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1. A DEMKI Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság bemutatása 

 
A társaság adatai 

Név: DEMKI Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Rövidített cégnév: DEMKI Nonprofit Kft. 

Székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.  

A társaság telephelyei: 

- 4024 Debrecen, Nagy-Gál István utca 6. 

- 4024 Debrecen, Szent Anna utca 18. 

- 4032 Debrecen, Jerikó utca 17-21. 

- 4025 Debrecen, Piac utca77. 16/B., 16/C. 

- 4063 Debrecen- Nagymacs, Kastélykert utca 39. 

- 4002 Debrecen, Kádár dűlő 61/C. 

- 4002 Debrecen- Kismacs, Napraforgó utca 16. 

- 4028 Debrecen, Polgár utca 3. 

- 4033 Debrecen, Süveg utca 3. 

- 4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 68. 

- 4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi út 9. fsz.1. 

- 4027 Debrecen, Borsos József tér 1. 

 

Ügyvezető: Halász Dániel János 
 

A társaság alapítója 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) 

Képviselője: Dr. Papp László polgármester 
 

Működésének időtartama 

A társaság határozatlan időtartamra jön létre.  

A társaság tevékenységét 2008. január 01. napján kezdte meg. 
 

A Társaság tevékenységei 
 

A Társaság közhasznú főtevékenysége: 
 

90.04 '08 Művészeti létesítmények működtetése (művelődési ház, művelődési központ, 

kulturális központ működtetése) - (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pont, 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény 76.-78/I. §) 

 

A Társaság közhasznú tevékenységei: 

 

- 58.14 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés alapján végzett közfeladat - Kulturális tevékenység, mint közhasznú tevékenység) 
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- 58.19 '08 Egyéb kiadói tevékenység (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés alapján 

végzett közfeladat - Kulturális tevékenység, mint közhasznú tevékenység) 

 

- 59.14’08 Filmvetítés (1991. évi XX. törvény 121. § a) pontja alapján végzett közfeladat - 

Kulturális tevékenység, mint közhasznú tevékenység) 

 

- 63.99 ’08 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás (2011. évi CLXXXIX. 

törvény 6. § a), b) pontjai, 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 15. pont, 2004. évi 

I. törvény 55. § (3) bekezdés c) pontja alapján végzett közfeladat - Közhasznú szervezetek 

számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások közhasznú 

tevékenység, Sport közhasznú tevékenység) 

 

- 73.20 ’08 Piac-közvélemény kutatás (2011. évi CLXXXIX törvény 6. § a), b) pontjai alapján 

végzett közfeladat - Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek 

által igénybe vehető szolgáltatások, mint közhasznú tevékenység) 

 

- 74.90 ’08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (2014. 

évi LXXVI. törvény 2. § g) pontja alapján végzett közfeladat - tudományos tevékenység, 

kutatás, mint közhasznú tevékenység) 

 

- 79.90 ’08 Egyéb foglalás (1991. évi XX. törvény 121. § a) pontja alapján végzett közfeladat - 

Kulturális tevékenység, mint közhasznú tevékenység) 

 

- 82.30 ’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (2011. évi CLXXXIX törvény 

6. § b) pontja, valamint 1991. évi XX. törvény 121. § a) pontja alapján végzett közfeladat, 1997. 

évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdés g) pont - Kulturális tevékenység, mint közhasznú 

tevékenység) 

 

- 85.51 ’08 Sport, szabadidős képzés (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. 

pontja alapján végzett közfeladat, - Sport, mint közhasznú tevékenység) 

 

- 85.52 ’08 Kulturális képzés (2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § b) pontja, valamint 1991. évi 

XX. törvény 121. § a) pontja alapján végzett közfeladat, 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) 

bekezdés a)-f) pont, Kulturális tevékenység, mint közhasznú tevékenység) 

 

- 85.59 ’08 Máshova nem sorolt egyéb oktatás (1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdés a-

f) pontja; 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a), b) pontja alapján végzett közfeladat - nevelés 

és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítése, mint közhasznú tevékenység) 

 

- 85.60 ’08 Oktatást kiegészítő tevékenység (1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdés a-f) 

pontja alapján végzett közfeladat - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

közhasznú tevékenység) 
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- 88.99 ’08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdés 4. pontja alapján végzett közfeladat - Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 

gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, mint közhasznú tevékenység) 

 

- 90.02 ’08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (1991. évi XX. törvény 121. § a) pontja 

alapján végzett közfeladat - Kulturális tevékenység, mint közhasznú tevékenység) 

 

- 93.29 ’08 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján végzett közfeladat - Kulturális 

tevékenység, mint közhasznú tevékenység) 

 

- 94.99 ’08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (2011. évi 

CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 7. pontja, 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdés a-f) 

pontja alapján végzett határozati javaslat 2. melléklete 3 közfeladat - Kulturális tevékenység, 

Gyermek - és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet közhasznú tevékenység)  

 

A Társaság közhasznú tevékenységeit segítő kiegészítő gazdasági-vállalkozási 

tevékenység: 

 

- 47.61’08 Könyv-kiskereskedelem 

- 47.62’08 Újság-papíráru kiskereskedelem 

- 47.78’08 Egyéb m.n.s. új árú kiskereskedelme 

- 47.99’08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 

- 68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

- 77.39’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

- 79.90’08 Egyéb foglalás 

- 81.21’08 Általános épülettakarítás 

- 82.19’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

- 82.30’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

- 90.01’08 Előadó-művészet 

- 93.29’08 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

 

A Társaság egyéb tevékenységi körei: 

- 73.11’08 Reklámügynöki tevékenység 

 

 

2. A társaság feladatai  
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 7. pontja, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (7) bekezdése 

értelmében a megyei jogú város önkormányzatának a Kultv. 76. § (3) bekezdése szerinti 

közművelődési alapszolgáltatások teljes körének megszervezése kötelező feladata. A Kultv. 77. 

§ (1) bekezdése és 78/I. § (1) bekezdése alapján megyei jogú városban a közművelődési 

alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében közművelődési intézményt kell 
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biztosítani. A Kultv. 77. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat közművelődési 

intézményét 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaságként is működtetheti. 

 

DMJV Önkormányzatának Közgyűlése 128/2020. (X. 22.) határozatával úgy döntött, hogy 

2021. január 1. napjától Debrecen Megyei Jogú Város közművelődési intézménye, a Debreceni 

Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.  

 

Az Önkormányzat Közgyűlésének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 37/2018.  

(X. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: közművelődési rendelet) 4. § (1) bekezdés 

a) pontja 2021. január 1. napjával történő hatályba lépéssel rögzíti, hogy az Önkormányzat 

a közművelődési alapszolgáltatások megszervezését és folyamatos hozzáférhetőségét a 100 

%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társasága, a Debreceni Művelődési Központ és 

Ifjúsági Ház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül látja el.  

 

Ennek érdekében DMJV Önkormányzata a DEMKI Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági 

Ház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal Közművelődési megállapodást kötött, amely 

alapján a DEMKI Nonprofit Kft. a következő közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja és 

szakmai feladatokat valósítja meg: 

 

A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása körében: 

a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 

tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, 

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, 

c) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő 

közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.  

 

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése körében: 

a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az 

állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket 

vagy szolgáltatásokat szervez, 

b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy 

szolgáltatásokat szervez, 

c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a 

generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket 

vagy szolgáltatásokat szervez, 

d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, 

tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, 

e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét 

fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő 

programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, 

f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző 

programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, 
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g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi 

partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, 

biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint 

h) az a)-g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális 

támogatást nyújt. 

 

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása körében: 

a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok 

megvalósítását, 

b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, 

tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását, 

c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok 

megvalósulását, 

d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását, 

e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző 

lehetőségeket teremt, valamint 

f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő 

eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához. 

 

A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása körében: 

a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális 

örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő 

közösségek ezirányú munkáját, 

b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak 

kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, 

tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását, 

c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, 

támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját, 

d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális 

értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, 

támogatja azok megvalósítását, 

e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és 

más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, 

szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint 

f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a 

művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével 

foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez 

kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását. 

 

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása körében: 

a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, 

a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőrművészeti 

csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, 

valamint 
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b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és 

infrastrukturális támogatást nyújt. 

 

A tehetséggondozás és –fejlesztés feltételeinek biztosítása körében: 

a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, 

kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, 

klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint 

b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít. 

 

A kulturális alapú gazdaságfejlesztés körében: 

a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő 

programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, 

b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi 

gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását, 

c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív 

iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat 

szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint 

d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú 

használatához. 

 

A DEMKI Nonprofit Kft. elsődleges feladata a fent felsorolt közművelődési alapszolgáltatások 

biztosítása, így ennek a feladatnak rendeli alá a 2022. évi programjait. (Lásd 7. pont: A DEMKI 

Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által 

biztosított közművelődési alapszolgáltatások és szakmai feladatok) 

 

 

3. A társaság céljai 
 

Információszolgáltatás 

 a Társaság információszolgáltatási tevékenységének folyamatos fejlesztése és bővítése, 

olyan új típusú információs csatornákon való megjelenés, amelyekre igény jelentkezik a 

folyton változó célcsoport részéről; 

 egységes arculat kialakítása az intézményegységek honlapjának, facebook oldalának 

tekintetében. 

 

Közösségfejlesztés 

 a diákönkormányzatok működésének támogatása, segítése; 

 a közösségek tevékenységének szakmai segítése; 

 a közösségi művelődés lokális megerősítése; 

 fokozott figyelem az önkéntességre, közösségi szolgálatra; 

 a közösségeink adta lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása; 

 a közösségek közötti kommunikáció és az együttműködés szélesítése; 

 a közösségi kultúra, művészet közvetítése, fejlesztése;  

 az alkotó amatőr művészeti közösségek tevékenységének szakmai segítése; 
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 külső szervezetek programjainak előkészületeiben, lebonyolításában való segédkezés; 

 más nemzetek kultúrájának bemutatása, megismertetése;  

 a városrészek helyi identitásának erősítése, fejlesztése kulturális programok, rendezvények 

szervezése keretén belül. 

 

Rendezvények 

 tartalmas, értékközvetítő programok biztosítása minden célcsoport számára; 

 közösségi tér működtetése;  

 a város gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvényeinek megszervezése, kommunikációs 

csatornák révén azok népszerűsítése;  

 a Delta klub programkínálatának bővítése, filmvetítések, igényes előadások rendezése; 

 az ismeretterjesztő és környezetvédelmi rendezvények, környezettudatos szemlélet tovább 

bővítése; 

 a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok méltó módon történő megrendezése; 

 kiállítások szervezése, rendezése, a közvetlen és tágabb környezetünkben élő alkotók 

munkáinak bemutatása; 

 magas színvonalú és az egész nyári időszakot betöltő gyermektáborozási programunk 

színesítéseként, felnőttek számára indított tábor szervezése, mely a regionális népművészeti 

értékek megismertetését szolgálja. 

 

Együttműködések 

 civil szervezetekkel való együttműködés; 

 hazai és határon túli szervezetekkel, öntevékeny csoportokkal, művészeti csoportokkal való 

kapcsolatfelvétel, együttműködés; 

 oktatási intézményekkel való kapcsolattartás, szakmai együttműködés kialakítása, 

működtetése; 

 partnerintézményekkel történő együttműködés; 

 a Debreceni Értéktár Bizottság munkájának ösztönzése, támogatása, újabb értékek 

felkutatása, önkéntesek segítségével, valamint a befogadott értékek bemutatása különféle 

rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok kialakítása okán, szoros együttműködésben a 

Debreceni Önkormányzattal; 

 a debreceni kistérség szakembereivel, intézményeivel együttműködés kialakítása; 

 további önkéntes segítők, szponzorok keresése, a meglevők megtartása. 

 

Esélyegyenlőség 

 tanácsadói tevékenység; 

 a mindennapi működés során az ifjúsági rétegcsoportok - kiemelten a veszélyeztetett, 

marginalizálódott fiatalok - beilleszkedési zavarainak csökkentése, prevenciós munka; 

 a Csomópont Iroda működtetésével, a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

infrastrukturális, adminisztrációs, információs és szakmai hátterének biztosítása;  

 kiemelt figyelem az érzékenyítésre; 

 alacsonyküszöbű szolgáltatások a célcsoport tagjai számára; 
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 hátrányos helyzetű fiatalok bevonása az intézmény tevékenységeibe, olyan alkalmak 

biztosítása, melyek speciálisan az ő igényeiket vannak hivatva kiszolgálni; 

 alkotóműhelyeink fejlesztése, erőteljesebb hasznosítása a hátrányos helyzetben élők 

integrációjához. 

 

Kulturális turizmus 

 programok, rendezvények szervezése, melyekkel az intézmény Debrecen kulturális 

turizmusát színesíti, élénkíti; 

 Debrecen város kulturális szereplőivel (közművelődési, turisztikai, művészeti, civil 

szervezetek) való együttműködés erősítése; 

 népművészeti programok szervezése, melyek a régió népi kulturális értékeit mutatják be, 

ismertetik meg az ország minden részéről érkező nagyközönséggel; 

 a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása; 

 a térség művészeti értékeinek, hagyományainak ápolása; 

 regionális szintű képzések szervezése, lebonyolítása. 

 

Szervezetfejlesztés 

 az intézményegységek profiljának kialakítása, az egységek közti feladatmegosztás 

kidolgozása; 

 a munkatársak felkészítése szemléletformáló képzések, tréningek segítségével a szervezeti 

átalakulás okozta változásokra; 

 munkakörök, munkacsoportok kialakítása; 

 a szervezeti együttműködés megerősítése, optimális szervezeti kultúra és légkör kialakítása 

(munkamegosztás, információ megosztás, bizalom, együttműködés); 

 az intézmény megújulásra való és probléma megoldási képességének javítása; 

 az egységek erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek, veszélyeinek felmérése; 

 csapatépítés; 

 az egységek, a munkatársak közötti kommunikáció fejlesztése; 

 az intézmény célkitűzési, tervezési és döntési folyamatainak tökéletesítése; 

 a munka minőségének javítása; 

 együttműködés fejlesztése; 

 belső/külső kommunikáció, információáramlás fejlesztése; 

 belső működési folyamatok optimalizálása (főképp az emberi erőforrás menedzsment 

területén). 

 

 

4. A társaság által üzemeltetett közművelődési intézmény működése 
 

Debrecen Megyei Jogú Város közművelődési intézményeként, a DEMKI Debreceni 

Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el a Kultv. 

76. § (3) és (7) bekezdésében meghatározott önkormányzati közfeladatokat. 

DMJV Önkormányzata a DEMKI Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött Közművelődési megállapodás II. pontjában 
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meghatározott feladatok ellátásának finanszírozása érdekében pénzügyi támogatást nyújt a 

DEMKI Nonprofit Kft. részére éves támogatási szerződés keretében. 

 

A közművelődési alapszolgáltatások biztosítását és szakmai megvalósítását a DEMKI Nonprofit 

Kft. az alábbi intézményegységekkel látja el: 

 

 DEMKI - Ifjúsági Ház (4025 Debrecen, Simonffy u. 21.) 

 DEMKI - Újkerti Közösségi Ház (4032 Debrecen, Jerikó u. 17-21.) 

 DEMKI - Tímárház - Népi Kézműves Alkotóház (4024 Debrecen, Nagy Gál István u. 6.) 

 DEMKI - Belvárosi Alkotóműhely – Közösségi Tér (4024 Debrecen, Szent Anna u. 18.) 

 DEMKI - Nagymacsi Közösségi Ház (4063 Debrecen- Nagymacs, Kastélykert utca 39.) 

 DEMKI - Ondódi Közösségi Ház (4002 Debrecen, Kádár dűlő 61/C.) 

 DEMKI - Kismacsi Közösségi Ház (4002 Debrecen- Kismacs, Napraforgó utca 16.) 

 DEMKI - Csapókerti Közösségi Ház (4033 Debrecen, Süveg utca 3.) 

 DEMKI - Homokkerti Közösségi Ház (4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 68.) 

 DEMKI - Józsai Közösségi Ház (4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi út 9. fsz.1.) 

 DEMKI - Borsos- villa Közösségi Ház (4027 Debrecen, Borsos József tér 1.) 

 

A közfeladat ellátása érdekében a DEMKI Nonprofit Kft. 2022. évi átlagos állományi létszáma 

60 fő (56 álláshely).  

A közgyűlés által kinevezett ügyvezető látja el az általános irányítási feladatokat, valamint a 

munkáltatói jogkört gyakorolja. 

A szakmai munkát és a közművelődési alapszolgáltatások ellátását az ügyvezető- helyettes 

koordinálja. 

A kreatív igazgató felel az intézmény által megvalósított kreatív és turisztikai programok, 

valamint a városi szintű nagyrendezvények tervezéséért és kivitelezéséért.  

Az üzemeltetési, műszaki terület vezetője az üzemviteli igazgató. 

Az egységekben folyó szakmai munkát, a programok, rendezvények szervezéséért felelős 

munkatársak feladatait a szakmai csoportvezetők (5 fő) koordinálják. 

A csoportvezetők irányításával 6 fő közművelődési szakember, 1 fő közművelődési 

szakember/pályázati koordinátor, 12 fő közművelődési munkatárs, 1 fő művészeti vezető, 1 fő 

ifjúsági és civil kapcsolatokért felelős munkatárs és 1 fő KEF koordinátor/rendezvényszervező 

végzi a DEMKI Nonprofit Kft. szakmai feladatainak ellátását.  

