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A GÖRÖG DEMETER MŰVELŐDÉSI HÁZ 2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE
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Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési
alapszolgáltatások

Kultv. 76. § (3)

A közösségi tevékenység
megnevezése

A közösségi
tevékenység célja

A közösségi
tevékenység

rendszeressége
vagy tervezett

időpontja,
időtartama

A közösségi
tevékenységbe
n részt vevők

tervezett
száma (fő)

A közösségi
tevékenység

helyszíne/ helyszínei

A közösségi
tevékenységben a

helyi lakosság
részvételi módja

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása,

fejlődésű segítése, a
közművelődési

tevékenységek és a
művelődő közösségek

számára helyszín
biztosítása

A

Görög Demeter Kertbarát
Kör társ kertbarát kör

fogadása

civil szervezettel való
kapcsolattartás és

szakmai
tapasztalatcsere

2020. június 20.;
2020. július 25. 140 Hajdúdorogi Mozi

épülete
szervezőként és

tagként

Görög Demeter Kertbarát
Kör

öntevékeny csoport,
közösségfejlesztő

programok,
szolgáltatások

támogatása

havonta 1
alkalommal,
esetenként 2
alkalommal

30 Görög Demeter
Művelődési Ház tagként

Hajdúdorogi Szivárvány
Hagyományőrző

Egyesület Tánccsoportja

öntevékeny csoport,
közösségfejlesztő

programok,
szolgáltatások

támogatása

hetente 1
alkalommal hétfőn 22 Görög Demeter

Művelődési Ház tagként

Hajdúdorogi Szivárvány
Hagyományőrző
Egyesület Kórusa

öntevékeny csoport,
közösségfejlesztő

programok,
szolgáltatások

támogatása

hetente 1
alkalommal szerdán 15 Görög Demeter

Művelődési Ház tagként

Hajdúdorogi Őszidő
Kulturális Egyesület

Tánccsoportja

öntevékeny csoport,
közösségfejlesztő

programok,
szolgáltatások

támogatása

hetente 1
alkalommal

pénteken
14 Görög Demeter

Művelődési Ház tagként



Hajdúdorogi Őszidő
Kulturális Egyesület

Kórusa

öntevékeny csoport,
közösségfejlesztő

programok,
szolgáltatások

támogatása

hetente 1
alkalommal
csütörtökön

17 Görög Demeter
Művelődési Ház tagként

Zenés női torna

öntevékeny csoport,
közösségfejlesztő

programok,
szolgáltatások

támogatása

hetente 2
alkalommal kedden

és csütörtökön
40 Görög Demeter

Művelődési Ház résztvevőként

Klasszikus gyermek
balett csoport

öntevékeny csoport,
közösségfejlesztő

programok,
szolgáltatások

támogatása

hetente 1
alkalommal, hétfőn 15 Görög Demeter

Művelődési Ház résztvevőként

Hajdúdorogi Darts Club

öntevékeny csoport,
közösségfejlesztő

programok,
szolgáltatások

támogatása

hetente 2
alkalommal 20 Hajdúdorogi Mozi

épülete tagként

Közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése B

Görög Demeter Kertbarát
Kör évzáró rendezvénye

civil szervezettel való
kapcsolattartás 2020. december 5. 80 Hajdúdorogi Mozi

épülete
tagként,

meghívottként

Görög Demeter Gazdakör
Fehér Asztal Találkozója

civil szervezettel való
kapcsolattartás 2020. február 1. 70 Hajdúdorogi Mozi

épülete
tagként,

meghívottként

Hajdúdorogi Őszidő
Kulturális Egyesület

évnyitója

civil szervezettel való
kapcsolattartás 2020. január 25. 50 Hajdúdorogi Mozi

épülete
tagként,

meghívottként

Bor- és pogácsasütő
verseny

társadalmi részvétel
erősítése,

közösségfejlesztő
program

2020. február 15. 60 Hajdúdorogi Mozi
épülete

tagként,
meghívottként

Művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása,

fejlődésű segítése, a
közművelődési

tevékenységek és a
művelődő közösségek

számára helyszín
biztosítása

A



"Szép kert, szép
környezet" felhívás

meghirdetése

környezetszépítés,
közösségépítés

2020. március
hónap 20 Hajdúdorog város

területe résztvevőként

Fehér Bot Alapítvány
munkavállalói fórum és

nőnapi rendezvény

hátránnyal élő
csoportok

esélyegyenlőségének
biztosítása

2020. március 5. 150 Hajdúdorogi Mozi
épülete

szervezőként,
résztvevőként,
meghívottként,

tagként

A Föld napja!
Környezettudatosság

szemléletének erősítése

önkéntesség
elősegítése,

környezettudatosságra
való nevelés,

közösségépítés

2020. április 22. 100 Hajdúdorog város
területén

szervezőként,
résztvevőként,
meghívottként

Fehér Bot Alapítvány
Mutasd meg magad!

