. Továbbá elsajátíthattak egy egyedi csomózási technikát Zováth
Anikótól.
Az Andrea által elsajátított tudást leellenőrizhették egy tesztlap formájában.
Emellett a fiúk számára legnagyobb élményt nyújtó régészkedésben is kipróbálhatták
magukat.
Simai Sándorné Boriska néni pedig bevezette a résztvevőket a pászkakészítés
rejtelmeibe. Megismertette velük a húsvéti kalács jelképeit. A gyerekek és a tanítók is
nagy lelkesedéssel készítették el sajátjukat kisebb kivitelben.
Vendégeink művészi képeket is hazavihettek, melyet rézkarc lenyomat technikával
készítették, Monostory Viktória művész-tanár és Orosz Anett gimnazista
közreműködésével. A programok zavartalan megvalósítását Kinyik Erzsébet, Papp
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Dóra és Simon Edina segítette.
A rendezvény fénypontja a gyerekek számára az a rejtett művészet volt, amely a
következőkből állt: léggömböket kellett darts-sal eltalálni, majd a lufi alatt megjelenő
fotók alapján fel kellett ismerni a hajdúdorogi nevezetességeket.
Végül tortával köszöntük meg az aktív részvételt, a lelkesedést és a közös élményt.
/július 31./
VI. HAJDÚDOROGI SZABADTÉRI SZÍNHÁZI ESTÉK
2. előadás: Apácák
A színházi esték újabb érdekes színfoltja volt a komikus, humoros, zenés előadás
Voigt Ági főszereplésével.
A szervezési, kivitelezési lebonyolításban működtek közre a művelődési ház
dolgozói.
Augusztus
/augusztus 2./
Bükkszentkereszti gyerekek rendhagyó történelem órája
A bükkszentkereszti gyerekeknek újabb programot szerveztek a Görög Demeter
Művelődési Ház munkatársai: Mislovics Andrea muzeológus, Kinyik Erzsébet és Oláh
Imréné kulturális közösségi munkások.
A tangazdaságba lovas kocsival érkeztek meg a táborozók Orosz László és Kiss
Tibor irányításával. A megérkezést követően Dalanics Zoltán és családja fogadta nagy
szeretettel a kiránduló csoportot, akiknek bemutatták a lovaglás művészetét, a ló és
lovas között kialakuló szeretetteljes kapcsolatot. A lovaglás után a Kerege Klub
jóvoltából íjászkodhattak és nemezelhettek a gyerekek.
A csodálatos, tartalmas délutánt teljessé tette a közös uzsonna: a kenyérlángos.
/augusztus 8./
CSALÁDI DÉLUTÁN – „KÖLYÖKUDVAR”
A Görög Demeter Művelődési Ház szervezésében 17 órakor nyitotta meg kapuját a
Mozi épülete és udvara a Családi délután – Kölyökudvar rendezvénynek.
A nap folyamán a gyerekek számtalan játékban vehettek részt: színeztek; óriás
kirakóztak; gyöngyöt fűztek; megmérettették magukat az „egy perc és nyersz”
játékban és a szimatstandnál; próbáltak minél több pontot szerezni a célbadobó
versenyen; szebbnél szebb rajzokat készítettek aszfalton és dobozban egyaránt. Az
önfeledt kikapcsolódás része volt még a pingpongozás, csocsózás, az ugráló-vár, az
arcfestés és a lufi-hajtogatás.
A nap sztárvendégei Horváth Tamás & Raul voltak, akik a fiatalok örömére
könnyűzenei műsorukkal tették emlékezetessé a rendezvényt.
A rendezvény sikeréhez munkájukkal és szerepvállalásukkal hozzájárultak:
Gyérmán Ágnes, Kinyik Erzsébet és Oláh Imréné kulturális közösségi munkások, a
közösségi szolgálatot teljesítő Pálóczi Dóra, Papp Daniella és Orosz Klaudia, Nagy
Jánosné és Kozma Jánosné, a Görög Demeter Kertbarát Kör tagjai, valamint Ifj.
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Nagyhaju Sándor, Petrus Tamás, Papp Mónika és Ifj. Murvai István.
/augusztus 9./
VI. HAJDÚDOROGI SZABADTÉRI SZÍNHÁZI ESTÉK
3. előadás: Légy jó mindhalálig
A Móricz-Kocsák-Miklós: Légy jó mindhalálig című musical a Mandala Dalszínház
előadásában került bemutatásra.
A Görög Demeter Művelődési Ház munkatársai szervezői munkát láttak el.
/augusztus 19./
ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE
Az államalapítási ünnepség dombormű-avatással vette kezdetét a Hajdúdorogi
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kerítésénél.
Id. Takács Gyula polgári és általános iskola igazgatójáról készült alkotás leleplezése
számos érdeklődőt vonzott. A rendezvény moderátora Mislovics Andrea települési
képviselő köszöntötte a mű alkotóját, Győrfi Ádámot, valamint Takács Gyula fiát,
Takács Attilát.
Szakál György, a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola nyugalmazott címzetes igazgatója beszédében méltatta Takács Gyula
munkásságát.
Az ünnepség folytatásaként a domborművet Csige Tamás polgármester úr, Győrfi
Ádám szobrászművész, valamint Takács Gyula fia, Takács Attila közösen leplezték le.
Ezt követően a hajdúdorogi görögkatolikus hagyományokhoz híven Dalanics Zoltán
parókus áldotta meg a Móra iskola déli kerítéssoránál elhelyezett alkotást.
Az államalapítás emlékére rendezett ünnepség Győrfi Ádám szobrászművész
kiállításának megnyitójával folytatódott a Helytörténeti Gyűjtemény épületében.
Prokai Gábor nyugalmazott lektor nyitóbeszédében a 25 éves ifjú művész
életpályáját, munkásságát mutatta be.
Az államalapításunk évfordulóján Csige József, a Hajdúdorogi Móra Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott címzetes igazgatója
mondott történelmi visszatekintő beszédet.
Beszéde után a Kalkuttai Teréz Anya Általános Iskola cégtábláját, valamint a saját
kezűleg faragott Teréz Anyát ábrázoló domborművet ajándékozott az intézmény
igazgatójának Nagy Margitnak, a Honismereti és Városvédő Egyesület elnökével,
Pappné Papp Irénnel karöltve.
Az Új kenyeret Szaplonczay Gergely segédlelkész áldotta és szentelte meg.
A „Szép kert, szép környezet” program eredményhirdetésére ünnepélyes keretek
között került sor a Helytörténeti Gyűjtemény udvarán. A versenyt a hagyományokhoz
híven a Görög Demeter Kertbarát Kör hirdette meg, melynek célja a kertkultúra
fejlesztése, a tiszta környezet kialakítása, a házak, udvarok, utcák virágosítása.
Az ünnepségsorozat zárásaként az est meglepetés vendége Koroknai Árpád volt,
akit a Társulat című televíziós műsorban ismerhettünk meg. Az énekes az István, a
király című rockoperából ismert számos népszerű dallammal kedveskedett a
jelenlévőknek.