A szakmai munkához kapcsolódó technikai feladatokat 1 fő grafikus végzi. 

Adminisztrációs feladatokat lát el 1 fő ügyvezetői titkár és 3 fő ügyfélszolgálati munkatárs. 

A DEMKI Nonprofit Kft. üzemviteli igazgatójának munkáját 1 fő műszaki csoportvezető, 1 fő 

üzemeltetési csoportvezető és 1 fő gazdasági csoportvezető, valamint 12 fő üzemviteli 

alkalmazott, 2 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő gazdasági ügyintéző/pályázati munkatárs, 1 fő 

hangtechnikus-karbantartó és 1 fő hangosító/karbantartó segíti. 

A társaság székhelyének napközbeni biztonságáról portaszolgálat gondoskodik vállalkozói 

szerződésben rögzített szabályok szerint. 

 



12 

 

Az intézmény nyitva tartása megfelel a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a 

közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 

9.) EMMI rendeletnek. 

 

A társaság egységeinek nyitva tartását, igazodva a közösségi igényekhez, az alábbiak szerint 

biztosítja:  

 

Ifjúsági Ház (4025 Debrecen Simonffy u. 21. szám) hétfőtől csütörtökig 9.00 órától 20.00 

óráig, pénteken 9.00 órától 22.00 óráig, szombaton 8.00 órától 18.00 óráig, vasárnap zárva; 

 

Újkerti Közösségi Ház (4032 Debrecen, Jerikó u. 17-19. szám) hétfőtől csütörtökig 10.00 

órától 20.00 óráig, pénteken 13.00 órától 20.00 óráig, szombaton és vasárnap zárva;  

 

Tímárház – Népi Kézműves Alkotóház (4024 Debrecen, Nagy Gál István u. 6. szám) hétfőtől 

péntekig 9.00 órától 17.00 óráig, szombaton 10.00 órától 14.00 óráig, vasárnap zárva; 

 

Belvárosi Alkotóműhely – Közösségi Tér (4024 Debrecen, Szent Anna u. 18. szám) hétfőtől 

péntekig 8.00 órától 16.00 óráig, szombat és vasárnap zárva; 

 

Nagymacsi Közösségi Ház (4063 Debrecen-Nagymacs, Kastélykert utca 39. szám) kedden 

10.00 órától 19.00 óráig, szerdán 10.00 órától 18.00 óráig, csütörtökön 9.00 órától 18.00 óráig, 

pénteken 10.00 órától 14.00 óráig, szombaton 12.30-tól 16.30-ig, vasárnap és hétfő zárva; 

 

Ondódi Közösségi Ház (4002 Debrecen, Kádár dűlő 61/C. szám) kedden 10.00 órától 19.00 

óráig, szerdán és csütörtökön 9.00 órától 17.00 óráig, pénteken 10.00 órától 19.00 óráig, 

szombaton, vasárnap és hétfőn zárva; 

 

Kismacsi Közösségi Ház (4002 Debrecen-Kismacs, Napraforgó utca 16. szám) kedden 10.00 

órától 19.00 óráig, szerdán és csütörtökön 9.00 órától 17.00 óráig, pénteken 10.00 órától 19.00 

óráig, szombaton, vasárnap és hétfőn zárva; 

 

Csapókerti Közösségi Ház (4033 Debrecen, Süveg utca 3. szám) keddtől péntekig 10.00 órától 

19.00 óráig, szombaton 10.00 órától 16.00 óráig, vasárnap és hétfőn zárva, 

 

Homokkerti Közösségi Ház (4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 68. szám) hétfőn 11.00 órától 

19.00 óráig, kedden 12.00 órától 18.00 óráig, szerdán 9.00 órától 19.00 óráig, csütörtökön és 

pénteken 10.00 órától 18.00 óráig, szombaton és vasárnap zárva; 

 

Józsai Közösségi Ház (4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi út 9. szám) hétfőn 10.00 órától 18.00 

óráig, kedden és szerdán 12.00 órától 19.00 óráig, csütörtökön és pénteken 10.00 órától 18.00 

óráig, szombaton 10.00 órától 14.00 óráig, vasárnap zárva; 

 

Borsos villa (4027 Debrecen, Borsos József tér 1.) hétfőn és szerdán 9.00 órától 17.00 óráig, 

kedden és csütörtökön 9.00 órától 18.00 óráig, pénteken 12.00 órától 18.00 óráig, szombaton 

és vasárnap zárva. 
 

Igény szerint - esetenként, illetve a programokhoz igazodva - ettől eltérő nyitva tartás 

is lehetséges. A Társaság minden esetben törekszik a telephelyein működő 

közösségekkel, illetve bérlőkkel a széleskörű együttműködésre. 
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5. Szakmai programterv egységenként 
 

 

DEMKI - Ifjúsági Ház 

 

A Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

által működtetett DEMKI - Ifjúsági Ház, Debrecen város fiataljainak közösségi tere, ahol 

kicsik és nagyok, fiatal felnőttek és fiatal családosok egyaránt megfordulnak és a programok 

által betekintést nyernek és aktívan bekapcsolódnak az Ifiház életébe. Kulturális és szabadidős 

programokat, szolgáltatásokat kínál és teret ad mindenki számára, aki fiatal korosztályos 

besorolás szerint 12 – 35 év közé tehető.  

 

Az Ifjúsági Ház közösségi terei 

 

Az alaptevékenységünk részévé vált az Ifjúsági Ház tereinek minél kedvezőbb kihasználása, 

minél több csoport és öntevékeny kezdeményezés számára helyszín biztosítása.  

Az előző években kialakított és újragondolt funkcióknak megfelelően használjuk közösségi 

tereinket. 

Az egyik legjobban kihasznált többfunkciós terem, a Nagyterem. A színpaddal ellátott, 100-

120 fő kényelmes elhelyezésére alkalmas rendezvényteret napi rendszerességgel tánc- és sport 

tevékenységet végző csoportok használják. Alkalomszerűen azonban koncertek, bemutatók, de 

konferenciák, tanácskozások, workshop-ok, képzések lebonyolításához is tökéletes helyszín. 

 

Galéria termünk multifunkcionális jellegű közösségi tér, amely alkalmas kisebb 

konferenciákra, kerekasztal beszélgetésekre, előadásokra, képzésekre, koncertekre, táncházra, 

de nagyobb családi összejövetelek helyszíneként is remekül működik. A terem 

befogadóképessége max.80 fő. 

Néhány éve új alapokra helyeztük a Galéria terem funkcióját. Új, fiatalos kulturális élményteret 

hoztunk létre, mely befogadója a „Galéria 21” kiállításoknak, valamint a „Club Akusztik” 

akusztikus zenei koncerteknek. 

 

Kisebb termeink (Zöld terem, Fehér terem, Narancs terem, Kék terem) megbeszélésekre, 

workshopokra, képzésekre, születésnapokra, kisebb összejövetelekre, néhány fős tánccsoportok 

részére ideális helyszínek. Befogadóképességük 25-30 fő. 

A Debreceni Egyetem Olasz tanszékével és a debreceni Monti-körrel együttműködve az 

épületben kialakításra került a Debreceni Olasz Centrum, azaz a DOLCE-Közösségi tér, amit 

azonnal birtokba is vettek az olasz nyelvet tanuló és gyakorolni kívánó középiskolások és 

egyetemisták. 

 

Egyéb tereink (Kisgaléria/ 1. em. társalgó/ Csomópont Iroda) is úgy lettek kialakítva, hogy 

minden igényt kielégítve állhassanak a fiatalok rendelkezésére. 

A közösségi terekben vezeték nélküli internet hozzáférést biztosítunk. 
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Az Ifjúsági Ház belső udvara, barátságos, szabadtéri programokra és nyáresti találkozásokra, 

beszélgetésekre, játékra, sportra kiválóan alkalmas közösségi tér szerepét tölti be. Az elmúlt 

évekhez hasonlóan, 2022-ben is számos szabadtéri rendezvény megvalósítására törekszünk. 

Kisebb létszámú ifjúsági csoportok számára igénybe vehető az udvaron található főzőhely és a 

hozzá tartozó kerti bútorok. A városi fiatalság számára kevés lehetőség adatik, hogy szabad 

tűzön készítsen ételeket és kellemes szabadtéri hangulatban töltse el az idejét barátaival, így a 

hely hiánypótló szerepet tölt be. A saját programjaink mellett számos társintézmény és 

partnerszervezet által megvalósuló programot fogad be a ház, amelyek rendszeresen az udvaron 

zajlanak. 

 

Az Ifjúsági ház büféje (Sheldon’s) a fiatalok körében ismert és kedvelt, jól megközelíthető 

találkozási pont, ahol el lehet fogyasztani egy frissítőt, le lehet ülni, beszélgetni vagy akár 

társasjátékozni. 

 

Az Ifjúsági Ház csoportjai 

 

Az elmúlt évben teret adtunk számos, rendszeresen foglalkozásokat, összejöveteleket tartó 

egyesületnek, közösségnek, melyek nagy része terveink szerint és a csoportok szándéka szerint 

2022-ben is, a nyitást követően igénybe veszi az Ifjúsági Ház szolgáltatásait. 

A csoportok külön megállapodás alapján veszik igénybe az Ifjúsági Ház tereit előre egyeztetett, 

rendszeres időpontokban a legkülönfélébb célra, tevékenységre. Tánccsoportok, 

életmódcsoportok, színjátszó- és társasjátékklubok, tanfolyamok, képzések, foglalkozások, 

hobbiklubok várják az érdeklődő és csatlakozni vágyó fiatalokat. 

  

 AFS – magyar nyelvi klub 

 Aya tánccsoport 

 Capoeira oktatás 

 Debrecen B-Boys break tánccsoport 

 Debreceni Egyetemi Atlétikai Club - Szektorlabda klub 

 Everest Mozgáskorlátozottak csoportja 

 Evidance Táncegyesület 

 Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes 

 Hexa kör társasjáték klub 

 Így tedd rá 

 Jóga 

 Kontra Csoport –önkéntes kerékpárműhely 

 Kungfu edzés 

 Latintánc oktatás 

 Lótusz Hastánc  

 MIFE Modern Ifjúság Egyesület  

 Mustang Country Club 

 Nailah Hastánc Stúdió 

 Néptánc oktatás 

 Olasz társalgási klub 
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 Pilates 

 SWINGLight Dance Stúdió 

 Táncvilág Sportegyesület  

 Zsuzsi Tánciskola 

Az Ifjúsági Ház 2. emeletén található a Más-Mozaik Szocio Kulturális Egyesület által 

működtetett Rocksuli. A Debreceni Rocksuli fontos szerepet játszik a Ház életében. 

Szolgáltatásaival, az általa szervezett programokkal színesíti és gazdagítja az intézmény életét. 

 

Programok, események 2022-ben az Ifjúsági Házban 

 

Időpont Program megnevezése 

Január 

Galéria21 Kiállítás 

Tökmag kuckó (4 alkalom) 

Magyar Kultúra Napja 

  

Február 

Galéria21 Kiállítás 

Tökmag kuckó (4 alkalom) 

Club Akusztik - Akusztikus zenei est 

Hagyományőrző családi délután 

Kreatív szombat 

  

Március 

Galéria21 Kiállítás 

Tökmag kuckó (4 alkalom) 

Club Akusztik - Akusztikus zenei est (2 alkalom) 

Olasz est 

Hagyományőrző családi délután 

Nemzeti Ünnep megemlékezés 

Nőnapi flashmob 

Kreatív szombat 

  

Április 

Galéria21 Kiállítás 

Tökmag kuckó (5 alkalom) 

Club Akusztik - Akusztikus zenei est (2 alkalom) 

Hagyományőrző családi délután 

Olasz est 

Húsvéti kézműves foglalkozások 

Föld Napja 

Költészet Napja/ Debrecen Város Napja 

Kreatív szombat 

  

Május 

Galéria21 Kiállítás 

Tökmag kuckó (4 alkalom) 

Club Akusztik - Akusztikus zenei est (2 alkalom) 

Olasz est 

Hagyományőrző családi délután 

Gyermeknap 
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Anyák napja 

Kreatív szombat 
   

Június 

Galéria21 Kiállítás 

Tökmag kuckó (4 alkalom) 

Club Akusztik - Akusztikus zenei est (2 alkalom) 

Olasz est 

Hagyományőrző családi délután 

Juniális gyermek- és családi nap 

Kreatív szombat 

Nyári napközis tábor 
   

Július 

Tökmag kuckó (5 alkalom) 

Club Akusztik - Akusztikus zenei est (2 alkalom) 

Campus Fesztiválon való részvétel 

Kreatív szombat 

Nyári napközis tábor 

  

Augusztus 

Galéria21 Kiállítás 

Tökmag kuckó (4 alkalom) 

Kreatív szombat 

Nyári napközis tábor 
   

Szeptember 

Galéria21 Kiállítás 

Tökmag kuckó (5 alkalom) 

Club Akusztik - Akusztikus zenei est 

Hagyományőrző családi délután 

Olasz est 

Kreatív szombat 

  

Október 

Galéria21 Kiállítás 

Tökmag kuckó (4 alkalom) 

Club Akusztik - Akusztikus zenei est (2 alkalom) 

Hagyományőrző családi délután 

Olasz est 

Forradalmi villamos - október 23-ai megemlékezés 

Őszköszöntő 

Kreatív szombat 
   

November 

Galéria21 Kiállítás 

Tökmag kuckó (4 alkalom) 

Olasz est 

Club Akusztik - Akusztikus zenei est (2 alkalom) 

Hagyományőrző családi délután 

Kreatív szombat 
   

December Galéria21 Kiállítás 
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Tökmag kuckó (3 alkalom) 

Club Akusztik - Akusztikus zenei est (2 alkalom) 

Hagyományőrző családi délután 

Olasz est 

Kreatív szombat 

Adventi kézműves foglalkozások 

DEMKI Mikulás 

 

Az Ifjúsági Ház működésének eddigi időszaka során kialakult az intézmény markáns, ránk 

jellemző, de maximálisan a fiatalok igényeihez alkalmazkodó programkínálata. 

Rendezvényeink egy része folyamatosan működő, heti, kétheti, havi rendszerességgel 

megvalósuló program, egyes részei pedig adott, pl. ünnepi alkalmakhoz kötődnek. 

 

Programjainkkal, rendezvényeinkkel arra törekszünk, hogy színvonalas, értékes hasznos 

szabadidő eltöltési lehetőséget biztosítsunk a hozzánk látogatóknak, elsősorban 

célcsoportunknak, a város fiataljainak. A megvalósításban az intézmény néhány fős szakmai 

stábja vesz részt, illetve azok a civil szervezetek és közösségek, amelyek részt vállalnak a város 

társadalmi életében, gazdagítják munkájukkal a helyi közösséget. 

 

Szolgáltatásaink 

 

Információszolgáltatás, ingyenes Internet hozzáférés  

Az Ifjúsági Ház földszintjén Információs pultot működtetünk, ahol aktuális, helyi, naprakész 

információs segítséget nyújtunk a betérőknek. Munkatársaink szívesen segítik az érdeklődőket 

az intézményben és a programokban való tájékozódásban, eligazodásban. Az Ifiház csöndes 

sarkaiban, pihenőiben lehetőség van olvasgatásra, beszélgetésre, vezeték nélküli internetes 

hozzáférésre. 

 

Tanácsadások 

Több évtizedes múltra visszatekintő szolgáltatásunk az ingyenes tanácsadás. Az Ifjúsági Ház 

tanácsadó munkatársai előre egyeztetett időpontokban állnak rendelkezésére az érdeklődőknek 

és a segítségre szorulóknak. Tanácsadóink szakterületükön kiváló munkát végző szakemberek, 

akik az alábbi területeken várják a hozzájuk fordulókat: EVS /Európai Önkéntes Szolgálat/, 

pályaválasztás, drogprevenció. 

 

Prevenciós tevékenység 

A társaság alaptevékenységének része a prevenciós tevékenység, így a DEMKI Nonprofit Kft. 

működteti a Csomópont Drogprevenciós Irodát, amely egyben a Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórum információs irodája is. 

Az iroda többek között tréningek, pedagógus továbbképzések, szupervíziók helyszínéül is 

szolgál. 

A Csomópont iroda, a KEF tagszervezetek, valamint az Önkormányzat együttműködésével, az 

elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerülnek figyelemfelhívó, prevenciós 

rendezvények, amelyekre elsősorban a középiskolásokat várjuk. Az egyes alkalmakon orvosok, 

szakemberek, megelőzéssel foglalkozó civil szervezetek várják a fiatalokat. 
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DEMKI - Újkerti Közösségi Ház 

 

A DEMKI- Újkerti Közösségi Ház több mint 40 éves múltra tekint vissza, a közel 30 ezres 

létszámú Újkerti Lakótelep első közművelődési intézménye, amely létrehozása óta számos 

szervezeti formában működött. Tevékenysége azonban a kezdetektől a mai napig a közösségi 

művelődésre, közösségi aktivitásra, a kultúra, a helyi értékek bemutatására, a kreativitás 

fejlesztésére irányul. Évtizedek óta legalább fél száz közösség (szakkörök, klubok, körök, 

kórusok) otthona és tanfolyamok, képzések helyszíne. A változatos, sokszínű kulturális és 

közművelődési programkínálat minden korosztály igényeit kiszolgálja helyben, de 

természetesen nyitott a város, sőt a megye más részeiből ide látogatók előtt is. A lakótelepen 

más kulturális és oktatási-nevelési intézmények is találhatók: így könyvtár, szakközép – és 

általános iskolák, óvoda, uszoda, sportpálya, játszóterek. 