kulturális
esélyegyenlőségi nap

hátránnyal élő
csoportok

esélyegyenlőségének
biztosítása

2020. május 9. 150 Hajdúdorogi Mozi
épülete

szervezőként,
résztvevőként,
meghívottként,

tagként

Fehér Bot Alapítvány
Gyermeknapi rendezvény

hátránnyal élő
csoportok

esélyegyenlőségének
biztosítása

2020. július 25. 200 Hajdúdorogi Mozi
épülete

szervezőként,
résztvevőként,
meghívottként,

tagként

Korhatár nélkül…4.
állandó közösségek,

civil szervezetek
közösségépítése

2020. október 1. 40 Görög Demeter
Művelődési Ház

résztvevőként,
meghívottként

Fehér Bot Alapítvány
Mikulásvárás
rendezvénye

hátránnyal élő
csoportok

esélyegyenlőségének
biztosítása

2020. december 5. 200 Hajdúdorogi Mozi
épülete

szervezőként,
résztvevőként,
meghívottként,

tagként

Fehér Bot Alapítvány
karácsonyi ünnepsége

hátránnyal élő
csoportok

esélyegyenlőségének
biztosítása

2020. december 18. 200 Hajdúdorogi Mozi
épülete

szervezőként,
résztvevőként,
meghívottként,

tagként

Közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése B



Hajdúdorogi Darts Club
családi napja

civil szervezettel való
kapcsolattartás 2020. december 50 Hajdúdorogi Mozi

épülete

szervezőként,
résztvevőként,
meghívottként,

tagként

Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek

biztosítása
C

"Együtt6ók" projekt
fenntartási időszak:
szakkör, témanap,

témahét egyeztetés alatt

tanórán kívüli
tehetséggondozás,
minőségi ifjúsági

program szervezése

tevékenységtől
függűen heti vagy

havi alkalmak

minimum
létszám 15 fő

(illetve a
létszámot

meghatározza a
tevékenységi

forma)

Kalkuttai Teréz Anya
Általános Iskola tagként

"Együtt6ók" projekt
fenntartási időszak:
szakkör, témanap,

témahét egyeztetés alatt

tanórán kívüli tudás
átadás, minőségi
ifjúsági program

szervezése

tevékenységtől
függűen heti vagy

havi alkalmak

minimum
létszám 15 fő

(illetve a
létszámot

meghatározza a
tevékenységi

forma)

BSZC Csiha Győző
Szakgimnázium és
Szakközépiskola -

Hajdúnánás

tagként

"Együtt6ók" projekt
fenntartási időszak:
szakkör, témanap,

témahét egyeztetés alatt

tanórán kívüli tudás
átadás, informatikai,
digitális eligazodás
segítése minőségi
ifjúsági program

szervezése

tevékenységtől
függűen heti vagy

havi alkalmak

minimum
létszám 15 fő

(illetve a
létszámot

meghatározza a
tevékenységi

forma)

Szent Bazil
Görögkatolikus

Középiskola
tagként

Közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése B



"Együtt6ók" projekt
fenntartási időszak:
szakkör, témanap,

témahét egyeztetés alatt

tanórán kívüli tudás
átadás,

kreativitásfejlesztés
minőségi ifjúsági

program szervezése,
hagyományok ápolása

tevékenységtől
függűen heti vagy

havi alkalmak

minimum
létszám 15 fő

(illetve a
létszámot

meghatározza a
tevékenységi

forma)

Szent Bazil
Görögkatolikus
Általános Iskola

tagként

"Együtt6ók" projekt
fenntartási időszak:
szakkör, témanap,

témahét egyeztetés alatt

tanórán kívüli zenei
nevelés minőségi

biztosítása

tevékenységtől
függűen heti vagy

havi alkalmak

minimum
létszám 15 fő

(illetve a
létszámot

meghatározza a
tevékenységi

forma)