25

Görög Demeter Művelődési Ház
/augusztus 23./
VI. HAJDÚDOROGI SZABADTÉRI SZÍNHÁZI ESTÉK
4. előadás: Mágnás Miska
A magyar irodalom egyik legmeghatározóbb művéből készült két felvonásos
operettet, a Mágnás Miskát láthatták a nézők a Hajdúdorogi Szabadtéri Színházi
Esték záró előadásán. A Görög Demeter Művelődési Ház munkatársai nagy szeretettel
fogadták a színészeket és a színházbarátokat, illetve tevékenységük kiterjedt a
színvonalas szervező munkára is.
/augusztus 29./
HAJDÚDOROGI NYÁRBÚCSÚZTATÓ
VIII. Hagyományőrző Slambucfőző Verseny
Nyolcadik alkalommal valósult meg a slambucfőző verseny Hajdúdorogon. Az évről
évre egyre népszerűbb megmérettetés sikerességét mi sem bizonyítja jobban,
minthogy idén minden eddiginél több, szám szerint 52 csapat, baráti társaság, civil
szervezet, intézmény, művészeti csoport nevezett a rangos eseményre.
A tűzgyújtást követően polgármester úr vendégszerető módon egy üdvözlőitallal
bíztatta a csapatok főszakácsait az étkek készítésére, melyhez a szervezők
biztosították a saját termelésű burgonyát, valamint a tűzifát.
A rendezvényre látogatókat számos szabadidős kikapcsolódási lehetőség várta a
délután folyamán. Míg Barna Pisti zenei kívánságokat teljesített a színpadon, addig a
gyerekeket ugráló vár, lufi-hajtogatás, játékos vetélkedő, arcfestés és rodeószörf
várta, a felnőttek pedig óriáscsocsóban mérték össze tudásukat.
Késő délután a szabadtéri színpadon a helyi kulturális egyesületek tánc- és
énekkarai, a Black Time táncosai, az Emődi Pincegazdák Dalárdája és a Margitai
Borisszák Nóta Egyesületének szórakoztató műsorai követték egymást.
A nap sztárvendégei voltak: Solymos Tóni az Express Együttes oszlopos tagja, aki
örökzöld slágerekkel szórakoztatta a közönséget, majd őt követve lépett színpadra a
fiatal mulatós zenét képviselő testvérpár Sós Fecó és Hencsy.
A véradás sem maradhatott el, ez alkalommal ötvennégyen nyújtottak segítő kezet
embertársaink gyógyulása érdekében.
A négytagú zsűri serényen kóstolgatta az 56 tányérnyi slambucot. A pontozás
során kialakult végeredményt a rendezvény fővédnöke Pogácsás György
alpolgármester hirdette ki, míg a nyereményeket a zsűri további tagjaival közösen
nyújtotta át a slambucfőző díjazottjainak.
Szeptember
/szeptember 12./
HAJDÚK
A
SZIGETEN
–
Kulturális,
gasztronómiai
rendezvény
Tiszaújvároson, a Tisza-szigeten
A Tiszaújvároshoz tartozó Tiszaszederkény igencsak bővelkedik hajdú
hagyományokban. Dr. Kákóczki Balázs történész - a hajdú gyökerekkel foglalkozó könyvében olvashatjuk, hogy Szederkény újjászületése a hajdútelepítésnek
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köszönhető, melyet köztudottan Lorántffy Zsuzsanna hajtott végre 1651-ben. Ennek
kapcsán szervezték meg szeptember 12-én a Tisza-szigeten a „Hajdúk Szigete”
rendezvényt, amelyen Hajdúnánás, Hajdúdorog és Tiszaújváros testvérvárosa, Polgár
képviseltette magát.
Hajdúdorog egy olyan installációval készült, melynek fő és meghatározó
látványelemei a következők voltak: a város múltja, hajdú gyökerei, Bocskai Istvánhoz
fűződő történelmi szálak és a görögkatolikus vallása.
A város képviseletében a Görög Demeter Művelődési Ház munkatársai pászkát,
valamint káposztás kunkorgót kínáltak az érdeklődő résztvevőnek. Hajdúdorog
értékeit felvonultató játékos feladatokba bevonták a fiatalokat és időseket egyaránt,
akik értékes nyereményekben részesülhettek. Nagyon sok Hajdúdorogról
elszármazott kereste fel a város standját, hogy rácsodálkozzon szülővárosa múltjára,
nemes szépségére és finom ízeire.
Ezen a rendezvényen a Hajdúdorogi Szivárvány Hagyományőrző Egyesület
vendégszerepelt, amely tagsága megmutatta magas fokú ének- és tánctudását.
/szeptember 25-október 9./
IX. Hajdúdorogi Kulturális Napok
Kultúránk megismerése, gyakorlása és átörökítése közben olyan ismereteket,
tapasztalatokat és élményeket szerezhetünk, amelyek nem csupán örömet okoznak
nekünk, hanem gazdagabbá is tesznek bennünket, értelmet adnak életünknek,
boldogabbá varázsolják szürke hétköznapjainkat. A programszervező intézmények
segítségével 2015-ben
is értékes, stílusos, szórakoztató,
bemutatkozó
rendezvénysorozatot állított össze a Görög Demeter Művelődési Ház.
A program vezérgondolata mentén válhattunk barátokká a sportrendezvény során;
megismerhettük az igaz barátság jelentőségét a színházi előadás kapcsán; egy
osztály összetartozását a mesék világán keresztül; a kiállítás segítségével pedig életre
kelthettük emlékeinket, felidézve sok-sok örömteli percet; a zene szárnyain még
közelebb kerülhettünk egymáshoz; a tánc varázslatos erejét pedig a nyárádszeredai
Bekecs Néptáncegyüttes hozta el nekünk.
Együttműködve, egymást kiegészítve, összefogva jó igazán tanulni. A program
kapcsán rendhagyó módon, nem az iskolapadban, hanem a szabadban, a könyvtár
olvasótermében vagy a varázsszőnyegén, illetve a múzeumi egység kiállítóterében
juthattunk értékes információhoz, tudásanyaghoz. Gyönyörködhettünk gyermekeink,
unokáink tehetségében, akik barátaikkal folyamatosan keresik helyüket a világban, a
mindennapokban.
A programsorozat kapcsán közösen fedeztük fel egymás értékeit, figyeltünk
egymás munkájára. Ez volt az igazi küldetése a kulturális napoknak.
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/szeptember 25./
IX. Hajdúdorogi Kulturális Napok nyitórendezvénye: IX. Hajdúdorogi
Mesefesztivál - Benedek Elek nyomában című időszaki kiállítás megnyitója,
ünnepélyes díjátadó
Kilencedik alkalommal került sor a Benedek Elek nyomában című időszaki kiállítás
megnyitójára és a mesepályázat nyerteseinek díjazására. Az esemény nyitórendezvénye
volt
a
IX.
Hajdúdorogi
Kulturális
Napok
2015.
évi
rendezvénysorozatának, amely a hagyománynak megfelelően Csige Tamás
polgármester úr köszöntőjével vette kezdetét.
A beérkezett pályaművek közül mind a meseillusztrációk, mind a játékok
önmagukért beszéltek. Ötletesek, színesek, szépek és egyediek voltak. A beérkezett
