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„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 az esélyegyenlőtlenség 
csökkentése. A közművelődési tevékenységen keresztül lehetőség nyílik az 
önkifejezés, az öntevékenység fejlesztésére, a demokrácia tanulására, a 
lokálpatriotizmus kialakítására. 

   A törvényi szabályozás kimondja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása 
közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A művelődési ház 
ennek értelmében, kötelezettsége és szakmai elhivatottsága alapján is, teljes körű 
közművelődési és részben közgyűjteményi feladatot lát el. Tevékenysége kiterjed a 
település lakosságának egészére, az egyénekre, azok minden korosztályát érintve és 
a közösségekre. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a művészeti nevelésre; a helyi 
civil szervezetek működésének szakmai támogatására; a lakosság önszerveződésének 
elősegítésére, a nemzeti és helyi hagyományok ápolására és a non-formális, illetve 
informális tudás megszerzésének biztosítására.

1. AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE
2019. évi tevékenységünk a számok tükrében

   A Görög Demeter Művelődési Ház 2019-ben (a 2019-es év részleges, nem végleges 
statisztikai adatai alapján) mindösszesen 73 450 fő látogatót, közönséget fogadott. 
   Az elmúlt évben az intézményben a rendszeres művelődési formákban, 
közösségekben heti, kétheti rendszerességgel 13 937 fő vett részt. Az 4 
ismeretterjesztő előadáson 533 fő, a 75 kiállítás, filmvetítés, előadó művészeti, 
szórakoztató, népművészeti, közösségi rendezvényünkön pedig 38 127 fő vett részt.    
   A 2 nyári tábor részvevőinek száma 28 fő. Az intézmény különböző szolgáltatásait 
6 045 fő vette igénybe. A külső szervezetek 19 780 fő részvételével tartottak 
programokat, oktatást, illetve használták az intézményhálózat termeit, eszközeit.

   A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0430 azonosítószámú - „HATSZÍNVIRÁG” - dinamikus 
személyiség-fejlesztés 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 
2019 évben 6 tevékenységi forma valósult meg 115 gyermek részvételével. 
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   A tervezett feladatainkat sikeresen teljesítettük, illetve az EFOP-3.3.2-16-2016-
00214 azonosítószámú - „EGYÜTT6ÓK” - Közös lépés a tudás felé a hajdúdorogi 
Görög Demeter Művelődési Ház kulturális szolgáltatásainak tükrében című projekt 
célfeladatainak megvalósításával gazdagodott, fejlődött a szakmai tevékenység, 
illetve korszerűsödtek a közművelődési alapellátást, a szakmai munka minőségbeli 
javulását eredményező technikai, tárgyi eszközök is. 
   Az „EGYÜTT6ÓK” című pályázat 18 hónapos időtartama alatt 30 tevékenységi 
forma valósult meg - heti és havi szakkörök, témanapok, témahetek, kulturális óra és 
verseny formájában. Az elmúlt hónapokban a tervezett szakmai programok 
megvalósításában 33 fő szakmai vezető vett részt. A tevékenységi formák - kisebb 
nehézségek mellett - zavartalanul valósultak meg, a vállalt célkitűzések teljesültek. A 
projekt 2019. szeptember 30-án ért véget. A pályázat Szakmai beszámolóját az 1. számú 
melléklet tartalmazza.

   A feladatok meghatározásakor, így a programkínálat kialakításakor is arra 
törekedtünk, hogy a különböző programelemek egymás felé átjárhatók legyenek, 
azok ugyanis egymás kölcsönhatásában, erősítésében teremtik meg azt a különleges 
légkört, amelyben a látogatókból résztvevők, a prezentációból megismételhetetlen, 
egyszeri élmény lesz, ezáltal a látogatók rendszeres alakítóivá válnak az intézmény 
életének.

   A közművelődési intézmény szellemi és tárgyi eszközrendszerével a „köz” javát 
szolgálja, támogatja, és segíti azokat a kezdeményezéseket, rendezvényeket, 
amelyeket Hajdúdorog Város Önkormányzata, a lakosság egyes csoportjai, a 
civilszervezetek és a településen működő intézmények valósítanak meg.   

   Filmszínházunkban a MOZIMAX Filmszolgáltatóval kötött megállapodásban foglaltak 
szerint a legmodernebb technikával, a kor elvárásának megfelelően digitális 
formában, havonta egy alkalommal került sor a legújabb mozifilmek vetítésére. A 
gyerekek számára szervezett formában matiné előadások is megvalósultak. A 
látogatói létszám éves szinten 1 995 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, a 18-50 év közötti 
korosztály hétvégi, szabadidős programjai és a lakosság köréből érkező 
tevékenységek többezres látogatói létszámot eredményeznek. 

   A közgyűjteményi épületeink látogatói létszáma 2019-ben 603 fő volt. Az állandó 
és időszaki kiállítások, a tárlatvezetések, az „EGYÜTT6ÓK” című projekt keretében 
megvalósult kulturális órák kihelyezett foglalkozásai minden résztvevő számára 
élményt nyújtottak, és pozitív visszajelzéseket eredményeztek. 

1.1. A feltételrendszer értékelése

A központi épületről elmondható, hogy napjainkban már nem elégíti ki a látogatók, 
a létesítményt használók igényét. Folyamatos helyhiánnyal küzdünk, és ehhez 
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párosul, hogy a napi működés során a termeket többször át kell rendezni, ki kell 
takarítani, hiszen egy nap egy-egy terem két, három különböző tevékenységnek ad 
otthont. Gondot jelent számunkra, hogy nincs megfelelő raktárhelyiség. A 
létesítmény nem rendelkezik villámhárító rendszerrel. 
   A falugazdászok továbbra is intézményünkben tartják fogadónapjaikat, ennek 
következtében feladatellátásunk során a három kisteremből csak kettőt 
használhatunk. 

Telephelyek

A Hajdúdorogi Helytörténeti Gyűjtemény impozáns épületként jelenik meg, 
azonban a belső tér salétromossága egyre nagyobb méreteket ölt. Itt papírral vontuk 
be a falat. A társalkodót magába foglaló épületszárny falazata repedezett, a vakolat 
leszakadt. Feltétlenül szükséges lenne az épület belső falazatának, nyílászáróinak 
javítása, festése és mázolása. Az éves intézményi költségvetés erre fedezetet nem 
biztosít.
   Az irányítószerv az elmúlt években a Kubinyi Ágoston program keretében muzeális 
intézmények szakmai fejlesztésére nyújtott be pályázatot, amely egyfelől a 
létesítmény raktárhelyiségeinek rendbetételét, másfelől a pince újrahasznosítását, új 
funkcióval való megtöltését célozta meg. 

Hajdúdorogi Tájház: A fő- és melléképület tetőszerkezetét fedő nád részleges 
cseréje, tömörítése és hálózása 4 évvel ezelőtt valósult meg, állapota még kielégítő. 

   A város központjában elhelyezkedő Hajdúdorogi Mozi esetében hangsúlyozni 
kívánjuk, 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 nem tud befogadni, illetve nem tud kiszolgálni.  
   Az épület fűtésrendszere gazdaságtalan (a gázkazán, a gázkonvektorok és 
gázcsövek teljes körű felújítása, illetve cseréje vált esedékessé), a vizesblokk fűtése 
hiányos, és a nagyterem leépített kárpitozott székei is felújításra szorulnak. 
   Az épület beázását sajnos nem sikerült megszüntetni. 

A gondos munkának és odafigyelésnek köszönhetően mind a székhely, mind a 
telephelyek épülete, környezete tiszta és rendezett.

Felújítási és karbantartási munkálatok 2019-ben
Megvalósult:

 a Hajdúdorogi Tájház tapasztása, külső-belső falfestése és mázolása,  
 a művelődési ház lapos tetőzetének teljes körű felújítása,
 a helytörténeti gyűjtemény pincéjének részleges felújítása. 

Hiányosságok és észrevételek
 A gyűjtemény épületének pincehelyisége raktározási célra továbbra sem felel 

meg. Nem csak az épületstruktúra és a talajviszonyok állapota miatt, hanem a 
munkálatok befejezetlensége okán sem (nyílászárók teljes hiánya, 
falpenészedés, elektromos hálózat kiépítetlensége…).
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 Az elmúlt években megvalósult felújítási és beruházási munkálatok után 
visszamaradó törmelék és szemét elszállítása nem történt meg (helytörténeti 
gyűjtemény udvara).

 A mozi udvarának tereprendezése sem valósult meg.

Technikai, tárgyi feltételeinkre jellemző:
 az audiovizuális eszközeink száma és állapota megfelelő, 
 a szakmai és irodai munkát segítő számítógépek korszerűtlenek, 
 a színes fénymásoló gép jó, 
 a kisteljesítményű irodai nyomtatók működőképesek,
 a székhelyen és a telephelyeken az asztalok, a székek és a tároló szekrények 

száma kielégítő,
 a mozi nagytermének fixen rögzített székei nagymértékben elhasználódtak,
 a kerti bútorok (műanyagszékek és asztalok, sörpad garnitúrák) száma minden 

évben csökken, egyértelműen a fogyóeszköz kategóriába soroljuk. Ezek azok 
az eszközök, amelyek a szabadtéri programok alkalmával kerülnek 
kihelyezésre. Az említett bútorzat beszerzésének ideje 1998-2000, így az 
anyag elöregedésének is köszönhető, hogy használatbavételkor sérülnek. 

Az „EGYÜTT6ÓK” projekt keretében beszerzésre került nagyobb értéket 
képviselő tárgyi eszközök:

 1 db LED televízió, 1 db laptop, 1 db aktív és 1 db passzív hangfal, 1 db 
elektromos zongora, 1 db elektromos gitár, 1 db villanytűzhely, 1 db projektor, 
1 db videokamera, 35 db írólapos szék, 3 db összecsukható asztal, 1 db 
hűtőszekrény, 1 db irodai tárolószekrény.

Személyi feltételeink tekintetében nem történt változás. A munkavállalói létszám 
alakulása 2019. decemberben: 1 fő igazgató /közművelődési szakember/, 2 fő 
közművelődési szakember, 1 fő muzeológus, 1 fő egyéb kulturális foglalkoztatott és 2 
fő kisegítő. A szakalkalmazottak közül 3 fő felsőfokú, 1 fő középfokú képesítéssel 
rendelkezik. 

   Megbízási szerződéssel 1 fő kiscsoportvezető került alkalmazásra, aki a Bocskai 
Népzenei Együttes és az Akácos út Nótaklub hagyományőrző közösségek szakmai, 
művészeti vezetését látta el.     

   A feladatellátáshoz mérten az állományi létszám nagyon alacsony, messze elmarad 
az optimálistól, és az elmúlt tíz év alatt - annak ellenére, hogy az intézmény 
feladatellátásának köre nem változott - fokozatosan csökkent. A jelenlegi statisztikai 
létszámkeret 8 fő, melynek feltöltésére az elmúlt évben sem nyílt lehetőség. 

   Az elmúlt évben 1 fő munkavállaló segítette a feladatellátást, aki az önkormányzati 
közmunkaprogramból került kihelyezésre az intézményhez.

