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A TERÜLETI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK EGYESÜLETE MÓRICZ 
ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI HÁZ ALAPÍTVÁNYA  

2016. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA  

Művelődési Házunk 2016-ban is tovább folytatta az eddigi kulturális – művelődési 

tevékenységét, kiegészítve olyan programokkal, eseményekkel, amelyekre a forrást különféle 

pályázatok útján teremti elő. Programjainkkal egyrészt kapcsolódtunk az aktuális nemzeti és 

egyházi ünnepekhez, a magyar kultúra és történelem jeles napjaihoz, kulturális és művészeti 

értékek létrehozását támogatva. Másrészt a rendelkezésre álló eszközeinkkel kielégítettük 

mindazon igényeket is, amelyek a megváltozott érdeklődési körök, kulturális trendek mentén 

ösztönzik a szolgáltatókat a kínálat átalakítására, bővítésére. Továbbra is fontos feladatunknak 

tekintettük a hátrányos helyzetű csoportok minél szélesebb körű bevonását a közművelődésbe. 

Nyíregyházán kívül jelen voltunk a megye több kisebb településén is, ahol kevésbé kiegyenlített 

a közművelődési kínálat.  Továbbra is megőriztük Nyíregyháza város és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye életében közösségi, oktatási, felnőttképzési, egész életen át tartó tanulás és 

foglalkoztatáspolitikai eszközökkel megtámogatott tevékenységrendszerünket. 

Kapcsolatrendszerünket és a rendelkezésre álló hazai és uniós forrásokat tudatosan használva 

törekedtünk céljaink elérésére. Szervezetünk alapértékei változatlanok maradtak: a magas 

színvonalú szaktudás, a kultúra demokratizálása, az esélyegyenlőség megteremtése és a 

tolerancia növelése. Felnőttképzési intézményként 2016-ban sikeresen szerepeltünk a 

felnőttképzési intézmények aktuális ellenőrzésén.  

Aktív és sikeres pályázati munkát mondhatunk magunkénak a 2016-os évben is: a 2016-ban 

beadott pályázataink mindegyikét támogatták. (egy még elbírálás alatt van). 

Tovább építettük kapcsolatrendszerünket: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával is 

jó kapcsolatot alakítottunk ki, több pályázatunkhoz nyújtott referenciát az önkormányzat. 

Közművelődési megállapodást kötöttünk a  ramocsaházi önkormányzattal. Ezek mellet 

rendszeresen szerveztünk programokat a kéki, nagycserkeszi általános iskolákkal közösen, 

valamint különösen jó munkakapcsolatot alakítottunk ki a baktalórántházi Vay Ádám 

Gimnázium, Szakközépiskola és Mezőgazdasági Szakképző Iskolával is.  Nyíregyházán az 

Eötvös József Gyakorló Általános Iskolával, valamint a Petőfi Sándor Református Általános 

Iskolával kötöttünk szakmai együttműködéseket.   2016-ban bővült az együttműködő határon túli 

magyar partnereink köre, a nagyváradi MM Pódium Kulturális Egyesülettel. Támogatásunkkal 

vitték színre és mutatták be nagy sikerrel Nyíregyházán, az erdélyi Szalontán, Margittán, 

Érmihályfalván, Székelyhídon, Élesden, Monospetriben, és nem utolsó sorban Nagyváradon 

Petrusák János: Hulló csillagok c. drámáját. A dráma az 1956-os eseményeket mutatja be 

korabeli dokumentumok felhasználásával. Nagyváradon a híres Partiumi Keresztény Egyetem 

adott helyet az előadásnak. Kapcsolatrendszerünk további bővítésének eredményeképpen 

Nyíregyházán a Református Gyülekezeti Ház Kálvin-termében (színházterem) mutattuk be a 
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darabot, a helyi református gyülekezettel együttműködve. Alapítványunk sikeresen kapcsolódott 

be megyénk és Nyíregyháza civil életébe, több non-profit szervezettel kötött együttműködési 

megállapodást és konzorciumi szerződést, valamint tagja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és a 

Nyíregyházi Civil Fórumnak is.  

 

XIV. Fogyatékkal Élők Művészeti Fesztiválja és Kiállítása, valamint szakmai 

konferencia megrendezése 
 

Fesztiválunkat 2016-ban immár tizennegyedik alkalommal rendeztük meg sikeresen.  

2016. évben a fesztivál mellett különböző kísérőrendezvények színesítették a kulturális kínálatot.  