Hajdúdorogi Móra
Ferenc Általános

Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

tagként

"Együtt6ók" projekt
fenntartási időszak:
szakkör, témanap,

témahét egyeztetés alatt

mesés
kompetenciafejlesztés

tevékenységtől
függűen heti vagy

havi alkalmak

minimum
létszám 15 fő

(illetve a
létszámot

meghatározza a
tevékenységi

forma)

Hajdúdorogi
Egyesített Napközi
Otthonos Óvodák

tagként

Mozifilm vetítés matiné
előadással

ifjúsági szórakoztató
program szervezése

egész évben,
tervezetten 10

alkalom
havi 150 Hajdúdorogi Mozi

épülete látogatóként

Mese Születik 2020 ~
Hajdúdorogi
Mesefesztivál

szellemi, kulturális
érték teremtése

2020. szeptember
25. 200 Hajdúdorogi Mozi

épülete
résztvevőként,
meghívottként

Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek

biztosítása
C



Növényvédőszerek
vásárlására és

felhasználására jogosító
zöld igazolvány

utóképzése

továbbképzési
lehetőség biztosítása 2020. március 17. 30 Görög Demeter

Művelődési Ház
résztvevőként,
meghívottként

"Így élt a szabadságharc
költője…" - vetélkedő

ismeretterjesztés ,
történelmi ismeretek
elmélyítése, általános

iskolások részére

2020. március 18. 40 Görög Demeter
Művelődési Ház

résztvevőként,
meghívottként

"Zsebünkben a város"  -
Történelmi túra

Hajdúdorogon - V.
városnapi vetélkedő

várostörténeti
ismeretterjesztés 2020.  június 3. 40

Görög Demeter
Művelődési Ház és a
város kijelölt pontjain

résztvevőként,
meghívottként

IV. Zsarutábor
 iskolarendszeren

kívüli ismeretátadás,
nyári tábor keretében

2020. június 29-
július 3. 15 Hajdúdorogi Mozi

épülete jelentkezés útján

A hagyományos közösségi
kulturális értékek

átörökítése feltételeinek
biztosítása

D

Magyar Kultúra Napja -
zenés, irodalmi

műsorösszeállítás

a lakosság
magaskultúra iránti

igényének kielégítése
2020. január 24. 250 Hajdúdorogi Mozi

épülete

látogatóként,
meghívottként,
résztvevőként

XX. Doni Hősök
Emléktúra

emlékezés a II.
világháború elesett

hőseire
2020. január 25. 200

Hajdúdorogi Mozi
épülete, Vasvári Pál

tér

látogatóként,
meghívottként

"Ezredévről mond mesét
a szél…" Nótaest

hagyományok ápolása,
helyi zenei élet
fejlesztése és
bemutatása,

értékmegőrzés

2020. február 8. 280 Hajdúdorogi Mozi
épülete

szervezőként,
résztvevőként,
látogatóként

Múzeumpedagógiai
foglalkozások

hagyományőrzés,
közösségépítés,

kreativitásfejlesztés,
jeles ünnepekhez

kapcsolódóan

2020. április 2.,
június 3., június 10. 300

Hajdúdorogi
Helytörténeti
Gyűjtemény

meghívottként,
látogatóként

Az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek

biztosítása
C



Termések karneválja - az
őszi gyümölcs és zöldség
feldolgozása, kóstolása

hagyományőrzés,
közösségépítés,

kreativitásfejlesztés

2020. szeptember
11. 200 Hajdúdorogi Mozi

épülete és udvara résztvevőként

TücsökTanya

hagyományőrzés,
közösségépítés,

kreativitásfejlesztés,
jeles ünnepekhez

kapcsolódóan

2020. február 5.,
április 8., április
29., december 9.

150 Görög Demeter
Művelődési Ház résztvevőként

XIV. Hajdúdorogi
Kulturális Napok

helyi értékek
bemutatása, kulturális
programok biztosítása

a lakosság számára

2020. szeptember
25-október 7. 2,500

Görög Demeter
Művelődési Ház és a

város intézményei

látogatóként,
szervezőként,
meghívottként

"Libanapok" kézműves
játszóház

ismeretterjesztés,
hagyományőrzés,
közösségépítés,

kreativitásfejlesztés,
jeles ünnepekhez

kapcsolódóan

2020. november 11. 200 Hajdúdorogi Mozi
épülete és udvara

látogatóként,
meghívottként

Görög Demeter
születésének 260.