   Az „EGYÜTT6ÓK” Európai Uniós projekt keretében vállalt szakmai feladatok 
ellátása (szakkörök, témanapok, témahetek, kulturális interaktív órák és versenyek) 
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33 fő szakember bevonásával teljesültek. Foglalkoztatásuk határozott időre szóló 
megbízási jogviszony keretében valósult meg, melyre a pályázat nyújtott fedezetet. 

   A humánerőforrás gazdálkodás területén sajnos elmarad az a természetes folyamat, 
amelyben egy szervezet meg tud újulni, azaz építeni tud a felnövekvő generáció 
ismereteire, innovatív gondolkodására és megoldóképességére. Ugyanakkor ezzel 
párhuzamosan elmarad az élettapasztalat, az a gyakorlati és szellemi tudás, illetve 
ismeretátadás is, amely elengedhetetlen a társadalmi, gazdasági folyamatok olajozott 
működéséhez. Az „elöregedés” folyamatának megállítása csak fiatal munkavállalók 
alkalmazásával valósulhat meg, abban az esetben, ha az irányító és felügyeleti szerv 
a megüresedett álláshelyeket (perspektívát adva a munkavállalónak) határozott, vagy 
határozatlan időre szóló kinevezéssel engedélyezi feltölteni.

   A művelődési ház dolgozói munkájukat, feladatellátásukat magas szintű 
hivatástudattal és szakmaszeretettel végezték ebben az évben is, sokszor erőn felül, 
kimagasló teljesítéssel. 

A gazdálkodás adatai
   2019-ben az intézmény 44.132.382 Ft-os bevételi és kiadási összeggel rendelkezett. 
   A bevételi oldal részletezése: önkormányzati (állami) támogatás 30.902.268 Ft, 
Európai Uniós pályázati támogatás 11.830.114 Ft, az intézmény működési bevétele 
tervezetten 1.400.000 Ft. 
   A kiadáson belül a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok (az EU-s 
pályázattal együtt) 29.087.981 Ft-ot, a dologi kiadások (EU-s pályázattal együtt) 
12.167.678 Ft-ot és a felhalmozási kiadások 2.873.723 Ft-ot tettek ki.
   Az „EGYÜTT6ÓK” Európai Uniós pályázat időtartama 2019. szeptember 30-val ért 
véget. A projekt gazdálkodása kiegyensúlyozottnak volt mondható. Az intézmény 
alszámláján még 800.647 Ft összeg szerepel, amely a kiscsoportvezetőknek ki nem 
fizetett egységköltségéből maradt hátra. Ezt az összeget nagy valószínűséggel vissza 
kell utalni a Támogató részére. Ugyanakkor lesznek olyan kiadási tételek is, amelyek 
a pályázatban nem voltak elszámolhatók, azonban a kifizetések megtörténtek. 
Ilyenek a postai és szállítási költségek, valamint a számlavezetési díj. Ezek összege a 
18 hónap időtartamára vetítve 167.000 Ft, melyet szintén a vissza kell utalni a 
Támogató részére.
   A Támogatói szerződésben rögzítettek szerint a Szakmai és pénzügyi elszámolás a 
Támogató felé benyújtásra került, elfogadásáról értesítés még nem érkezett. 

   Összességében elmondható, hogy az intézmény 2019. évi gazdálkodása 
kiegyensúlyozott volt.

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 
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az elektronikus forma a jellemző. Célközönségként a város lakosságát, az irányító és 
felügyeleti szervet, valamint 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.    
   A művelődési ház munkatársai telefonon, e-mailben és személyesen nyújtanak 
felvilágosítást.
   Rendezvényeink, programjaink és a különböző események népszerűsítéséhez 
szórólapot, plakátot, meghívót és megállító táblákat készítünk. 
   Az információk eljuttatásának egyik leggyorsabban fejlődő eszköze az internet.       
Az intézmény rendelkezik saját honlappal, melynek aktualizálása folyamatban van. 
   Aktuális programjainkról tájékoztatást adunk a város honlapján, egyéb közösségi 
portálokon, illetve a Hajdúdorogi Újságban. 
   A mozi épületében - nyitvatartási idő alatt - nyilvános Wifi használatának 
lehetőségét biztosítjuk. 

2.2. Ismeretterjesztés, képzési tevékenység

   Az élethosszig tartó tanulásnak egyik jó modellje, ha az egyén már gyermek-
korában sokféle színtéren tanul, hiszen az információ beépül személyiségébe, 
szokásrendszerébe, olyan versenyképes tudás birtokába jut, mely kulcsfogalma lett 
annak a változó világnak, amelyben élünk. A non-formális, informális tanulási 
alkalmak megteremtését ebben az évben Európai Uniós forrás segítette elő. Az 
intézmény által kiajánlott „óvoda és iskolabarát” tevékenységi formák 
célmeghatározása a következő volt: nemzeti kultúránk értékeinek-; a szűkebb és 
tágabb környezet épített és szellemi örökségének megismerése; a kulturális és a 
társas kapcsolatokra vonatkozó értékek közvetítése; esztétikai-művészeti tudatosság 
és kifejezőképesség fejlesztése; aktív állampolgárságra és környezettudatosságra 
nevelés; a hátrányos helyzetű gyermekek számára vizuális élményt nyújtó 
foglalkozások szervezése. A célkitűzések szakkörök, kulturális órák, témahetek, 
témanapok és verseny formájában valósultak meg szakmai irányítók 
közreműködésével. 
   Az ismeretterjesztő előadások ebben az évben is a civil szervezetekkel közös 
szervezésben, illetve külső előadók felkérésével jöttek létre. Helyet biztosítottunk a 
városban működő intézmények, civil és egyéb szervezetek programjainak. 
Támogattunk, és a rendelkezésre álló erőforrással segítettünk minden olyan 
kezdeményezést, amely a Hajdúdorogon élők tájékozottságát, ismeretanyagának 
bővítését és szórakoztatását szolgálta.
   Az intézmény a képzőszervezetek számára szervezőmunkát, termet és eszközöket 
biztosít. Az elmúlt évben a Görög Demeter Szakgimnázium és Szakközépiskola 
(Debrecen) OKJ-s képzést, a Zágonyi Autósiskola gépjárművezetői oktatást végzett 
az intézményben. 
   Táblázatos formában az „EGYÜTT6ÓK” projekt keretében megvalósult tevékenységi 
formákat a 2. számú melléklet tartalmazza.  
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/március 4./
Növényvédős tanfolyam
   A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Hajdú-Bihar Megyei 
Területi Szervezete és a Görög Demeter Művelődési Ház közös szervezésében 80 
órás II. forgalmi kategóriájú növényvédő szerek vásárlására és felhasználására 
jogosító utóképzés valósult meg.

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. A művelődési ház 
folyosóján egész évben megtekinthetők azok a meseillusztrációk, melyeket a térség 
általánosiskolás-korú gyerekei készítettek a számukra kiírt XIII. Hajdúdorogi 
Mesepályázatra.  
   FOLYOSÓ GALÉRIA… 2019-ben került kialakításra és megnyitásra. Olyan 
kiállítótér a Görög Demeter Művelődési Ház épületében, ahol azok az amatőr alkotók 
mutatkozhatnak be, akik Hajdúdorogon élnek, illetve városunkhoz kötődnek. Azok, 
akik az önkifejezés, az örömszerzés, a gondolatébresztés, vagy a hagyományéltetés 
szándékával létrehozott alkotásaikat kötetlen formában, örömmel mutathatják be 
mások számára is. 2019-ben Fejér Dóra, Asbóth Bence, Gálné Fejér Enikő, Gimesi 
Józsefné - Sebők Györgyné, és Dallos-Nagy Ildikó alkotásai kerültek bemutatásra.
   Az időszaki kiállítások résztvevői véleményüket vendégkönyvben rögzítik, mely 
visszajelzést jelent az intézmény számára is. 

   A megnyitóval egybekötött kiállításokról részletesebben szólunk a beszámoló 2.5. 
/rendezvényszervezés/ fejezetében.

2.4. Művelődő, amatőr művészeti közösségek tevékenysége

   Többen kreativitásukat, tehetségüket, önmaguk jobb megismerését sok esetben 
szakkörökbe, kórusokba vagy éppen valamelyik művészeti közösségbe járva képesek 
kibontakoztatni. A korábbi évekhez hasonlóan az elmúlt évben is mindent megtettünk 
annak érdekében, hogy önszerveződő közösségeink működése zavartalan legyen, 
azaz programjaik, rendezvényeik és fellépéseik megvalósulhassanak. Biztosítottuk: a 
Bocskai Népzenei Együttes és az Akácos út Nótaklub szakmai és művészeti 
vezetőjének tiszteletdíját, országos szervezetekhez való tartozás tagsági díját, 
meghívók, emléklapok - oklevelek szerkesztését és nyomtatását, pályázatok és 
szakmai ajánlások megírását, terem és technikai eszközök biztosítását, a programok 
szervezésében és lebonyolításában vállalt hathatós együttműködést, végül, de nem 
utolsó sorban a művelődési ház alkalmazottjainak szakmai tudását, szellemi munkáját. 

Bocskai Népzenei Együttes: A 46 éve működő népzenei hagyományokat ápoló 
együttes minden héten hétfői napon tartja foglalkozását.
Szakmai, művészeti vezető: Papp György népzeneoktató
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Hajdúdorogi Mazsorett Együttes: Jelenleg különböző korosztályban a Liliom, 
Levendula, Kankalin, Nefelejcs, Amarillisz és Margaréta csoportok tevékenykednek. 
Foglalkozásaikat hetente csütörtökön és pénteken tartják, illetve, ahogy azt a 
fellépésekre való felkészülés megkívánja. Az Amarillisz és Margaréta csoportok - az 
év első felében - térítés ellenében próbáikat a Szent Bazil Görögkatolikus Középiskola 
tornatermében tartották, illetve szeptembertől (ingyenesen) a hajdúnánási Kőrösi 
Csoma Sándor Református Gimnázium tornatermében tartják. Ennek oka, hogy a 
művelődési házban nincs megfelelő nagyságú terem. 
2019-ben a Hajdúdorogi Mazsorett Együttes elnyerte a legmagasabb szakmai 
elismerést, a Nívó-díjat, amit az országban most már 7 együttes mondhat magáénak.
Szakmai, művészeti vezetők: Balogh-Tóth Zita Nívó-díjas mazsorettoktató és Rácz 
Kitti mazsorettoktató

Görög Demeter Kertbarát Kör: A közösség teremfoglalkozását kéthetente hétfői 
napon tartja. 
A kör elnöke és vezetője: Kompár Miklósné 
A szakmai előadásokat meghívott vendégelőadók tartják.     

Akácos út Nótaklub: A magyar nótát szerető és éneklő férfikar 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. 