Így a fogyatékkal élők által készített tárgyakból, alkotásokból rendeztünk kiállítást, egy szakmai 

napot tartottunk grafikus képzőművész vezetésével, és szakmai konferencia zárta a 

rendezvénysorozatot.   

 

1.  XIV. Fogyatékkal Élők Művészeti Fesztiválja és Kiállítása 

A fesztivál megrendezésének ideje: 2016. május 18-19. 

Helyszíne:  Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár (Nyíregyháza, Toldi u. 23.) 

Résztvevők létszáma: 172 fő 

Egyéb látogatók létszáma kb. 160 fő volt. 

 

A fesztivál megrendezésének célja: 

Az értelmi, mozgásszervi, érzékszervi fogyatékossággal élő emberek számára bemutatkozási 

lehetőség biztosítása a közönség és a kulturális-művészeti élet képviselői előtt. 

A fogyatékkal élő, tehetséges emberek önkifejező, kommunikációs, társas, művészi 

készségeinek, képességeinek fejlesztése. A közművelődési és kulturális, szabadidős lehetőségek 

minél szélesebb körű biztosítása a társadalmilag kirekesztett csoportok körében. Az előítéletek 

oldása, a kirekesztés csökkentése, a minél szélesebb körű befogadás elősegítése a többségi 

tárdalom körében. 

A korábbi fesztiválokhoz hasonlóan idén is teltház előtt csillogtatták meg ének, zene, tánc, 

színészi, vers-, illetve prózamondó tudásukat azok az egyéni fellépők és művészeti csoportok, 

akik Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkeztek. A 

fesztiválon a résztvevők száma 172 fő volt, akik között épp úgy voltak testi fogyatékkal élők, 

érzékszervi sérültek, mint értelmileg akadályozottak. Az őket kísérő egészséges emberek 

segítőként, felkészítő tanárként kapcsolódtak be a fesztiválra való készülődésbe. 

A rendezvény keretén belül az alábbi kategóriákban került sor szakmai bemutatókra: 

• énekkarok, könnyűzenei együttesek, ének (szóló vagy hangszeres kísérettel) 

• hangszeres klasszikus zene (egyéni vagy csoportos) 

• színjátszás, pantomim 

• vers-és prózamondás (egyéni és csoportos) 

• képzőművészet (-rajz, festés, grafika, metszetek, tűzzománc) 

• népi-és iparművészet (hímzés, fafaragás, kerámia, ékszerkészítés, bőrmunkák) 

• tánc (modern vagy társas) 

• egyéb (tánc. fütty, bűvészet stb. egyéni és csoportos) 
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A fesztivál választható programjai megszervezésénél arra fektettük a hangsúlyt, hogy ne csak a 

fogyatékossággal élőknek tervezzük a programot, hanem minden embernek. A választható 

programok megtervezésénél azt tartottuk szem előtt, hogy a fogyatékkal élők is éppúgy 

szeretnek szórakozni, tevékenykedni, mint bármelyik „ép” társuk. Tehát az a program, ami az 

„ép” embereknek vonzó lehet, az a fogyatékosnak is az lesz. Arra helyeztük a hangsúlyt, hogy az 

hogyan, milyen speciális eszközök, megoldásmódok, feltételek segítségével lesz örömforrás 

mindenkinek. 

A fesztivált május 18-án nyitotta meg Cseh Sándor a TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és 

Ifjúsági Ház igazgatója, aki köszöntötte a résztvevőket, bemutatta a zsűri tagjait. 

A színpadon egymást váltották a résztvevők, akik egyaránt indultak egyéni és csoportos 

kategóriában, adták elő táncukat, színdarabokat, zenés előadásukat. A fellépőktől színvonalas 

előadásokat láthattunk, így a zsűri igen nehéz helyzetbe került. Egyedülállónak tartjuk 

programunkban, hogy a fesztiválon fellépő fogyatékos emberek számára ingyenes étkezést 

biztosítottunk, valamint a helyszínre történő közlekedésben is segítettük őket. 

A korábbi évekhez hasonlóan több olyan résztvevőnk volt, aki egyéni és csoportos produkcióban 

is bemutatkozott. További pozitívumként értékelhető, hogy a nézők között nem csak a fellépőket, 

de érdeklődőket is nagy számban találhattunk. 

A fellépések után a zsűri értékelte a produkciókat és minden fellépőnek oklevelet illetve kisebb 

ajándékcsomagot nyújtott át. 

