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Előterjesztés 

-a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

a VOKE Vasutas és Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi Közművelődési Megállapodás keretében 
nyújtott önkormányzati támogatásának felhasználásáról 

Tisztelt Bizottság! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. február 23. napján megkötött Közművelődési 

Megállapodás alapján 500.000 Ft összegű támogatást biztosított a VOKE Vasutas és Művelődési Ház és 

Könyvtár számára, a Közgyűlés 13/2011.(111.11) számú rendeletében, valamint a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló az 1997. évi CXL törvény (továbbiakban: törvény) 

79. §-ban foglaltak alapján. 

A megállapodásban rögzítettek értelmében a támogatott az önkormányzat kötelező feladataiból 

szakszerűen biztosította az alábbi közművelődési tevékenységek ellátását: 

1. A törvény 2-4. §-ában meghatározott alapelvekben foglaltak szerint biztosítja a Nyíregyháza és 

vonzáskörzete lakossága részvételének egyenlő lehetőségét és érvényesülését, valamint a város 

lakossága számára az alábbi közművelődési szolgáltatásokat látja el, különös tekintettel a törvény 76. § -

78. §-ában megfogalmazottakra. 

a). Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt 
javító tanulási önművelés, önképzés és az életesélyek javítása. 
b). Az iskolai képzés kiegészítő, valamint önképzési lehetőségek biztosítása tanfolyamok révén. 
c). A település szellemi, művészet i értékeinek, történelmi és népi hagyományainak feltárása 
- évfordulós rendezvények szervezése 
- ünnepi műsorok szerkesztése és lebonyolítása elsősorban az intézményben működő művészeti 

közösségek segítségével 
- a helyi kulturális turizmust serkentő művészeti fórumok, alkalmak kínálatának bővítése . 

d). Az ismeretszerző öntevékeny csoportok, civil közösségek működési lehetőségeinek folyamatos 
biztosítása 
- rétegklubok, gyűjtő- és modellező körök, önálló művészeti együttesek, iparművészeti közösségek 
működtetése . 

e). A helyi társadalom működését biztosító közösségi színterek szükség szerinti biztosítása. 
f). Szocio-kulturális feladatok ellátása 
- Karácsonyi és gyermeknapi karitatív programok hátrányos helyzetű gyermekek számára. 

R E G Y H Á Z A 
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g). Nemzetközi és országos rendezvények szervezése. 
h) . A régiók közötti kulturális kapcsolatok bővítése . 

i) . A lakosság szabadidős, művelődési lehetőségeinek bővítése 

j). A város polgárainak folyamatos tájékoztatása az aktuális kulturális lehetőségekről. 

Az intézmény a meghatározott közművelődési szolgáltatások közül: 
- a e, d, h, j pontban meghatározott közművelődési szolgáltatásokat ingyenesen, 
- az b, e, i pontokban felsoroltakat térítési (belépő, tagsági) díj ellenében, 
- az a, f és g pont esetében jelképes önrész, nevezési díj, stb. befizetésével 
biztosította a közművelődési tevékenységben résztvevők számára. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város jelenleg hatályos 13/2011.(111.11.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól tartalmazza a Közművelődési Megállapodás 

keretében nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásának előírásait. 

A beszámolók beküldési határidejekor (2018. január 31.) az érvényben lévő városi közművelődési rendelet 

valamint a támogatottal megkötött közművelődési megállapodás alapján tájékoztatás céljából az alábbi 

dokumentumokat kellett a Támogatottaknak megküldeni: 

2017. évre vonatkozó támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló, 

a támogatás felhasználását igazoló számlák nyilatkozattal hitelesített másolata, a kifizetés tényét 

igazoló bankszámlakivonat, illetve kiadási pénztárbizonylat-a támogatott által hitelesített - másolati 

példánya. 

A tételes - számlákkal igazolt - pénzügyi és szakmai beszámolók a bizottsági ülésen vagy a Hivatal 134. 

számú helységében megtekinthetőek. 