Hajdúdorogi Darts Club: újonnan alakult közösség, amely a darts, mint játék 
művelése céljából jött létre. Ugyanakkor a csoport tevékenysége a fiatalok és aktív 
korú lakosság körében is kedvelté vált, akik szívesen vesznek részt a klub által, illetve 
a közművelődési intézménnyel közös szervezésben megvalósuló programokon 
(versenyek, baráti találkozók, családi délután). 
Foglalkozásaikat szerdai (alkalmanként pénteki) és szombati napokon tartják. 
A klub vezetője: Ujfalusi Márk Antal

Nem az intézmény fenntartásában működő közösségek, csoportok, de rendszeresen 
igénybe veszik az intézmény szolgáltatásait és támogatását:
Hajdúdorogi Szivárvány Hagyományőrző Egyesület tánccsoportja és 
kórusa: hetente két alkalommal hétfőn és szerdán tartják próbáikat. 
Művészeti vezető: Nagy Gizella 

Hajdúdorogi Őszidő Kulturális Egyesület tánccsoportja: hetente egy 
alkalommal, pénteken tartja foglalkozását.
Művészeti vezető: Hrotkó Kornél táncpedagógus 

Hajdúdorogi Őszidő Kulturális Egyesület kórusa: hetente egy alkalommal, 
csütörtökön tartja foglalkozását.
Vezeti: Szabolcsi Flóra népzeneszakos egyetemi hallgató 
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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 próbáit. 
Vezeti: Elek László táncpedagógus

Klasszikus balett: a gyermekcsoport hetente hétfői napon tartja foglalkozásait. 
Vezeti: Papp Erika táncoktató

2.5. Rendezvényszervezés

   2019. évben rendezvényeinket úgy állítottuk össze, hogy minden hónapban legyen 
legalább egy olyan program, amely többek érdeklődésére tarthat számot. Az elmúlt 
évi rendezvényeink és programjaink jelentős mértékben külső források bevonásával 
/pályázat, támogatók, szponzorok, szakalkalmazott munkavállalók anyagi vállalásai, 
önkéntes munka/ valósultak meg.
   Programleírásainkban természetesen szerepeltetjük azokat az Önkormányzat, 
illetve más szervezet, vagy intézmény nevével fémjelzett rendezvényeket is, amelyek 
megvalósulásában a művelődési ház munkavállalói valamilyen formában részt vettek. 
   A székhelyen és a telephelyeken létrejött rendezvények, egyéb események kimutatását a 
3. számú melléklet tartalmazza. 

Január

/január 17./
TörésPont címmel közlekedésbiztonsági előadás a mozi nagytermében
   A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága a 
Debreceni Törvényszék, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az 
Országos Mentőszolgálat Debreceni Mentőállomása együttműködésével január 17-én 
hajdúdorogi középiskolások részére tartotta meg közös közlekedésbiztonsági 
előadását. 
   A program a fiatal járművezetőket és az autóban utazó fiatalokat célozta meg 
annak érdekében, hogy a fiatalok megismerjék a közlekedési balesetek elkerülésére 
szolgáló lehetőségeiket, fokozottabban figyeljenek fel a kockázatokra és tudjanak 
helyesen reagálni mások veszélyes magatartására. Az előadók személyes 
történeteiket baleseti képekkel, valamint videókkal egészítették ki, ezzel is fokozva az 
érzelmi hatást.

/január 25./
Magyar Kultúra Napja ~ Válogatás a magyar kultúra gyöngyszemeiből
   A művelődési ház minden év januárjában rendezi meg a Magyar Kultúra Napját, 
mely esemény egyben nyitórendezvénye is az intézmény által szervezett és rendezett 
2019. évi kulturális programoknak.
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   Hagyomány, hogy a mozi nagytermében, a városban működő oktatási-nevelési 
intézmények óvodásai, tanulói és tanárai teszik emlékezetessé a műsoros estet. 
Gyermekeink műsora, szereplése szívet, lelket melengető volt, és a nagyszámú 
közönség nagy tapssal jutalmazta őket.
   2019-ben az ünnep méltatására és köszöntésére Csige Tamás polgármester urat 
kértük fel.

/január 26./
XIX. Doni Hősök Emléktúra
   Az 1942-43-as Don menti csaták sebesültjeire, áldozataira, túlélő hőseire 
emlékeztünk 2019. január 26-án Hajdúdorog főterén.
   Január 26-án immár XIX. alkalommal került megrendezésre a Doni Hősök 
Emléktúra, melynek hajdúdorogi állomására idén a szokásosnál is nagyobb számban 
érkeztek a hagyományőrzők. A városunk által adományozott zászló alatt vonult fel a 
több mint száz főből álló, hivatásosokat, tartalékosokat és hagyományőrzőket 
magába foglaló menetszázad. A mozi épületében a menetelésben megfáradt 
katonákat sült oldalassal és forró teával vártuk. A II. világháborús emlékkőnél a 
megemlékezés dr. Lippai Péter ezredes és Csige Tamás polgármester beszédét 
követően ágyúszóval zárult. A rendezvényen jelen volt a román Tradiţia Militară 
hagyományőrző szervezet egy tagja is, aki helytörténeti gyűjteményünk időszaki 
kiállítására (Horthytól Rákosiig – Betekintés a XX. század idusába) egy eredeti 
második világháborús román rohamsisakot kölcsönzött.

/január 26./
Az „Őszidő” évnyitó rendezvénye
   A Hajdúdorogi Őszidő Kulturális Egyesület hosszú évekig az intézmény 
önszerveződő kiscsoportjaként tevékenykedett, és a jó kapcsolat mind a mai napig 
megmaradt. Annak ellenére, hogy a közösség ma már önálló jogi személyként 
valósítja meg céljait, továbbra is segítjük, támogatjuk egymás tevékenységét, a 
programok megvalósulását. A civil szervezet évnyitó rendezvényét - a korábbi 
évekhez hasonlóan - a mozi épületében rendezte meg. 

Február

/február 3./
Tárlatvezetés a helytörténeti gyűjteményben 
   Látogatásra érkeztek városunkba a Hajdú-Bihar Megyei Természetjáró Szövetség 
nyugdíjasai egy autóbuszos kirándulás keretében. A gyűjtemény épületében 
tárlatvezetést kérve szemlélték meg az épület „kincseit”, és elmondásuk szerint 
„maradandó élménnyel” térnek haza.

/február 9./
„Ezer esztendeje annak…” című műsoros est    
   Népszerű magyar nóták zengték be a mozi színháztermét a Hajdúdorog Városáért 
Emlékéremmel kitüntetett Akácos Út Nótaklub nevével fémjelzett, és tizenegyedik 



Görög Demeter Művelődési Ház

13

alkalommal rendezett februári nótaestet. A 16:00 órakor kezdődő, kétszer két órás 
előadást a férfikórus tagjai az „Ezer esztendeje annak…” címet viselő nótacsokorral 
nyitották meg.
   A nótaklub tagjain kívül kiváló vendégénekesek is felléptek. Köztük volt a Móra-
iskola egykori növendéke G. Fodor Margit szoprán énekesnő, aki mesterfokozatú 
énekművész diplomáját a lugánói Zeneakadémián szerezte. Közönség elé lépett a 
hajdúszoboszlói Topány Ildikó és a hajdúnánási Varga Sándor is. A zenei kíséretről a 
100 tagú Cigányzenekar prímása ifj. Berki László és a HAKME cigányzenekara 
gondoskodott. Az est folyamán a nótaklub tagjai további nótacsokorral is 
megörvendeztették a közönséget. 
   A nagyszabású program után az előadók és a meghívott vendégek a helyszínül 
szolgáló mozi épületében vacsorát fogyaszthattak el, melyhez a zenekar húzta a 
nótát. A rendezvény létrejöttéhez a Görög Demeter Művelődési Ház mellett számos 
szervezet és magánszemély is hozzájárult.

 /február 14./
Farsangoljunk együtt - kézműves délelőtt óvodásokkal 
   2019. február 14-én délelőtt a Szent Bazil Oktatási Központ Görögkatolikus 
Óvodájának Micimackó csoportja látogatott el hozzánk. A gyerekek bohócot 
készítettek kartonból és krepp papírból. Majd a kézműveskedés után különleges 
táncverseny valósult meg, ahol vidám zenére párban, egyre kisebbre hajtott 
újságpapíron mutatták meg ügyességüket. Nagy sikert aratott a székfoglaló is. A 
mozgásos játékok után „megtornáztattuk” az ovisok agyát, találós kérdéseinkre 
válaszoltak, amit nyalókával jutalmaztunk. 

/február 16./
34. Bor- és 16. Pogácsasütő verseny 
   A Görög Demeter Kertbarát Kör 2019. február 16-án rendezte hagyományos Bor- 
és Pogácsaversenyét a Hajdúdorogi Mozi épületében. A tagok 11 féle vörös, 9 féle 
fehér, 8 féle gyümölcsbort, valamint 9 féle pogácsát hoztak bírálatra.
   A borzsűriben helyet foglalt Zsadányi Csaba elnök, Csige Tamás polgármester és 
Vass Mihály kertbarát köri tag.  
   A pogácsák között különféle házi fortéllyal készült és ízesített tészták keltek 
egymással versenyre. A pogácsa bírálatában részt vettek: Mislovics Andrea települési 
képviselő, Zsadányiné Prepuk Ildikó háziasszony, valamint Fodor Antal 
cukrászmester, a zsűri elnökeként mondta el értékelőjét. 

Március

/március 8./
Nőnapi rendezvény 
   A közszférában dolgozó hölgyek köszöntésére került sor a Nemzetközi Nőnap 
alkalmából a mozi épületében. A rendezvény narrátora Szikszai Zoltán volt. Köszöntőt 
mondott Csige Tamás polgármester. A programban részt vállalt Pogácsás György 
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alpolgármester úr is. Az est meglepetésvendége Nagy Sándor színművész volt, aki 
műsorával és előadásmódjával emelte az ünnep hangulatát.
    A rendezvény végén a megjelenteket sütemény és üdítő várta az előtérben, 
valamint távozáskor a hölgyek egy szál virággal térhettek haza. 

/március 14./
Mesés történelmi óra 
   Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékeztünk a hozzánk 
érkezett Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák Napraforgó csoportjával. A 
mesés történelmi órán beszélgettünk a gyerekekkel nemzeti lobogónkról; a március 
15-i eseményekről; neves személyekről, kiemelve Petőfi Sándort. Az ovisok ezúttal is 
megmutathatták kézügyességüket. Nemzeti színű virágot készítettek, melyet a 
foglalkozás után a Vasvári Pál téren közösen helyeztünk el az emlékkőnél. 
   A program szervezője, Nagyhaju Sándorné horgolt kokárdával és csokoládéval 
kedveskedett a gyerekeknek.

/március 15./
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepi rendezvénye
   Az ünnepi program a Görögkatolikus Székesegyházban panachidával vette 
kezdetét, melyet Dalanics Zoltán parókus atya celebrált. 
   A városi emlékműsornak idén is a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola díszterme adott otthont. Simon Istvánné, a rendezvény 
moderátorának felvezetőjét követően a programban közreműködtek: a Szent Bazil 
Görögkatolikus Általános Iskola tanulói és Csinószki Mária zenetanár. Történelmi 
visszatekintést mondott Korona Imréné, a Görögh Péter Szociális Központ vezetője. 
   Az ünnepi megemlékezés a Vasvári Pál téren, az 1848/49-es emlékkőnél 
folytatódott, ahol Csige Tamás polgármester úr beszédét követően az emlékezés 
virágai kerültek elhelyezésre.