A fesztiválhoz kapcsolódó kísérőrendezvényként került megrendezésre a fesztivál helyszínén a 

Fogyatékkal Élők Képzőművészeti Kiállítása, melynek megnyitójára május 20-án került sor, 

Nyíregyháza, Rákóczi u. 18-20. sz. alatt. A kiállításon bemutatkozó szervezetek fogyatékkal élő 

tagjai által készített festmények, mozaikképek, grafikák, gyöngyfűzések, agyagplasztikák, 

kerámiák, textilképek 2016.05.20-2016.05.27. között voltak láthatóak. 

 

A kiállítást összesen 145 fő tekintette meg.  

 

A kiállításon bemutatkozó szervezetek fogyatékkal élő tagjai által készített: 

• festmények 

• mozaikképek 

• grafikák 

• termésképek 

• csuhé babák 

• agyagplasztikák 

• kerámiák 

• gyöngyfűzés alkotásokat mutattuk meg a nagyközönségnek. 

 

A fesztivált médiavisszhang kísérte: a Nyíregyházi Városi Televízió készített riportot, valamint a 

nyiregyhaza.hu honlapon jelent meg ismertető a programról. 

 
2. Társadalmi kirekesztődés csökkentése konferencia és szakmai nap grafikus művésszel  

A fesztivál kísérőrendezvényeként tartottuk meg 2016. 05. 26-án Nyíregyháza, Rákóczi u. 18-20. 

sz. alatt szakmai napunkat H. Németh Katalin grafikus művész vezetésével.  
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Szakmai napunkon olyan, a művészet, főként a képzőművészet iránt érdeklődő, többek között 

fogyatékkal élő személyek vettek részt, akiknek az anyagaiból kiállítást nyílt. A grafikusművész 

irányítása alatt gyakorlatban is elsajátíthatták azokat a technikákat, melyekkel tovább 

fejleszthetik művészi képességeiket. 

A szakmai nap sikeresnek mondható, hiszen a résztvevők számos olyan instrukciót kaptak, 

szakmai fogást sajátíthattak el, amelyek amatőr művészi tevékenységükben fejlődést jelentenek. 

Résztvevők létszáma: 13 fő. 

A társadalmi kirekesztődés konferenciát a fesztiválhoz kötődően 2016.  május 18-án és 21-én 

rendeztük meg, a művészeti bemutatók után a Vasutas Művelődési Ház és Könyvtárban, illetve a 

konferencia részeként egy workshopot is tartottunk a Nyíregyháza, Rákóczi u. 18-20. sz. alatt,  

2016. május 21-én, ahol a mintaprojektek bemutatása történt meg. 

Látogatók létszáma: 37 fő  

A konferencia keretében bemutattuk a társadalmi kirekesztődésben érintett célcsoportokat segítő 

szakembereknek, hogy milyen lehetőségek, források, kipróbált módszerek állnak rendelkezésre a 

felnőttoktatás és a közművelődés területéhez kapcsolódóan a célcsoportok segítésére. A 

konferencia további fő feladata volt, hogy a  „XIV. Fogyatékkal élők művészeti fesztiváljá”-hoz 

kapcsolódva az érintett szakemberek számára jó tapasztalatokat, mintaprojekteket, módszereket 

mutassunk be, pályázati és egyéb forráslehetőségek ismertessünk, segítsük a szakmai kapcsolatok 

kialakítását és új projektötletek kidolgozását.  

A konferencia programjaként előadások hangzottak el az alábbi témákban: 

- A hátrányos helyzetű csoportok felnőttoktatásba, foglalkoztatásba és közművelődésbe 

való bekapcsolódásának elősegítése.  

- AZ EFOP 2016-os pályázati terveinek bemutatása. 

- Milyen lehetőségei vannak egy közművelődési intézménynek a fogyatékkal élők 

művelődési-kulturális lehetőségeinek bővítésében? 

 

2016. május 21-én beszélgetős, kötetlenebb workshop formában ismerkedtek meg a  

résztvevők a komplex szociális-kulturális jellegű mintaprojektekkel. 

A konferencia és a workshop előadói közművelődési intézmény vezetője, civil szakemberek, 

szociális szakemberek voltak. A résztvevők elsősorban civil szervezetek és művelődési 

intézmények munkatársai voltak. 
 