A beérkezett pénzügyi beszámoló összefoglaló táblázatát előterjesztésünk l. számú melléklete, a szakmai 

beszámolót a 2. számú melléklete tartalmazza. 

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, a mellékelt szakmai és pénzügyi beszámoló áttekintését követően az 
előterjesztés elfogadására. 

Nyíregyháza, 2018. február 2. 

Tisztelettel, 

e:-~ ~ 
· Doka Diána 

osztályvezető 

WWW.NYIREGYHAZA.HU 
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSE 

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 

/2018. (11 „„„ .) számú 

határozata 

a VOKE Vasutas és Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi Közművelődési Megállapodás keretében 

nyújtott önkormányzati támogatásának felhasználásáról 

A Bizottság 

a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.{Xl.12.) önkormányzati 

rendelet 10. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta: 

az e lőterjesztést megtárgyalta és a a VOKE Vasutas és Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi Közművelődési 

Megállapodás keretében nyújtott önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadta. 

Nyíregyháza, 2018. február 11 „„" 

A határozatot kapják: 

1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 

2./ A Po lgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati csoportja 
3./ Irattár 

R E G Y H Á Z A 

Halkóné dr. Rudolf Éva 

a bizottság elnöke 
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1. számú melléklet 

-

Ügyiratszám Támogatott neve Elszámolás Támogatásként Támogatás felhasználása Megjegyzés 
megfelelése a formai kapott összeg 
követelményeknek --- -

KU LT-24-1- VOKE Vasutas megfele lő adatlap 500.000,- - földgázfogyasztás díja: 94.685,- e lőírásoknak 

2017. Művelődési Ház és - fö ldgázfogyasztás díja: 94.618,- megfelel 
Könyvtár - fö ldgázfogyasztás díja: 94.686,-

- földgázfogyasztás díja : 94.618,-
- földgázfogyasztás díja: 94.618,-
- villamos energia díja: 25.163, -
- villamos energia díja: 1.612,-

Összesen: 500.000 Ft,-



e 

e 

Közművelődési megállapodás 2. melléklete 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Szakmai beszámoló 

1 1 

A szövegszerkesztővel kitöltött beszámolót nyomtatott és elektronikus formában (e-mail, csatolt 

fáj !ként) is el kell juttatni az Önkormányzathoz. 

Nyíregyháza MN Polgármesteri Hivatal 

Nyíregyháza Kossuth tér. 1. 

4401 

E-mail cím: ........ . ..... . ... @nyiregyhaza.hu 

Szakmai beszámoló formanyomtatvány 

Kérjük, hogy a válas::.adáshoz szükség s::.erint bővítsék a kérdések alatti területet. 

1. A Támogatott adatai: 

A támogatási szerződés száma KULT/24-3 

Támogatott neve VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár 

Székhelye, levelezési címe 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 23. 

Telefonszáma 06-42/504-490 

Hivatalos képviselő neve Malamidesz Szilvia 

Kapcsolattartó neve Malamidesz Szilvia 

E-mail címe vmh@t-online.hu 

Telefonszáma (mobil) 

2. Eredeti célok a támogatási kérelemben leírtak szerint: 

VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár - Nyíregyháza, Toldi u. 23. 
Az intézmény működési területe és feladatai: Az önkormányzati fenntartású közművelődési 
intézmények által kulturális értelemben le nem fedett lakókörzet (a mintegy 10.000 lakosú 
Széchenyi u. Debreceni u. által bezárt és a Nagykörút által Dél-Nyugatról határolt terület, 
illetve az Érkerti lakótelep lakosai) közművelődési alapellátásának biztosítása, szakszerű 



megvalósítása és egy olyan közösségi tér biztosítása a látogatóknak. ahol tartalmasan tudják a 
szabadidejüket eltölteni. 