/március 20./
Így élt a szabadságharc költője…
   Március 20-án ismét megmérettették magukat a Móra-, és a Szent Bazil Általános 
Iskola diákjai az „Így élt a szabadságharc költője” című vetélkedőn. A délutáni 
órákban szervezett tudáspróbára megjelenteket Nagyhaju Sándorné, a vetélkedő 
szervezője köszöntötte. 
   A szervező által összeállított, olykor szórakoztató elemeket is felvonultató szellemi 
torna feladatcsoportjait a gyerekek felkészülten és vidáman oldották meg. Az elért 
pontszámok igazolták felkészültségüket és tudásukat. 
   Első helyezést ért el a Móra iskola Márciusi Ifjak 2.0 csapata, melynek tagjai voltak: 
Asztalos Ákos, Percze Márton és Petrás László. A képzeletbeli dobogó második fokára 
léphetett a Márciusi Ifjak csapata, ők Szent Bazilos diákként érkeztek hozzánk: Barna 
József, Rehó Attila és Molnár György. Harmadik helyezést ért el a Móra iskolából 
érkezett Márciusi ifjak feleségei csapat, amelynek tagjai: Kondás Kíra, Tóth Eszter és 
Pócsi Dorina voltak. 
   A rendezvényről a szervezők jóvoltából senki nem távozott üres kézzel, apró 
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ajándék mindenki kezébe került. A zsűriben helyet foglalt Papp Józsefné 
nyugalmazott történelem szakos pedagógus és Jeles Erzsébet, a Mészáros Károly 
Városi Könyvtár vezetője.

/április 11./
Múzeumi foglalkozás
   Ezen a napon múzeumi foglalkozásra hívtuk az általános iskolák növendékeit, ahol 
megismerhették a helyi húsvéti népszokásokat, azon belül a pászkáról, a 
pászkaterítőkről és a Krisztus-katonákról hallhattak Dalanics Zoltán és Kapcsai Viktor 
atyáktól. 
   A gyerekek az ismertetők után megtervezték és lerajzolták saját pászkaterítőjüket, 
melyeket a helytörténeti gyűjtemény faliújságára fel is tűzhettek. A szervezők áldott, 
szeretetteljes húsvétot kívánva, csokitojással kedveskedve köszöntek el a gyerekektől.

/április 15./
Húsvétváró vidám délelőtt
   Húsvétváró vidám délelőttre vártuk a Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda Pillangó 
csoportját a mozi épületében. A nagycsoportosok elkészítették vidám tavaszi 
ajtódíszüket, majd Fésűs Éva: A fogfájós nyuszi történetének felolvasása után, a 
Nyalka János által felajánlott két törpenyulat is megsimogathatták. A 
nyuszisimogatást követően az udvaron 2 csapatot alkotva (piros és kék csapat) olyan 
versenyszámokban mérettették meg magukat, mint a nyers tojással való futás, 
hulahoppkarika-váltó, testük közé szorított labdával való futás és a labdagörgetés. 
   A sorverseny után kezdődött a várva várt tojáskeresés, ahol közel 500 tojást 
találtak meg a gyerekek. Rövid pihenő, és a tojások megszámlálását követően a 
pontszámok alapján a piros csapat diadalmaskodott. Meglepetésként kisorsoltuk a 
két nyuszit, melyek gazdája egy kisfiú és egy kislány lett. Az egynapi élelemmel is 
ellátott állatokat újdonsült gazdáik boldogan vitték haza. 
   A művelődési ház dolgozói apró édességgel kedveskedtek az ovisoknak és 
kísérőiknek, majd áldott húsvéti ünnepeket kívánva bocsájtottuk útjukra a megfáradt 
csapatot.

Május

/május 1./
Majális
   A Városi Strandfürdőn megrendezésre kerülő Majálison főzőverseny keretében 
mérhették össze tudásukat a jelentkezők és indulhattak versenyre a „Május Kupáért”. 
Első helyezést ért el a Hajdúdorogi Honismereti és Városvédő Egyesület csapata, akik 
díjazásként egy 200 km-re szóló utazási költséget tartalmazó ajándékutalványt 
vehettek át. 
   A nap folyamán a programra ellátogatókat Retro zene kívánságműsor és a helyi 
művészeti csoportok szórakoztatták. A gyermekekre is gondoltak a szervezők: 
ugrálóvár, arcfestés, és az elmaradhatatlan csillámtetkó tette boldoggá a kicsiket és 
nagyokat. A koraesti órákban a Csinibabák zenei formáció örökzöld, retro és rock and 
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roll műsora színesítette a nap eseményeit, majd a „Májusi Nyereményeső” győztesei 
örülhettek a kisorsolt virágkosaraknak és a fődíjnak, egy kerékpárnak.  

/május 3./
TücsökTanya kreatív játszóházi foglalkozás   
   Ezen a napon a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 3.b osztályos tanulóival hangolódtunk az Anyák napjára. A pop-up virágos 
képeslap elkészítését mutattuk be lépésről lépésre a tanulóknak, melyet aztán együtt 
készítettek el, majd saját ízlésük szerint dekorálták. Az alkotói munka befejezését 
követően a gyerekek jutalomért találós kérdésekre válaszoltak. Volt, aki előadta 
anyák napi zongorajátékát, más pedig az édesanyjának elmondani kívánt versét 
osztotta meg velünk. Az intézmény apró édességgel szerzett örömet a diákoknak és 
tanítójuknak.

/május 26./
Városi Gyermeknap
   Hajdúdorog Város Önkormányzata és a Görög Demeter Művelődési Ház 
szervezésében megvalósuló gyermeknapi rendezvényen hangulatos, vidám, 
élményteli és igazán tartalmas programokkal vártunk kicsiket és nagyokat. 
   A nap folyamán különböző ügyességi vetélkedők szórakoztatták a gyerekeket: 
kipróbálhatták magukat rekeszépítésben, mászófalon, ügyességi versenyen, emellett 
önfeledten játszhattak a színezősarokban, a csúszdán, az ugrálóvárban és a népi 
játékokkal. A büfékben piros tallérjaikért vattacukrot és jégkását is kaphattak, 
emellett arcfestést is kérhettek. 
    A színpadnál sem maradt el a hangulat: óvodások, iskolások és a mazsorett 
csoportok adták elő produkcióikat, miközben Minnie és Mickey egérrel fotózkodhattak 
a programra kilátogatók.  
   A délután fénypontja a Pódium Színház művészeinek előadásában az ”Állati ki mit 
nem tud – avagy az erdő tehetségkutatója” című interaktív zenés játéka volt, majd 
sor került a tombolasorsolásra, melynek fődíja egy roller volt. Polgármester úr rövid 
beszédében köszöntötte a jelenlévőket, majd ismertette a városnapi programokat. 

/május 30./
Tárlatvezetés
   Harminchárom fős kabai nyugdíjas csoportnak tartottunk tárlatvezetést. A 
kirándulók a helytörténeti gyűjtemény mellett megtekintették az erődfalat és a 
székesegyházat is.

/május 31./
Interaktív történelemóra
   Május 31-én a Szent Bazil Oktatási Központ tizenegyedikes diákjai vehettek részt 
egy igazán izgalmas történelemórán a helytörténeti gyűjtemény épületében. A téma 
az időszaki kiállításhoz kapcsolódóan a Rákosi-korszak volt. Felvezetésként az 1953-
as Ifjú Szívvel című film válogatott jeleneteiből nyerhettek betekintést a korszak 
vizuális propagandájába, ezután együtt megtekintettük az időszaki kiállítást. Az 
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újonnan felállított "tárgysimogató" nagy sikert aratott, és a program végén hasznos 
ismeretekkel gazdagodhattak a tanulók.

Június

/ június 1. /
Tárlatvezetés
   A Debrecenből érkezett csoport megtekintette Hajdúdorog nevezetességeit, így a 
Hajdúdorogi Helytörténeti Gyűjteménybe is ellátogattak, ahol tárlatvezetés útján 
további ismeretet szereztek városunkról, értékeinkről.

/június 3-8./
Városnap
   A városnapi hét programjainak megvalósításban és kivitelezésében intézmények, 
civil szervezetek, önszerveződő közösségek, gazdasági szereplők, magánszemélyek 
vállaltak produktív szerepet és operatív munkát. 

/június 4./
Nemzeti Összetartozás Napja
   A Nemzeti Összetartozás Napja ünnepi műsor a városi emlékhelynél, a Hajdúdorogi 
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kerítésénél került 
megrendezésre. A rendezvény moderátora Simon Istvánné volt, akinek felvezetőjét 
Mislovics Andrea települési képviselő történelmi visszatekintője, ünnepi gondolatai 
követték. A rendezvényt a Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskola kórusának 
népdalcsokra és Percze Márton, a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola tanulójának szavalata gazdagította. Az emlékezés 
koszorúját Csige Tamás polgármester, Mislovics Andrea települési képviselő és 
Kranyik László alpolgármester helyezték el.

/június 4./
Kulturális Fesztivál
   A Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskola tanévzáró gálaműsorát ebben az 
évben is a mozi nagytermében rendezte meg, ahol a művelődési ház dolgozói 
operatív munkájukkal segítették a rendezvény lebonyolítását.

/június 5./
„Zsebünkben a város” - Történelmi túra Hajdúdorogon 
IV. Városnapi vetélkedő
   1912. június 8-a emlékére, az ősök történelmi tetteire emlékezve, 2016-ban első 
ízben, hagyományteremtő szándékkal szerveztük meg helytörténeti vetélkedőnket. 
Erre a nemes versengésre 2019-ben is meghívtuk az általános iskolák 5. osztályos 
tanulóit. 
   A program egyediségét adja, hogy a vetélkedő - a művelődési házból indulva - a 
város több pontján zajlik. Ebben az évben öt állomáshely várta a lelkes versenyzőket, 
ahol érdekes, színes feladatokat oldottak meg. 
   Idén a nyolc csapat közül a Hajdúdorogi Mórások állhattak a képzeletbeli dobogó 
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legmagasabb fokára. A csapat tagjai megérdemelt jutalmukat a XXIV. Ünnepi 
Képviselő-testületi ülésen vehették át.

/június 5./
A városi játszótér átadása
   A városnapi rendezvénysorozat keretében 10:00 órai kezdettel került sor a 
központi játszótér avatására, ahol a művelődési ház igazgatójának köszöntőjét 
követően Csige Tamás polgármester úr mondott avatóbeszédet. Ezt követte az 
avatószalag átvágása, melyben Szalka Lajosné nagymama és unokái, illetve a 
Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák és a Szent Bazil Görögkatolikus 
Óvoda képviseletében Czifra Réka és Magi Ádám óvodások közreműködtek. A 
megújult játszóteret Dalanics Zoltán parókus atya szentelte és áldotta meg. Majd a 
féltve őrzött lufikat elengedve a gyerekek örömmel vették birtokba a színes, izgalmas 
játékokkal gyarapodott közösségi teret, ahol a felnőttek is megpihenhetnek és 
elidőzhetnek.  

/június 6./
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
   Június 6-án 18:00 órai kezdettel került sor a Városnapi kulturális és szórakoztató 
rendezvénysorozat keretében a Ritók Lajos grafikus, festőművész alkotásaiból 
rendezett kiállítás megnyitójára. A felhangot Holbáné Imre Katalin zongoratanárnő 
szívhez szóló játéka adta, majd Nagyhaju Sándorné művelődésszervező köszöntötte a 
megjelenteket. Csige Tamás polgármester úr beszédében méltatta a művész urat és 
kiemelte az alkotók és a kultúra bemutatásának fontosságát. Végezetül az alkotó is 
megszólalt, és megosztotta a művészetpártoló publikummal néhány alkotása 
történetét, hátterét. Mély emberi sorsok rajzolódtak ki szavai nyomán, így mindenki 
jobban elmélyülhetett az alkotásokban, melyeket még hosszan csodáltak a 
jelenlévők. 