Sötét napok, fekete évek: rendezvénysorozat, megemlékezés és tiszteletadás a 

Nyíregyházáról a GULAG-ra elhurcolt polgári lakosság emlékére 

A projekt célja volt a Nyíregyházáról 1944 novemberében a szovjet kényszermunkatáborokba 

hurcolt polgári lakosság méltó emlékének megőrzése, a történelmi események objektív feltárása 

és bemutatása elsősorban Nyíregyháza  város lakosságának, de tágabb, országos szinten is, 

kiemelten a fiatal, tanuló korosztály számára.   

A projekt keretében megvalósult:  

1)-A helyi sajtóban felhívás közzététele adatközlők felkutatására, családi visszaemlékezések 

összegyűjtésére. Ezzel párhuzamosan újságíró bevonása, cikkek, riportok megjelentetése a 

megyei napilapban és az interneten, összesen 4 alkalommal.  
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2) -Pályázati felhívás megjelentetése a témában esszé és kutatási eredmények  megírására, a 

történelmi tények, adatok figyelembe vételével:  

Megtörtént a  beérkezett pályamunkák zsűrizése; a legjobb írásokból antológia összeállítása és 

megjelentetése e-könyv formátumban. Korlátozott példányszámban megjelent 45 példányban, 

nyomtatva. Ingyenesen hozzáférhető és letölthető több webcímről.  

3) Középiskolások és önkéntesek által tabló-kiállítást állítottunk össze, történelem tanár 

vezetésével.  elkészítése. Tablókiállítás terjedelme: 9 tablókép kb. 25 fotó, kép,, 9 szöveges 

leírás. –A  vándorkiállítást több közösségi térben bemutattuk.  

4) –Tájékoztató szórólap megjelentetése, és szétosztása az érdeklődő közönség soraiban, ehhez 

kapcsolódóan középiskolások, önkéntesek bevonása és részvétele megtörtént. 

Visszaemlékezések és riportok megjelentetése a témáról a helyi sajtóban. 

A helyi sajtóban hirdetést jelentettünk meg, melynek célja volt az, hogy felkeltsük az érdeklődést 

a téma iránt és a még élő szemtanúk vagy hozzátartozók elmondhassák történetüket, objektív és 

szubjektív nézőpontból egyaránt. Így összesen 4 alkalommal jelentettünk meg a helyi sajtóban 

cikket, riportot, -  a téma iránt érdeklődő újságíró és egyben helytörténész, a hagyományőrző 

egyesület elnöke szerkesztésével. Hirdetés: megjelent 2016. október 15. Kelet-Magyarország 

Cikkek megjelentek: 2016. november 2.,: „Édesapa nélkül élni”bemutatásra került Kővári Árpád, 

akinek vasutas édesapját hurcolták el a szovjetek, és akinek egész életére kihatással volt a 

történet, a rendszerváltás után  a leginkább szorgalmazta Nyíregyházán az elhurcoltak emlékének 

méltó megörökítését.  

2016. november 17.: „Emlékeznünk kell, hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő”  a cikkben 

megszólalnak nyíregyházi fiatalok, főiskolások, akik Szolyvára zarándokoltak el az elhurcoltak 

emlékét felidézni.    

2016. december 8: „A rendszerváltási tabu volt” címmel Ilyés Gábor kutatóval, helytörténésszel 

készült interjú, mely bővített formában megjelent a nyirport.hu oldalon is.  

 

Emlékező antológia és szórólap megjelentetése. 

Egy olyan antológia szakmai koncepcióját dolgoztuk ki, amely újszerű a maga nemében, hiszen 

egyszerre többféle műfajjal is emlékezni kívántunk, és emlékeztetni kívántuk az Olvasót is a 

szovjet kényszermunkatáborokba hurcolt honfitársainkra és nemzettársainkra. Az emlékezéshez 

felhasználtuk a történelmi tényadatokat, a dokumentumokat ugyanúgy, mint az ezen adatok 

megértését, összefüggéseit feltáró tanulmányokat, esszéket. A könyvben visszaemlékezések és a 

történelmi, valamint az egyéni élményekbőll táplálkozó fikciós művek egyaránt helyet kaphattak.  