Az intézmény 

1. a 1997. évi CXL. tön'én) 2-4. §-ában meghatározott alapelvekben foglaltak 

szerint biztosítja a Nyíregyháza és vonzáskörzete lakossága részvételének ein enlő 

lehetőségét és érvényesülését, valamint a város lakossága számára az alábbi 

közművelődési szolgáltatásokat látja el, különös tekintettel a közművelődési tv. 76. § -

78. §-ában megfogalmazottakra. 

a). Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 

és életesélyt javító tanulási önművelés, önképzés és az életesélyek javítása. 
b ). Az iskolai képzés kiegészítő. valamint önképzési lehetőségek biztosítása tanfolyamok 
révén. 
c). A település szellemi. művészeti értékeinek, történelmi és népi hagyományainak feltárása 

- évfordulós rendezvények szervezése 
- ünnepi műsorok szerkesztése és lebonyolítása elsősorban az intézményben működő 

művészeti közösségek segítségével 

( - a helyi kulturális turizmust serkentő művészeti fórumok, alkalmak-kínálatának bővítése. 

e 

d). Az ismeretszerző öntevékeny csoportok, civil közösségek működési lehetőségeinek 

folyamatos biztosítása 
- rétegklubok, gyűjtő- és modellező körök, önálló művészeti együttesek, iparművészeti 

közösségek működtetése. 
e). A helyi társadalom működését biztosító közösségi színterek szükség szerinti biztosítása. 
f). Szocio-kulturális feladatok ellátása 
- Karácsonyi és gyermeknapi karitatív programok hátrányos helyzetű gyermekek számára. 
g). Nemzetközi és országos rendezvények szervezése. 
h). A régiók közötti kulturális kapcsolatok bővítése. 
i). A lakosság szabadidős, művelődési lehetőségeinek bővítése 

j ). A város polgárainak folyamatos tájékoztatása az aktuális kulturális lehetőségekről. 

1. a 13/2011. (IIl.11.) önkormányzati rendelet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

közművelődési feladatairól szóló rendelet 1 § 2. bekezdése alapján 

a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár működése támogatható és feladatel látóként 
jelenhet meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának közművelődési 

feladatainak ellátásában. 

1.1. valamint a 13/2011. (111.11.) önkormányzati rendelet a Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város közművelődési feladatairól szóló rendelet 3 §-a szerinti feladatokat tudja ellátni. 

Az önkormányzat közművelődési feladatai 

3.§ (1) Az önkormányzat feladata, hogy a művelődési hagyományok és a lakosság 

szükségletei alapján az intézmények, a civil szervezetek és a polgárok tevékenységeire 
alapozva, a közművelődést sajátos eszközrendszerével segítse: 

a) az iskolarendszeren kívüli képzések, munkaerő piaci képzések, a felnőttoktatás 

egyes formáinak intézményesülését a közművelődés feladatrendszerében, 
b) az alap-, és a középfokú oktatási intézmények tanórán kívüli közműve lődési 

munkáját, művészeti csoportjainak, szakköreinek, hagyományápoló tevékenységét, 



c) a település környezeti. szellemi, műYészeti értékeinek és hagyományainak 

feltárását, megismertetését, közismertté tételét a helyi művelődési szokások gondozását, 

gazdagítását, 

d) az egyetemes, a nemzeti és más nemzetiségi kultúra megismertetését, tárgyi és szellemi 
értékeinek gyarapítását, az ünnepek kultúrájának gondozását, 

e) az ismeretszerző, az amatőr alkotó. művelődő közösségek. alkotó muhelyek te\'ékenységét 

- különös tekintettel a kiemelkedő értékeket felmutató mű,•észeti és szellemi 

alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére, 

f) a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét, érdekérvényesítését, g) a kultúrák 

közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését, 

h) a szabadidő kulturált eltöltéséhez a feltételek biztosítását, 

i) az egyéb mÜ\elődési lehetőségeket vagy mű\'elődési formákat. 

(2) A könyvtári ellátás biztosítása a helyi önkonnányzat kötelező feladata 

(3) Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti: 

a) a rekreációs, szabadidő-sportos és kulturált művelődésére, szórakozásra alkalmat adó 

önkormányzati intézményi infrastruktúra biztosítását, esztétikus és célszerű közösségi színtér 

( kialakítását megfelelő végzettségű szakemberrel. 