mesék tartalmi felépítéséről, minőségéről és az összegző tapasztalatokról Kozma
Jánosné nyugalmazott tanárnő mondott néhány értékes, építőjellegű gondolatot,
észrevételt.
A művelődési ház pályázati felhívására 2015-ben 266 gyerek és egy 25 fős osztály
küldött be pályamunkát Hajdúböszörmény, Hajdúnánás és Hajdúdorog általános
iskoláiból. 155 fő készített illusztrációt „A háromágú tölgyfa tündére”, vagy „Az
egerek” című mesékhez. 71 fő készített el 45 db játékot és 39 diák, illetve egy
osztály írt mesét, történetet.
/szeptember 28./
Színházi délután
Dés-Geszti klasszikus musicaljét, A dzsungel könyvét a Hajdúböszörményi Ifjúsági
Musical Színtársulat előadásában tekintették meg a város 3. és 4. osztályos tanulói.
A Mozi nézőterét körbeugráló majmok, rollerező medve és popsztárnak öltözött
varjú tette színesebbé, mosolyt csalva ezzel a gyermekek arcára. A 23 tagú társulat
két felvonásos előadását a közönség vastapssal jutalmazta hétfő délután.
Október
/október 1./
Közös városi éneklés a Petőfi téren
A szervezők közös éneklésre hívták Hajdúdorog lakosságát a barátság jegyében
zajló kulturális napok keretében. A Zene világnapja alkalmából a Szent Bazil Oktatási
Központ és a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
diákjai, a Hajdúdorogi Őszidő Kulturális Egyesület, a Hajdúdorogi Szivárvány
Hagyományőrző Egyesület dalos ajkú tagjai és a zenekedvelő lakosság is szép
számmal képviseltette magát a Petőfi téri parkban.
A Hajdúk kútja előtt Radics Teréz énektanárnő vezetésével csendültek fel a
mindenki számára jól ismert énekek így például a Hej, Jancsika, Jancsika!; Érik a
szőlő; Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő. A hagyományteremtő éneklés az
Örömóda dallamaival zárult, mely 2003-tól az Európai Unió hivatalos himnusza.
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/október 1./
ISMERJ MEG!
A délután folyamán Görögh Imréné, a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanárnőjének vezetésével a város apraja-nagyja birtokba
vette a Móra iskola előtti útszakaszt, ahol a gyerekek és felnőttek közösen festették
fel testvérvárosaink címereit és az Európai Unió zászlóját.
/október 3./
Testvérvárosi delegáció fogadása Hajdúdorogon
Nyárádszeredáról, Lubartów-ból, Stei-ből és Székelyudvarhelyről érkeztek városi
előljárók a Hajdúdorogi Testvérvárosi Találkozóra.
A Görög Demeter Művelődési Ház munkatársai vállalták fel, hogy a vendégeknek
bemutatják a Tájház épületét, a Helytörténeti Gyűjtemény kiállításait, és közösen
barangolnak a város főterén. Minden egységnél különleges feladatok várták
barátainkat: európai uniós kérdések, pászkakészítés, bagolyfejes botvég formázása,
rézkarc „nyomtatása”.
A delegáció tagjai otthon érezték magukat, jó hangulatban, élményekkel
feltöltődve tértek haza.
/október 4./
A Nyárádszeredai Bekecs Néptáncegyüttes ünnepi estje
A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
dísztermében szerveztük meg a Nyárádszeredai Bekecs Néptáncegyüttes ünnepi
estjét. A résztvevőket Csige Tamás polgármester köszöntötte.
A rendezvény első szakaszában a Világ-Virága gyermek néptáncegyüttes, majd a
Hajdúdorogi Őszidő Kulturális Egyesület és a Hajdúdorogi Szivárvány Hagyományőrző
Egyesület tánckarai léptek színpadra.
Az est fénypontja a Fölszállott a páva tehetségkutató verseny 2014-es döntőse, „A
legjobb határon túli előadó” díj büszke tulajdonosa a Bekecs volt. Az egyórás előadás
alatt a közönség egy kollázst láthatott a társulat nagyműsorából, amely a
Hagyatékokból és a Fölszállott a Páván bemutatott erdélyi produkciókból állt. Először
nyárádselyei, majd kis-küküllőmenti, kalotaszegi és marosmenti táncokkal
örvendeztették meg a közönséget Diós Brigitta énekes produkciójával fűszerezve.
A talpalávalót Bartis Zoltán és zenekara szolgáltatta, míg a koreográfiát Benő Barna
Zsoltnak köszönhetjük, aki egyben a társulat vezetője is.
A kiváló produkciót testvérvárosaink - Nyárádszereda, Lubartów és
Székelyudvarhely - delegáltjai is megtekintették, akik a nézőközönséggel együtt
felállva vastapssal jutalmazták a professzionális produkciót.
/október 5./
Közös reggeli torna
Ügyességi játékokkal egybekötött reggeli tornával indították a napot a város
iskoláinak tanulói pénteken. Az esős idő ellenére is szép számmal akadtak mozogni
vágyók, akiket Kalaposné Seres Emese és Major Olivér testnevelő tanárok
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melegítettek be. A tornacsarnokban megrendezett sor- és ügyességi versenyekhez
csatlakoztak felnőttek is, hiszen a mozgás nemcsak a testet, de a lelket is frissíti.
A jókedv, s a közös mozgás egyvelege emlékezetessé varázsolta az együtt töltött
néhány percet.
/október 7./
Kézműves-palánták a Helytörténetiben
Október hetedikén a Helytörténeti Gyűjtemény épületében múzeumpedagógiai
foglalkozás keretében ismerkedtek meg az óvodás gyerekek az agyagozás
mesterségével. Győrfi Ádám szobrászművész és párja Kaplanyi Edina
óvodapedagógus által vezetett foglalkozáson az Egyesített Napközi Otthonos Óvodák
Sarok utcai és a Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda gyerekei kedvük szerint
alkothattak.
A Helytörténeti Gyűjtemény épületében az ovisok és kísérőik megnézték az ifjú
szobrászművész kiállítását is, mely nagy sikert aratott. Nórika című szobra valósággal
elvarázsolta a gyerekeket.
/október 23./
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett városi
ünnepség
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hősi áldozataiért celebrált pannichidával
vette kezdetét a városi ünnepség Hajdúdorogon a Szent Bazil Oktatási Központ
Gimnáziumának kápolnájában.
A Dalanics Zoltán parókus által tartott misét Orosz Imre Miklós települési képviselő
ünnepi beszéde követte az intézmény aulájában. Beszédét a forradalom és
szabadságharc történelmének felelevenítésével kezdte, majd hajdúdorogi és
személyes vonatkozásban emelte ki ötvenhat eseményeit.