évfordulója - Ünnepi
megemlékezés

megemlékezés,
identitás erősítése 2020. november 4. 100 Görög Demeter

Művelődési Ház
látogatóként,

meghívottként

Ekék és darálók a
múltszázadból -

Kiállításmegnyitó

a múlt értékeinek
bemutatása,

ismeretterjesztés

2020. szeptember
18. 50

Hajdúdorogi
Helytörténeti
Gyűjtemény

meghívottként,
látogatóként

Kiállításmegnyitók
alkotók és művészek
bemutatkozásának

biztosítása

évi 3 alkalom
(tervezetten: május,

szeptember,
október)

200 Görög Demeter
Művelődési Ház látogatóként

A hagyományos közösségi
kulturális értékek

átörökítése feltételeinek
biztosítása

D



Folyosó galéria

helyi kötődésű alkotó
művészek

bemutatkozásának
biztosítása

egész évben
folyamatos, 6 alkotó

bemutatkozása
kéthavonta
váltakozva

hetente 250 Görög Demeter
Művelődési Ház

 kiállítóként,
látogatóként

Mese Születik 2020
~Benedek Elek

nyomában kiállítás - a
kistérségi általános

iskolásoknak
meghirdetett pályázat

alkotásainak bemutatása

a gyermekmunkák
bemutatása

2020. szeptember
25-től folyamatos hetente 250

Hajdúdorogi Mozi
épülete és Görög

Demeter Művelődési
Ház

alkotóként,
látogatóként

Adventre való készülődés közösségépítés,
kreativitásfejlesztés 2020. november 15 Görög Demeter

Művelődési Ház résztvevőként

Múzeumok éjszakája

hagyományőrzés,
közösségépítés,

kreativitásfejlesztés,
országos

kezdeményezésű
programhoz való

csatlakozás

2020. június 22. 100
Hajdúdorogi
Helytörténeti
Gyűjtemény

látogatóként

Az amatőr alkotó- és
előadó művészeti

tevékenység feltételeinek
biztosítása

E

Mazsorett - Liliom

amatőr alkotó- és
előadói csoport
működtetése,
menedzselése

hetente 1 alkalom,
péntekenként 13 fő Görög Demeter

Művelődési Ház tagként

Mazsorett - Nefelejcs

amatőr alkotó- és
előadói csoport
működtetése,
menedzselése

hetente 1 alkalom,
csütörtökönként 12 fő Görög Demeter

Művelődési Ház tagként

A hagyományos közösségi
kulturális értékek

átörökítése feltételeinek
biztosítása

D



Mazsorett - Kankalin

amatőr alkotó- és
előadói csoport
működtetése,
menedzselése

hetente 1 alkalom,
csütörtökönként 10 fő Görög Demeter

Művelődési Ház tagként

Mazsorett - Levendula

amatőr alkotó- és
előadói csoport
működtetése,
menedzselése

hetente 1 alkalom
pénteken 13 fő Görög Demeter

Művelődési Ház tagként

Mazsorett - Margaréta

amatőr alkotó- és
előadói csoport
működtetése,
menedzselése

hetente 1 alkalom
pénteken 10

Szent Bazil
Görögkatolikus

Központ
sportcsarnoka

tagként

Mazsorett - Amarillisz

amatőr alkotó- és
előadói csoport
működtetése,
menedzselése

hetente 1 alkalom
pénteken 10

Szent Bazil
Görögkatolikus

Központ
sportcsarnoka

tagként

Bocskai Népzenei
Együttes

népzenei
hagyományok ápolása,

közösségépítés

hetente 1
alkalommal hétfőn 16 fő Görög Demeter

Művelődési Ház tagként

Akácos Út Nótaklub
népzenei

hagyományok ápolása,
közösségépítés

hetente 1 alkalom
kedden 9 fő Görög Demeter

Művelődési Ház tagként

Hajdúdorogi Darts Club

amatór sport
tevékenység
működtetése,

közösségépítés

hetente 2 alkalom 20 fő Hajdúdorogi Mozi
épülete tagként

Az amatőr alkotó- és
előadó művészeti

tevékenység feltételeinek
biztosítása

E



Jóváhagyási záradék
Hajdúdorog Város Önkormányzata a Görög Demeter Művelődési Ház közművelődési intézmény
szolgáltatási tervét a 2020. évi munkaterv részeként a ______ számú  határozatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék
A szolgálatási tervet a közművelődési közösség színtér/közművelődésintézmény székehelyén és
telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül
ki kell helyezni.
2020. január 27.

Simon Istvánné igazgató