( 

b) a gyermek és ifjúsági korosztály mű\'elődésének. művészeti életének (képességeik, 

készségeik fejlesztésének) és közösséggé formálódásának támogatását, szabadidejének és 

szünidejének hasznos eltöltéséhez szükséges feltételek megteremtését, 

c) Nyíregyháza város hagyományainak ápolását és bemutatását, a lokálpatriotizmus 

erősítését. a helyi értékek védelmét, a városi polgári élet és életmód fejlesztését, a kulturális 

turizmus segítését, 

d) a hátrányos helyzetű rétegek közművelődését. 

e) a kimagasló értékeket képviselő zenei, 

hagyományőrző fesztiválok, kiállítások támogatását, 

táncművészeti, színházi és más 

kapcsolat kiépítését a közművelődés 
megyei, országos szervezeteivel, a testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel. 

A közművelődési tevékenység ellátása a közművelődési törvény alapján az 1. pontban 
megfogalmazottak szerint: 
Az intézmény a meghatározott közművelődési szolgáltatások közül 

- a e, d , h, j pontban meghatározott közművelődési szolgáltatásokat ingyenesen, 

- az b, e, i pontokban felsoroltakat térítési (belépő, tagsági) díj ellenében, 

- az a, f és g pont esetében jelképes ömész, nevezési díj, stb. befizetésével 

biztosítja a közművelődési tevékenységben résztvevők számára. 

Az intézmény közművelődési tevékenységét tekintve a lakosság oldaláról az aktív 

pihenés, a kreatív kikapcsolódás, döntően a mindennapi kultúra körébe tartozó tartalmak és 

formák, a szociális jellegű gondolkodás jegyében végzi. 

Az intézményben térítésmentesen működő csoportok, klubok 

Vasutas Nyugdíjas Klub - minden hónap 1. és 3. hétfő - 14.00- 16.00 óra 

Vasúttörténeti Kör - minden hónap 1. és 3. hétfő - 17. 00 - 19. 00 óra 

Méhész Kör - minden hónap 1. hétfő - 17.00 - 19.00 óra 
Központi és Vasutas Kertbarát Kör - minden hónap 2. és 4. hétfő - 17.00 - 19.00 óra 

„Verda Stelo'' Eszperantó Kör- kedd - 17.00 - 19.00 óra 



( 

Kaktuszgyűjtők Köre - minden hónap 2. csütörtök - 17.00 - 19.00 óra 

Kék Nefelejcs Dalkör - kedd - 14.30 - 16.00 óra 

Konzervgyári Néptánc Csoport - csütörtök- 14.30 - 16.00 óra 

Sakk-Kör- szerda -17.00 - 19.00 óra 

Sakk- palánták (gyermek sakk foglalkozás) - péntek - 16.30- 18.00 óra 

Önismereti klub- kéthetente hétfő - 17.30 - 19.30 óra 

Együttműködés keretében: 

A Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang és Bóbita Tagintézményével, a Búzaszem Nyugati 

Óvoda Benczúr Téri Telephelyével és Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey 

Károly Tagintézményével ,,Alkotókuckó., működtetése, melyben kéthavi rendszerességgel 

igényes, délelőtti fejlesztő foglalkozásokat tartunk. 

Évfordulós rendezvények, ünnepi műsorok szervezése a csoportjaink közreműködésével (pl. 

Magyar Kultúra Napja, Farsangi rendezvények, Március 15., Költészet Napja, Anyák Napja, 

Gyermeknap, Magyar Népmese Napja, Adventi, karácsonyi programok). 

3. Volt-e eltérés a megvalósítás so rán az eredeti tervektől ? Kérjük, minden egyes eltérést 
indokoljanak. 

Nem volt eltérés, az eredeti tervek szerint történt a megvalósítás. 
4. Az elvégzett tevékenységek áttekintő táblázata. Kérjük, szükség szerint bővítsék a táblázat 

sorait. 