Az irodalmi pályázatot az interneten sok helyen megjelentettük, a nagy pályázatfigyelő oldalakon 

is (pl. pafi.hu, palyazatok.org.) de a Gulag-emlékév hivatalos honlapján is (beszedesmult.hu) 

A beérkezett pályaműveket irodalomtanárból, történelemtanárból álló lektorcsapat bírálta el, ahol 

kellett stilizálta, és ennek eredményeként született meg „Sötét napok, fekete évek” c. antológiánk, 

110 A/4 oldalon, e-book formátumban, illetve korlátozott példányszámban nyomtatásban is. A 

kiadvány bekerült az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Könyvtárába, szabadon 

letölthető, felhasználható: http://mek.oszk.hu/16700/16765/?from=rss 

http://mek.oszk.hu/16700/16765/?from=rss
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valamint http://temimoricz.hu/images/sotetnapok.pdf A nyomtatott verzióból az Országos 

Széchenyi Könyvtárnak, a szerzőknek, a nyíregyházi könyvtáraknak, iskoláknak és művelődési 

intézményeknek juttattunk el ingyenes példányokat. Letöltések száma kb. 750. 

Antológiában megjelentetett művek száma: 26 db. 

A kiadvány mellékleteként, önkéntes hozzájárulással (nem a pályázati támogatásból) egy 

dokumentumfilm is készült „Vészidők polgármestere” címmel, mely elérhet a Youtube-on. 

A kiadvány bemutatójára 2017. december 7-én került sor a nyíregyházi Móricz Zsigmond 

Megyei és Városi Könyvtárban, kb. 50 fő előtt, amiről a helyi sajtó is hírt adott. 

A könyv mellett egy szórólapot is összeállítottunk, melyen a kiadvány QR kódja mellett az 

események rövid, tömör összefoglalója szerepelt. A szórólapot több közösségi térben elhelyeztük 

és hozzáférhetővé tettük.  

 

Kiállítás összeállítása és megrendezése 

A konkrét program, esemény leírása: Önkéntes középiskolás fiatalok, történelemtanár 

vezetésével és irányításával készítették elő tartalmilag és grafikailag is a kiállítás anyagát, melyet 

végül tablón mutattunk be. A tabló A/2-es, habosított műanyagra nyomdatechnikával felvitt 

műanyag fólia, szöveggel és értelmező, színesítő fotókkal, grafikákkal.  

 Mi a a Gulag?  

 Bővebben a Gulag-ról 

 Élet és halál a táborokban I. 

 Élet és halál a táborokban II. 

 Magyarok a Gulagon I. 

 Magyarok a Gulagon II. 

 A nyíregyháziak tragédiája I. 

 A nyíregyháziak tragédiája II. 

 Az elhurcoltak emlékezete 

A kiállítást látható volt 1-1 hétig a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

Olvasótermében, a Nyírség Könyvtár Olvasótermében, a Szakszervezetek Háza nevű közösségi 

házban, valamint a Alapítványunk székhelyén is. Becsült adatok alapján a kiállítást kb. 2500 fő 

látta.   

 

1956-os megemlékezés programsorozat 
Hulló-csillagok- határon átnyúló megemlékezés a magyar forradalomról és szabadságharcról új 

színpadi alkotás bemutatásával. 

 

Programsorozatunk ingyenesen látogatható, nyitott rendezvényekből állt, melyen részt vettek a 

meghívott 1956-os forradalmárok mellett a helyi közélet, civil szervezetek  képviselői, általános 

és középiskolás tanulók, romániai magyar szervezetek tagjai, határon túli magyar közösség, 

valamint a történelem, illetve a színház, művészet iránt érdeklődők. 

 

A projektben 2 fő célt tűztünk ki magunk elé: 

1. Egy új dráma megalkotását Petrusák János író által az 1956-os forradalom és 

szabadságharc témakörében, és bemutatását partnerünk, a nagyváradi  MM Pódium 

http://temimoricz.hu/images/sotetnapok.pdf
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Kulturális Egyesület Színháza által Nyíregyházán és Nagyváradon. Az előadás 

professzionális rögzítése, a videó és a szövegkönyv nyilvánosan hozzáférhetővé tétele az 

interneten. 

 

2. A forradalom történetének bemutatása korabeli újságok és röplapok felhasználásával. A 

forradalom alatt keletkezett röplapok, plakátok, újságok (nem teljes körű) összegyűjtése, 

és digitalizálása, majd nyilvánosan elérhető tétele az interneten (online kiállítás). A 

történelem iránt érdeklődő, felső tagozatos – és középiskolás fiatalok bevonásával fenti 

anyagokból vándorkiállítás összeállítása, rendezése az 1956-os forradalomról, ezek 

bemutatása közművelődési intézményekben, iskolákban.  