/június 7./
EMLÉKTÁBLA AVATÁS
   10:00 órakor vette kezdetét az az ünnepi program, melynek keretében újabb 
domborművel gazdagodott a „Hajdúdorogi történelmi események tárháza és 
arcképcsarnoka”. Dr. Szabó Miklós ügyvédnek, „Hajdúdorog Díszpolgárának” 
emléktábla avatására hívta az önkormányzat városunk lakosságát.  A közművelődési 
intézmény igazgatója, a rendezvény moderátora Szepesi Mária egy gondolatával 
vezette fel az eseményt, majd kérte fel Rózsa Dezsőt, a barátot és Czifráné dr. 
Urgyán Ilona jegyző asszonyt méltató beszédeik elmondására. A beszédeket 
követően Györfi Ádám szobrászművész újabb alkotásának leleplezésére került sor. A 
dombormű leleplezésben közreműködött Csige Tamás polgármester, Dr. Szabóné 
Fodor Julianna, Dr. Szabó Tamás és Dr. Szabóné Bokis Edina, és az unoka, Szabó 
Loretta. Ez idő alatt Kassai Judit, a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola zenetanárának fuvolajátéka volt hallható. 
   A rendezvényen elhangzott még Rózsa Dezső: Válasz Dr. Szabó Miklósnak, A 
hajdúdorogi sorstársak című verse; a család és hozzátartozók nevében Dr. Szabóné 
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Fodor Julianna mondott köszönetet a város döntéshozóinak az emléktábla 
létrejöttéért, a közösség szeretetéért és a megélt feledhetetlen pillanatért. 

/június 7./
XXIV. Városnap Ünnepi Képviselő-testületi ülése
   A hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
dísztermében 16:00 órakor vette kezdetét az ünnepi képviselő-testületi ülés. 
   A gyülekező alatt Holbáné Imre Katalin zenetanár zongorajátéka volt hallható, és 
az ő közreműködésében csendült fel nemzeti Himnuszunk szívet melengető dallama 
is. Szabó János műsorvezető köszöntőjét követően ünnepi beszédet mondott Csige 
Tamás polgármester úr. Az ünnepi gondolatokat Kassai Judit zenetanár fuvolajátéka 
követte. Ebben az évben is, mint korábban felemelő pillanatot jelentett Hajdúdorog 
város kitüntetéseinek átadása, a kitüntetettek méltatása, valamint az 50. és a 60. 
házassági évfordulójukat ünneplők köszöntése. Az ünnepi ülést a nyíregyházi 
Mandala Dalszínház színészeinek műsorösszeállítása színesítette.    
   Hajdúdorog Város Önkormányzatának jóvoltából a rendezvény résztvevői egy 
rézkarcot vihettek haza, melyet Monostory Viktória művésztanár készített.
   A rendezvény zárását követően a jelenlévők közösen vonultak át a volt ITV 
Székház – Új Irodaház avatásának helyszínére, ahol avatóbeszédet mondott Pajna 
Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke; a felújított épületet megáldotta 
és megszentelte Dalanics Zoltán parókus; a felújított épület kulcsát jelképesen, mint 
kivitelező a Hajdúdorogi 2002 Építőipari Kft. képviseletében Kompár Mihály adta át 
Pappné Harman Juliannának, a GAMESZ gazdaságvezetőjének. Az avatószalag 
átvágását követően az épületet Csige Tamás polgármester mutatta be a 
jelenlévőknek.

   A pénteki napot a strandfürdőn felállított szabadtéri színpad programja zárta, ahol 
a Happy Gitár zenekar és Kökény Attila önálló műsora szórakoztatta a közönséget.

/június 8./
Szórakoztató programok
   A Városi Strandfürdő rendezvényterén 15:00 órai kezdettel a szabadtéri színpadon 
az Akácos Út Nótaklub, a Black Time Tánciskola táncosai, a Bocskai Népzenei 
Együttes tagjai, a Hajdúdorogi Mazsorett Együttes csoportjai, a Hajdúdorogi Móra 
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, a Hajdúdorogi 
Egyesített Napközi Otthonos Óvodák óvodásai, a Hajdúdorogi Őszidő Kulturális 
Egyesület táncosai, a Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola gyerekei, 
a Hajdúdorogi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot képviselői, a Hajdúdorogi 
Szivárvány Hagyományőrző Egyesület tagjai és az Ízisz Roses Tánccsoport mutatták 
be műsorösszeállításukat. További közreműködők voltak: Nótár Mary, Copacabana - 
Brazil Tánc show. 
   A rendezvényt kísérő programok: Kispályás labdarúgó-mérkőzések a „Városnapi 
vándorkupáért”, Asztalitenisz bajnokság a „Városnapi vándorkupáért”, Darts 
bajnokság a „Városnapi vándorkupáért”, Fogászati Road Show - Fogászati busz, 
Buborék Varázs - Óriás buborék show, Kerege Örökségőrző és Kézműves Egyesület - 
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Történelmi tanösvény 14 éves korig, kirakodó vásár és légvár.
   Szombat este a szabadtéri színpad programját a Margaret Island élő koncertje és 
tűzijáték zárta.  

/ június 12. /
Múzeumpedagógiai foglalkozás
   Egy igazán szórakoztató programmal búcsúztattuk a tanévet a Hajdúdorogi 
Helytörténeti Gyűjtemény épületében. A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola ötödik és hetedik osztályos évfolyamai oldott hangulatban, 
játszva ismerkedhettek meg a XX. század első felének történetével a „Horthytól 
Rákosiig – Betekintés a XX. század idusába” című időszaki kiállításon. 
   Az utolsó tanítási nap tiszteletére megnyíltak a vitrinek, és a nebulók kézbe 
vehették a kiállított tárgyak egy részét, így többek között rohamsisakokat, 
töltényhüvelyeket és egy oktató kézigránátot is, majd érdeklődve leskelődtek az 
árokperiszkóppal a folyosó fala mögül. 
   Az iskolatörténeti résznél egy 1932-ben ötödik osztályos diáklány fogalmazásait 
olvastuk el közösen, a gyöngybetűkkel írt füzetéből. Majdnem 90 év távlatából 
láthatták, mi volt érdekes és fontos egy akkori ötödikesnek, de beleképzelhették 
magukat az 1952/53-as tanév hetedikeseinek a helyébe is, akik magyarórán Rákosi 
Mátyás beszédeit tanulták, ebben segítségükre volt a szintén kiállított, Rákosi Mátyás 
- válogatott beszédek és cikkek című könyve. A nagy tumultus és a zsibongás jelezte, 
hogy jól érzik magukat, hiszen a fiúk nevetve próbálták fel a sisakokat, a lányok 
pedig az iskolapadban próbálgatták a lúdtollat.

/Június 18./
Honismereti tábor
   A Honismereti és Városvédő Egyesület és a Mészáros Károly Városi Könyvtár által 
szervezett Honismereti tábor résztvevői számára tartottunk interaktív tárlatvezetést 
és múzeumpedagógiai foglalkozást a Hajdúdorogi Helytörténeti Gyűjteményben. A 
látogató kedves gyerekek részletgazdag és érdekességekkel teli tárlatvezetésen 
ismerhették meg városunk történelmi örökségét és szokáskincsét. A 
múzeumpedagógiai foglalkozás keretében pedig a muzeológus szakma rejtelmeibe is 
bepillanthattak a tárgyleltározás fortélyainak elsajátításával. Ezután egy séta 
következett a Hajdúdorogi Tájházhoz, ahol a hajdúsági népi építészet 
érdekességeivel találkozhattak a szépen felújított paraszti lakóház megtekintésén 
keresztül.

/ június 20. /
Rittersporn leszármazottak látogatása
   Kedves vendégek érkeztek június 20-án a helytörténeti gyűjteménybe. Dr. 
Rittersporn Miklós, az épületben egykor lakó és praktizáló orvos, Egyesült 
Államokban élő leszármazottai, Thomas Fisher unoka és kedves családja látogatták 
meg felmenőik egykori otthonát. A látogatás során muzeológus és vendég egyaránt 
sokat tanult, hiszen Fisher úr kiváló magyarsággal beszélt nekünk az épület egykori 
berendezéséről és sok személyes emléket osztott meg velünk. Bocz Péter korábbi 
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gyűjteménykezelő és Gulyás Attila muzeológus frissítővel fogadta a vendégeket, majd 
együtt áttanulmányozták a Rittersporn családfát. 
   Ezután angol nyelvű tárlatvezetés keretében bemutatásra kerültek a Hajdúdorogi 
Helytörténeti Gyűjtemény állandó és időszaki kiállításai, köztük az újonnan 
berendezett zsidó történeti „minikiállítás” is, melyet nagy örömmel és meghatódva 
szemléltek. A családtagok élvezettel járták be az épület termeit és udvarát, majd 
feltöltődve indultunk a zsidó temetőbe, hogy felkeressük Dr. Rittersporn Mór (Dr. 
Rittersporn Miklós édesapja, Thomas Fisher dédapja) síremlékét. A család a látogatás 
után meghatódva, barátsággal búcsúzott.

   KIS HAJDÚDOROGI ZSIDÓTÖRTÉNET címmel új időszaki kiállítás nyílt június 20-án 
a Hajdúdorogi Helytörténeti Gyűjtemény előterében. A hajdúdorogi zsidóság és a 
Rittersporn család emlékeiből készült kiállítás apropója a Rittersporn leszármazottak 
látogatása volt. A kiállítás egyik különleges darabja egy bizonyos kőtábla. A kiállítást 
rendezte: Gulyás Attila muzeológus. A vasmunka Molnár Zoltán lakatosmestert 
dicséri, aki a többmázsás kőtábla foglalatát és rögzítését készítette el.

/június 22./
Kertbarát Kör szakmai tapasztalatcsere, látogatás
   A Görög Demeter Kertbarát Kör, az intézmény állandó kisközössége ebben az 
évben a Debreceni Csapókerti Kertbarát Kör tagjait látta vendégül. A kertbarát kör 
tagjához, Vass Mihályhoz látogattak el, ahol megtekintették a szőlő és 
diófaültetvényt. Ezután a Görögkatolikus Székesegyházba tettek látogatást. A 
szakmai tapasztalatcsere látogatást követően, az estebéd elfogyasztása után, amely 
már a Hajdúdorogi Mozi udvarán valósult meg, kötetlen beszélgetésre és mulatozásra 
került sor. 