Tevékenységei Kezdete 
1 

Vége Felelős 
1 

Elért eredmények 

Csoportok 2017.02.27. 2018.01.31. Malamidesz Adminisztrációban, 

fenntartása a 2. Szilvia, Gabányi fénymásolásban, 

pontban Ferenc pályázati ügyek 

megjelöltek segítésében, 

szerint 
térítésmentes 
terem használatban, a 
csoportok külön 
rendezvényeikhez 
tudunk támogatást 
nyújtani - 3830 fő 

Mackó barlang 2017 .02.02. 2017.05.31. Malamidesz A kiállítás 
kiállítás Szilvia megnyitójának napját 

ahhoz a 
népszokáshoz 
kötöttük, mely szerint 
kiderül, hogy 
e lkezdőd ik e a tavasz 
vagy marad e még a 
zord téli időszak. 

Közel száz mackó 
képezte a kiáll ítás 
alapját, melyhez 

pedagógiai programot 



e 

( 

Nőnapi zenés 2017.03.08. 

délután a 

Vasutasban 

Megemlékezés az 2017.03.15. 

1848/49-es 

forradalomról és 

szabadságharcról 

Víz világnapja 2017.03.22. 

Egészségnap és 2017.04.08. 

önbizalomtréning 

2017.03.08. 

2017.03.15. 

2017.03.22. 

2017 .04.08. 

és kézműves 

foglalkozást 1s 

csatoltunk - 2.200 fő 

Malamidesz Nagy sikernek örvend 

Szilvia, Gabányi a már 

Ferenc hagyományosnak 

mondható nőnapi 

programunk. Idén 

Zentai Edit örökzöld 

dallamokkal és 

kedvenc slágerekkel 

várta az érdeklődőket 

- 125 fő 

Gabányi Ferenc Nyugdíjas 

Malamidesz 
Szilvia 

Malamidesz 

Szilvia 

és klubjainkkal 

csoportjaink 

részvételével tartottuk 

a megemlékezést - 34 

fő 

Kisiskolás gyerekek 

tartott részére 

foglalkozáson 
beszélgettünk a víz 

értékéről és 

fontosságáról - 28 fő 

Kiemelt célunk az 
egészséges életmód, 
a mozgás 

fontosságának 
népszerűsítése, az 

egészséges 
önbizalom kiépítése. 
Az egészség mellett 
közösséget is 

kovácsolunk az 
előadásokkal és a 
mozgással, melyek 
hozzájárulnak testi 

és lelki egységünk 

kialakulásához. A 
rendezvény 

programJai
előadások, bemutató 

óra, kóstoltatás, 



1 meditatív jelleggel 

bírnak, bárki 

számára 

hozzáférhetően 

térítésmentesen 

kerül megtartásra -

186 fő 

Költészet napi 2017 .04. l 1. 2017.04.11 Gabányi Ferenc, Idén a költészet 

versmondó Malamidesz napján versmondó 

verseny Szilvia versenyt hirdetünk, 

melyen 35 fő vett 

részt. 

Hello 2017.04.21. 2017.04.21. Malamidesz Mint minden évben 

Nyíregyháza Szilvia, idén is részt vettünk a 

Takácsné Hello Nyíregyháza 

e Palcsák városi rendezvényen, 

Hajnalka, bemutattuk a 

Gabányi Ferenc, művelődési ház 

Szántó Géza mindennapi és 

aktuális programjait. 

Vasvári Pál 201 7.04.28. 2017.04.28. Malamidesz A Vasvári Pál 

Gimnázium Szilvia Gimnázium 

előadása drámacsoportj ának 

biztosítottunk helyet a 

főpróbájuk és az 

előadásuk 

megtartására, mely 

nyilvános volt - 110 

fő 

( Anyák napja 20 17.05.05. 20 17.05.05. Gabányi Ferenc Ovodások 

közreműködésével 

köszöntöttük az 

édesanyákat és a 

nagymamákat - 52 fö 

Fogyatékkal élők 2017.05.17. 20 17.05.17. Malamidesz A TEMI Móricz 

fesztiválja Szilvia, Gabányi Zsigmond Művelődési 

Ferenc Ház szervezésében 

megvalósuló 

fogyatékkal élők 

fesztiváljának adtunk 

helyet idén és 

segítettük a 

rendezvény 

kiszolgálását -118 fő 



( 

( 

Gyermek.napi 

vasútmodell 

kiállítás 

Környezetvédelmi 

világnap 

Egészségtábor 

1 

2017.05.26. 