A színházi előadásokat  célzottan Magyarországon és a határon túl, Nagyváradon  is 

megrendeztük. A színházi bemutatóknak jelentős társadalmi és sajtóvisszhangja volt, 

Magyarországon és Romániában is Maga a dráma, valamint az előadások színvonala, 

kivitelezése,  a zenei háttér, a színészi teljesítmény is magas szintű volt a visszajelzések alapján.  

Magyar és román nyelven is jelentek meg cikkek az eseményről. Színházi lapokban, helyi – 

megyei lapokban és az országos sajtóban is szép számmal jelentek meg cikkek, híradások, 

beszámolók. Az előadás szövegkönyvét letölthetővé tettük a honlapunkon,  

(http://temimoricz.hu/images/drama_honlapra.pdf) a nyíregyházi teljes ősbemutató 

videófelvételét elhelyeztük a Youtube-on: https://www.youtube.com/watch?v=T0dkbLVDlow 

 Az előadásokon szinte minden korosztály képviseltette magát. Az iskolás gyerekektől a fiatal 

felnőtteken át a nyugdíjasokig. Néhányan az 1956-os  forradalom hősei közül is megtisztelték 

rendezvényeinket. Nagyváradon pl. a városi megemlékezés szerves része volt az előadás, amely 

előtt emlékérmeket adtak át a nagyváradi 1956-os akkori fiataloknak, akik közül sokan 

börtönbüntetést is kaptak  a magyar forradalom támogatásáért.  Az előadás erős érzelmeket és 

emlékeket váltott ki az idősebb korosztályból, voltak, akik könnyeikkel küszködve idézték fel az 

akkori időket.  A fiatal korosztályt is megérintette a darab, át tudták élni az akkori forradalmi 

lelkesedést, és morális tanulságokat tudtak levonni a színdarabból. Segítette ezt az is, hogy a 

szereplők jó része gyerek és fiatal színész volt. Az előadás után osztályfőnöki és történelemórán 

beszélték át pedagógusokkal a látottakat és a történelmi hátteret.  Nagyváradra Nyíregyházáról 

civil szervezetek képviselői, és az érintett művészek is elutaztak az előadást megtekinteni és 

erősíteni az anyaország és a határon túli magyar közösségek kapcsolatát.  A drámát a színtársulat 

a pályázatban vállalt két helyszínen kívül még több erdélyi/partiumi településen is nagy sikerrel 

mutatta be: így Érmihályfalván, Élesden, Szalontán, Margittán, Monospetriben, Székelyhídon.   

Az előadások kísérőrendezvényeként minikiállítást rendeztünk az 1956-os forradalom és 

szabadságharc röplapjaiból és sajtójából. Az ehhez szükséges eredeti dokumentumokat 

nyíregyházi gyűjtők bocsájtották rendelkezésünkre. A gyűjtésben és az anyagok digitalizálásában 

önkéntes középiskolás fiatalok vettek részt. A kiállítást az előadások színhelyein, a Református 

Gyülekezeti Házban, a Partiumi Keresztény Egyetemen, valamint művelődési házunk 

székhelyén, a nyíregyházi Szakszervezetek Házában, és a Nyírség Könyvtárban mutattuk be.   A 

kiállítás megtekintése hozzájárult a forradalom és szabadságharc jobb megismeréséhez, a méltó 

megemlékezéshez.  

 Szintén a fiatalok közreműködésével magángyűjteményben lévő eredeti 56-os röplapok és 

újságok összegyűjtésére és digitalizálására került sor, melyet mindenki számára hozzáférhetően 

http://temimoricz.hu/images/drama_honlapra.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=T0dkbLVDlow
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tettünk közzé az interneten. Ez jóval bővebb anyag. Elérhető: 

http://temimoricz.hu/programjaink/35-online-kiallitas-az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc-

sajtojabol-es-roplapjaibol 

A kiállítást online és eredeti kiállításként kb. 3200 érdeklődőt vonzott eddig. Honlapunkon ezt, és 

a pályázat során született többi anyagot is mindenki ingyenesen elérheti, letöltheti a jövőben is. 

 

 

Hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi eredményeinek javítása és 

közművelődési lehetőségeinek bővítése Nagycserkeszen és Kéken 
 

Partnerszervezetünkkel, a Regionális Érdekvédelem Alapítvánnyal közösen vállaltuk fel 

hátrányos helyzetű kistelepüléseken, főként roma lányok iskolai előmenetelének segítését a non-

formális tanulás eszközeinek, és a közművelődés eszköztárának felhasználásával.  