Az ünnepi beszédet 1956 üzenete címmel zenés összeállítás követte a Szent Bazilos
diákok közreműködésével.
A műsort követően Csige Tamás polgármester úr hagyományteremtő szándékkal az
1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából Polgármesteri Elismerő
Oklevelet adományozott Dulovics Istvánnak, a Hajdúdorogi Görög Demeter
Polgárőrség tagjának, aki az ÉV POLGÁRŐRE HAJDÚDOROGON kitüntető címben
részesült.
Ezt követően Torbik Sándorné nyugalmazott tanárnő Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet vett át Riczu Juliannától, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Hajdúböszörményi Tankerületének igazgatójától és Nagy Ilonától, a Hajdúdorogi
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola megbízott igazgatójától.
Az ünnepség folytatásaként a tömeg egy 1956-os gyártású Csepel gépjármű
felvezetésével vonult át a Vasvári Pál térre. Az ’56-os forradalom és szabadságharc
emlékkövénél Csige Tamás polgármester tartotta meg emlékező beszédét.
Ünnepi gondolatait követően az erőt, a hitet és a reményt jelképező piros-fehérzöld színű mécseseket gyújtotta meg, és helyezte el az emlékezés koszorúját
Hajdúdorog Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala nevében Czifráné dr.
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Urgyán Ilona jegyzőasszony, dr. Fodor Erzsébet aljegyző és Orosz Imre Miklós
települési képviselővel közösen. Az ’56-os emlékkőnél 18 intézmény, szervezet, cég
helyezte el az emlékezés virágait.
A Görög Demeter Művelődési Ház eredményes szervező munkájának köszönhetően
újra méltón ünnepelhetett Hajdúdorog városa október 23-án.
November
/november 06./
Szakál György kiállítása
Szakál György nyugalmazott címzetes igazgató gobelin képeiből nyílt kiállítás a
Görög Demeter Művelődési Ház nagytermében.
Az alkotó vázlatos életútját Nagyhaju Sándorné, a rendezvény moderátora
ismertette a látogatókkal, majd felkérte Csige Tamás polgármester urat
köszöntőjének, méltató beszédének elmondására, a tárlat megnyitására.
A rendezvényt zongorajátékával Holbáné Imre Katalin, a Móra iskola zenei
ágazatának tanára színesítette.
A december 10-ig látogatható kiállítás kísérőprogramjaként - szervezett formában Szakál György által vezetett bemutató órákon vehettek részt általános iskolás
tanulók, ahol kérdéseket is feltehettek az alkotónak.
/november 15./
Adventi gyertyagyújtás – 1 hétvége
Több százan gyűltek össze november 15-én a Vasvári Pál téren az immár kilencedik
alkalommal felállított adventi koszorú köré, hogy együtt kísérjék figyelemmel a
leghosszabb szál gyertya lángra lobbantását.
Az adventi várakozás azonban kicsit másképp kezdődött az előző évekhez képest.
Az eseményt beárnyékolták a pénteki párizsi terrortámadások, így az elsőként lángra
lobbanó gyertya nemcsak az adventi várakozás kezdetét, hanem ezen cselekmények
áldozatainak emlékét is szimbolizálja.
Mislovics Andrea muzeológus köszöntője után felkérte Dr. Seszták Istvánt, a
Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynökét, hogy áldja meg, majd gyújtsa meg az
adventi koszorú első szál gyertyáját.
A felkérésnek örömmel eleget tevő dr. Seszták István ünnepi köszöntőjében
kiemelte, hogy a Karácsonyra való készülődés, vagyis a negyven napos böjt nem
más, mint az élet maga. Ezért azon kell fáradoznunk, hogy méltón alakítsuk az
életünket ahhoz a hivatáshoz, amire Isten hív bennünket. Ez nem más, mint a maga
az élet. A gyertya, melyet karácsonyi készületünkben gyújtunk, utat mutat,
melegséget hoz és az érkező Krisztus világosságát jelképezi. Ezen gondolatok
szellemében, áldotta meg és lobbantotta lángra az adventi koszorú leghosszabb szál
gyertyáját a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke.
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A rendezvényen a Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium énekkara - Szűcs Magdaléna kóruskarnagy
vezényletével - szívmelengető dallamokkal kedveskedett az egybegyűlteknek.
A koszorút közelről is megcsodáló tömeget a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakácsai által készített érsekszelettel és forró
teával kínálták a művelődési ház és könyvtár dolgozói.
/november 22./
Adventi gyertyagyújtás – 2. hétvége
November 22-én, koradélután ünnepélyes keretek között adták át a Szent Bazil
Oktatási Központ Általános Iskolájának kormányzati támogatásból megépített
rekortán borítású sportpályáját, melyet Kocsis Fülöp metropolita közös imádság után
áldott meg és szentelt fel.
Az ünnepi pillanatokban bővelkedő délután Hajdúdorog főterén folytatódott, ahol
több mint ötszázan várták már, hogy a második szál gyertya is lángra lobbanjon.
Advent második vasárnapján is Mislovics Andrea köszöntötte a megjelenteket, majd
megkülönböztetett tisztelettel üdvözölte Dr. Tiba István országgyűlési képviselőt és
Dr. Simicskó István honvédelmi minisztert. A rendezvény koordinátora az advent
személyes varázsáról, a közösség összetartó erejéről szólt néhány szót a
jelenlévőkhöz.
Ezen gondolatok után adta át a szót a hajdúdorogi felmenőkkel is büszkélkedő
honvédelmi miniszternek, aki ünnepi gondolatait egy tanmesén keresztül osztotta
meg a jelenlévőkkel. Beszédének végén Dr. Simicskó István meggyújtotta az adventi
koszorú második szál gyertyáját.
A gyertyagyújtás alatt a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár
Debrecen Helyőrségi Zenekarának karácsonyváró dallamai csendültek fel. A
szervezők forró teával és mézes zserbóval köszönték meg a jelenlévőknek, hogy a
szakadó eső ellenére is részt vettek az adventi készülődés második hétvégéjén.
/november 29./
Adventi gyertyagyújtás – 3. hétvége
November 29-én, a város főterén, ezúttal is Mislovics Andrea muzeológus
köszöntötte a megjelenteket Csige Tamás polgármester úr nevében, majd nagy
szeretettel kérte meg Kerékgyártó Imrét, a Hajdúdorogi Egyházközség világi elnökét,
hogy ossza meg karácsonyváró gondolatait a hit, remény és szeretet jegyében.