/június 24./
Látássérült múzeumpedagógiai foglalkozás. 
   Látássérült vendégeknek tartottunk tematikus múzeumpedagógiai foglalkozást a 
Hajdúdorogi Helytörténeti Gyűjtemény társalgójában. A Látássérültek Észak-alföldi 
Regionális Egyesülete Hajdúdorogi Kerületi Csoportja képviselői érdeklődve foglaltak 
helyet a teremben, hogy együtt elmélyüljünk a zivataros huszadik század 
történetében. A korszakot a legjellegzetesebb archív indulók közös meghallgatásán 
keresztül mutattuk be, de fontos szerepet kaptak az időszaki kiállítás kézbe vehető 
tárgyai is. Katonai felszereléseket, politikai kiadványokat, és egy Lenin szobrot is 
megtapinthattak, de felolvasást hallhattak Rákosi Mátyás írásaiból is. A korszakban 
történt elmélyedést az interaktív beszélgetés segítette. A látássérülteket kísérő épek 
is igazán kíváncsian kapcsolódtak be a tevékenységekbe. Búcsúzóul elhangzott egy 
mondat, melynél nagyobb szakmai elismerést - kollégánk szavait idézve - úgy 
gondolom egy muzeológus nem kaphat: "Eddig nem szerettem a múzeumokat, de 
teljesen megváltozott a véleményem".
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/június 29./
VII. Országos Mazsorett Fesztivál
   A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség, a Görög Demeter Művelődési Ház, 
és a Hajdúdorogi Mazsorett Együttes közösen rendezték meg a VII. Hajdúdorogi 
Országos Mazsorett Fesztivált. A helyi csoportok mellett Eger, Hajdúböszörmény, 
Hosszúpályi, Nádudvar, Újfehértó és Vaja települések mazsorettesei adták le 
nevezésüket, és vettek részt a hajdúdorogi fesztiválon. A közel háromszáz táncos az 
idén is három korcsoportban, show és pompon kategóriában mutatta be produkcióját. 
   A versengés közben a Demecseri Fúvószenekar CitromBand, a Hajdúdorogi 
Mazsorett Együttes Ovis és Margaréta, valamint a hajdúnánási Csillag csoport 
táncosai szórakoztatták a nagyérdemű közönséget. 

Július

/július 13./
Tessedik Sámuel Kertbarát Kör látogatása
   A Görög Demeter Kertbarát Kör tagjai a hajdúböszörményi Tessedik Sámuel 
Kertbarát Kört látták vendégül. A program első részében tapasztalatcsere látogatásra 
került sor. Vass Mihály kertbarát köri taghoz látogattak el, ahol megtekintették a 
szőlő és diófaültetvényt, illetve a jelenlévők hasznos ismereteket és információkat 
osztottak meg egymással. A kertlátogatást követően a vendégek és kísérőik 
megtekintették a Görögkatolikus Székesegyházat, majd a mozi udvarán felkínált 
estebéd elfogyasztását követően kötetlen beszélgetésre és mulatozásra került sor. 

/július 19./
X. Hajdúdorogi Szabadtéri Színházi Esték - Nő a tét! 
   Hajdúdorogi színházi esték első előadásaként a Nő a tét! című zenés vígjátékot 
láthatták a színházkedvelők, melyet a Gergely Theáter művészei mutattak be.  
   A vidám bemutató helyszíne a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola díszudvara volt.   

Augusztus

/augusztus 4./
X. Hajdúdorogi Szabadtéri Színházi Esték - Hyppolit a lakáj
   Zenés vígjáték a nyíregyházi Mandala Dalszínház előadásában. A főszerepben Mikó 
István Jászai Mari-díjas színművész, rendező, zeneszerző, érdemes művész 
nagyszerű alakítását élvezhette a közönség, azonban egy szerencsétlen balesett 
következtében a második felvonás már nem valósulhatott meg. 
   Az előadás helyszíne most is a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola díszudvara volt.   

/augusztus 16./
Államalapítás ünnepe
   2019. augusztus 16-án került sor a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 



Görög Demeter Művelődési Ház

23

Művészeti Iskola díszudvarán az Államalapítás emlékünnepére. A rendezvény első 
részében ünnepi beszédet mondott Csige Tamás polgármester úr, majd Kompár 
Miklósné, a Görög Demeter Kertbarát Kör elnökasszonya ismertette a „Szép kert, 
szép környezet…” mozgalom idei versenyének tapasztalatait, és adta át Csige Tamás 
polgármesterrel együtt a polgármester úr által felajánlott díjakat. Hagyományos kert 
kategóriában első helyezést ért el Varga Gábor (Keleti u. 60.), másodikként Szemán 
Istvánné (Rózsa u. 16.), harmadikként pedig Szilágyi János (Kötő u. 8.).  Különdíjban 
részesült Nagy Jánosné (Viditó u. 3/a). Épített díszkert kategóriában Urgyán Imre 
(Toborzó u. 15.), míg Közterület kategóriában a keleti utcai Zöld ABC kapott 
különdíjat. A Görög Demeter Kertbarát Kör ezen felül minden nevezőnek díszcserjével 
is kedveskedett. 
   A szünetben limonádét és házi készítésű falatkákat fogyaszthattak a megjelentek. 
Az est fénypontja a nyárádszeredai Bekecs Néptáncszínház előadásában az „Ember 
az embertelenségben - Táncszínházi előadás az elmúlt 100 év emlékére” című darab 
volt.  Az előadás mély érzéseket hozott felszínre, melyet a vastaps is mutatott. Az 
műsor végén a jelenlévők közösen énekelték a Székely Himnuszt.

/augusztus 24./
Hajdúdorogi Nyárbúcsúztató - XII. Hagyományőrző Slambucfőző verseny
   A tizenkettedik főzőversenyt Csige Tamás polgármester úr nyitotta meg, aki ezúttal 
is házi pálinkával bátorította a főzőcsapatok főszakácsait.   
   A szórakoztató programban felléptek a Hajdúdorogi Őszidő Kulturális Egyesület 
kórusa, a Hajdúdorogi Szivárvány Hagyományőrző Egyesület énekesei és táncosai, a 
Bocskai Népzenei Együttes, az Akácos út Nótaklub és a debreceni Mustang Contry 
Club táncosai. 
   A szabadtéri színpadon elsőként a horgászversenyben hirdettek győztest, majd a 
főzőverseny helyezettjeit és az óriáscsocsó bajnokait is a színpadra szólította 
Pogácsás György alpolgármester úr, a rendezvény fővédnöke. Természetesen a 
szerencsejegyek ajándékai is gazdára leltek. 
   A szép számban összegyűlt közönséget a nap zárásaként a Unique együttes és Kis 
Grófo műsora szórakoztatta.
   A szombati eseményt számos program gazdagította még, volt kívánságműsor, 
ugrálóvár, és óriás csocsóban is megmérettették magukat a vállalkozó szellemű 
csapatok. 

Szeptember

/szeptember 14 - 27./
XIII. Hajdúdorogi Kulturális Napok
   A hajdúdorogi ’csokorba kötött’ programok számos gyermeknek és felnőttnek 
kínáltak és adtak új ismeretet, élményt, szórakozást és örömöt. 
   A kulturális napok programjainak megvalósításában és kivitelezésében intézmények, 
civil szervezetek, önszerveződő közösségek, magánszemélyek vállaltak produktív 
szerepet, végeztek szervezői és operatív munkát. 
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 /szeptember 14./
60 év a közösség szolgálatában
   2019. szeptember 14-én tartalmas programon vehettek részt a mozi épületébe 
érkezők. A fúvószenekar térzenéje messzire hirdette: ma a kultúráé és a 
közművelődésben dolgozóké a főszerep. 1959. augusztus 20-án nyitotta meg kapuit 
a község kultúrháza, mely a mai mozi épületében kapott helyet.   
   Az elmúlt 60 évben a közművelődés dolgozói és a kisközösségek, civil szervezetek 
áldozatos munkájukkal lefektették a kulturális élet alapjait Hajdúdorogon, és ezen az 
úton haladva szolgáljuk ma is a város lakosságát.    
   Az ünnepi műsort a mozi előtti téren Bekker Gyula karnagy vezetésével a BEKTON 
Ifjúsági Fúvószenekar és a Hajdúdorogi Mazsorett Együttes előadása nyitotta. Ezt 
követően a mozi nagytermében a XIII. Hajdúdorogi Kulturális Napok megnyitását 
követően Csige Tamás polgármester úr méltatta és megköszönte a közösség 
munkáját, majd a művelődési ház munkatársai átvehették a „Polgármesteri Elismerő 
Oklevelet”, mely nagy megtiszteltetés számunkra. Ilyen jellegű elismerésben ez idáig 
a közművelődés szolgálatában állók még nem részesültek.
   Bába Ferenc nyugalmazott tanár, az egykori „Kultúrház” megbízott igazgatója 
múltidéző gondolatai közel hozták az elmúlt évtizedeket. A mozi színpadán minden, 
szárnyaink alatt kibontakozott kisközösség és civil szervezet műsorral kedveskedett, 
és ajándékokat adott át részünkre. A színpadi ajándékműsorok sorát néptánc zárta, 
majd a tánccsoport közreműködésével táncházra invitáltuk a megjelenteket és 
harapnivalóval is kedveskedtünk az udvaron.    
   Az est zárásaként az I. Hajdúdorogi Aratónap (1987) képkockái elevenedtek meg a 
vetítővásznon, mely sok szép emléket idézett fel és vidám hangulatot teremtett a 
közönség soraiban. 

/szeptember 19./
Hang & Fény - Híradás És Világítástechnika a XX. században című kiállítás 
megnyitója 
   Újabb időszaki kiállítás valósult meg a Hajdúdorogi Helytörténeti Gyűjtemény 
épületében. A Gulyás Attila muzeológus által a helytörténeti gyűjtemény anyagából, a 
Póka György összegyűjtötte tárgyegyüttesből, valamint helyi lakosok adományaiból 
létrejött világítóeszközöket és rádiókészülékeket bemutató tárlatot Buczkó József 
címzetes múzeumigazgató nyitotta meg, majd a kiállítás létrehozója beszélt a 
létrehozás körülményeiről. Fellépett az Akácos Út Nótaklub is, akik lámpa-tematikájú 
dalcsokorral nyitották meg a rendezvényt. A kiállított tárgyak között szerepel egy 
múltszázad eleji utcai kandeláber teljes rekonstrukciója, több ritka nem-elektromos 
világítóeszköz, valamint az Ifj. Molnár Zoltán magángyűjteményét képező 
rádióegyüttes. 

/szeptember 24./
Tudatos tisztálkodásra nevelés
   A kulturális napok programsorozat keretein belül, Görög Miklósné védőnő tartott 
egészségügyi előadást az általános iskolás tanulók számára. A Görög Demeter 
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Művelődési Ház előadótermében szép számmal jelentek meg a tanulók. Ismeretet 
kaptak többek között a hatlépéses kézmosás fontosságáról és a többperces 
fogmosásról. Távozáskor a gyerekek és kísérőik, édességet, tisztálkodási felszerelést 
kaptak a szervezőktől.

/szeptember 27./
XIII. Hajdúdorogi Mesefesztivál

A XIII. Hajdúdorogi Kulturális Napok rendezvénysorozatot idén a „Mese 
születik~2019” - XIII. Hajdúdorogi Mesefesztivál díjátadó ünnepsége zárta. A mozi 
épületében kora délután szép számmal megjelentek az idei meseíró, rajz és 
TrendiZöld tárgyalkotó pályázat díjazott tanulói, kísérőik, felkészítő pedagógusaik.

A tanulókat, hozzátartozóikat és tanáraikat Csige Tamás polgármester úr 
köszöntötte. A meseírás kategória műveit Kozma Jánosné, nyugalmazott pedagógus 
értékelte.  

2019-ben 7 intézmény, illetve tagintézmény 267 tanulója nyújtott be alkotást a 
meghirdetett három kategóriában. A TrendiZöld felhívásra 73 gyerek készített 39 
alkotást; 174 tanuló illusztrálta „A csonka torony”, illetve „A kis kanász meg a farkas” 
című népmesék egy-egy jelenetét. 20 fő írt 19 mesét, történetet. 