 

A projektben a roma tanulók iskolaelhagyásának csökkentését, képességeik fejlesztését, 

tanulmányi eredményeik javítását komplex mentori segítéssel, egyéni és csoportos mentori 

foglalkozások tartásával valósítottuk meg, együttműködve az oktatási intézmények, valamint a 

helyi segítő szervezetek szakembereivel.  Kiemelten figyelmet fordítottunk a roma lányok családi 

hátterének segítésére, fejlesztésére, hiszen úgy látjuk, hogy egy „lehúzó”, negatív, szocializációs 

nehézségekkel küzdő családi háttér, amely nem tiszteli a képzettség, végzettség jelentőségét, 

könnyen lerombolhatja az iskolában elért eredményeket. Tehát a problémát a maga tejességében, 

a gyermekek mikrokörnyezetének  feltárásával, családi szintű komplex segítő munkával kívánjuk 

kezelni. 

Megvalósult programok: 

- Nyíregyházi Állatparkban látogatás: 2 alkalom (1 alkalom: kéki iskolásoknak, 1 alkalom: 

nagycserkeszi iskolásoknak) 

- Hegyaljai kirándulás: Tarcal-Sárospatak: 1 alkalom  

- Étkezési csomagok kiosztása a leghátrányosabb helyzetű gyerekek családjainak Nagycserkeszen 

és Kéken. (1-1 alkalom). 

-Mediball foglalkozás: 5 alkalom (Kék) 

-Kézműves foglalkozás: 5 alkalom (Nagycserkesz) 

- Csoportos klubfoglalkozások fiataloknak: A csoportfoglalkozások sokszínűek és sok témát 

felölelőek voltak.  

Összesen 158 csoportfoglalkozáson vehettek részt a tanulók  a 2 kistelepülésen.  

Ezek közül mentori foglalkozás volt: 34 alkalom 

Tanulmányi felkészítés, tanulási motiváció: 116 alkalom 

Pszichológus által tartott fejlesztő foglalkozások: 6 alkalom 

Roma szerepmodell motivációs foglalkozása: 2 alkalom 

A csoportfoglalkozásokon többek között az alábbi témák kerültek elő:  

Kompetenciafejlesztés, tanulási motiváció, konfliktuskezelés, kommunikáció, pályaorientáció, 

családi életre nevelés, biztonságos szexuális élet, önismeret, egészséges életmódra nevelés, 

boldogulás a mindennapokban, önértékelés, kamaszkori lázadások, női szerepek, felkészülés a 

felnőtt szerepre, emberi értékek, morál.   

http://temimoricz.hu/programjaink/35-online-kiallitas-az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc-sajtojabol-es-roplapjaibol
http://temimoricz.hu/programjaink/35-online-kiallitas-az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc-sajtojabol-es-roplapjaibol
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Felkerestük a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiumát, 

ahol élvezetes és látványos iskolabemutatót és szakmabemutatót tartottak a lányoknak.  

-A szülők számára 4 alkalommal rendeztünk pszichológus vezetésével ún. „szülőtréninget”, 

amelyen a szülőket nevelési tanácsokkal, valamint az iskolai tanulási motiváció elősegítésének 

módszereivel támogattuk. 

 

EGY VÍZCSEPPBEN A VILÁG: KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÁS HÁTRÁNYOS 

HELYZETŰ, ROMA GYEREKEK KÖRÉBEN  

Tehetséggondozó programunk célja hátrányos helyzetű tanulók körében tehetséggondozó 

műhelyek működtetése, a természetismeret, a matematika és a kézművesség területén. A program 

olyan képességek és érdeklődési irányok fejlesztését irányozza elő, amely a természettel 

harmóniában élő, annak egyes elemeit gondoskodva, ápolva, védve saját céljaira felhasználó 

személyiség kialakítását segíti, aki felelősséget érez saját környezetéért, az élő és élettelen 

természeti értékekért. 

Programunk célja, hogy a környező bokortanyákon élő, hátrányos helyzetű, de 

természettudományos érdeklődéssel rendelkező és tehetséges gyerekek részére olyan komplex 

tehetséggondozó foglalkozásokat tartsunk, amelyek: 

- fejlesztik a tanulók természettudományos gondolkodását, 

- fejleszti kognitív képességeiket, 

- lehetőséget teremt a gondolkodási módszerek alkalmazására.  