2017.06.06. 

2017.06.19. 

1 

Computer Retro i 2017.07.01. 
- az informatika 

h?:k~~a, 1 
kialhtas 

1 

2017 .05 .28. 

2017.06.06. 

2017.06.23. 

1 

2017.12.31. 

Malamidesz 

Szilvia 

Malamidesz 

Szilvia 

Malamidesz 

Szilvia, Gabányi 

Ferenc, 

Takácsné 

Palcsák Hajnalka 

Malamidesz 

Szilvia 

A debreceni 

vasútmodellezők 

közreműködésével 

rendeztük meg a már 

hagyományosnak 

mondható 

1 vasútmodell 

kiállításunkat. 40 

méter hosszan voltak 

láthatóak a min1-

mozdonyok és 

vonatok a 

terepasztaloh.on. 

1 

JátékokkaL 

nyereményekkel 

vártuk a látogatókat-

600 fő 

1 Ovodásoknak 

tartottunk foglalkozást 

a környezet\ édelem 

fontosságáról - 25 fő 

Napközis tábor 

keretében 

biztosítottunk hasznos 

és tartalmas 

elfoglaltságot 

kisiskolás (rászoruló) 

gyermekek részére. A 

hét fő témája az 

egészség és a mozgás 

\Olt- 10 fő 

A tárlatra - megta1tva 

a korhű környezetet -

a SZÜV épület 
' cr eg} kon szam1to0 ep 

terme lett berendezve, 

melyhez az ~j I 
tulajdonos 1s 

hozzájárult, 

méltó 

állítsanak 

épületnek, 

benne 

tárgyaknak, 

korszaknak. 

hOg) 

emléket 

mind az 

mind a 

található 

A régi gépeket 

újraélesztve mutattuk 



Szív' ilágnapja 2017.09.22. 

1 

( 

Pilates 2017.08.18. 

foglalkozás 

Magyar Népmese 1 2017.09.29. 

Napja 

1 
1 

e 
Karácsonyi 2017.11.13. 

adománygyűjtés 

Száll az angyal 2017.12.01. 

házrúl - házra -
.. . . 

mandala k1alhtas 

Véradó nap a 2017.12.08. 

Vasutasban 

2017.09.22. 

1 

2017. 11.27. 

2017.09.29. 

2017.12. 15. 

2017.12.20. 

2017. 12.08. 

1 

Malamidesz 

Szilvia 

Malamidesz 

Szilvia, Gabányi 

Ferenc 

1 Malamidesz 

Szilvia 

Malamidesz 

Szilvia, Gabányi 

Ferenc 

1 

1 Malamidesz 

Szilvia 

Malamidesz 

Szilvia, Gabányi 

be azok működését. 

valamint az egykori 

\állalat mindennapi 1 

életét elevenítettük fel 

leírásokkal, fotókkal 

illusztrálva-

Az egészségünk 

védelmének 

fontosságára hh tuk 

fel a figyelmüket a 

Nyíregyházi Móricz 

Zsigmond Általános 

Iskola Vécse} Károly 

Tagintézményének 

tanulóinak és 

mozogtunk együn 

Horváth Péter 

egészségmentorral -

112 fö 

Heti két alkalommal 

biztosítottunk 

ingyenes mozgási 

lehetőséget azoknak, 

akik a sport ezen 

formáját kedvelik -

1 280 fö 
A magyar népmesék 

v i lágá' al ismerkedtek 

az Érkerti óvodások és 

kisiskolás diákok a 

Burattino Bábszínház 

közreműködésével -

124 fö 

Idén IS gyűjtést 

szerveztünk a 

tiszadobi 

gyermekotthon lakó i 

részére. 