Az intézmény fő profilja a különböző szabadidős tevékenységek, és kulturális programok 

szervezése mellett - az itt működő csoportok számaránya alapján - közösségek, klubok, 

szakkörök programjának szervezése, befogadása, működésük segítése, valamint az Újkertben 

élők közösségi szemléletének formálása.  

A DEMKI- Újkerti Közösségi Ház közösségei között gyermek, ifjú, felnőtt és szépkorú 

csoportok egyaránt megtalálhatóak.  

Az itt működő közösségekkel, civil szervezetekkel jó a kapcsolatunk, sikeres az 

együttműködésünk. 

A 2022-es évtől megújítottuk küldetéstudatunkat, miszerint a meglévő célcsoportjaink mellett 

külön figyelmet szentelünk az ifjúsági korosztálynak kifejezetten a középiskolai és főiskolai-, 

egyetemi korosztályt célzottan meg szeretnénk szólítani. Azt szeretnénk elérni, hogy a felfrissült 

programkínálattal és új szolgáltatásokkal újabb célcsoportot és közösségeket tudjunk 

megszólítani és bevonzani a közösségi házba. Az ifjúsági vetület mellett az Újkerti Közösségi 

Ház életében markánsan helyet fog kapni a könnyűzene, a könnyűzenei produkciók és ahhoz 

kapcsolódó programok és szolgáltatások megjelenése is, a közösségi ház adottságaiból 

fakadóan. A könnyűzenei programok és szolgáltatások elindítását nagyban segíti a 2021-es 

évben a Delta Mozi, Delta Klubbá történő felújítása. Valamint a 2021-es évben elnyert, de 2022-

re átnyúló Zenekari Próbateremi pályázat megvalósítása, ami a Közösségi Ház első emeletén 

kerül majd kialakításra. 

 

Nemzeti és nemzetközi szakmai hálózati tagságok 

 

A DEMKI Nonprofit Kft. Újkerti Közösségi Ház egységének csoportvezető munkatársa 

személyes tagsága által tagja, az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége (ISZOSZ) ifjúsági 

szervezeteket és szakembereket tömörítő országos ifjúságszakmai ernyőszervezetnek, mely 

2011-ben alakult. 

 

Az ISZOSZ céljai: 

 a hazai ifjúsági szolgáltatások minőségfejlesztésének segítése, 

 ifjúsági szervezetek és fiatalokkal foglalkozó szakemberek segítése, 

 ifjúságszakmai folyamatok és a tudásmegosztás támogatása, 
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 példaértékű kezdeményezések multiplikálása. 

Az ISZOSZ tagjai, önkéntesek és felkért szakértők segítségével dolgoznak Magyarország több 

városában. A szervezet a szakmai fejlesztésen túl stratégia tervezői, tanácsadói, facilitátori és 

koordinátori feladatokat is ellát. 

A DEMKI Nonprofit Kft. tagja az EURODESK hálózatnak, 2016-tól folyamatosan elnyerte az 

EURODESK Észak-alföldi régió koordinátori címét. Az Európai Bizottság támogatásával 

működő hazai és a nemzetközi hálózatnak az Európai Unió tagállamaiban, valamint 

Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben és Törökországban, több mint 1200 regionális és helyi 

partnere van. A szervezet irodáiban dolgozó szakemberek fiataloknak és a velük foglalkozóknak 

nyújtanak telefonos, e-mailes és személyes információ-szolgáltatást az európai oktatási, képzési 

és kulturális kérdésekről. 

A DEMKI Nonprofit Kft. - mint EURODESK partnerszervezet - elsősorban a fiatalok számára 

kínál különböző, többek között tájékoztató, információs és tanácsadó, fejlesztő és felvilágosító 

szolgáltatásokat. A személyre szabott segítség révén a fiatalok kihasználhatják a 

rendelkezésükre álló forrásokat, lehetőségeket, legyenek azok képzési programok, mobilitási 

projektek, tanulmányutak vagy ösztöndíjak. 

 

Az Újkerti Közösségi Ház közösségi terei 

 

Az alaptevékenységünk részévé vált a Közösségi Ház tereinek minél kedvezőbb kihasználása, 

minél több csoport és öntevékeny kezdeményezés számára helyszín biztosítása.  

Az előző években kialakított és újragondolt funkcióknak megfelelően használjuk közösségi 

tereinket. 

 

Az egyik legjobban kihasznált többfunkciós terem, a 204-es terem. A 70-80 fő befogadására 

alkalmas rendezvénytér, rendszeres művelődési formában működő csoportok foglalkozásainak, 

közösségi alkalmak, zenés, táncos és ismeretterjesztő rendezvények helyszíne. Alkalomszerűen 

azonban koncertek, bemutatók, de konferenciák, tanácskozások, workshop-ok, képzések 

lebonyolításához is tökéletes helyszín. 

 

A 203-as terem/Újkerti Kézműves Műhely, hagyományőrző szakkörök, kézműves 

foglalkozások színtere. A terem befogadóképessége 20-30 fő. 

 

A 202-es terem/Speciális műterem bemutatók és egyéb művészeti programok helyszíne. A 

terem befogadóképessége 20 fő. 

 

A 201-es terem/Speciális műterem, a közel 40 éves Tűzzománc és Ötvös zománc szakkör, 

valamint a Korona Gyermekrajz Gyűjtemény Kör alkalmainak ad helyet. Alkalomszerűen 

bemutatók, művészeti programok, tanácskozások, workshop-ok, képzések lebonyolításához is 

tökéletes helyszín. A terem befogadóképessége 30 fő. 

A 106-os, 105-ös termek rendszeres művelődési formában megvalósuló csoportok, közösségi 

alkalmak színterei. Alkalmasak megbeszélésekre, workshopokra, képzésekre, ismeretterjesztő 

előadások és egyéb programok számára. Befogadóképességük 30 – 40 fő. 
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A 104-es terem/Fazekas műhely kemencével és több elektromos koronggal felszerelt helyiség. 

Szakköri foglalkozások, táborok, kézműves bemutatók helyszíne. Befogadóképessége 15-20 fő. 

 

A 101-es/Rekreációs teremben rendszeres művelődési formában egészségmegőrző klubok 

működnek, valamint kicsik részére zenebölcsi. Alkalomszerűen táncos csoportok részére, 

egészségmegőrző programok számára tökéletes helyszín. A terem befogadóképessége 40 fő. 

 

A 06-os, -05-ös kisebb termek rendszeres művelődési formában megvalósuló csoportok, 

közösségi alkalmak színterei. Megbeszéléseknek, ismeretterjesztő előadásoknak, 

workshopoknak, képzéseknek, családi összejöveteleknek ideális helyszíne. 

Befogadóképességük 20-25 fő. 

 

Az épületben található Delta Klub (korábbi nevén Delta mozi), 104 fő számára adhat filmes 

élményt bérletes, vagy egyedi vetítések, filmklubok formájában, blu-ray technikával lejátszható 

filmek segítségével. A kisszínpaddal rendelkező terem rendkívül kellemes színteret szolgáltat 

kamara koncertek, színi- és zenés előadások részére, jó helyszín lehet ismeretterjesztő 

programoknak, valamint próbalehetőségeket ad színjátszó csoportoknak. 

 

Az előtéri Galéria multifunkcionális jellegű közösségi tér, amely alkalmas kiállítások, 

interaktív, közösségi programok színterének, kerekasztal beszélgetésekre, előadásokra, kisebb 

koncertekre, táncházra. A tér befogadóképessége max. 40 fő. 

 

Egyéb tereink (fsz-i folyosó, 1. em. folyosó, 2. em. folyosó) alkalmasak kiállítások 

megrendezésére, valamint közösségi igényeket elégítenek ki. 

 

A közösségi terekben vezeték nélküli internet hozzáférést biztosítunk. 

Az Újkert Közösségi Ház külső kis udvarán 5 db kerti pavilon található, melyek kiválóan 

alkalmassá teszik a helyet kistermelői piacok tartására, tábori helyszínnek, valamint barátságos, 

szabadtéri programok, találkozások, beszélgetések, összejövetelek tartására. 

 

Az Újkerti Közösségi Ház csoportjai 

 

2022-ben a következő csoportok veszik igénybe külön megállapodás alapján az Újkerti 

Közösségi Ház tereit, előre egyeztetett, rendszeres időpontokban a legkülönfélébb célra, 

tevékenységre.  

 

 Galagonya Zenebölcsi 

 Alföld Gyermekszínpad 

 Főnix Diákszínpad 

 anzX Zenekar 

 Debreceni Citerazenekar 

 Délibáb Nótaklub 

 Főnix Irodalmi Kör 

 Maróthi György Pedagógus Kórus 

 Rozmaring Népdalkör 
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 Sol Oriens Kórus  

 Szenior Örömtánc 

 Milon Tánc-, Játék-, és Mozgásszín 

 Őszidők Kórus 

 Únió színpad 

 Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes 

 Mathiász János Kertbarát Klub és Boldogkerti Kertbarát Kör 

 Belvárosi Nyugdíjas Klub 

 Életmód Klub 

 Brunszwik Teréz Kör 

 Debreceni Szépkorúak Klubja 

 Debreceni Természetjáró Egylet 

 Magnitúdó Csillagász Klub 

 Német társalgási klub 

 Életreform Klub 

 Újkerti Vöröskeresztes Nyugdíjas Klub 

 Hajdúsági Diabetesz Klub elnöksége 

 Egészségmegőrző Torna 

 Tartásjavító Gerinctorna 

 Debreceni Alkotó Képzőművészek 

 Debreceni Új Fotóműhely 

 Korona Gyermekrajzgyűjtemény Kör 

 Kölcsey Szövőműhely 

 Újkerti Csipkevarró Kör 

 Szivárvány Foltvarró Csoport 

 „Tájoló” Tűzzománc Szakkör 

 Társasjáték zóna 

 ESC Club – helyi önkéntesek klubja 

 Bagoly klub 

 Városi diákönkormányzat 

 

Programok, események 2022-ben az Újkerti Közösségi Házban 

 

Időpont Program megnevezése 

Január 

Újévi Ötlettár az Újkerti Nyitott Műhely sorozat keretében 

Kertbarátköri vezetőségek téli népfőiskolai képzése 

Magyar Kultúra Napja (kiállítás) 

Nyitott műhely: Busó foglalkozás 

Recycling – Újrahasznosító workshop sorozat 

Hangfoglaló Workshop 

Mi a helyzet! Erasmus+ KA3 diákfórum 

Keresztény közművelődés programok 

Eurodesk nemzetközi mobilitás tanácsadás 



22 

 

  

Február 

Nyitott műhely: farsangi játszóház 

Farsangi rendezvényhét – Közösségek Farsangja 

Interkulturális programsorozat 

Delta Mozi – filmklub 

Görög Táncház 

Wass Albert felolvasó emlékműsor 

Hangfoglaló Workshop 

Hangfoglaló Filmklub 

Mi a helyzet! Erasmus+ KA3 diákfórum 

Mi a helyzet! Erasmus+ KA3 Látóút 1. 

Keresztény közművelődés programok 

Recycling – Újrahasznosító workshop sorozat 

DMSP Hálózati találkozó 

Eurodesk nemzetközi mobilitás tanácsadás 

  

Március 

Debreceni Citerazenekar műsora 

15 éves a DAK - Kiállítás 

Nyitott műhely: Nőnapi kiállítás és ajándékkészítés 

„1848 Te csillag!” forradalmi játszóház  

Forradalmi Filmnapok az 1848 jegyében 

Interkulturális programsorozat - Szent Patrik nap 

Hangszeres élményelőadás (Rocksuli) 

Delta Mozi – filmklub 

Görög Táncház 

Délibáb délután 

Hangfoglaló Workshop 

Keresztény közművelődés programok 

Recycling – Újrahasznosító workshop sorozat 

Mi a helyzet! Erasmus+ KA3 diákfórum 

Mi a helyzet! Erasmus+ KA3 Látóút 2. 

Eurodesk nemzetközi mobilitás tanácsadás 

  

Április 

A Költészet Napja 

Fiatal alkotók kiállítása 

Interkulturális programsorozat - Keleti kultúrák találkozása – játszóház, 

kiállítás 

„Debrecen színei, a város ahol élek” aszfaltrajzverseny óvodásoknak a város 

napja alkalmából 

Zöld Panel- a Föld napja 

Nyitott műhely: Hagyományőrző húsvéti kézműves foglalkozás  

Iciri Piciri – Óvodai bábcsoportok versenye, Bábkiállítás és bábkészítő 

kézműves foglalkozás 

Teadélután az AnzX zenekar kíséretében 

Delta Mozi – filmklub 

Görög Táncház 

Keresztény közművelődés programok 

Recycling – Újrahasznosító workshop sorozat 
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Hangfoglaló Zárórendezvény 

Mi a helyzet! Erasmus+ KA3 Látóút 3. 

Mi a helyzet! Erasmus+ KA3 Záróesemények 

Eurodesk nemzetközi mobilitás tanácsadás 

  

Május 

Kiállítás – a Tájoló Tűzzománc szakkör munkáiból 

Az Ifjúság Európai Éve 2022 program 

Interkulturális programsorozat 

Gyereknapi programok  

Retro mozielőadás 

Sláger péntek 

Közösségek Hete 

Delta Mozi – filmklub 

Görög Táncház 

Délibáb délután 

Nyitott műhely 

Keresztény közművelődés programok 

Recycling – Újrahasznosító workshop sorozat 

Eurodesk nemzetközi mobilitás tanácsadás 

   

Június 

Nyári napközis tábor 

Teadélután az AnzX zenekar kíséretében 

Görög Táncház 

Nyitott műhely 

Delta Mozi – filmklub 

Keresztény közművelődés programok 

   

Július 

Nyári napközis táborok 

Görög Táncház 

Nyitott műhely 

Delta Mozi – filmklub 

  

Augusztus 

Nyári napközis táborok 

Görög Táncház 

Sláger péntek 

Nyitott műhely 

Delta Mozi – filmklub 

   

Szeptember 

Nyitott műhely 

A Főnix Irodalmi Kör bemutatója 

Magyar népmese napja; „Mesetarisznya” Népmese napja – játszóház 

Interkulturális programsorozat  

Délibáb délután 

Retro mozielőadás 

Görög Táncház 

Delta Mozi – filmklub 

Keresztény közművelődés programok 
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Recycling – Újrahasznosító workshop sorozat 

Eurodesk nemzetközi mobilitás tanácsadás 

„Szemünk fénye a gyermek” konferencia 

Városi Diákönkormányzat Közgyűlés 

  

Október 

1956’ kiállítás 

Forradalmi Filmnapok - 56’ 

Recycling – Újrahasznosító workshop sorozat 

Eurodesk nemzetközi mobilitás tanácsadás 

Interkulturális programsorozat 

„Kortalanul” –XXII Idősek Hónapja ünnepélyes megnyitója; Ki mit tud; 

Zene nélkül mit érek én - Nyugdíjas kórusok találkozója; Ünnepélyes zárás 

A festészet napja – lánckiállítás 

Sláger péntek 

Görög Táncház 

Nyitott műhely: Az ősz kincsei - kézműves játszóház 

Retro mozielőadás 

Teadélután az AnzX zenekar kíséretében 

Városi Ifjúsági Focikupa 

Keresztény közművelődés programok 

   

November 

Adventre hangolva- kiállítás és vásár 

Újkerti Egészséghét és Empátianap 

Magyar nyelv napja 

Nyitott műhely - Adventi játszóház  

Márton napi programok 

A fényképezés hónapja program 

Interkulturális programsorozat 

Maróthi György Pedagógus Kórus műsora 

Délibáb délután 

Delta Mozi – filmklub 

Retro mozielőadás 

Görög Táncház 

DMSP Hálózati találkozó 

Keresztény közművelődés programok 

Recycling – Újrahasznosító workshop sorozat 

Eurodesk nemzetközi mobilitás tanácsadás 

   

December 

Az önkéntesség világnapja program 

Recycling – Újrahasznosító workshop sorozat 

Görög Táncház 

Mikulás  

Szépkorúak Karácsonya 

Közösségi ünnep 

Nyitott műhely: Luca napi programok 

Delta Mozi – filmklub 

Keresztény közművelődés programok 
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DEMKI - Tímárház- Kézművesek Háza 

 

A DEMKI- Tímárház- Kézművesek Háza Debrecen egyetlen, eredeti helyszínen megőrzött 

ipartörténeti emléke, mely az 1900-as évek elején épült egy tímár mesterséggel foglalkozó 

család lakóépületeként és műhelyeként funkcionálva.  

A későbbi városrendezési terveknek köszönhetően az addig tímár negyedként elhíresült 

lakónegyed teljes átalakuláson esett át, felszámolták az iparos házakat melyek helyén a 

Wesselényi lakótelep egysége jött létre. Ebben a környezetben maradt meg a mára egyetlen 

műemlék jellegű épület, mely a letűnt kor emlékét eredeti formájában megőrizte.  

A Tímárház mai tevékenységével valamennyi korosztály számára átfogó képet nyújt Debrecen 

hajdani és jelenlegi népi kézműves tárgyalkotó kultúrájáról.   

Régiónk kézműves mesterei időszaki kiállítások formájában mutatkoznak be, a 

látványműhelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy az ide látogató fiatalok, felnőttek és 

időskorúak betekintést nyerjenek az alkotás folyamatába, esetleg be is kapcsolódjanak abba 

interaktív módon, kérdezzenek, válaszokat kapjanak a technikai kivitelezést illetően és nem 

utolsó sorban a rövidebb- hosszabb képzések, tanfolyamok, szakkörök lehetőséget nyújtanak 

arra, hogy elmélyedjenek egy- egy mesterség fogásaiban. 