A szülők és gyermekeik izgatottan várták elkészített alkotásaik jutalmát, melyet ez 
évben is polgármester úr és a zsűri elnöke nyújtott át az ifjú alkotóknak. 

2019-ben 119 tanulót díjaztunk, és a hagyományoknak megfelelően minden 
pályázót jutalmaztunk, illetve apró ajándékkal fejeztük ki köszönetüket a 
pedagógusoknak, akik önzetlenül segítették a gyermekek munkáját, illetve az 
intézmény céljának megvalósulását. 

Az ünnepélyes díjkiosztó végeztével a gyermekek boldogan álltak össze a közös 
fotó elkészítéséhez, megörökítve ezzel az örömteli pillanatot.

Október

/október 1./
Idősek világnapja rendezvény
   Szórakoztató műsor valósult meg a mozi épületében, amely a város nyugdíjas korú 
lakosainak szólt. A rendezvényen köszöntőt mondott Csige Tamás polgármester, 
majd a városvezető borral és egy szál sárga rózsával kedveskedett a megjelent 70. 
életévüket betöltött hajdúdorogi lakosoknak.   
   Meglepetésvendégként Heller Tamás színész, előadóművész, dalszövegíró és 
érdemes művész, valamint Beregi Péter színész, érdemes művész lépett színpadra, 
akiknek humorral fűszerezett műsorösszeállításában prózai művek, ismert 
kabaréjelenetek és zeneszámok hangoztak el feledhetetlen perceket adva a 
jelenlévőknek.   

/ október 2. /
Gyűjteményi látogatás
   A Hajdúnánási Református Általános Iskola tanulói egy kerékpártúra keretében 
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érkeztek Hajdúdorogra. Az iskoláscsoportot az gyűjtemény épületének udvarán 
fogadtuk, majd tárlatvezetés formájában a gyerekek megismerték a Hajdúdorogi 
Helytörténeti Gyűjtemény állandó és időszaki kiállításait; ismeretet szereztek 
településünk történelmi múltjáról; mélyen gyökerező értékeiről.  
   A gyerekek és kísérőik búcsúzóul egy dal eléneklésével mondtak köszönetet a 
szívélyes fogadtatásért. 

/október 3./
Korhatár nélkül III. …
   A Görög Demeter Művelődési Házban került megrendezésre a XIII. Hajdúdorogi 
Kulturális Napok rendezvénysorozat keretein belül a Korhatár nélkül III... szellemi és 
ügyességi vetélkedő. A város közösségeinek nyugdíjas korú tagjai 4 fős csoportot 
alkotva adtak számot tudásukról és ügyességükről. A csapatokat és a zsűri tagjait 
Nagyhaju Sándorné, az intézmény művelődésszervezője, a vetélkedő ötletgazdája 
köszöntötte. 
   A kvízkérdések mellett olyan feladatokat oldottak meg a csapatok, mint a 
szendvicskészítés, pénzfelismerés, kinder figura összerakás, retro gyerekdalok 
felismerése, hímzés és sportolás. 
   A zsűriben Csige Tamás polgármester, Simon Istvánné intézményvezető, Gulyás 
Gerda, a Szent Bazil Görögkatolikus Középiskola, valamint Kondás Kíra, a Szent Bazil 
Általános Iskola tanulója foglalt helyet. A négytagú zsűri nevében polgármester úr, 
mint a zsűri elnöke mondta el összegző gondolatát, majd a pontok összesítését 
követően a Hajdúdorogi Szivárvány Hagyományőrző Egyesület négyfős csapatát 
hirdette ki nyertesként. 

/október 23./
Emlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcra
   A városi ünnepség a görögkatolikus gimnázium aulájában panachidával vette 
kezdetét, melyet Szilágyi Gábor intézményvezető atya celebrált, a református egyház 
képviseletében pedig Vladár Sándor lelkipásztor emlékezett. 
   A Himnusz közös eléneklése után Horváth Zoltán Hajdúdorog város polgármestere 
mondta el ünnepi beszédét.
   Az október 23-ai események Dézsi Darinka és Nagyidai Gergő, a Móricz Zsigmond 
Színház művészeinek, valamint Karap Zoltán, a carPEDIGnem zenekar alapító 
tagjának „Azt gondoltam nem leszek katona” című előadásában elevenedtek meg. 

   A programsorozat folytatásában az 1964-es gyártmányú Csepel jármű mögött 
felsorakozott közösség a Vasvári Pál térre vonult át, ahol Szegedi István, a Debreceni 
Egyetem földrajz, történelem szakos hallgatója Márai Sándor: Mennyből az angyal 
című versét szavalta el. Ezt követően az ’56-os emlékkőnél az emlékezés virágait 
elsőként Hajdúdorog Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala nevében 
Horváth Zoltán polgármester úr és Czifráné dr. Urgyán Ilona jegyzőasszony helyezte 
el, majd őket követve rótták le tiszteletüket az intézmények és szervezetek 
képviselői.
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/ október 28. /
Dokumentumfilm forgatás
   Október 28-án a Hajdúdorogi Helytörténeti Gyűjteményben forgatott a 
Hajdúnánási Televízió. A közel 10 perces riportfilmben Buczkó József címzetes 
múzeumigazgató és Gulyás Attila, a művelődési ház muzeológusa beszéltek a 
gyűjtemény állományába került zarándokszekér jelentőségéről és további sorsáról. 
   A felvétel a helyi tévécsatornán is megtekinthető volt november hónapban. 

November

/november 13./
Haáz Rezső Múzeum – Székelyudvarhelyi Kép-Tár című kiállítása
   2019. november 13-án megnyílt a Haáz Rezső Múzeum – Székelyudvarhelyi Kép-
Tár című kiállítása a Görög Demeter Művelődési Ház nagytermében. A rendezvényre 
érkezőket Holbáné Imre Katalin, a Móra iskola zenetanárának zongorajátéka fogadta.     
   Simon Istvánné igazgató asszony felvezetője után Kassai Judit, a Hajdúdorogi Móra 
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zenetanárának fuvolajátéka 
gazdagította a programot. 
   A megnyitón megjelent vendégeket, és a székelyföldi múzeum képviseletében 
jelenlévő igazgató urat Hajdúdorog Város Önkormányzata nevében Horváth Zoltán 
polgármester úr köszöntötte. A köszöntő után Dr. Miklós Zoltán István igazgató úr 
bemutatta a székelyudvarhelyi múzeumot, az intézmény gyűjtőkörébe tartozó 
értékeket és a kiállítóteremben látható alkotások megtekintésére invitálta a 
jelenlévőket. 
   Zárásként Holbáné Imre Katalin, Bartók Béla: Egy este a székelyeknél című darabja 
tette felejthetetlenné a rendezvényt.

/november 17 - december 22./
Adventi gyertyagyújtás - 2019 rendezvénysorozat
   November 17-én vette kezdetét a Hajdúdorog Város Önkormányzata nevével 
fémjelzett adventi ünnepségsorozat. Immár tizenharmadik alkalommal vártuk 
közösségünk tagjait a Vasvári Pál téren felállított óriáskoszorú gyertyáinak 
szálankénti meggyújtására. Hagyomány, hogy hat alkalommal, vasárnaponként 
köztiszteletben álló személyek osztják meg a jelenlévőkkel a karácsonyi ünnepkörhöz 
kapcsolódó emlékeiket, illetve az életútjuk alatt elraktározott szép pillanatokat, és 
lobbantják lángra a gyertyákat.
   A 2019-es rendezvénysorozat moderátora minden alkalommal Nyustiné Nagy 
Marianna, a Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskola tanára volt. Polgármesteri 
felkérésre ebben az évben az alábbi személyek közreműködésével lobbantak fel a 
lángok a koszorún: 1. alkalom - Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök, műsort adott: 
a Szent Atanáz Kórus; 2. alkalom: Pócsik Tiborné nyugalmazott tanárnő; műsort 
adott: a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola kórusa; 3. 
alkalom: dr. Tiba István, országgyűlési képviselő; műsort adott: Munkácsi Anita, a 
Móricz Zsigmond Színház színművésze; 4. alkalom: Papp György, a Bocskai Népzenei 
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Együttes és az Akácos Út Nótaklub vezetője; műsort adott: Papp István, a Csokonai 
Színház művésze; 5. alkalom: Török Tamás vállalkozó; műsort adtak: a Szent Bazil 
Görögkatolikus Általános Iskola diákjai és pedagógusai; 6. alkalom: az adventi 
rendezvénysorozat utolsó hétvégéjén Horváth Zoltán polgármester úr lobbantja 
lángra az adventi koszorú utolsó szál gyertyáját, s tette ezzel teljessé a várakozás 
szent időszakát; az ünnepi pillanatot Polyák Lilla színművész, előadóművész 
alkalomhoz illő műsorösszeállítása gazdagította.
   Ebben az évben a rendezvénysorozat Szabó-Rékasi Mónika települési-képviselő, az 
Ügyrendi és kulturális bizottság elnökének szervezőmunkájával, valamint a 
művelődési ház, a GAMESZ, a Móra konyha és intézmények dolgozóinak operatív 
feladatvállalásával, közreműködésével valósult meg.  

December

/december 15./
A Görög Demeter Kertbarát Kör évzáró rendezvénye
   A Görög Demeter Kertbarát Kör csakúgy, mint minden év végén a mozi épületében 
tartotta évzáró rendezvényét. 
   A találkozó első részében az elmúlt év munkájáról Kompár Miklósné elnökasszony 
számolt be. A rendezvényt színesítette a kertbarát kör tagjai által bemutatott „A 
piacon” címet viselő paródia. 
   A vacsora elfogyasztását hajnalig tartó mulatozás követte, ahol a talpalávalót 
Ugyan Tibor szolgáltatta. 

/december 11./
TücsökTanya karácsonyi kreatív kézműves foglalkozás
   A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1.b 
osztályát december 11-én karácsonyi kreatív kézműves foglalkozásra vártuk a Görög 
Demeter Művelődési Házba. A program első felében a gyerekek egy karácsonyi 
rajzfilmet néztek meg, melyhez popcorn is párosult. A meséhez kapcsolódó 
kvízkérdések helyes válaszaiért jutalom járt. Majd a gyöngyből elkészített karácsonyi 
díszeiket és a mécsestartót haza is vihették. Távozás előtt Nagyhaju Sándorné 
szervező megkérte a gyerekeket, hogy az ünnepek alatt szakítsanak időt és 
olvassanak mesét családjukkal, s töltsenek minél több időt szeretteik körében. A 
gyerekek egy kedves énekkel köszöntek el, az intézmény pedig apró édességgel 
kedveskedett a távozóknak.