„Ünnepre készülünk, Karácsony ünnepére. Az adventi koszorún hétről hétre
meggyújtott gyertyaszálak egyre növekvő fénye is jelképezi, hogy Isten eljövetelére
készülünk, aki az emberiség sötétségét beragyogó fényként jelent meg a Földön.” hangzott el Kerékgyártó Imre ünnepi beszédében.
A harmadik gyertyaszál lángra lobbanása alatt a Móra Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói varázsoltak karácsonyi hangulatot a város főterére
Holbáné Imre Katalin, Kozma Csenge, Bócz István és Fáczán Gabriella tanárnő
közreműködésével.
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A szervezők a Mórás szakács-angyalkák által készített ínyencek kedvence
süteménnyel és finom meleg teával köszönték meg a hidegben didergő jelenlévőknek
a részvételt.
December
/december 2-3./
Mesés karácsonyvárás a Tájházban - Karácsonyi asztal titkai című
karácsonyi készülődés a Hajdúdorogi Tájházban
Ismerjük-e a karácsonyi asztal titkait? Tudjuk-e, hogy miért kerül az asztalra a
Luca-napon ültetett búza, a pirosra súrolt alma, a fokhagyma, a borsó, bab,
viaszgyertya, cipó? Az asztal alá miért tettek nagyszüleink szalmát, munkaeszközöket,
terményeket? A Görög Demeter Művelődési Ház által szervezett múzeumpedagógiai
foglalkozás ezekre a kérdésekre adott választ.
A Tájház nyújtott otthont a rendhagyó karácsonyváró programoknak december 2án és 3-án. A Görög Demeter Művelődési Ház dolgozói Advent kapcsán a város
általános iskolás nebulóit látták vendégül meseolvasással, kézműves foglalkozással,
közös énekléssel.
Mislovics
Andrea
muzeológus
bemutatta
a
gyerekeknek
városunk
alpolgármestereit, települési képviselőit, bizottsági tagjait, akik előadásában a
Karácsonyi készülődés című mese egy részletét hallgathatták meg.
A mese szárnyán repültek vissza a gyerekek a régi szép időkbe, amikor a
háromfiókos szekrény még sublót névre hallgatott, a kacort pedig szőlőmetszésre, a
mángorlót ruhavasalásra használták, és Jancsi sógor is kóringyálni járt barátaival. A
gyerekek áhítattal figyelték a meséből megelevenedő tárgyak bemutatását, az
ügyesebbek ki is találhatták, hogy mi került a mesében szereplő parasztcsalád
asztalára karácsony idején. Az adventi forgatagban a Petrovics házaspár segítségével
szalmából készítettek díszeket a gyerekek.
Míg a karácsonyi dekorációk készültek a Hajdúdorogi Őszidő Kulturális Egyesület
szakácsangyalai a pitarban sürgölődtek. Frissen sült kalács illata lengte be a Tájház
tiszta szobáját, míg a fenyőfát ékesítő szalmacsillagok elkészültek. Karácsonyi énekek
dallamai hangzottak fel, miközben a kemencében sültek a „madárkalácsok”, melyeket
a diákok a kreatív ajándékkészítés után jóízűen majszoltak el. Búcsúzóul Katona
Mátyásné Marika néni keze munkáját dicsérő mézeskalácsokkal leptek meg minden
diákot a szervezők.
A programadók köszönetet mondtak a mesemondóknak, hogy vidám hangulatot
varázsoltak a Tájházba látogató iskolásoknak.
2015. december 2.
Mesemondók: Mislovics Andrea, Zováth György, Orosz István
Résztvevők: Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3. és 4. osztályos tanulói
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2015. december 3.
Mesemondók: Pogácsás György, Orosz Imre Miklós, Kranyik László
Résztvevők: Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskola 3. és 4. osztályos tanulói
/december 5./
A Görög Demeter Kertbarát Kör évzáró rendezvénye
A Görög Demeter Kertbarát Kör december 5-én rendezte évadzáró fehérasztal
találkozóját a mozi épületében. Az összejövetelre meghívást kaptak és az eseményt
jelenlétükkel megtisztelték a hajdúböszörményi, hajdúhadházi és téglási társ
kertbarát körök küldöttei is.
A közösség éves munkájáról Kompár Miklósné elnök asszony számolt be.
Az évzáró programot Marcsek Mihályné, Nagy Jánosné szavalata, Kalapos Jánosné
és Bódi Péter nótacsokra színesítette. Befejezésül a vendégek humoros színjátékot
láthattak, amelyet a hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium 12. A
osztályos tanulói adtak elő Maunika show címmel.
A hajnalig tartó mulatságon a zenét Anda Mihály szolgáltatta.
/december 6./
Adventi gyertyagyújtás – 4. hétvége
Az adventváró gyertyagyújtás előtt a Mészáros Károly Városi Könyvtár
fennállásának 60. évfordulója alkalmából megjelent kiadványt mutatták be a könyvtár
dolgozói.
A főtéren Mislovics Andrea köszöntötte a megjelenteket, majd tisztelettel kérte fel
Jeles Erzsébet könyvtárvezetőt ünnepi gondolatainak átadására, és a negyedik szál
gyertya meggyújtására.
Jeles Erzsébet karácsonyi útravalójában békességet, szeretetet és meghitt családi
együttlétet kívánva lobbantotta lángra az adventi koszorú negyedik szál gyertyáját.
Az est folyamán a Szent Bazil Oktatási Központ gimnáziumának tanulói betlehemes
játékkal szórakoztatták a megjelenteket, miközben a város polgármestere Csige
Tamás és alpolgármestere Pogácsás György mikulássegédeknek állva egy-egy tábla
csokoládéval ajándékozta meg a gyerekeket.
Ezen az estén sem maradhattak el a meglepetés finomságok, melyet a Hajdúdorogi
Egyesített Napközi Otthonos Óvodák angyalkái készítettek. A mikulássapka süti mellé
forró teát is kínáltak a szervezők.
/december 8-11./
Karácsonyi mese-délelőtt
A Görög Demeter Művelődési Ház dolgozói december elején karácsonyi mesedélelőttre invitálták a város minden óvodását. Az ovisok tátott szájjal követték Rudolf,
a rénszarvas minden tettét, apró-cseprő botlásait, komikus élethelyzeteit, a
szeretetéhségét, az adventi időszakban betöltött szerepét. Hangos kacajjal jelezték,
hogy mennyire magával ragadó a piros orrú rénszarvas.
A mese végén a szervezők pattogatott kukoricával, citromos teával, illetve saját
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kezűleg papírból készített piros orrú rénszarvassal kedveskedtek az apróságoknak.
/december 12./
A Korponai Kiváltságlevél kiadásának 410. évfordulójára emlékeztek a
Petőfi téren