Kiemelt fontosságú terület a fiatal korúak széleskörű megismertetése ezen kézműves 

ismeretekkel, hiszen a jövő zálogaiként elsősorban ők azok, akik átörökíthetik, tovább éltethetik 

tárgyalkotó hagyományunk értékeit.   

Intézményi egységünk ezen túlmenően székhelye a hét évvel ezelőtt megalakult Debreceni 

Értéktárnak, mely elsődleges feladata a városban található értékek felkutatása, gyűjtése, 

rendszerezése, népszerűsítése, szintén valamennyi korosztály számára lehetőséget ad a népi 

kultúrán túli városi értékekkel kapcsolatos ismeretek bővítésére. 

Célunk, hogy nemzeti kultúránk értékeit minél szélesebb körben ismertessük, szerettessük meg. 

Olyan közösségi térré váljunk, ahol a népművészet iránt érdeklődő közönség a tárgyalkotó és 

folklór hagyomány, lehetőség szerint minél több szegmensével találkozzon, ismereteket kapjon, 

gazdagodjon általuk. 

 

A Tímárház- Kézművesek Háza közösségi terei 

 

Az alaptevékenységünk fontos elemét képezi a Tímárház tereinek célszerű kihasználása, annak 

felújítása során nyert új terek minél szélesebb körű bevonása csoportok, öntevékeny 

kezdeményezések számára.  

 

Mindenekelőtt egészen különleges, egyedi funkciót töltenek be a ház látványműhelyei. 

A 19 négyzetméteres viseletkészítő műhely, a 23 négyzetméteres fazekas műhely, a 13,6 

négyzetméteres szappanfőző műhely és a 30 négyzetméteres vegyes funkciójú műhely bérlői 

a város, a megye, a régió hajdani legkiemelkedőbb népművészeti tárgyalkotó mesterségeinek 

technikai fogásaiból adnak ízelítőt.  
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Az ide betérő látogató nem csupán a készterméket szemlélheti, vásárolhatja meg, de annak 

készítési mechanizmusát, folyamatát is nyomon követheti. Interaktív módon kapcsolódhat be a 

megmunkálás folyamatába, akár ki is próbálhatja alapszinten bármelyik tevékenységet. 

A Tímárház felújítási munkálatai során újonnan kialakított egységet képez a hajdani szárító 

épülete. Az immáron kétszintes helyiség felső traktusában, mely 17 négyzetméteres, helyet 

kapott a nemezkészítő műhely és a szövő műhely. 

A földszinten található szintén 17 négyzetméteres helyiség pedig kiválóan alkalmas szakmai 

továbbképzések, szakköri foglalkozások, egyéb csoportos tevékenységek, oktatás, 

megbeszélések lebonyolítására.  

 

A ház hangulatos udvarának fontos elemét képezi az 51 négyzetméteres fedett terasz. A kültéri 

kemencével, padokkal és asztalokkal ellátott faburkolatú terület szabadtéri összejövetelek, 

különféle oktató tevékenységek, rendezvények, zenei programok, kézműves foglalkozások, 

táborok találkozók kiváló helyszíne lehet.  

 

További változatos lehetőséget kínál a 33 négyzetméteres foglalkoztató- gyermekjátszó 

helyiség. Ez a terem különféle gyermekprogramok, játszóházi foglalkozások lebonyolítására 

alkalmas, ám mindezeken túl megbeszélések, kisebb találkozók, előadások tartására és nem 

utolsó sorban oktatásra, szakmai tárgyalásokra is lehetőséget kínál. 

 

A következő, egyben legnagyobb méretű helyiség a 80 négyzetméteres kiállító terem. Ez az 

épületegység időszaki kiállítások rendezésének ad helyet. A hozzá kapcsolódó installációs 

anyag (felújított paravánok, posztamensek, vitrinek) biztosítja az ízléses, szakmailag magas 

színvonalú bemutatók létrehozását. Mindemellett valamennyi nagyobb volumenű rendezvény, 

kulturális program helyszíne a helyiség. 

 

A belőle nyíló kisgaléria, mely 15 négyzetméteres, szintén kiállítások helyszíne. 

 

Az utcafronti épületrészben egy 43 négyzetméteres oktató terem áll rendelkezésre, mely 

szintén alkalmas tanfolyamok, oktatói tevékenység, szakmai találkozók lebonyolítására. 

 

A 22 négyzetméteres pincehelyiség jelenleg penészesedés okán nem használható, a probléma 

megszűntetésével alkalmassá válhat találkozók, kulturális programok, megbeszélések 

szervezésére. 

 

A Tímárház- Kézművesek Háza csoportjai 

 

2022 januárjától 8 csoport veszi igénybe a Tímárház tereit előre egyeztetett, rendszeres 

időpontokban népművészeti- kézműves, egyéb oktató célra, tevékenységre. 

Ezek a közösségek zömében a népi kulturális értékek őrzésére és továbbadására, oktatására 

szakosodó csoportok. A szakkörök, körök mind- mind a hajdúsági tárgyalkotó hagyomány 

örökségéből merítenek tudásanyagot, melyet neves szakemberek, népi iparművészek 

közreműködésével sajátíthatnak el a hozzánk érkező, tanulni vágyó fiatalok és felnőttek. 

 Aranyfonal hímző kör 
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 Aranyorsó csipkeverő kör 

 Hagyományőrző hímző kör 

 Kaláris népi ékszerkészítő szakkör 

 Rókavár gyermek kézműves szakkör 

 Nyüstölő szövő szakkör 

 Szöszmötölő nemezkészítő szakkör 

 Origami kör 

 

Programok, események 2022-ben a Tímárház- Kézművesek Házában 

 

Időpont Program megnevezése 

Január 

Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó kézműves kiállítás és ünnepi program 

XIV. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat Vándorlegény 

Szakmai Találkozója (kiállítás és díjátadó ünnepség) 

Újévi szokásaink, hagyományaink (gyermek program) 

Szakmai továbbképzés 

Népi kézművesség ismeretterjesztő előadás 

Debreceni Értéktár- ismeretterjesztő program 

Mesés jurta kincsesháza- gyermekprogram 

Kézműves foglalkozások (Aranyfonal, Hagyományőrző Hímző kör, 

Aranyorsó, Kaláris, Rókavár, Nyüstölő, Szöszmötölő, Origami kör)  

  

Február 

Etno- Art kiállítás 

Népi kézművesség ismeretterjesztő előadás 

Debreceni Értéktár- ismeretterjesztő program 

Szakmai továbbképzés 

Farsang farki mulatság- gyermek program 

Mesés jurta kincsesháza- gyermek program 

Kézműves foglalkozások (Aranyfonal, Hagyományőrző Hímző kör, 

Aranyorsó, Kaláris, Rókavár, Nyüstölő, Szöszmötölő, Origami kör) 

  

Március 

Etno- Art kiállítás 

Ünnepre készülünk - március 15-éhez kapcsolódó program 

Szakmai továbbképzés 

Népi kézművesség ismeretterjesztő előadás 

Debreceni Értéktár- ismeretterjesztő program 

Mesés jurta kincsesháza- gyermek program 

Kézműves foglalkozások (Aranyfonal, Hagyományőrző Hímző kör, 

Aranyorsó, Kaláris, Rókavár, Nyüstölő, Szöszmötölő, Origami kör) 

  

Április 

Korona Gyermekrajz kiállítás és interaktív programsorozat 

A Város Napja megemlékezés 

Debreceni Értéktár- ismeretterjesztő program 

Húsvétra készülünk (gyermek program) 

Szakmai továbbképzés 

Népi kézművesség- ismeretterjesztő előadás 

Mesés jurta kincsesháza- gyermek program 
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Kézműves foglalkozások (Aranyfonal,Hagyományőrző Hímző kör, 

Aranyorsó, Kaláris, Rókavár, Nyüstölő, Szöszmötölő, Origami kör) 

  

Május 

Bolgár képzőművészeti kiállítás és kapcsolódó programsorozat 

Anyák napjára készülünk!- családi program  

Szakmai továbbképzés  

Népi kézművesség- ismeretterjesztő előadás  

Debreceni Értéktár- ismeretterjesztő program 

Gyereknek lenni jó!- Gyermeknapi program 

Virágok Városa Debrecen 

Mesés jurta kincsesháza- gyermek program 

Kézműves foglalkozások (Aranyfonal, Hagyományőrző Hímző kör, 

Aranyorsó, Kaláris, Rókavár, Nyüstölő, Szöszmötölő, Origami kör) 
   

Június 

Kösöntyű pályázat és díjátadó 

Vakációra fel!- gyermekprogram  

Népművészeti gyermek alkotótábor (2 alkalom) 

Kézműves foglalkozások (Nyüstölő, Szöszmötölő szakkör) 
   

Július 

Kösöntyű kiállítás  

Népművészeti gyermek alkotótábor (2 alkalom) 

Képzőművészeti gyermek alkotótábor (1 alkalom) 

Kézműves foglalkozások (Nyüstölő, Szöszmötölő szakkör) 

  

Augusztus 

Kösöntyű kiállítás 

Felnőtt szakmai alkotótábor (2 alkalom) 

Szakmai továbbképzés 

Kézműves foglalkozások (Nyüstölő, Szöszmötölő szakkör) 
   

Szeptember 

Maka E. Tünde hímző kiállítása 

Szórakoztató tanév indító- gyermek program 

Magyar Népmese Napja 

Kultúrházak éjjel- nappal 

Szakmai továbbképzés 

Népi kézművesség- ismeretterjesztő előadás 

Debreceni Értéktár- ismeretterjesztő program 

Mesés jurta kincsesháza- gyermek program 

Őszidő- családi program 

Kézműves foglalkozások (Aranyfonal, Hagyományőrző Hímző kör, 

Aranyorsó, Kaláris, Rókavár, Nyüstölő, Szöszmötölő, Origami kör) 

  

Október 

Láng- Miticzky Katalin szövő iparművész kiállítása 

Szüreti mulatság- családi program 

Szakmai továbbképzés 

Népi kézművesség- ismeretterjesztő előadás 

Debreceni Értéktár- ismeretterjesztő program 

Mesés jurta kincsesháza- gyermek program 
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Kézműves foglalkozások (Aranyfonal, Hagyományőrző Hímző kör, 

Aranyorsó, Kaláris, Rókavár, Nyüstölő, Szöszmötölő, Origami kör) 
   

November 

Porkoláb Benedek kiállítása 

Népi kézművesség- ismeretterjesztő program 

Debreceni Értéktár- ismeretterjesztő program 

Szakmai továbbképzés 

Mesés jurta kincsesháza- gyermek program 

Kézműves foglalkozások (Aranyfonal, Hagyományőrző Hímző Kör, 

Aranyorsó, Kaláris, Rókavár, Nyüstölő, Szöszmötölő, Origami kör) 
   

December 

Nemez a világ közepe- nemezművészeti kiállítás 

Mikulásváró délután 

Szakmai továbbképzés  

Adventi gyertyák ha égnek- családi program 

Adventi program a Tímárházban működő csoportok számára 

Mesés jurta kincsesháza- gyermek program 

Debreceni Értéktár- ismeretterjesztő program 

Népi kézművesség- ismeretterjesztő előadás 

Kézműves foglalkozások (Aranyfonal, Hagyományőrző Hímző kör, 

Aranyorsó, Kaláris, Rókavár, Nyüstölő, Szöszmötölő, Origami kör) 

 

A DEMKI Tímárház programjai egyrészt tematikusan szerveződnek a hagyományos 

ünnepkörökhöz kapcsolódva, másrészt folyamatos lehetőséget kínálnak a régióban élő- alkotó 

kézműves mesterek számára a bemutatkozásra és szakmai fejlődésre. Továbbképzéseink, 

szakmai találkozónk elsődleges célja a széles körű ismeretátadás, képzés, hagyomány 

átörökítés.  

 

Egyéb projektek, pályázati aktivitás 

 

Kétévente kerül megrendezésre az Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat, 

melynek a végső állomásaként létrejövő debreceni kiállítást és hozzá kapcsolódó szakmai 

találkozót szintén a Tímárház gárdája szervezi évek óta. 

A több mint 25 éves múltra visszatekintő, határainkon túli fiatalokat is bevonó pályázat és 

rendezvénysorozat lehetőséget kíván adni a 6- 25 éves korosztálynak a bemutatkozásra, 

megmérettetésre, a népi tárgyalkotó kultúra gyermeki szinten történő elsajátításának 

reprezentálására. E rendkívül sikeres, több ezer gyermeket, fiatalt megmozgató, inspiráló 

pályázatnak komoly szakmai tekintélyét mi sem bizonyítja jobban, minthogy a kiírók és 

lebonyolítók sorában találhatjuk a Népművészeti Egyesületek Szövetségét és a Hagyományok 

Házát. 

2022-ben még egy, a Csoóri Sándor Alaphoz köthető pályázat lebonyolítására kerül sor, 

melynek címe Etno- Art. A kiállítással és három együttműködő partnerrel (Talentum Baptista 

Általános Iskola, Szent József Általános Iskola, Gimnázium és Technikum illetve a Svetits 

Óvoda, Általános Iskola) lebonyolítandó program a pályaválasztás előtt álló hetedik- nyolcadik 

osztályos tanulók számára nyújt ízelítőt a hagyományos kézműves mesterségekből 

látványbemutató és kézműves foglalkozássorozat formájában. 
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Végül, de nem utolsó sorban NKA Népművészeti Kollégiuma által- népművészeti kiállítások 

és fesztiválok szervezésére- kiírt pályázaton szintén indulni kívánunk a szeptemberben 

megrendezésre kerülő Magyar Népmese Napja programunk kapcsán. A Fesztivált 

hagyományteremtő szándékkal kívánjuk megszervezni, melynek alapvető célkitűzése a magyar 

népmesemondás hagyományának életben tartása, népszerűsítése, megismertetése a 

nagyközönséggel.  

 

 

DEMKI - Belvárosi Alkotóműhely- Közösségi Tér 

 

A DEMKI- Belvárosi Alkotóműhely- Közösségi Tér épülete a Szent Anna utca 16-18. 

számmal együtt Reviczky házak néven ismert, mivel e házak egyikében lakott Reviczky 

Menyhért, aki Debrecen polgármestere volt 1843-47. között.  

2016 őszétől két egyesület, a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete és a Debreceni 

Fotóklub székhelyeként működik. 

A GADE fontos céljának tekinti a debreceni hagyományok megőrzését és tovább örökítését, a 

művészelődök és nagy hatású művésztársak életművének ápolását. A tagság összetétele 

természetesen folyamatosan változik, jelenleg 34 fő. A többségükben debreceni, de legalábbis 

helyi kötődésű grafikusok munkáit a technikai sokszínűség jellemzi. A hagyományos 

sokszorosított grafikai eljárások - rézkarc, rézmetszet, litográfia, és a linómetszet - mellett a 

grafika a lehető legszélesebb értelemben érhető tetten a tagok alkotásain. Az egyesület komoly 

nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, lengyel, román, német, olasz, kínai és japán 

művészközösségekkel is rendszeresen együttműködik.  

Az 1957-ben újra megalakuló Debreceni Fotóklub a 70-es évek közepétől a nyolcvanas évek 

elejéig lendületes, sikeres időszakot élt meg. 2008-ban a Debreceni Fotóklub Közhasznú 

Egyesületté alakult. Az új szervezeti forma lehetőséget biztosított pályázati források 

elnyerésére, szerény tagdíj bevezetésére, így lehetőséget biztosítva a működésre. A tagság 

létszáma napjainkra jelentősen megnőtt, jelenleg 48 igazolt taggal büszkélkedhetnek. A 

képzőművészeti élet része lett a fotográfia. Az évente rendszeresen megrendezett Tavaszi, 

Nyári, Őszi Tárlaton jelen vannak alkotásaikkal a fotográfusok.  

Célunk, hogy olyan közösségi térré váljunk, ahol a képző- és iparművészet iránt érdeklődő 

amatőr és profi közönség ismereteket kapjon, gazdagodjon általuk. 

Kiemelten figyelünk a hátrányos helyzetű fiatalok tevékenységünkbe való bevonására, olyan 

alkalmak biztosítására, melyek speciálisan az ő igényeiket vannak hivatva kiszolgálni.  

 

 

A Belvárosi Alkotóműhely közösségi terei 

 

Az alaptevékenységünk fontos elemét képezi a Belvárosi Alkotóműhely tereinek célszerű 

kihasználása, minél szélesebb körű bevonása csoportok, öntevékeny kezdeményezések számára.  

Az épület közösségi térként használható nagyterme kiváló lehetőséget nyújt előadások, 

szakmai megbeszélések, alkotó tevékenység, találkozók, táborok lebonyolítására. 
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Pincehelyiségében elsősorban a GADE által elhelyezett, művészeti tevékenység végzésére 

alkalmas linómetsző és grafikai technikához használható gépek foglalnak helyet, melyek 

feltétlenül szükségesek az egyes művészeti ágak gyakorlásához, elsajátításához, ennél fogva e 

helyiség elsősorban csoportos oktatások, bemutatók lebonyolítására alkalmas. 

 

Mindezek mellett a ház hangulatos zárt udvara szabadtéri alkotói tevékenység, workshopok, 

találkozók, művészeti rendezvények kiváló helyszínéül használható. 