-a tanulási szokások kiépülését segíti, rendszerességre, tudatosságra, a megismerési módszerek 

önálló alkalmazására nevel. 

- elősegíti a természet értő és a megismerés tárgya felé tiszteletet mutató feltárását, megismerését, 

- a részletek helyett elsősorban az egységes természetszemléletre nevel,  

- egységben láttatja a különállónak tűnő természeti jelenségek elemeit, segíti az átjárást az egyes 

elkülönült tudományágak ismeretanyaga között, annak érdekében, hogy holisztikus szemlélet 

alakuljon ki a tanulóknál, 

- bemutatja a a természeti objektumok, élettelen alkotóelemek, az élőlények és az emberi 

tevékenységek közötti kölcsönhatásokat, minimalizálni próbálja a környezetre való káros hatást,  

- a természet élő és élettelen anyagaiból kreatív módon mindennap használati tárgyak 

elkészítését, esztétikus, környezetbarát kézműves alkotások létrehozását segíti elő, 

-megismerteti a természettel és a természetben összhangban élő emberek, a hagyományos falusi 

paraszti kultúra értékeit, és ezzel erősíti a szülőföldhöz, a nemzeti, kulturális hagyományokhoz 

történő érzelmi kapcsolódást.  

Tehetséggondozó programunk fő célja tehát az, hogy olyan képességek és érdeklődési irányok 

fejlesztését irányozza elő, amely a természettel harmóniában élő, annak egyes elemeit 

gondoskodva, ápolva, védve saját céljaira felhasználó (lásd kézművesség) személyiség 

kialakítását segíti, aki felelősséget érez saját környezetéért, az élő és élettelen természeti 

értékekért. 

A foglalkozássorozat a 2017-es évre is átnyúlik. A 2016-os évben megtörtént a tehetséges 

tanulók azonosítása, a tehetségműhelyekbe való bevonásuk, illetve a matematikai, 

természettudományos, kézműves műhelyekben történő foglalkozás is megvalósult.  
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Csontritkulást megelőző gyógytorna valamint gerinc-és gyógytorna 

Korosztálytól és nemtől függetlenül, folyamatos csatlakozási lehetőséggel vártuk a tornázni 

vágyókat intézményünk falai között. Heti két-két alkalommal a gerinc – és gyógytornán és 

csontritkulást megelőző tornán hozhatták magukat jobb kondícióba az érdeklődők 

Nyugdíjas klubok támogatása 
2016. évben is támogattuk két nyugdíjas klubunkat, melyek jelenleg kb. 50 főt számlálnak. 

Helyet biztosítottunk számukra a klubfoglalkozásokhoz, felmértük igényeiket, és ezeknek 

megfelelően rendeztünk számukra ismeretterjesztő előadásokat, kirándulásokat, társas 

összejöveteleket, táncesteket, ünnepségeket.  

 

Néptánccsoportok támogatása 

A GUBA Néptáncegyüttes a Nyírség és a Szabolcs Néptáncegyüttesek volt tagjaiból áll. 

Családias hangulatú, összeszokott közösségekre jellemző találkozóiknak, táncesteiknek 

Művelődési Házunk adott otthont. Fő céljuk a tánc örömének, művészetének megismertetése volt 

a fiatalabb nemzedékekkel, a hagyományőrzés. Elsősorban, értékteremtő szabadidős 

tevékenységnek, a közösségi élet színterének, és egyben önművelésnek, az egészséges életmód 

részének, magyar hagyományainkhoz vezető eszköznek tartják a néptáncot.    

Estella Hastánc Csoport támogatása 
Művelődési házunk évek óta együttműködik a debreceni Estella Hastánc Stúdióval, mely 2016-

ban is intézményünkben tartotta nyíregyházi foglalkozásait. A táncosok állandó résztvevői voltak 

a nagyobb rendezvényeknek, a debreceni virágkarnevál fő látványossága volt. Felkérések 

alapján a díjakat nyert, magas színvonalon táncoló tanítványok évente több rendezvény 

rendszeres fellépői.  A Stúdió nyertes tanítványai közül sokan táncolnak már külföldön. Dubai, 

Japán, Svájc, Svédország, stb Magyarországon nagyon sok meghívást kapnak, a magas 

színvonalú fellépéseik miatt. 

 

Nyíregyháza, 2017. június 12. 

 
 

 

Cseh Sándor igazgató                                           Kasaróczki Ágnes elnök 