/december 12./
Karácsonyi varázs zenés műsor
   A Hajdúdorogi Szabadtéri Színházi Esték keretein belül sajnálatos körülmények 
között félbeszakadt augusztus 4-ei, Hyppolit a lakáj című előadás kompenzációjaként 
a Mandala Dalszínház december 12-én bemutatta a Karácsonyi Varázs című zenés 
műsorát. 
   A program megvalósulásának helyszíne  a Hajdúdorogi Mozi nagyterme volt.
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/december 28./
Darts Mindenkinek! - Családi Nap a mozi épületében
   Szombati napon került megrendezésre a Hajdúdorogi Darts Club és az intézmény 
közös szervezésében a "Darts Mindenkinek" elnevezésű első családi nap, ahol 
versenyzőként közel 40 fő vett részt.  A legnagyobb érdeklődés a páros verseny iránt 
volt, amelyen 13 páros indult el. A párosok csoportokba sorsolva kezdték meg a 
játékot, és főágon zajlottak a küzdelmek. A nevezők között volt, aki a gyerekével, 
feleségével vagy testvérével indult el a nemes küzdelemben. A legjobb 4 közé Szakos 
Zoltán - Szakos Erzsébet, Czifra Tamás - Dallos-Nagy Imola, Sári Imre - Sári Árpád, 
Újfalusi Márk - Újfalusi-Petrus Vera párosok jutottak. A döntőt végül a Sári urak 
játszották a Czifra Tamás - Dallos-Nagy Imola kettős ellen, és végül a Sári páros lett 
a bajnok. A legjobb női játékos Dallos-Nagy Imola lett, a legeredményesebb fiatal 
játékos a 9 éves Simon Balázs lett, aki édesapja oldalán a legjobb 8 között búcsúzott.    
   A családi nap folyamán volt lufi-hajtogatás, csillám tetoválás, színezés és 
társasjáték, a színházteremben pedig mesefilm vetítése színesítette a 
programkínálatot. 

2.6. Táboroztatás

július 8-12./
Ügyes kezek 6. - Nyári tábor
   A Görög Demeter Művelődési Ház szervezésében július 9-13-ig valósult meg a nyári 
tábor. A szervezők arra törekedtek, hogy a gyerekek igényeit és életkori sajátosságait 
figyelembe véve felejthetetlen élményt nyújtsanak a színes és változatos 
foglalkozásokkal, úgy, hogy mindezek mellett a szórakozás öröme is biztosított 
legyen. Célkitűzés volt a gyermekek kreativitásának, ügyességének és 
képzelőerejének fejlesztése, illetve, hogy megismerjék a különböző kézműves 
technikák alkalmazását. A délelőttök alkotómunkával teltek, a délutánok pedig 
játékkal és vidámsággal. 
   A tábor ideje alatt egy nap mindig a kirándulásé. Ebben az évben úticélként a 
debreceni nagyerdei játszópark felkeresése, valamint az Agóra Tudományos 
Élményközpont látogatása szerepelt. A táborozók a tervezett helyszíneket különböző 
tömegközlekedési eszközök /vonat, villamos, autóbusz/ használatával érték el. Volt 
olyan gyerek, aki még sosem ült vonaton, vagy villamoson, de a hazafelé utazás 
autóbusszal is okozott meglepetést soraikban.  
   A pénteki táborzárón a gyerekek híradó formájában ismertették szüleikkel a heti 
elfoglaltságok sorát. Szojkáné Munkácsi Erzsébet táborvezető a „minden gyerek más, 
és a minden gyerek jó valamiben” gondolata mentén osztotta ki az elismerő 
okleveleket, melyet a táborozók büszkén vettek át.

/július 16-20./
Zsarutábor 
Idén is voltak „kis zsaruk” a mozi épületében
   A Görög Demeter Művelődési Ház idén nyáron is megrendezte a Hajdúdorogi 
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Zsarutábort. A napközi jellegű táborba 19 gyerek iratkozott be, 7-12 éves korúak. Az 
5 nap során a gyerekek érdekesebbnél érdekesebb előadásokat hallgattak, melyek 
mindig gyakorlattal zárultak. 
   A hét első napján a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság munkatársnője tartott 
előadást a közlekedésről, majd totóval mérte megszerzett tudásukat. Délután a 
mentőszolgálat munkatársa tartott kötetlen beszélgetést munkájáról, elmagyarázta 
mi a teendő egy baleseti helyszínen. 
   Kedden reggel a Magyar Honvédségtől egy hivatásos katona mutatta be 
felszerelését, majd bemutatót tartott fegyvereivel, melyeket a gyerekek 
gumilövedékkel ki is próbálhattak. Délután az Orosz-tanyára kerékpároztak az 
ifjoncok, ott felülhettek a póni hátára, megismerhették a tanyasi életet, az állatokat, 
majd hamubasült pogácsa helyett frissen sütött kürtőskaláccsal indultak útnak. 
   A hét közepén egy igazán izgalmas kirándulással készült Nagyhaju Sándorné 
táborvezető. Délelőtt a Vekeri-tónál izgatottan várták a lovasrendőrség tagjait, akik 
meséltek lovaikról, bemutatták felszerelésüket, s a gyerekek lóhátra is ülhettek. A 
McDonalds-os ebéd után a Laser Force Arénában kipróbálhatták a lézerharcot. 
Hazafelé a Deszka Bisztro&Bar hűsítő limonádéját fogyaszthatták el, Nagyhaju 
Sándor jóvoltából. Fáradtan, élményekkel tele tértek haza a „minizsaruk”. 
   Másnap reggel a Debreceni Rendőrkapitányság kollégája mutatta be a 
„részegszemüveget”, melyet ki is próbálhattak. A rendőrautó szirénája, a rendőri 
felszerelések ismét hatalmas sikert arattak. A városi játszótér sem maradhatott ki, a 
gyerekek felhőtlen játéka és az ebéd után a Hajdúnánási Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság tagjai bemutatták, hogyan vágnak szét egy baleset során 
megsérült autót. A roncsautót Nagy Zsolt hajdúböszörményi autóbontós biztosította, 
annak szállításában Papp János hajdúdorogi egyéni vállalkozó segített. A bemutató 
után a tűzoltóautóba beülhettek, annak eszközeit megnézhették, majd a tartályából 
fecskendezték a vizet a gyerekekre. 
   Utolsó nap a kerékpáros versenypályán mérettették meg magukat a gyerekek, 
melyet a Hajdúböszörményi Kapitányság rendőre állított fel. A tábor zárásakor 
beszámoltak a hét eseményeiről, a szülőket, nagyszülőket tortával várták a szervezők.
   Búcsúzáskor a gyerekek ismét a tavalyi szlogennel köszöntek el: „Jövőre veled 
ugyanitt!”

2.7. Közművelődési szakmai tanácsadás és kulturális szolgáltatás

   Közművelődési intézményünk feladatának tekinti, hogy bemutassa a helyi, a 
térségi 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. 
   Örvendetes számunkra, hogy ebben az évben megalakult a Hajdúdorogi Darts Club, 
melynek székhelye a mozi épülete lett. A közösség az intézmény segítségét és 
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támogatását kérte, ahhoz hogy célkitűzéseiket megvalósítsák. A közös tevékenység 
eredményeként 2019-ben számos nagyszerű versenynek, eseménynek adott otthont 
a club; nyújt kikapcsolódást az érdeklődőnek és ad közösségi élményt mindazoknak, 
akik ellátogatnak a programokra.

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 városba turistaként érkező személyeknek és csoportoknak városbemutatást, köz-
gyűjteményi épületeinkben tárlatvezetést tartunk.
   A felsőfokú oktatási intézményben tanulók számára gyakorlati helyet nyújtunk, 
szakmai anyagokkal, illetve témavezetőként, konzulensként segítjük felkészülésüket.
   A mozi előterében nyilvános Wifi szolgáltatást, pingpongasztalokat biztosítunk, 
amelyek a szabadidő eltöltését szolgálják. 

2019-ben említésre méltó, de nem tervezett programként valósult meg:
/augusztus 14. /
   Megérkezett a Hajdúdorogi Helytörténeti Gyűjtemény udvarára az ekhós 
zarándokszekér. A reggeli órákban a Gáti zugban gyülekezett Barna István, a szekér 
tulajdonosa; Papp György, a Hajdúdorogi Lovas Hajdúk Egyesülete elnöke; Rácz 
Imre egyesületi tag, aki szekerét a szállításra felajánlotta; Gulyás Attila, az intézmény 
muzeológusa és a GAMESZ két munkavállalója, akik a szekeret szekérre felgurítva 
szállították a múzeum udvarára, ahol ideiglenes elhelyezésre került.

/ október 3. /
   A zarándokszekér magasnyomású mosóval elvégzett felülettisztítására került sor. 
Az udvaron a tisztogatás mellett kerékcsere is történt, hogy mozgatható legyen a 
becses zarándokszekér.

/ október 8. /
   A zarándokszekér szétszerelése és elhelyezése a múzeum belső terében. A 
GAMESZ munkavállalói és Buczkó József hajdúnánási címzetes múzeumigazgatóval 
közösen elemeire bontottuk, és az épület régészeti kiállítótermének középkori 
egységében újra összeállítottuk a zarándokszekeret.

2.9. Kiegészítő szolgáltatások

   A művelődési ház adottságait és lehetőségeit más célra is hasznosítjuk. Ezek 
családi események, tanfolyamok, fogadónapok, vásárok és termékbemutatók, mely 
rendezvények pénzügyi bevételeinket növelik, és lakossági igényt elégítenek ki /Hit 
Gyülekezete, képzőszervek tanfolyamai, évfordulók és egyéb családi események/. 
   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; 
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egészségügyi előadások; zenekari próbák; lakossági fórumok; A.A. csoport foglalkozása; 
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének fogadónapja; társasházi-, kamarai 
gyűlések; véradás…/, kivételt képeznek a szervezetek fehérasztal találkozói, amelyek 
hajnalig tartó mulatozással érnek véget. Ebben az esetben az intézmény 
díjszabályzatában rögzített díjat kell megfizetni.
  A művelődési ház kiemelt feladatának tekinti a civil szervezetekkel való együtt-
működést, munkájuk segítését, programjaikban a részvételt, hiszen mindezek által 
kapcsolatrendszerünk is bővül.
   Technikai, tárgyi eszközeinket /asztalok, székek, poharak,…/ az irányító és felügyeleti 
szerv, intézmények, különböző szervezetek kérték és használták rendezvényeik 
kivitelezéséhez. Mindezt ingyenesen biztosítottuk számukra, 2019-ben összesen 27 
alkalommal.

3. Összegzés

   Tényszerűen megállapítható, hogy a Görög Demeter Művelődési Ház dolgozóinak 
2019. évi munkája és teljesítménye eredményes volt. 
   A négy ingatlan, szakszerű, gondos működtetése, a Munkatervben és a 
Szolgáltatási tervben foglaltaknak, valamint az év közben jelentkező szakmai 
feladatoknak minőségi megvalósítása, az erőforrásgyűjtés (pályázataink), 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! 

   Köszönjük Önöknek a munkánkhoz nyújtott kultúrabarát magatartást, 
együttműködést és támogatást. 

   Kérem intézményi beszámolónk szíves elfogadását.

Hajdúdorog, 2020. január 27.

                                               Tisztelettel:

Simon Istvánné
igazgató

Mellékletek:

1. számú melléklet: „EGYÜTT6ÓK” - Közös lépés a tudás felé a hajdúdorogi Görög 
Demeter Művelődési Ház kulturális szolgáltatásainak tükrében című projekt 
Szakmai beszámolója

2. számú melléklet: „EGYÜTT6ÓK” - Közös lépés a tudás felé a hajdúdorogi Görög 
Demeter Művelődési Ház kulturális szolgáltatásainak tükrében című projekt 
keretében megvalósult tevékenységi formák összegző táblázata

3. számú melléklet: 2019. évi programok és rendezvények kimutatása