 

A Belvárosi Alkotóműhely csoportjai 

 

2022 januárjától a következő csoportok veszik igénybe a Belvárosi Alkotóműhely tereit előre 

egyeztetett, rendszeres időpontokban képzőművészeti és egyéb oktató célra, tevékenységre.  

 

 Debreceni Fotóklub 

 GADE Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete 

 Debreceni Képzőművészeti Céh Egyesület 

 

Programok, események a DEMKI- Belvárosi Alkotóműhely- Közösségi Térben 

 

Időpont Program megnevezése 

Január 

Nyitott Műhely - műtermi beszélgetés 

Nyitott Műhely - workshop 

Belvárosi Alkotóműhely online - online művészeti tartalom 

Kirak'Art kirakat kiállítás 

  

Február 

Nyitott Műhely - műtermi beszélgetés 

Nyitott Műhely - workshop 

GADE Rajziskola 

Belvárosi Alkotóműhely online - online művészeti tartalom 

Kirak'Art kirakat kiállítás 

  

 

Március 

Nyitott Műhely - műtermi beszélgetés 

Nyitott Műhely - workshop 

GADE Rajziskola 

Belvárosi Alkotóműhely online - online művészeti tartalom 

 Kirak'Art kirakat kiállítás 

  

Április 

Nyitott Műhely - műtermi beszélgetés 

Nyitott Műhely - workshop 

GADE Rajziskola 

Belvárosi Alkotóműhely online - online művészeti tartalom 

Kirak'Art kirakat kiállítás 

  

Május 

Nyitott Műhely - műtermi beszélgetés 

Nyitott Műhely - workshop 

GADE Rajziskola 
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Belvárosi Alkotóműhely online - online művészeti tartalom 

Kirak'Art kirakat kiállítás 
   

Június 

"Vázlattól a műig" képzőművészeti tábor 

Belvárosi Alkotóműhely online - online művészeti tartalom 

Kirak'Art kirakat kiállítás 
   

Július 

"Vázlattól a műig" képzőművészeti tábor 

Fotós tábor 

Belvárosi Alkotóműhely online - online művészeti tartalom 

Kirak'Art kirakat kiállítás 

  

Augusztus 
Belvárosi Alkotóműhely online - online művészeti tartalom 

Kirak'Art kirakat kiállítás 
   

Szeptember 

Nyitott Műhely - műtermi beszélgetés 

Nyitott Műhely - workshop 

GADE Rajziskola 

Belvárosi Alkotóműhely online - online művészeti tartalom 

Kirak'Art kirakat kiállítás 

  

Október 

Nyitott Műhely - műtermi beszélgetés 

Nyitott Műhely - workshop 

GADE Rajziskola 

Belvárosi Alkotóműhely online - online művészeti tartalom 

Kirak'Art kirakat kiállítás 
   

November 

Nyitott Műhely - műtermi beszélgetés 

Nyitott Műhely - workshop 

GADE Rajziskola 

Belvárosi Alkotóműhely online - online művészeti tartalom 

Kirak'Art kirakat kiállítás 
   

December 
Belvárosi Alkotóműhely online - online művészeti tartalom 

Kirak'Art kirakat kiállítás 

  

 

 

 

DEMKI - Csapókerti Közösségi Ház 

 

Az intézmény jelenleg felújítás alatt áll, így az ide tervezett a közművelődési 

alapszolgáltatásokat, illetve egyéb programokat, rendezvényeket igyekszünk az intézmény 

egyéb egységeiben megvalósítani. A Csapókerti Közösségi Ház szerves része Debrecen város 

gazdag kulturális életének, a maga speciális közösségi, családias jellege által az emberközpontú 

kultúraközvetítés és értékmentés egyik jelentős helyszíne. A közösségi térben kiemelt 

jelentőségű a közösségi művelődés, különös tekintettel a gyermekekre és a családokra. 
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A városrész lakossága mindig is magáénak érezte, érezhette a házat. A korábbi közösségi 

hagyományoknak köszönhetően itt mindig erős volt a közösségi élet, városi szinten 

példaértékűek a civil szerveződések. 

 

Az DEMKI- Csapókerti Közösségi Ház csoportjai 

 Bokréta Foltvarró Kör 

 Csapókerti Baráti Kör Egyesület 

 Csapókerti Kertbarát Kör 

 Csapókerti Pávakör 

 Életfa Idősek Klubja 

 Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 

 Nefelejcs Természetjáró Klub 

 Sakkbarátok Klubja 

 

A közösségi házban működő civil szervezetek, csoportok, egyesületek, közösségek épp úgy, 

mint a korábban itt megvalósuló programok, rendezvények, a DEMKI egyéb egységeiben 

kerültek elhelyezésre. 

A közösségi ház a tervek szerint év végén újra megnyitja kapuit a városrész lakosai előtt.  

 

 

DEMKI - Homokkerti Közösségi Ház 

 

A Homokkert egy kifejezetten többgenerációs övezet, ahol idősebbek és fiatalabbak egyaránt 

élvezhetik a kertvárosi élet megannyi szépségét és lehetőségét. A Homokkerti Közösségi Ház 

szervesen illeszkedik a kertváros hangulatába. Az épület 2005 előtt a Petőfi Sándor Általános 

Iskola napközi otthonaként működött. 2005-ben a város felújíttatta, bővítette tereit és a 

közösségi művelődés szolgálatába állította.  Tágas udvarral, zöld övezettel rendelkezik, amelyet 

fákkal, virágokkal színesítünk. A családias hangulat, valamint a barátságos környezet lehetővé 

teszi, hogy az itt működő közösségek kötetlen formában is együtt tölthessék az időt. A ház 

speciális adottsága révén kiválóan alkalmas közös főzések (bográcsolások, szalonnasütések) 

szervezésére, gyereknapok, szüreti mulatságok rendezésére, valamint a nagyobb ünnepkörök 

(mint pl.: a Húsvét, Pünkösd) hagyományainak felelevenítésére. A több mint 60 éves Örökös 

Kiváló Együttes címmel, Kölcsey Ferenc- és Pro Urbe díjjal büszkélkedő Debreceni Népi 

Együttes napról napra megtölti a házat muzsikaszóval. A legkisebbektől a felnőttekig minden 

korosztály képviselteti itt magát. A közösségi ház az elmúlt évek alatt egyre inkább beépült a 

városrész életébe. A saját rendezvények szervezésén, programok fejlesztésén kívül különféle 

feladatokat lát el: szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt az itt működő közösségeknek, 

együttműködik a környező iskolákkal, óvodákkal, helyet ad civil szervezeteknek, 

programjaiknak.  

 

A Homokkerti Közösségi Ház közösségi terei 

  

A 150 m²-es gumiborítású színházterem az előadások és zenés-táncos rendezvények mellett 

kiválóan alkalmas egyéb mozgásos tevékenységek lebonyolítására, bemutatók, vásárok, akár 

nagyobb családi rendezvények megtartására is.  
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Az 50 m²-es előadóterem, főként próbateremként funkcionál, itt kaptak helyet a kisebb 

létszámú mozgásos tevékenységek.  

 

A közösségi ház folyosóján az elmúlt években egy viszonylag jól használható sínrendszer került 

kialakításra, ezért a kiállításokat ebben az évben is itt tervezzük megrendezni. 

Az Homokkerti Közösségi Ház tágas zárt udvara kiválóan alkalmas vásárok, piacok tartására, 

táboroztatásra, közösségi főzésekre, szabadtéri rendezvényekre.  

 

A Homokkerti Közösségi Ház csoportjai 

 

 Homokkerti Kertbarát Kör 

 Homokkerti Nefelejcs Hímzőkör 

 Homokkerti Nyugdíjas Klub 

 Homokkerti Sakkbarát Kör 

 Haditorna Klub 

 Debreceni Népi Együttes csoportjai: Aprócska csoport, Kisbéres csoport, Ifjúsági csoport, 

Felnőtt csoport, Kezdő felnőtt csoport 

 Csapókerti Süveg Citerakör 

 Mozdulj Debrecen! gerinctorna / jóga 

 Női torna 

 Hangbújócska Zenebölcsi 

 Így tedd rá! – élménypedagógia csoport 

 Hegedűsök klubja 

 Motolla Egyesület 

 

Programok, események 2022-ben a Homokkerti Közösségi Házban 

 

Időpont Program megnevezése 

Január 
Magyar Kultúra Napja - kiállítás 

Újévindító Regölés a Motollával 

  

Február 

Farsangi kézműves foglalkozás/játszóház 

Álarc-kiállítás 

Komolyra fordítva 

Nyugdíjas Farsangi Jelmezbál  

 Motolla farsang 

  

Március 

Köszöntjük a hölgyeket! – nőnapi program 

Víz világnapi program  

Forradalmi kreatív játszóház 

Kiállítás nőnap alkalmából 

 Talpra Magyar! – családi táncház a Motollával 

  

Április Húsvéti játszóház  
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Kiállítás a Város Napja alkalmából 

Költészet napja a Petőfi bicentenárium jegyében 

Húsvéti Motolla 

  

Május 

Anyák napjára készülünk - családi program, játszóház 

Pünkösdi Motolla 

Homokkerti családi délután 

" Anyák napja hajnalára" paverpol kiállítás gyerekek munkáiból 
   

Június 
Szünidei Matiné 

Hagyományőrző tábor 
   

Július 
Szünidei Matiné 

Hagyományőrző tábor 

  

Augusztus  Kenyérünnep 
   

Szeptember 

A Magyar Népmese Napja – interaktív foglalkozás 

Szüreti sokadalom 

Kultúrházak éjjel-nappal – hagyományőrző történelmi nap 

Kiállítás a festészet napja alkalmából 

Szent Mihály hava- őszi évadnyitó Motolla 

  

Október 

A 40 éves Nefelejcs Hímzőkör jubileumi kiállítása 

1956 és Debrecen – ünnepi megemlékezés 

Slambucfőző verseny 

Motolla szüret 
   

November 

Adventi kiállítás  

A magyar nyelv napja – anyanyelvi kvíz 

Gyimesi Mulatság a Motollával 
   

December 

Adventi kiállítás  

Homokkertbe jön a Mikulás 

Adventi Motolla 

Homokkerti advent 

 

DEMKI - Józsai Közösségi Ház 

 

A DEMKI - Józsai Közösségi Ház a Józsai Közösségi Központban helyezkedik el. A közösségi 

ház a könyvtárral és a településrészi önkormányzattal egy helyen található.  Az intézmény nagy 

előnye, hogy Józsa központjában helyezkedik el, így mindkét településrész lakóinak (Alsó-, 

Felsőjózsa) könnyű megközelítenie.  

Több évtizedes múltra tekintenek vissza a Józsai Díszítőművészeti Kör, a Józsai Szépkorúak 

Klubja és a Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre, és a Kertbarát Kör. Helyet kapnak itt a 

különböző mozgásművészeti csoportok, mint például a mazsorett, néptánc és a hangszeres zenét 

tanuló növendékek.  
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Fontosnak tartjuk a városrészben élő gyerekekkel való foglalkozást. Az ünnepkörökhöz 

kapcsolódóan játszóházakat, prevenciós előadásokat, rajzversenyeket, évfordulókhoz kötődő 

vetélkedőket, valamint a nyári időszakban táborokat szervezünk.  

Kiváló kapcsolatot ápolunk a városrészben működő intézményekkel, civil szervezetekkel, és az 

egyházzal.  

Célunk, hogy élhető közösségi tereket biztosítsunk, értékközpontú programokat szervezzünk és 

valósítsunk meg, illetve a különböző generációk számára találkozási hely legyen a DEMKI - 

Józsai Közösségi Ház. 

 

A Józsai Közösségi Ház közösségi terei 

 

Az egyik legjobban kihasznált többfunkciós terem, a Színházterem, mely 175 m². A színpaddal 

ellátott, 100-120 fő kényelmes elhelyezésére alkalmas rendezvényteret napi rendszerességgel 

tánc- és sport tevékenységet végző csoportok használják.  Tökéletes helyszínt biztosít koncertek, 

táncházak, kisszínházi előadások, bemutatók, konferenciák, tanácskozások, workshop-ok, 

képzések lebonyolításához, akár esküvők tartására is. 

 

Az Előadóterem 76 m²- es multifunkcionális jellegű közösségi tér, amely alkalmas kisebb 

konferenciákra, kerekasztal beszélgetésekre, előadásokra, képzésekre, koncertekre, de nagyobb 

családi, baráti összejövetelek ünneplésére, valamint vacsorák helyszíneként is remekül 

működik. A terem befogadóképessége max.80 fő. 

Az épületbe lépve, a tágas Előtér multifunkcionális jellegű közösségi tér, amely alkalmas 

kiállítások, interaktív, közösségi programok színterének. A tér befogadóképessége max. 40 fő. 

 

A Klubterem alkalmas különböző tematikájú foglalkozások megtartására (pl. társasjáték klub), 

valamint kis létszámú képzések (pl. nyelvi, informatikai stb.) szervezésére, ilyen célra való 

bérbeadásra. A terem befogadóképessége 10-12 fő. A helyiségben található tanulóasztalok, 

digitális tábla, laptopok, a Nyitok-kal való együttműködésben, egyeztetés után használhatók. 

 

A Józsai Közösségi Ház csoportjai 

A Józsai Közösségi Házban működő, illetve az intézményhez kötődő, foglakozásaikat heti, ill. 

havi rendszerességgel tartó közösségek (alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, 

népművészeti csoportok, tárgyalkotó népművészeti csoportok, valamint körök, klubok, 

szakkörök) számára biztosítjuk a működésükhöz szükséges feltételeket. 

Ennek keretében szakmai segítséget adunk tevékenységükhöz, bemutatkozásukhoz és 

megismertetésükhöz, tevékenységük népszerűsítéséhez. 

2022-ben a következő csoportok veszik igénybe külön megállapodás alapján a Józsai Közösségi 

Ház tereit, előre egyeztetett, rendszeres időpontokban a legkülönfélébb célra, tevékenységre.  

 

 Hangbújócska Zenebölcsi 

 Zesty Lingo – bölcsis angol 

 Néptánc csoport  

 Citera oktatás MEA 

 Varázskéz Rajzszakkör 
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 Alakformáló torna 

 Gyógytorna 

 Nordic Walking 

 Mozdulj, Debrecen! gerinctorna/jóga 

 ARDUINO Szakkör 

 Bocskai István Bajtársi Egyesület  

 Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre  

 ILCO Egyesület  

 Józsai Galambász Kör  

 Józsai Kertbarát Kör  

 Józsai Szépkorúak Klubja  

 Józsai Társasjáték Klub (a Fiatalok Európai Éve keretében) 

 Sport – Játék Zóna (a Fiatalok Európai Éve keretében) 

 V37.sz. Debreceni Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete  

 Debreceni Fafaragók Társasága  

 Józsai Díszítőművészeti Szakkör 

 Józsai Vászonhímzők Egyesülete 

 Helyi vállalkozók fóruma 

 

Programok, események 2022-ben a Józsai Közösségi Házban 

 

Időpont Program megnevezése 

Január 
G 21 Díszgalamb kiállítás 

Mozdulj, Debrecen! Egészségügyi szűrés  

  

Február 

Maticska Jenő Képzőművészeti Kör és Korpela Matti Armas kiállítás  

G 23 Postagalamb verseny díjátadó ünnepsége 

A Józsai Kertbarátkör Megyei Borversenye 

Bolgár Tavaszünnep 

Józsa SE bál 

Kézműves játszóház  

 Mozdulj, Debrecen! Egészségügyi szűrés  

  

Március 

Nőnapi kiállítás 

Tenki Dezső kiállítás 

Pálinka és Pogácsa Verseny és Pálinka kiállítás 

Március 15-i megemlékezés és forradalmi játszóház 

Hangversenysorozat általános iskolások számára  

Józsai Tavaszköszöntő Családi Nap 

Kézműves játszóház 

Józsai Filmtár - Varga József   

  

Április 

In memoriam Józsa János kiállítás és művészeti foglalkozás a Város Napja 

alkalmából 

Éneklő Ifjúság - Debrecen Városi Minősítő Hangverseny 
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Virágvasárnapi tojásfa állítása 

Költészet Napi rendezvény 

Fiatal tehetségek bemutatkozása – az Ifjúság Európa éve alkalmából 

Fiatal alkotók kiállítása és workshop – az Ifjúság Európa éve alkalmából 

Minden, ami tojás - kiállítás és gasztronómiai élmények 

Kézműves játszóház 

10 éves a Józsai SZTSE 

  

Május 

II. Hagyományőrző Családi Nap és "Velünk élő hagyomány" - kézműves 

alkotók kiállítása 

Fafaragó kiállítás 

Madarak és fák napja interaktív foglalkozás és kiállítás 

NOWATHLON- országos verseny 

Gyökereim a földedbe kötnek programsorozat keretében "Trianon 100" 

megyei történelmi vetélkedő 7., 8. osztályosoknak  

Kézműves játszóház 

Hangversenysorozat általános iskolások számára 

Cívis Népzenei Fesztivál 
   

Június 

Gyermekrajz verseny kiállítás 

Józsai Gyermek és Családi Nap 

A Fiatalok Európai Éve keretében - Táncház sorozat  

Kézműves játszóház 

Napközis tábor 
   

Július 

Józsai Filmtár 

Kézműves játszóház 

A Fiatalok Európai Éve keretében - Táncház sorozat 

Napközis tábor 

  

Augusztus 

Természettár – vizes kiállítás 

"Józsa Polihisztora" Beszélgetés Lévai Béláról  

Kézműves játszóház 

A Fiatalok Európai Éve keretében - Táncház sorozat 

Napközis tábor 

Szünidei szöszmötölő 
   

Szeptember 

Vasúttörténeti kiállítás 

Népmese Napja program 

32. Józsai Szüreti Nap és 19. Nyúlfesztivál  

Kézműves játszóház 

Helyi Vállalkozók Fóruma 

  

Október 

Világgyalogló hónap programsorozat nordic walking, sétáló foci, 

helytörténeti séta   

’56 emlékére - előadás 

40 éves a Díszítőművészeti Szakkör kiállítás 

40 éves a Díszítőművészeti Szakkör ünnepség 



39 

 

Idősek napi programsorozat  

Kézműves játszóház 

Hangversenysorozat általános iskolások számára 

33 éves a Bushido SE ünnepi program és kiállítás 
   

November 

Helytörténeti kiállítás 

Program a Magyar Nyelv Napja alkalmából 

Egészségünk védelmében programsorozat az egészséghónap keretében  

Kézműves játszóház 

Adventi gyertyagyújtás I.  
   