Az idei mandala 

kiállítás központi 
, . 

temaJa az ang) al 

megjelenése volt -

210 fö 

A már hagyományos 

véradáson, mely idén 



( 

1 

( 

Karácsony 

Vasutasban 

a 2017.12.19. 

1 

1 

Magyar Kultúra 2018.01.22. 

Napja 

2017.12.19. 

2018.01.22. 

1 

Ferenc 

Malamidesz 

Szilvia, Gabányi 

Ferenc 

Malamidesz 

Szilvia, Gabányi 

Ferenc 

a müvelődési házba 

került megrendezésre 

13 fő adhatott \ért és 

seg1thetett 

rászorulóh.on. 

Az intézményben 

müködő csoportok 

közreműködéséve l \ 

szerveztük a 

1 

karácsonyi 

programunkat ahol az 

egészséges életmód és 

a mozgás 

népszerűsítése IS 

fontos \"Olt, mely 

nagyban 

hozzásegítette a 

különböző generációk 

egymáshoz való 

közeledését is - 140 fő 

Közösségeinkkel 

tisztelgünk a magyar 

kultúra és Kölcsey 

Ferenc által a magyar 

himnusz előtt. 

Részt\ evők 'árható 

száma: 120 fő 

1 

S. Kérjük, fej tsék ki részletesen a támogatás céljainak a megvalósítását, a kitűzött szakmai 
célok és tevékenységek elérésének a teljesülését. 

A támogatás célja az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények által kulturális 
értelemben le nem fedett lakókörzet (a mintegy 10.000 lakosú Széchenyi u. Debreceni u. által 
bezárt és a Nagykörút által D-Nyugatról határolt terület, illetve az Érkerti lakótelep lakosai) 
közművelődési alapellátásának biztosítása, szakszerű megvalósítása volt. 

A kitűzött szakmai célok és tevékenységek, miszerint az intézményben működő csoportok 

(akik térítésmentesen tarthatják foglalkozásaikat az intézményben) szakmai, közösségi 
munkájához hozzá tudtunk járulni, segíteni tudtuk egyes rendezvényeiket térítésmentes 
teremhasználattal, illetve adminisztrációs feladataikat át tudta vállalni intézményünk. 
A város szellemi, művészeti értékeinek, történelmi, népi hagyományainak fe ltárását, 
évfordulós rendezvények megszervezését, ünnepi műsorok szervezését és lebonyolítását, 
valamint a helyi kulturális turizmust serkentő művészeti programokat, fenntartott csoportjaink 
közreműködésével valósítottuk meg. 

6. Milyen ha tással volt a támogatás a város kulturális életére? 

1 



( 

e 

A közművelődési megállapodás alapján nyújtott támogatás rendkívül fontos intézményünknek 
ahhoz, hogy megfelelő módon fogadhassuk látogatóinkat, megtarthassuk a jeles napokhoz, 

állami ünnepekhez kötődő rendezvényeinket kisközösségi szinten, valamint az Uniós 

pályázatok hozzáférését, pályázási lehetőséget is biztosított számunkra. 

Az intézményben, térítésmentesen helyet kapó csoportok fenntartásával hozzá tudtunk járulni 

Nyíregyháza kulturális életének színesítéséhez, fejlődéséhez. Egyes városi 

nagyrendezvényekre csoportokat küldtünk (pl. Hello Nyíregyháza, Városnap). Csoportjaink 

közkedvelt fellépők a rendezvényeken (Százszorszép Tánccsoport, Kéknefelejcs Dalkör), a 

rendszeres próbáknak köszönhetően magabiztos és színvonalas műsort tudnak nyújtani. 

A támogatás hatására sok olyan szervezettel tudunk hatékonyan együttműködni, akik a város 

mindennapi életében is jelen vannak. Együttműködésünk alapja a térítésmentes 

teremhasználat vagy jelképes önrész befizetése vagy rendezvénybeli támogatás, összefogás. 