December 12-én, szombaton a Korponai kiváltságlevél kiadásának 410.
évfordulójára gyűltek össze - a 2006 óta a város főterén álló Bocskai lovas szobrnál a Szent Bazil Oktatási Központ és a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói.
Csige Tamás polgármester úr történelmi visszatekintőjében emlékeztetett az 16041606-os szabadságharc eseményeire; Bocskai István hajdúvitézeire, akiket több
kiváltságlevélben földdel és nemesi szabadságjogokkal ruházott fel, ezzel lerakva a
hajdúvárosok alapjait: Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény,
Polgár, Vámospércs és Hajdúdorog települését.
Ezen gondolatok után helyezte el az emlékezés virágait a Bocskai-emlékmű
talapzatán Hajdúdorog Város Önkormányzata nevében. A Bocskai lovas szobornál a
Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Szent
Bazil Oktatási Központ tanárai és tanulói is megemlékeztek hajdú vitézeinkről.
Mislovics Andrea, a rendezvény moderátora a Mészáros Károly Városi Könyvtárban
pénteken megtartott történelmi vetélkedő eredményhirdetésére és az ajándékok
átadására kérte fel Jeles Erzsébet könyvtárigazgatót és Bencze Mihályt, a zsűri
elnökét.
A megemlékezés rendhagyó kvízjátékkal zárult a Petőfi téren, melyen az iskolák
tanulói csapatokat alkotva mutatták meg történelmi tudásukat. Az osztályok között
holtverseny alakult ki, így a szerencsére bízták a szervezők a verseny végkimenetelét.
Fortuna a Szent Bazil Oktatási Központ 8. a osztályos tanulóinak kedvezett, így Ők
örülhettek a Mészáros Károly Városi Könyvtár által felajánlott ajándékcsomagnak.
/december 13./
Kőszínházi látogatás
A Görög Demeter Művelődési Ház évről évre fontosnak tartja, hogy a
hajdúdorogiak eljussanak a főváros, vagy nagyobb városok színházaiba, s ott
felejthetetlen előadásokban legyen részük, sőt találkozhassanak a médiából ismert
színészekkel is.
A sikeres szervezés eredményeként, az intézmény 2015-ben „színházbuszt” indított
Budapestre, a Madách Színházba, ahol a Fekete Péter című előadást láthatták a
színházbarát látogatók.
/december 13./
Adventi gyertyagyújtás – 5. hétvége
Advent utolsó előtti hétvégéjén újfent szép számmal gyűltek össze Hajdúdorog
főterén, hogy részesei legyenek az ünnepi műsornak. A megjelenteknek Mislovics
Andrea szeretettel és tisztelettel mutatta be az est főszereplőjét, aki amellett, hogy
több mint két évtizeden keresztül háziorvosként tevékenykedett a városban, a helyi
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közélet kiemelkedő szereplőjévé is vált.
Dr. Zeleni Ferenc beszédében „az ötödik vasárnap” jelentőségéről beszélt, amely
már az öröm vasárnapja, és különösen felerősíti a szeretet érzését. Az ötödik gyertya
fellobbanása már utal a világ világosságára, jelzi a karácsony bekövetkeztét, a
Megváltó megszületését.
A gyertyagyújtás felemelő pillanatait követően a Szent Bazil Görögkatolikus
Általános Iskola tanulói, Görögh Eszter és Gulyás Petra előadásában csillagjátékot
láthattak a jelenlévők. A diákokkal Papp György, a Bocskai Népzenei Együttes
vezetője szerettette és ismertette meg ezt a karácsonyi hagyományt.
Az Akácos út Nótaklub tagjai - a Hajdúdorogon 1970-es évektől újraéledő, vidám
dramatikus játékukkal - a kecskemaszkos alakoskodással szórakoztatták a
közönséget, ahol a kecske szerepében Bánkus Zoltánt, a Szent Bazil Görögkatolikus
Általános Iskola tanulóját köszönthettük.
A szervezők búcsúzóul túrós süteménnyel és teával ajándékozták meg a hideg téli
este résztvevőit.
/december 19./
Karácsonyi készülődés
A karácsonyra való készülődés jegyében szerveztek kézműves foglalkozást a Görög
Demeter Művelődési Ház munkatársai. Olyan alkotásokban gondolkodtak, amelyek
karácsonykor ékei, díszei lehetnek a lakásnak, szobának, vagy éppen ajándékként
adható át a szeretett személynek. Hiszen tudjuk, a legkedvesebb ajándék a saját
kézzel, igaz érzelemből készített remekmű.
A program felelősei minden korosztály részére készültek feladatokkal, így
hóembert, üdvözlőlapot, karácsonyfadíszt, betlehemet formáztak, rajzoltak, építettek
meg.
Minden résztvevő ünnepi hangulatban, örömmel alkotott, és vitte haza az elkészült
karácsonyi díszeket.
/december 20./
Adventi gyertyagyújtás – 6. hétvége
Több mint ezren gyűltek össze a Hajdúdorog főterén felállított óriás adventi
koszorú körül, hogy tanúi legyenek az utolsó szál gyertya lángra lobbanásának.
A rendezvénysorozat koordinátora, Mislovics Andrea a megjelentek figyelmét
felhívta arra, hogy a gazdag történelmi múltjáról, erős és mély hitéről,
vendégszeretetéről, az összetartozás érzését erősítő közösségépítő rendezvényeiről
méltán híres város jó példával jár elől a környező települések előtt is.
Ezen az estén Csige Tamás polgármester tartott évértékelő beszédet.
A meglepetésekkel tarkított esten a szervezők Szinetár Dóra Jászai Mari-díjas
színész-énekesnő félórás műsorával lepték meg a megjelenteket, aki hamisítatlan
karácsonyi hangulatot varázsolt a város főterére.
A hagyományosan megrendezett karácsonyi versmondó verseny eredményhirdetése mellett sor került a tombolasorsolásra is, ahol számos ajándékcsomag talált
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gazdára.
2015-ben sem maradhattak el a megterített asztalokról a karácsonyváró falatok,
hiszen a Mórás szakács-angyalkák forró teával, frissen sült kolbásszal, forralt borral
és ízletes csokikockával látták vendégül az idelátogatókat.
A szervezőmunka általános érvényű követelménye, hogy nem lehet ad hoc jellegű.
A rendezvények, programok és egyéb összejövetelek sikeres megvalósításához
körültekintő, mindenre kiterjedő figyelemre és munkára van szükség. Az előkészületi
feladatok minden esetben hosszabbak, mint maga a produktum, ami természetesen
a megítéléstől függően lehet jól, vagy kevésbé jól sikerült.
Kulturális, szórakoztató programjaink látogatottak voltak, és a visszajelzések
alapján bátran mondhatjuk, hogy sikeresek (2. számú melléklet).
2.6.