December 

Köszönet délután 

Kézműves játszóház 

Hangversenysorozat általános iskolások számára 

Adventi programsorozat - II., III., IV. gyertyagyújtás 

 

 

DEMKI – Borsos- villa Közösségi Ház 

 

A Vénkert szívében áll a Borsos-villa. A várostörténeti jelentőségű épület Borsos József, 

Debrecen egykori főépítésze tervei alapján 1912-ben épült, és hosszú évekig az építész és 

családja otthonául szolgált. 1980 és 2011 között itt kapott helyet a Petőfi Irodalmi Múzeum. 

2020-ban teljeskörűen megújult, jelenleg közösségi térként funkcionál a több mint hétezres 

lélekszámú városrészben.  

Célunk, hogy élhető közösségi tereket biztosítsunk, értékközpontú programokat valósítsunk 

meg, lehetőséget nyújtsunk a különböző generációk találkozására. Hisszük, hogy mindezek által 

a Borsos-villa Debrecen város kulturális, közművelődési infrastruktúrájának fontos részévé 

válik, ahol mindenki megtalálja a számára vonzó és érdekes szabadidős programokat. 

 

A Borsos- villa Közösségi Ház közösségi terei 

 

A Villa tereinek optimális kihasználása által minél több csoport és öntevékeny kezdeményezés 

számára igyekszünk helyszínt biztosítani.  

Kiállító terem: Többfunkciós, 54 m2-es, 40 fő befogadására alkalmas terem. A kialakított 

sínrendszernek köszönhetően kiállításaink állandó színtere. Alkalmas nagyobb létszámú 

csoportok befogadására, alkalomszerűen koncertek, bemutatók, tanácskozások, workshop-ok, 

képzések lebonyolítására. 

 

Emeleti terem: Többfunkciós, 51 m2-es, 30 fő befogadására alkalmas terem. Mozgásos 

tevékenységek, interaktív foglalkozások, közösségi alkalmak befogadására alkalmas 

rendezvénytér. Megbeszéléseknek, ismeretterjesztő előadásoknak, workshopoknak, 

képzéseknek, családi összejöveteleknek ideális helyszíne. 

 

Zeneszoba: A 20 m2-es, 10 fő befogadására alkalmas helyiség kisebb létszámú közösségek 

összejöveteleihez alkalmas helyszín. 
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Pince helység: 21 m2-es, 15 fő befogadására alkalmas helyiség, kisebb létszámú közösségek 

megbeszéléseihez, összejöveteleihez alkalmas helyszín. 

 

A Borsos- villa Közösségi Ház csoportjai 

 

A csoportok együttműködési megállapodás vagy terembérlet alapján veszik igénybe a közösségi 

ház tereit előre egyeztetett, rendszeres időpontokban a legkülönfélébb célra, tevékenységre. 

 Művészi Zene Kör  

 Per Pillanat Playback Színtársulat  

 Pedagógus Szakszervezet Nyugdíjas Klubja  

 Debreceni Sakkbarátok Klubja  

 Modern Ifjúsági Egyesület  

 Hangbújócska Zenebölcsi  

 Jóga 1   

 Jóga 2   

 

Programok, események 2022-ben a Borsos- villa Közösségi Házban 

 

Időpont Program megnevezése 

Január 
„Judit eklektikája” - Molnár Judit Emma vénkerti alkotó kiállítása 

„Téged örököltelek” - zenés műsor a magyar kultúra napja alkalmából 

  

Február 

Farsangi koncert 

Hagyományőrző farsangi program gyerekeknek 

„És te, hogy vagy?”- a Per Pillanat Playback Társulat előadása  

Kreatív szombat 

„Pillanat. Egy képet?” – Csala Dorottya fotókiállítása 

  

Március 

Tavaszköszöntő koncertpedagógiai előadások  

SAT Képzőművészeti társaság kiállítása 

Pilvax a Vénkertben – forradalmi játszóház 

Kreatív szombat 

Kreatív újrahasznosítás - workshop  

  

Április 

Húsvéti készülődés – játszóház és hagyományőrző program 

A Természettár kiállítása 

Interaktív foglalkozások a Természettár kiállításhoz kapcsolódóan 

Kreatív szombat 

A Föld napja programsorozat 

   Tavaszi Vénkerti Takarítás 

   Zene és környezettudatság  

   Rendhagyó tanórák 

  

Május Szerzői est – a Művészi Zene Kör koncertje 
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Neisz Katalin képzőművészeti kiállítása 

Nyárköszöntő koncertpedagógiai előadások  

Vénkerti Foci Fieszta 

Legyen mindig gyereknap! 

Kreatív szombat 

Madárbarát VénKERT – a Madarak és fák napjához kapcsolódó program 
   

Június 

Koncert a Nemzeti összetartozás napja alkalmából  

„Varjunk a szabadban!” – kreatív közösségi program 

Napközis tábor 

Társasjátékok Maratoni Éjszakája 

Kreatív szombat 

Kreatív asztalok - nyári gyermekfoglalkozások 
   

Július 

Napközis tábor 

Kreatív szombat 

Kreatív asztalok - nyári gyermekfoglalkozások 

  

Augusztus 

A Debreceni Képzőművész Céh Egyesület művészeinek csoportos kiállítása 

Állati jó nap a Vénkertben 

Kreatív szombat 

Kreatív asztalok - nyári gyermekfoglalkozások 
   

Szeptember 

Őszköszöntő családi nap 

Őszi Vénkerti Takarítás 

„Egyszer volt, hol nem volt…” – gyermekprogram a Népmese napján 

Kreatív szombat 

Zenevilágnapi koncertpedagógiai előadások  

  

Október 

Idősek hónapja – előadások, egészségnap 

A Természettár kiállítása  

Interaktív foglalkozások a Természettár kiállításhoz kapcsolódóan 

Kreatív szombat 

Rémségek éjszakája  
   

November 

A magyar nyelv napja – interaktív program gyerekeknek 

Kreatív szombat 

„Szúrós barátaink” - kaktuszok és pozsgások kiállítása 
   

December 

A Bokréta Foltvarró Kör kiállítása 

Kreatív szombat 

Adventi koncertpedagógiai előadások 

Jazzkarácsony, Nagykarácsony  

„Karácsonyi hangulatban” – adventi készülődés 

 

Rendezvényeink egy része folyamatosan működő, heti, kétheti, havi rendszerességgel 

megvalósuló program, egyes részei pedig jeles napokhoz, ünnepi alkalmakhoz kötődnek. 

https://www.penzcentrum.hu/naptar/05-10/a-madarak-es-fak-napja
https://www.penzcentrum.hu/naptar/09-30/a-nepmese-napja
https://www.penzcentrum.hu/naptar/11-13/a-magyar-nyelv-napja
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Nemzeti, társadalmi és egyházi ünnepeink (magyar kultúra napja, Március 15-e, a Föld napja, a 

magyar költészet napja, Debrecen város napja, gyermeknap, húsvét, advent) alkalmából 

szervezett programjainkkal szeretnénk bekapcsolódni a város ünnepségsorozataiba.   

A jeles napokhoz kapcsolódó játszóházainkban értékes tanórán kívüli programlehetőséget 

kínálunk a városrészben élő gyermekek és családok számára. Foglalkozásainkon – a kézműves 

alkotótevékenység mellett – felelevenítjük az adott témához kapcsolódó szokásokat, 

hagyományokat, ismereteket. 

 

 

DEMKI - Kismacsi Közösségi Ház 

 

Kismacs külterületen lévő, belterületi besorolású városrész a város nyugati részén, a 33 főút 

mentén fekszik, lakosainak száma jelenleg 500-550 fő körül van. Az utóbbi években sok 

kisgyermekes család választotta otthonául. Leginkább alvóvárosrész, a lakosok többsége a 

városba jár dolgozni. 

Kismacson működik óvoda, jelenleg egy csoportnyi gyermekkel. Közösségi színtérként a 

közösségi ház és a játszótér szolgál. A Kismacsi Közösségi Ház 1963 óta áll a közösségek 

szolgálatában. 

 

Az alapszolgáltatások biztosítása mellett, fontos célunk a lakosok aktivizálása, a helyi ügyek 

iránti elköteleződés, a helyi identitás erősítése, az igény szerinti szolgáltatás kialakítása. 

 

A Kismacsi Közösségi Ház közösségi terei 

 

Előtér (46 m²) 

A közösségi ház előtere alkalmas kisebb létszámú (maximum 10 fő) csoportok 

foglalkozásaihoz, szükség esetén a népkonyhai szolgáltatást igénybe vevő lakosok étkezésének 

helyszíne. 

Színházterem (192 m²) 

Többfunkciós, maximum 150 fő befogadására alkalmas terem. Alkalmas nagyobb létszámú 

csoportok befogadására, alkalomszerűen koncertek, bálok, esküvők, bemutatók, tanácskozások, 

workshop-ok, képzések lebonyolítására, a közösségi nagyrendezvények helyszíne. 

 

Klubterem (17 m²) 

A klubterem maximum 10 fő befogadására alkalmas, kisebb létszámú csoportok 

összejöveteleihez, gyerekfoglalkozások alkalmas helyszín. 

 

A Kismacsi Közösségi Ház csoportjai 

 

A Kismacsi Közösségi Házban működő körök, klubok számára biztosítjuk a működésükhöz 

szükséges feltételeket, a helyi lakosok aktivizálásával új közösségek létrejöttét támogatjuk. 

Szakmai segítséget adunk a klubok tevékenységéhez, bemutatkozásukhoz és 

megismertetésükhöz, tevékenységük népszerűsítéséhez. 
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2022-ben a következő csoportok veszik igénybe külön megállapodás alapján a Kismacsi 

Közösségi Ház tereit, előre egyeztetett, rendszeres időpontokban.  

 

 Kismacsi Nyugdíjas Klub 

 Horgoló klub 

 Kreatív Kézműves Klub 

 Női Torna kör 

 Ping-pong klub 

 Lakossági fórum 

 

A közösségi házban tartja gyülekezeti alkalmait, programjait az Ondód-Macsi Református 

Egyházközség. 

 

Programok, események 2022-ben a Kismacsi Közösségi Házban 

 

Időpont Program megnevezése 

Január Pótszilveszteri bál a Kismacsi és Belvárosi Nyugdíjas Klubok szervezésében 

  

Február Itt a farsang, áll a bál – farsangi családi délután 

  

 

Március 

1848-ra emlékezünk 

Tavaszköszöntő családi nap  

Városi nyugdíjas klubok találkozója - „Csiganap” 

  

Április 

Kézműves klub ovisoknak – húsvéti készülődés 

Helytörténeti előadás Debrecen város napja alkalmából  

Előadás és kiállítás a Föld napja alkalmából (Természettár)  

  

Május 

Kreatív foglalkozás a madarak és fák napja alkalmából 

A búza útja a kenyérig - Kemencés nap ovisoknak a Kismacsi Nyugdíjas 

Klub közreműködésével 

Kemencés nap a Kismacsi Nyugdíjas Klub közreműködésével 

Gyereknap – családi nap 
   

Június Nyári napközis tábor   
   

Július 

Bibliaismereti tábor az Ondód-Macsi Református Egyház közreműködésével 

Tenisztábor 

Városrészi focikupa 

  

Augusztus - 
   

Szeptember 

Őszköszöntő családi nap  

Élőszavas mesemondás (előadás) a magyar népmese napja alkalmából 

Szüreti nap – kézműves és dramatikus játszóház gyerekeknek 
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Október 

56’-ra emlékezünk 

Halloween party 

Idősek napi műsoros délután 
   

November 

Magyar nyelv napja – interaktív foglalkozás nyugdíjasoknak 

Márton napi libalakoma a Kismacsi Nyugdíjas Klub együttműködésével 

Adventi készülődés az Ondód-Macsi Református Egyház közreműködésével 
   

December 

Mikulásváró családi délután 

Kismacsi krónika- helytörténeti kiállítás 

Adventi családi délután 

 

A közösségi ház programjait a helyi lakosok igényeinek figyelembe vételével alakítottuk ki. 

A közösségi nagyrendezvényeken, családi napokon minden korosztályt igyekszünk 

megszólítani, számukra igényes, változatos programokat szervezni. A tervezésben és a 

megvalósításban is számítunk a helyi lakosok, önkéntesek segítségére. 

Ezeken, a részben szabadtéren megvalósuló eseményeken tervezünk színpadi programokat, 

előadásokat, bemutatókat, kézműves játszóházakat, egészségügyi tanácsadásokat, szűréseket. 

Tervezünk helyi identitást erősítő előadásokat, közösségi kiállítást is, ahol a városrész történetét 

dolgozzuk fel együttműködve a helyi lakosokkal. 

Fontosnak tartjuk a gyermekek számára szervezett kézműves, dramatikus, ismeretterjesztő és 

művészeti programokat, amelyek részben jeles napokhoz kapcsolódnak. A megvalósításba 

bevonjuk a közösségi házban működő klubok tagjait, erősítve ezzel a generációk közti 

együttműködést is. 

 

A hasonló adottságú külső városrészekkel, Ondóddal és Nagymaccsal évek óta több közös 

rendezvényt szervezünk, ezeket az idén is meg kívánjuk rendezni, ezzel is segítve a városrészek 

közti kapcsolatok erősödését. 

 

 

 

DEMKI - Nagymacsi Közösségi Ház 

 

Nagymacs a belvárostól mintegy 14,7 km-re fekvő, külterületbe ágyazott belterületi besorolású 

zsáktelepülés, a Debrecenhez tartozó lakott helyek közül a központtól legtávolabb esők egyike. 

Lakosainak száma meghaladja az ezer főt. 

A közösségi ház 2013. október 25-én nyitotta meg kapuit a Nagymacs szociális 

városrehabilitációs projekt eredményeként. Mára a helyi közösségi művelődés központja lett, 

több közösségnek biztosít helyet, s kínál szórakozási, kikapcsolódási, ismeretszerzési 

lehetőséget. 

Célunk a Nagymacson élők közösségi aktivitásának erősítése, a helyi lakosok élethelyzete és 

igénye mentén szabadidős tevékenységek, kulturális programok és szolgáltatások szervezése az 

itt élők bevonásával, helyi közösségek, klubok alakulásának segítése, tevékenységük 

támogatása.  
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A Nagymacsi Közösségi Ház közösségi terei 

 

Az épület földszintes, magastetős kialakítású, akadálymentesített, bejárata a Kastélykert utca 

felől van. 

Az 54 m2-es előtér kiállítóhelyként és agóraként is funkcionál, valamint biztosítja az 

összeköttetést a többi helyiség között. 

Az előtérből nyílik két 20 m2-es, többcélú közösségi tér. Ezek a klubszobák kisebb létszámú 

programok, képzések lebonyolítására alkalmasak. Egyikük PC teremként is funkcionál, a másik 

a közelmúltig a könyvtárpontnak adott helyet. Itt működik a Baba-Mama Klub is.  

Az épület hátsó felében található a 176 m2-es többfunkciós színházterem, mely nagyobb 

rendezvények, események lebonyolítására is alkalmas. A mobilszínpad mellett 120 szék 

helyezhető el. A terem dekorációja közösségi összefogás eredménye.  A nagyterem közvetlen 

kertkapcsolattal bír, négy kijárata fapadlójú teraszokra és azokon át az udvarra nyílik. A 

közösségi házhoz kerítéssel körbezárt, a ház felől fedett nézősorral is ellátott sportudvar tartozik. 

Az aszfaltburkolatú sportpályáján focikapu és streetball-palánk van.  

A közösségi ház udvarán álló kemence fontos része rendezvényeinknek. 

A sportudvar mellett, a telken belül, 26 gépkocsi parkoló – ebből egy akadálymentes – létesült.  

 

A Nagymacsi Közösségi Ház csoportjai 

A Nagymacsi Közösségi Házban működő körök, klubok számára biztosítjuk a működésükhöz 

szükséges feltételeket. Szakmai segítséget nyújtunk tevékenységükhöz, bemutatkozásukhoz és 

megismertetésükhöz, tevékenységük népszerűsítéséhez. 

 Főzőklub  

 Macsi Cafe  

 Harangvirág Nyugdíjas Klub  

 Baba-Mama Klub  

 Citerakör  

 Gerincjóga  

A Nagymacsi Közösségi Ház kiemelten fontos feladata a közösségszervezés és mentorálás 

mellett művelődési szintérként a rendezvények szervezése és a helyi kezdeményezések 

felkarolása, támogatása. 