Ily módon együttműködünk az alábbi szervezetekkel: 

Életet az Éveknek Nyugdíjas Klubok Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége, Otthon 

Egyesület, Szociális Gondozási Központ, Nemzeti Művelődési Intézet, Jósa András Múzeum, 

Kállay Gyűjtemény, Sóstói Múzeumfalu, Aranykapu Népművészeti Egyesület, Szabolcs

Szatmár-Bereg Megyei Népművelők Egyesülete, Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános 

Iskola Vécsey Károly Tagintézménye, Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézménye 
és Vécsey közi Telephelye, stb. 

7. A támogatásból megvalósított tevékenységek és elért eredmények fenntarthatósága, 
valamint a további munkára vonatkozó tervek. 

A helyi értékek befogadása, a közművelődési lehetőségek segítésének szándéka, értékek 
felkutatása és az intézmény szolgáltató jellegének erősítése képezi további munkánk alapját 

is. Fontos a tartalmas rekreáció, a minőségi kultúra, a szabadidő hasznos eltöltése és az ehhez 

keretet adó intézmény létezése, működése. Ezek jegyében készülünk további munkánkra, 

melynek Nyíregyháza város kulturális, szellemi értékének őrzése, bővítése, hozzáadott 

értékek megteremtése a célja. Feladataink és céljaink továbbra is az Érkerti település, 

valamint Nyíregyháza város lakosainak kulturális és közművelődési életének minőségi 

továbbfejlesztése. A város hagyományainak ápolása és bemutatása, a lokálpatriotizmus 
erősítése, a helyi értékek védelme a célunk. Előtérbe helyezve a helyi szellemi, művészeti 

értékek bemutatását, megismertetését (kiállítások, előadások). A közösségi közművelődési 

törekvések támogatása is kiemelt feladatunk. Továbbá pályázatok figyelése, készítése, 
lebonyolítása nélkülözhetetlen mai teendőink sorában. 

A programjaink kínálatát úgy állítjuk össze minden évben, hogy mind a működési 

területünkön élők (Érkerti lakótelep), mind a városlakók, valamint a városunkba érkezők is 

találjanak kedvükre való elfoglaltságot szabadidejük hasznos eltöltése érdekében. 

A nyitott és befogadó intézményszerep erősítésével fontos számunkra a helyi közösségek 

befogadása, tevékenységük segítése. Közös programok megvalósítását továbbra is alapvető 

fontosságúnak tartjuk. Célunk, hogy programjainkkal bekerüljünk a kedvelt és ismert 

intézmények közé. Ennek érdekében igyekszünk minél hatékonyabb marketing munkát 

végezni és rendezvényeinket, képzéseinket minél szélesebb körben népszerűsíteni. 

Programjainkról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk a városlakóknak, partnereinknek és a 



e 

e 

rendezvényekről érdeklődőknek az alábbi kommunikációs csatornákon: V-.'\ V \\ .vokevmh.hu, és 
az intézmény Facebook oldalán, 'alamint a helyi médiákban. 
Az intézmény közművelődési tevékenységét tekintve a lakosság oldaláról az aktív pihenés, a 
kreatív kikapcsolódás, döntően a mindennapi kultúra körébe tartozó tartalmak és fom1ák, a? 
egész életen át tartó tanulás népszerűsítése és elősegítése, a szociális jellegű gondolkodás 
jegyében végzi. Ezen feladatok és célok magas szintű elvégzéséhez továbbra is számítunk 

, yíregyháza város támogatására. 

8. Egyéb javaslatok, észrevételek. 

Kérj ük. hogy a bes=ámolóval együtt küldjék el s=ámunkra a=okat a= anyagokat. amelyek 

illus=trálhatják a= elvég=ett munkát.' 

Kös=önjük! 

Dátum: 2018. január 9. 

Támogatott hivatalos képviselőjének aláírása: 