Táboroztatás

/június 22-26./
Ügyes kezek – Nyári kreatív és kézműves tábor
A Görög Demeter Művelődési Ház második alkalommal rendezte meg nyári kreatív
és kézműves táborát. A gyerekek a tábor öt napja alatt megismerték az agyag
tulajdonságait, gyúrták és formázták azt, illetve használták a korongot, amelyen
szakszerű iránymutatással építhették fel agyagedényüket; készítettek bőrből
erszényt; kötöttek és csomóztak rongybabát; szőttek kézi kereten és készítettek
papírképet. A szakmai foglalkozásokat és az ebédet játékos foglalkozások, játszótéri
játék és egy alkalommal közös kirándulás tette emlékezetessé.
Az utolsó napon - az egy hét alatt elkészült tárgyakat - a gyermekek
közreműködésével és kreativitásával kiállítás alá rendeztük, melyben mind a szülők,
mind az alkotók és szakmai közreműködők örömüket lelték.
A gyerekek alkotókedve és vidámsága, valamint a szülők megelégedettsége
igazolta a szervezők számára a tábor eredményességét.
/július 27-31./
Szakmai mazsorett tábor
A tábort negyedik alkalommal szerveztük meg azzal a céllal, hogy az intézmény
keretei között 23 éve működő Hajdúdorogi Mazsorett Együttes csoportjainak tagjai
nyári szabadidejüket hasznosan töltsék el, illetve, hogy a lányok felkészüljenek a
következő év szakmai kihívásaira. A táborban elsősorban a hajdúdorogi csoport tagjai
vettek részt, de érkeztek hozzánk a hajdúnánási formációkból is.
A szakmai foglalkozások ebben az évben is Macskinné Pór Erzsébet, a Magyar
Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnökségi tagjának és tanítványának, valamint
Balogh-Tóth Zita, a Hajdúdorogi Mazsorett Együttes szakmai, művészeti vezetőjének,
illetve Rácz Kitti mazsorett oktató közreműködésével és irányításával zajlottak.
Helyszínül a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
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tornaterme szolgált. A tábor öt napja alatt a művelődési ház épületében lehetőség
nyílt különböző szabadidős foglalkozásokra, ahol többek között a formaruhát színesítő
kiegészítők is elkészültek. A résztvevők egy napot a városi strandon töltöttek el, majd
a zárónapon bemutatásra került a tábor ideje alatt elsajátított közös koreográfia,
melyet a csoporttársak, a szülők, hozzátartozók és barátok nézhettek meg a
közművelődési intézmény udvarán.
A tábor közös vacsorával zárult.