E feladat színvonalas ellátásában sok segítséget kapunk a helyi közösség aktív tagjaitól, mind a 

tervezési, mint a szervezési és lebonyolítási szakaszban. Fontos megemlíteni azokat a helyi 

fiatalokat is, akik nálunk teljesítik a közösségi szolgálatot, és lelkes segítőink a rendezvényeken. 

Ez egyben jó lehetőség arra is, hogy bekapcsolódjanak a ház életébe és a közösség aktív tagjaivá 

váljanak.  

 

Programok, események 2022-ben a Nagymacsi Közösségi Házban 

 

Időpont Program megnevezése 

Január Vízkereszt  
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A magyar kultúra napja - ünnepi megemlékezés 

Társasjáték parti 

  

Február 
Nyugdíjasok farsangja; Ifjúsági farsang; Farsangi bál 

Társasjáték parti 

  

Március 

Március 15-re emlékezünk  

Húsvétra készülődünk 

Társasjáték parti 

  

Április 

Szünidei kölyökklub 

Húsvét-Virágvasárnap 

A magyar költészet napja – ünnepi megemlékezés 

Két kezünk gyümölcse - kiállítás 

Programok a Föld napja alkalmából: Közös közterületi faültetés; Tavaszi 

játszótér takarítás 

Tavaszköszöntő bál 

Társasjáték parti 

  

Május 

Szépkorúak majálisa 

Nagymacsi piknik  

Kihívás napja  

Társasjáték parti 
   

Június 
Családi juniális 

Hittan tábor 
   

Július Szünidei kölyökklub 

  

Augusztus 
Nagymacsi Kenyérünnep és Értéknap 

Szünidei kölyökklub 
   

Szeptember 
Szüreti nap és puliszka fesztivál 

Társasjáték parti 

  

Október 

1956-ra emlékezünk 

Szünidei kölyökklub 

Nyugdíjas teadélután 

Társasjáték parti 
   

November 

Márton napi hagyományőrző libasütés 

Halloween parti 

Adventi családi délután 

Társasjáték parti 
   

December 
Mikulás műsor kicsiknek 

Adventi gyertyagyújtások 
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Társasjáték parti 

 

A szervezett programok mellet kötetlen közösségi alkalmakat biztosítunk az itt élőknek. 

Hétfőn és pénteken – igény szerint – közösségünk tagjai számára kötetlen beszélgetéseket, 

kézműves foglalkozásokat szervezünk, ilyenkor készülnek a ház dekorációi, ekkor egyeztetünk 

az előttünk álló rendezvényekről, közösen előkészítjük programjainkat.  

Szombaton, érdeklődés esetén társasjáték partit tartunk, ahol minden korosztály megtalálja a 

számára legmegfelelőbb tevékenységformát. Közösségünk fiatal tagjai szívesen vesznek részt 

zenés, beszélgetős, társasjátékos programjainkon. A kisebbek számára élőszavas mesemondást, 

jó időben szabadtéri játékos tevékenységeket biztosítunk.  

Szombatonként, amint beköszönt a jó idő, rendszeresek a „generációkon átívelő”, közösséget 

összekovácsoló főzések, szalonnasütések, melyek remek alkalmat kínálnak arra, hogy az 

idősebb korosztály megossza emlékeit a régmúlt hagyományokról, szokásokról a fiatalabbakkal.  

Az év folyamán rendezvényekhez, ünnepekhez kapcsolódva, vagy attól függetlenül tartunk 

kézműves játszóházakat, foglalkozások, a közösségszolgálatos diákok segítségével.  

 

 

DEMKI - Ondódi Közösségi Ház 

 

A Kishegyesi útról megközelíthető városrész – Debrecen nyugati oldalán – kilenc kilométerre 

fekszik anyavárosától. A falusias jellegű településrészt a régi Bellegelő, Ebes, Hegyes, Cuca és 

Macs határolja. 

Ondód városrész a 60-as években jött létre, lakói a környező tanyavilág gazdái voltak. A 

településrész e régi részében élő lakosság többsége mára már nyugdíjas korú.  

A kétezres évek elején a belvárosból sok család költözött ki Ondódra – újonnan kiosztott 

telkekre – egy új kertvárost hozva ezzel létre.  

Az őslakosok az idősebb korosztályt képviselik és nagyon aktív tagjai a közösségnek.  

Óvoda soha nem volt a városrészben, az általános iskola 1998-ban bezárt. Az épületben Ondód 

egyetlen közintézménye, az Ondódi Közösségi Ház működik. 

A 2020-ban teljeskörűen felújított közösségi ház az eredeti formákat megőrizve, 21. századi 

színvonalon tölti be a közösségi tér funkcióit. 

 

A közösségi ház programjainak szervezését a DEMKI, a városrészben működő Ondód Jövőjéért 

Egyesülettel együttműködve végzi. 

 

Az Ondód Jövőjéért Egyesület 1999-ben alakult, célja, hogy a településrész közösségi, kulturális 

életét szervezze. 

2014-ben kezdődött el a városrészben - egy viszonylag eseménytelen időszakot hátrahagyva - 

egy közösségfejlesztési folyamat, amelyben egy közösségi felmérés eredményeit figyelembe 

véve alakítottak ki egy olyan szolgáltatási struktúrát, amely a lakossági igényeken alapul. 

A közösségi programokkal próbálnak minden korosztályt megszólítani és bevonni, nemcsak 

nézőként, a programok megvalósításába. 
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Az Ondódi Közösségi Ház közösségi terei 

 

Nagyterem (82 m²) 

Többfunkciós, maximum 80 fő befogadására alkalmas terem. Alkalmas nagyobb létszámú 

csoportok befogadására, kisebb családi rendezvények, bemutatók, tanácskozások, workshop-ok, 

képzések lebonyolítására, a közösségi nagyrendezvények helyszíne. 

Klubterem I. (30 m²) 

A klubterem 10-15 fő befogadására alkalmas, kisebb létszámú csoportok összejöveteleihez, 

gyerekfoglalkozások, képzésekhez megfelelő helyszín. 

Klubterem II. (33 m²) 

A terem 15-20 fő befogadására alkalmas, kisebb létszámú csoportok összejöveteleihez, 

gyerekfoglalkozások, képzésekhez megfelelő helyszín. Ebben a teremben elérhető szolgáltatás 

a Könyvet-könyvért polc és a közösségi internethasználat. 

 

Az Ondódi Közösségi Ház csoportjai 

 

A Közösségi Házban működő körök, klubok számára biztosítjuk a működésükhöz szükséges 

feltételeket, a helyi lakosok aktivizálásával új közösségek létrejöttét támogatjuk. 

Szakmai segítséget adunk a klubok tevékenységéhez, bemutatkozásukhoz és 

megismertetésükhöz, tevékenységük népszerűsítéséhez. 

 

2022-ben a következő csoportok veszik igénybe külön megállapodás alapján az Ondódi 

Közösségi Ház tereit, előre egyeztetett, rendszeres időpontokban.  

 

 Csigatészta készítő klub  

 Margaréta Nyugdíjas klub 

 Gyógytorna  

 Foci klub gyerekeknek, tavasztól-őszig  

 Csináld magad klub 

 Lakossági fórum 

 

Programok, események 2022-ben az Ondódi Közösségi Házban 

 

Időpont Program megnevezése 

Január Magyar kultúra napi ünnepség és műsor 

  

Február 
Farsangi kézműves játszóház 

Itt a farsang, áll a bál – farsangi családi délután 

  

Március 
1848. március 15-re emlékezünk 

Húsvéti készülődés 
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Április 

Tavaszköszöntő családi nap 

Város napi helytörténeti előadás és ünnepség – Közösségért díj átadása 

Előadás a Föld napja alkalmából (Természettár) 

  

Május 

Madarak és fák napja – A Nagyerdő madarai – a Természettár kiállítása, 

előadás, öko kézműves foglalkozások 

Piknik a Kráter-tónál 
   

Június 
Pünkösdikirály-választás és gyermeknap 

Közösségi alkotónap – raklap bútorok, babzsákok készítése 
   

Július Ondódi városrészi futball-kupa 

  

Augusztus 
Református gyerekhét az Ondód-Macsi Református Egyház 

közreműködésével 
   

Szeptember 
Őszköszöntő családi nap  

Őseink nyomában – történelmi fesztivál 

  

Október 

Idősek napi műsoros délután 

Orsolya napi vigasság – káposztás ételek főzőversenye 

56- ra emlékezünk 

Halloween-party 
   

November 

Történelem a tárgyakban - Közösségi kiállítás 

Ismeretterjesztő előadás – Mit tehetsz Te? 

Adventi készülődés az Ondód-Macsi Református Egyház közreműködésével 
   

December 
Mikulásváró családi délután 

Adventi családi délután 

 

A közösségi ház programjait a helyi lakosokkal, az igények figyelembe vételével alakítottuk ki. 

A közösségi nagyrendezvényeken, családi napokon minden korosztályt igyekszünk 

megszólítani, számukra igényes, változatos programokat szervezni. A tervezésben és a 

megvalósításban is számítunk a helyi lakosok, önkéntesek segítségére. 

Ezeken, a részben szabadtéren megvalósuló eseményeken tervezünk színpadi programokat, 

előadásokat, bemutatókat, kézműves játszóházakat, egészségügyi tanácsadásokat, szűréseket, 

valamint helyi identitást erősítő előadásokat, közösségi kiállítást is, ahol a városrész történetét 

dolgozzuk fel együttműködve a helyi lakosokkal. 

 

 

Debrecen- Haláp és Debrecen- Bánk városrészek 

 

Debrecen- Haláp és Debrecen- Bánk városrészeken a Társaság nem működtet közösségi házat, 

de ez nem lehet akadálya a közművelődési alapszolgáltatások itteni biztosításának. Fontos 

feladatunk, hogy az ezeken a városrészeken élő lakosok is hozzájuthassanak a kulturális és 

közösségi élményekhez. Tervünk, hogy az adott városrészen működő civil szervezettel, illetve 
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az aktív közművelődési munkát végző egyházzal szoros együttműködésben valósítjuk meg 

programjainkat.  

 

Programok, események 2022-ben Debrecen- Haláp és Debrecen- Bánk városrészeken 

 

Időpont Program megnevezése 

Január - 

  

Február - 

  

Március 
Nőnap (Haláp) 

Egészségnap (Haláp) 

  

Április 

Szemétszedés- kapcsolódunk a Föld Napjához (Haláp) 

Húsvétvárás- kreatív foglalkozás a Bokorhegyi iskolában (Haláp) 

Tánc Világnapja- Linedance találkozó a Bokorhegyi Iskolában (Haláp) 

  

Május - 
   

Június 

Gyermeknap (Haláp) 

Gyermeknap (Bánk) 

Napközis táborok (Bánk) 
   

Július 

Hagyományőrző gyermektábor (Haláp) 

Napközis táborok (Bánk) 

Családi tábor (Bánk) 

  

Augusztus Haláp születésnapja (Haláp) 
   

Szeptember Őszköszöntő- családi nap (Bánk) 

  

Október Szüret Másképpen- családi nap (Haláp) 
   

November - 
   

December 

Mikulás (Haláp) 

Advent (Haláp) 

Halápi Karácsony (Haláp) 

Advent (Bánk) 

 

 

6. A DEMKI Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság által 2022. évre tervezett 

nagyrendezvények 
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XIV. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi kézműves Pályázat Vándorlegény Szakmai 

Találkozója 

Pályázati forrásból valósul meg a XIV. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi kézműves Pályázat 

Vándorlegény Szakmai Találkozója. 

A 24 éves múltra visszatekintő pályázat alapvető célja, hogy a határainkon belül és határokon 

túl élő, azon magyar nemzetiségű fiatalok számára nyújtson bemutatkozási, megmérettetési 

lehetőséget, akik népi kézműves mesterségekkel foglalkoznak csoportos vagy egyéni formában. 

A pályázat 6 éves kortól 35 éves korig terjedő életkori csoportokban ad lehetőséget természetes 

anyagokból készült alkotások készítésére, összesen nyolc régióban. A regionális kiállítások 

megrendezése után a legkiválóbb munkák Debrecenben kerülnek bemutatásra egy szakmai 

tanácskozással összekötve, ahol neves szakemberek, felkészítő tanárok, diákok cserélhetnek 

eszmét kézműves hagyományaink átörökítési folyamatáról, időszerű kérdéseiről, s jövőbeli 

lehetőségeiről. 

Helyszín: Hajdúdorogi Görögkatolikus Főegyházmegye (Debrecen, Petőfi tér 8.)  

 

Debrecen24 – Aludj máskor! 

Pályázati forrásból áprilisban valósul meg a Debrecen24 – Aludj máskor! 24 órás interaktív 

kulturális vetélkedő. A 24 órán át tartó verseny keretében középiskolás fiatalok 30-50 fős 

csapatai mérik össze tudásukat. Célunk, hogy a résztvevők megtapasztalják a csoport szinergia 

többletet, hogy egy csoport tudásának összegsége mindig magasabb a benne lévő egyének 

tudásának összességénél. Ez az élmény napjaink elmagányosodó tinédzsereire nagyon komoly 

hatást gyakorolhat, az itt alakuló, vagy erősödő közösségek hosszú évekig lehetnek motorjai egy 

iskolai, vagy ifjúsági közösségnek. 

 

Petőfi Klub- Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója emlékére 

Az országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva, közösségépítő programokkal, 

rendezvényekkel, színvonalas kulturális eseményekkel, játékos vetélkedőkkel, a felvilágosodás 

és a reformkor időszakát megelevenítő irodalmi, interaktív programokkal, kiállításokkal, 

koncertekkel, előadásokkal várunk mindenkit, aki tisztelegni kíván a költőóriás születésének 

200. évfordulója előtt. 

 

Virágok Városa Debrecen 

A keresztény kultúra országaiban kiemelten fontos ünnepként számon tartott Virágvasárnap, 

amikor Jézus Jeruzsálembe történő bemenetelét ünnepeljük. Számtalan népszokás, hiedelem és 

babona kapcsolódik ehhez az ünnephez, melyeket zenés, táncos bemutatók, interaktív kézműves 

foglalkozások, mesés produkciók formájában szeretnénk felidézni a debreceni nagyközönség 

számára. 

A tavasz eljövetelét, a megújulást és örömünnepet kifejező programunk kiemelkedő eleme a 

modernitást és hagyományt kivételes tehetséggel ötvöző, nemzetközileg is elismert tervező 

művész, Németh Hajnal Auróra bemutatója koronázza.  Az Aurora Folk glamour mesés 

produkciója, ruhakölteményei, koszorúi és ékszerei a hajdani magyar viseleteink méltó 

tükröződései a mai kor embere számára.  

 

Debreceni Utcazene Napok 
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Debrecen már meglévő, hagyományos kulturális programkínálatát bővíti az elmúlt évben nagy 

sikert arató, és idén újra megrendezésre kerülő Debreceni Utcazene Napok. A program célja a 

helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése és a város kulturális és közösségi életének 

megújítása egy, más városokban már jól bejáratott sikeres rendezvény adaptációjának 

megvalósításával. A három napos zenei rendezvénysorozat fő célkitűzése, hogy az elsősorban 

helyi fellépők bevonásával a belváros négy pontján a város lakosságának és a turistáknak 

egyaránt, olyan közösségi élményt nyújtson, ahol családok, baráti társaságok, különböző 

generációk tagjai és nem utolsó sorban a zenészek közösen, jó hangulatban tölthetnek el néhány 

órát, kiszabadulva a mindennapokból. Ehhez a zene adja meg az alaphangot, amit a helyszínek 

egyedi installációi és a felállított játékok kínálta lehetőségek teljesítenek ki. 

A főként helyi csoportok bevonásával megvalósuló rendezvény hozzájárul a város kulturális 

programjainak színesítéséhez és a közösségek fejlesztéséhez, továbbá a város turisztikai 

vonzerejének növeléséhez. 

 

Virágudvar 

A DEMKI által szervezett Virágudvar elnevezésű rendezvény évek óta a Debreceni 

Virágkarneváli Hét kísérő programja. Ezzel a hagyományokat ápoló és a magyar kulturális 

értékeket őrző eseménnyel Debrecen kulturális turizmusát igyekszünk támogatni. Az udvaron 

népi játékokkal, kézműves foglalkozással, a színpadon zenés és táncos műsorokkal várjuk a 

gyermekeket, fiatalokat és minden idelátogató érdeklődőt. 

 

A Magyar Népmese Napja 

Benedek Elek, a nagy mesemondó születésnapjához kötődik a mára hagyománnyá vált Magyar 

Népmese Napjának megünneplése. Programsorozatunk, mely mese-rajzpályázatot is magába 

foglaló rendezvénnyel kíván megemlékezni a szeptemberi jeles napról, különleges csemegét 

kínál a debreceni gyermekek, családok számára. Jurtánkban élőszavas mesemondással, 

vetélkedő-, és ügyességi fajátékokkal, a berettyóújfalui Bodorka NépmesePont 

bemutatkozásával, kézműves foglalkozásokkal, népi kézműves vásárral és folklór műsorral 

várjuk a magyar mesekincs iránt érdeklődőket.   

Japán hét 

A japán kultúra iránt érdeklődőknek kínáljuk ezt a különleges eseménysorozatot, hasonlóan az 

előző évi nagysikerű rendezvényhez. Kiállítások, melyek az ország hagyományainak szerves 

részét képező, különleges gonddal megmunkált használati és dísztárgyait mutatják be, zenei 

bemutatók, színi előadások, rajzverseny és vetélkedő gazdagítja a Japán kulturális értékek 

megismerését célzó programsorozatot.  