2.7.

Közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás

Közművelődési intézményünknek feladata, hogy bemutassa a helyi, a kistérségi
társadalom kulturális sokszínűségét és gyarapítsa értékeit. Az elmúlt években
mindinkább felmerült az együttműködés igénye, amely a közös programok
szervezését motiválta, összefogásra késztette a helyi és a szomszédos települések
különböző szervezeteit, intézményeit.
Azon dolgozunk, hogy a meglévő kapcsolatrendszerünk tovább erősödjön, valamint
a közös tervezés, cselekvés és a szervezett információáramlás minél hatékonyabban
működjön.
2.8.

Nem programszerű tevékenység

A lakossági, intézményi és szervezetek hirdetései számára térítés ellenében egy
zárható üvegvitrint biztosítunk, amely az intézmény utcafronti falfelületén található.
A művelődési ház folyosóján lévő tárlóban megvásárolható kiadványokat,
hangzóanyagokat helyeztünk el, amelyek egy-egy közösség életét, munkáját mutatják be, illetve azokat a könyveket és füzeteket, amelyek a Hajdúdorogi Honismereti
és Városvédő Egyesület gondozásában jelentek meg, bemutatva Hajdúdorog történelmét és hagyományát.
A hozzánk forduló lakosoknak segítünk a különböző formanyomtatványok kitöltésében, kérelmek megírásában.
A városba turistaként érkező személyeknek és csoportoknak városbemutatást, közgyűjteményi épületeinkben tárlatvezetést tartunk.
A felsőfokú oktatási intézményben tanulók számára gyakorlati helyet nyújtunk,
szakmai anyagokkal, illetve témavezetőként, konzulensként segítjük felkészülésüket.
A Mozi előterében nyilvános internet-használatot, közösségi játékokat
biztosítunk, amelyek a szabadidő eltöltését szolgálják.
2.9.

Kiegészítő szolgáltatások

A művelődési ház adottságait és lehetőségeit más célra is hasznosítjuk. Ezek
családi események, tanfolyamok, fogadónapok, vásárok és termékbemutatók, mely
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rendezvények pénzügyi bevételeinket növelik, és lakossági igényt elégítenek ki (Hit
Gyülekezete, évfordulók és egyéb családi események, Allianz Biztosító Zrt. ügyfélfogadása,
Pártfogói szolgálat).

A művelődési házat és telephelyeit a város intézményei, és a településen működő
civil szervezetek szakmai rendezvényeik, programjaik megvalósításához ingyenesen
vehetik igénybe (alapítványok, egyesületek találkozói és kulturális programjai; civil
szervezetek megbeszélései, szakmai tanácskozások; fórumok; gyermekfoglalkozások;
egészségügyi előadások; zenekari próbák; lakossági fórumok; társasházi-, kamarai gyűlések;
véradás…).

A művelődési ház kiemelt feladatának tekinti a civil szervezetekkel való együttműködést, munkájuk segítését, programjaikban a részvételt, hiszen mindezek által
kapcsolatrendszerünk is bővül.
Technikai, tárgyi eszközeinket (asztalok, székek, poharak) a fenntartó, intézmények,
különböző szervezetek kérték és használták rendezvényeik kivitelezéséhez. Mindezt
ingyenesen biztosítottuk számukra, összesen 51 alkalommal.

3.

Összegzés

Visszatekintve az elmúlt esztendőre azt gondolom, hogy nagyon fontos, szép és
izgalmas szakmai feladatok megvalósításának lehettünk generálói és aktív részesei. A
hétköznapokban, az előttünk álló feladatok megoldásának és teljesítésének
folyamatában nem is gondolunk erre, csak egy-egy ilyen áttekintés alkalmával,
amikor összegezni szükséges a mögöttünk hagyott évet.
A kultúra ügye nem csak az egyének, de a társadalmak életét is jelentősen
befolyásoló, sőt meghatározó ügy, különösen korunkban, amikor egyre jobban
felértékelődik a tudásnak, mint tőkének, erőforrásnak, valamint a társadalmi
kapcsolatokhoz fűződő értékeknek, a szociális tőkének a fogalma.
Tényszerűen megállapítható, hogy a Görög Demeter Művelődési Ház dolgozóinak
2015. évi munkája és teljesítménye eredményes volt. A négy ingatlan, szakszerű,
gondos működtetése, a munkatervben foglaltaknak és az év közben kapott szakmai
feladatoknak az elvárt minőségű megvalósítása, illetve a számszerű mutatók, mind
ezt bizonyítják. Ezért köszönet és elismerés illeti az intézmény valamennyi dolgozóját.
Köszönjük partnereink együttműködését és a sikeres közös munkát!
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Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Kulturális, Ifjúsági és Köznevelési Bizottság!

Köszönjük Önöknek a munkánkhoz
együttműködést és segítséget.

nyújtott

kultúrabarát

magatartást,

Kérem intézményi beszámolónk szíves elfogadását.
Hajdúdorog, 2016. február 25.

Tisztelettel:

Simon Istvánné
igazgató

Mellékletek:
1. számú melléklet: Az intézmény 2015. évi statisztikai jelentése
2. számú melléklet: Az intézmény által szervezett 2015. évi programok és rendezvények
kimutatása
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