 

Nemzetek karácsonya 

Adventi programsorozatunk kiemelkedő eleme a DEMKI központjában zajlik le, ahol vendégül 

látjuk valamennyi, városunkban élő Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit, tagságát. Idén már 

második alkalommal rendezzük meg a nagy sikerű rendezvényt, ahol nem csak egymás 

kulturális és gasztronómiai értékeivel ismerkedhetnek meg a résztvevő nemzetek, de a debreceni 

lakosság is nagyobb rálátással fog rendelkezni mindezen értékekre, érdeklődhet és válaszokat 

kaphat jellegzetes szokásaik mibenlétéről. 
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7. Minőségbiztosítási terv 
 

A DEMKI Nonprofit Kft. által működtetett intézményegységek és feladatvégzésük minősége a 

következő indikátorok mentén mérhető: 

 erőforrások hatékony és gazdaságos kihasználása; 

 költséghatékony működés;  

 hatékony kommunikációs és visszajelzési rendszer működtetése; 

 partnerekkel való együttműködés;  

 dolgozói elégedettség, lojalitás;  

 stabil piaci pozíció (állandó vagy növekvő résztvevőszám);  

 gyors és hatékony alkalmazkodás a változásokhoz, rugalmasság;  

 értékközvetítő rendezvények szervezése;  

 rendszeresség;  

 átlátható program szisztéma;  

 információszolgáltatás; 

 megfelelő infrastruktúra biztosítása; 

 megfelelő kommunikációs csatornák az intézményen belül (hatékony információáramlás);  

 megfelelő munkakörnyezet (pozitív intézményi légkör)  

 tág intézmény szakmai kapcsolati háló; 

 folyamatos szakmai fejlődési lehetőség;  

 naprakész, széleskörű információt tartalmazó honlap, facebook oldal;  

 hazai és nemzetközi pályázatokon való részvétel, pályázási sikeresség. 

 

A DEMKI Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság székhelyén és 10 telephelyén modellértékű folyamatok zajlanak, inspiráló az ide 

látogatók számára a közeg és a nyitottság, amellyel itt találkoznak. 

Célkitűzésünk, hogy tereink rugalmasan működjenek, színesedjenek és képzett kulturális 

szakembereink segítségével a közművelődési alapszolgáltatásoknak megfelelő, folyamatosan 

fejlődő szolgáltatásokat és színvonalas programokat nyújtsunk.  

A mindennapi munkavégzés, illetve a fenntartó és látogatóink által elvárt minőség érdekében a 

következő feladatok elvégzése szükséges: 

 Jogszabályok betartása és betartatása. 

Határidő: folyamatos. 

Felelős: ügyvezető, ügyvezető- helyettes. 

 

 Intézményi dokumentumok, szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása, újak készítése. 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: ügyvezető, ügyvezető- helyettes, üzemeltetési igazgató. 

 

 Az intézmény arculati elemeinek egységesítése, megújítása. 

Határidő: 2022. március 01. 

Felelős: ügyvezető, szakmai munkatársak. 
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 A DEMKI népszerűsítése. 

Határidő: folyamatos. 

Felelős: ügyvezető, minden munkatárs. 

 

 Intézményegységek közti feladatmegosztás, profil kialakítás. 

Határidő: 2022. március 01. 

Felelős: ügyvezető, ügyvezető- helyettes, kreatív igazgató, csoportvezetők. 

 

 Munkacsoportok, munkakörök kialakítása. 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: ügyvezető, ügyvezető- helyettes, kreatív igazgató, üzemeltetési igazgató, 

csoportvezetők. 

 

 Kapcsolati háló bővítése. 

Határidő: folyamatos. 

Felelős: ügyvezető, minden munkatárs. 

 

 Hibák, hiányosságok feltárása, azok megszüntetése. 

Határidő: folyamatos. 

Felelős: ügyvezető, ügyvezető- helyettes, kreatív igazgató, üzemviteli igazgató, 

csoportvezetők. 

 

 Hatékony információcsere. 

Határidő: folyamatos. 

Felelős: ügyvezető, minden munkatárs. 

 Munkatársak szakmai továbbképzése.  

Határidő: folyamatos. 

Felelős: ügyvezető, ügyvezető- helyettes. 

 

 

 

1. melléklet: Szolgáltatási terv 

2. melléklet: Képzési terv 

 

 

 

Debrecen, 2022. március 01. 

 

 

Halász Dániel János 

ügyvezető 
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1. melléklet: Szolgáltatási terv 
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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 

tevékenységben 

részt vevők 

tervezett száma 

(fő) 

A közösségi 

tevékenység 

helyszíne/ helyszínei 

A közösségi 

tevékenységben a helyi 

lakosság részvételi 

módja 

Művelődő közösségek létrejöttének 

elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési 

tevékenységek és a művelődő közösségek 

számára helyszín biztosítása 

Debrecen B-Boys break 

tánccsoport 

közösségépítés, 

tanulás 

heti 3 alkalom 

(január-december) 
16 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház tag, érdeklődő 

Evidance 

Táncegyesület 

közösségépítés, 

tanulás 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház tag, érdeklődő 

Főnix Gyermek- és 

Ifjúsági 

Néptáncegyüttes 

közösségépítés, 

tanulás 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
30 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház oktató, tag 

Lótusz Hastánc 
közösségépítés, 

tanulás 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház tag, érdeklődő 

Mustang Country Club  
közösségépítés, 

tanulás 

heti 3 alkalom 

(január-december) 
25 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház tag, érdeklődő 

Debreceni Szépkorúak 

Klubja 

életminőség 

megőrzése 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
60 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

Életreform Klub-

Meridiántorna 

önismeret 

fejlesztése 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

Német táralgási klub 
közösségépítés, 

tanulás 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 
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Brunszvik Teréz Kör 
közösségi 

művelődés 

havi 1 alkalom 

(január-december)                      
15 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

Újkerti Vöröskeresztes 

Nyugdíjas Klub 
egészségmegőrzés 

havi 1 alkalom 

(január-december) 
30 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH 

előadó, csoporttag, 

érdeklődő 

Hajdúsági Diabetesz 

Klub 
egészségmegőrzés 

havi 2 alkalom 

(január-december) 
60 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH 

előadó, csoporttag, 

érdeklődő 

Egészségmegőrző torna 

egészségmegőrzés, 

életminőség 

javítása 

heti 2 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

Társasjáték zóna 
szabadidő hasznos 

eltöltése 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

Tartásjavító gerinctorna 

egészségmegőrzés, 

életminőség 

javítása 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

Debreceni 

Természetjáró Egylet 
közösségépítés 

havi 1 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

Mathiász János 

Kertbarát Klub és 

Boldogkerti Kertbarát 

Kör 

közösségépítés, 

tanulás 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
25 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH 

előadó, csoporttag, 

érdeklődő 

Kölcsey Szövőműhely 
közösségépítés, 

tanulás 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

Galagonya Zenebölcsi 
tanulás, 

képességfejlesztés 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 
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Belvárosi Nyugdíjas 

Klub 

életminőség 

javítása, 

segítségnyújtás 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
50 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

Újkerti Csipkevarró 

Kör 

népi hagyományok 

ápolása és 

újragondolása 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
25 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

Életmód Klub 
egészséges 

életmód 

heti 2 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

Szivárvány Foltvarró 

Csoport 

közösségi 

művelődés 

havi 2 alkalom 

(január-december)                      
10 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

Közösségek Hete közösségépítés 
5 alkalom 

(május) 
50 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH 

vendég, érdeklődő, 

résztvevő, szervező, 

csoporttag 

Bagoly Klub 
szabadidő hasznos 

eltöltése 

havi 1 alkalom 

(február-december) 
100 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH érdeklődő 

Aranyfonal hímző 

szakkör 

ismeretátadás, 

oktatás 

heti 1 alkalom 

(január-május, 

szeptember-december) 

20 fő/alkalom DEMKI Tímárház oktató, tag, résztvevő 

Aranyorsó csipkeverő 

kör 

ismeretátadás, 

hagymányőrzés 

heti 1 alkalom 

(január-május, 

szeptember-december) 

15 fő/alkalom DEMKI Tímárház oktató, tag, résztvevő 

Kaláris gyöngyfűző 

szakkör 

ismeretátadás, 

oktatás 

heti 1 alkalom 

(január-május, 

szeptember-december) 

10 fő/alkalom DEMKI Tímárház oktató, tag, résztvevő 
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Origami kör 

kézműves 

technikák 

megismertetése 

havi 1 alkalom 

(január-május, 

szeptember-december) 

15 fő/alkalom DEMKI Tímárház oktató, tag, résztvevő 

Rókavár gyermek 

szakkör 

ismeretátadás, 

oktatás 

heti 1 alkalom 

(január-május, 

szeptember-december) 

10 fő/alkalom DEMKI Tímárház oktató, tag, résztvevő 

Nyüstölő szövő szakkör 
ismeretátadás, 

oktatás 

havi 2 alkalom 

(január-december) 
5 fő/alkalom DEMKI Tímárház oktató, tag, résztvevő 

Hagyományőrző 

hímzőkör 
hagyományőrzés 

heti 1 alkalom 

(január-május, 

szeptember-december) 

5 fő/alkalom DEMKI Tímárház oktató, tag, résztvevő 

Szöszmötölő nemez 

szakkör 

ismeretátadás, 

oktatás 

havi 2 alkalom 

(január-december) 
5 fő/alkalom DEMKI Tímárház oktató, tag, résztvevő 

Debreceni Fotóklub ismeretszerzés 
heti 1 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom DEMKI BAM oktató, tag, érdeklődő 

Homokkerti Nefelejcs 

Hímző Kör 

népi hagyományok 

ápolása és 

újragondolása, 

ismeretátadás 

heti 1 alkalom 

( január-május, 

szeptember-december) 

15 fő /alkalom 
DEMKI Homokkerti 

KH 
csoporttag, érdeklődő 

Homokkerti Kertbarát 

Kör  
ismeretátadás 

havi 2 alkalom 

(január-december) 
40 fő/ alkalom 

DEMKI Homokkerti 

KH 
csoporttag, érdeklődő 

Homokkerti Nyugdíjas 

Klub 

közösségépítés, 

szabadidő hasznos 

eltöltése 

havi 2 alkalom 

(január-május, 

szeptember-december) 

20 fő/alkalom 
DEMKI Homokkerti 

KH 
csoporttag, érdeklődő 
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Haditorna Klub 
ismeretátadás, 

hagyományőrzés 

heti 3 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom 

DEMKI Homokkerti 

KH 
csoporttag, érdeklődő 

Bokréta Foltvarró kör 

közösségépítés, 

szabadidő hasznos 

eltöltése 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom 

DEMKI Csapókerti 

KH 
csoporttag, érdeklődő 

Csapókerti Baráti Kör 

Egyesület 

közösségépítés, 

szabadidő hasznos 

eltöltése 

havi 1 alkalom 

(január-december) 
30 fő/alkalom 

DEMKI Csapókerti 

KH 
csoporttag, érdeklődő 

Csapókerti Kerbarát 

Kör 

közösségépítés, 

szabadidő hasznos 

eltöltése 

havi 1 alkalom 

(január-december) 
30 fő/alkalom 

DEMKI Csapókerti 

KH 
csoporttag, érdeklődő 

Csapókerti Pávakör 

közösségépítés, 

szabadidő hasznos 

eltöltése 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom 

DEMKI Csapókerti 

KH 
csoporttag, érdeklődő 

Életfa Idősek Klubja 

közösségépítés, 

szabadidő hasznos 

eltöltése 

havi 1 alkalom 

(január-december) 
30 fő/alkalom 

DEMKI Csapókerti 

KH 
csoporttag, érdeklődő 

Magyar Kaktusz és 

Pozsgás Társaság 

ismeretátadás, 

szabadidő hasznos 

eltöltése 

havi 1 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom 

DEMKI Csapókerti 

KH 

csoporttag, érdeklődő, 

előadó 

Nefelejcs 

Természetjáró Klub 

közösségépítés, 

szabadidő hasznos 

eltöltése 

havi 1 alkalom 

(január-december) 
25 fő/alkalom 

DEMKI Csapókerti 

KH 
csoporttag, érdeklődő 
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Sakkbarátok Klubja 

közösségépítés, 

szabadidő hasznos 

eltöltése 

havi 1 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom 

DEMKI Csapókerti 

KH 
csoporttag, érdeklődő 

Bocskai István Bajtársi 

Egyesület 

közösségi 

művelődés 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
30 fő/alkalom DEMKI Józsai KH tag, érdeklődő 

Felsőjózsai 

Nyugdíjasok Baráti 

Köre 

életminőség 

megőrzése 

havi 2 alkalom 

(január-december) 
30 fő/alkalom DEMKI Józsai KH csoporttag, érdeklődő 

ILCO Egyesület 
hátránnyal élők 

segítése 

havi 1 alkalom 

(január-december) 
60 fő/alkalom DEMKI Józsai KH tag, érdeklődő 

Józsai Szépkorúak 

Klubja 

életminőség 

megőrzése 

havi 2 alkalom 

(január-december) 
35 fő/alkalom DEMKI Józsai KH csoporttag, érdeklődő 

Józsai Galambász Kör közösségépítés 
havi 1 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom DEMKI Józsai KH csoporttag, érdeklődő 

G21 Díszgalamb 

Kiállítás 
ismeretszerzés 

1 alkalom 

(január) 
50 fő DEMKI Józsai KH 

szervező, csoporttag, 

érdeklődő 

G23 Postagalamb 

Verseny díjátadó 

ünnepsége 

közösségépítés 
1 alkalom 

(február) 
100 fő DEMKI Józsai KH tag, érdeklődő 

Pedagógus 

Szakszervezet 

Nyugdíjas Klubja 

életminőség 

megőrzése 

heti 1 alkalom 

(március-december) 
25 fő/alkalom 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
csoporttag, érdeklődő 

Per Pillanat Playback 

Színtársulat 

közösségi 

művelődés 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
5 fő/alkalom 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
csoporttag, érdeklődő 
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Kreatív szombat 

közösségi  

élményszerzés, 

kreativitás 

fejlesztése 

havi 1 alkalom 

(február-december) 
20 fő/alkalom 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
előadó, résztvevő 

Kreatív asztalok - nyári 

gyermekfoglalkozások 

közösségi  

élményszerzés, 

kreativitás 

fejlesztése 

heti 1 alkalom 

(június-augusztus) 
20 fő/alkalom 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
előadó, résztvevő 

Kismacsi Nyugdíjas 

Klub 

életminőség 

megőrzése 

havi 2 alkalom 

(január-december) 
25 fő/alkalom 

DEMKI Kismacsi 

KH 
vezető, résztvevő 

Horgoló Klub 

közösségi  

élményszerzés, 

kreativitás 

fejlesztése 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
5 fő/alkalom 

DEMKI Kismacsi 

KH 
vezető, résztvevő 

Kreatív Kézműves Klub 

közösségi  

élményszerzés, 

kreativitás 

fejlesztése 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
6-8 fő/alkalom 

DEMKI Kismacsi 

KH 
vezető, résztvevő 

Női torna kör egészségmegőrzés 
heti 1 alkalom 

(január-december) 
6-8 fő/alkalom 

DEMKI Kismacsi 

KH 
vezető, résztvevő 

Ping- pong klub 
szabadidő hasznos 

eltöltése 

heti 1-2 alkalom 

(január-december) 
4-5 fő/alkalom 

DEMKI Kismacsi 

KH 
érdeklődő 

Harangvirág Nyugdíjas 

Klub 

életminőség 

megőrzése 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
15 fő/alkalom 

DEMKI Nagymacsi 

KH 
csoporttag, érdeklődő 
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Macsi Cafe közösségfejlesztés 
havi 2 alkalom 

(január-december) 
30 fő/alkalom 

DEMKI Nagymacsi 

KH 
csoporttag, érdeklődő 

Szünidei Kölyökklub 

közösségi  

élményszerzés, 

kreativitás 

fejlesztése 

havi 1-2 alkalom 

(április, július, augusztus, 

október) 

20 fő/alkalom 
DEMKI Nagymacsi 

KH 
érdeklődő, önkéntes 

Csigatészta készítő klub hagyományápolás 
havi 1 alkalom 

(január-december) 
8 fő/alkalom DEMKI Ondódi KH résztvevő 

Margaréta Nyugdíjas 

Klub 
közösségépítés 

havi 2 alkalom 

(január-december) 
15 fő/alkalom DEMKI Ondódi KH résztvevő, vezető 

Gyógytorna 
egészséges 

életmódra nevelés 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
6-8 fő/alkalom DEMKI Ondódi KH résztvevő 

Foci klub gyerekeknek 
szabadidő hasznos 

eltöltése 
alkalmanként 10 fő/alkalom DEMKI Ondódi KH résztvevő 

Csináld Magad Klub 

környezettudatos 

nevelés, 

újrahasznosítás, 

ökológiai 

gondolkodás 

erősítése 

havi 1 alkalom 

(január-december) 
6-8 fő/alkalom DEMKI Ondódi KH résztvevő 

A közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése  Tökmag kuckó 
nevelés, oktatás, 

szocializáció 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
40 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház előadó, résztvevő 

Olasz est kapcsolatépítés 

havi 1 alkalom 

(március- június, 

szeptember- december) 

60 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház 
szervező, fellépő, 

résztvevő 
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MIFE Modern Ifjúság 

Egyesület 
közösségfejlesztés 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház szervező, tag 

Jóga óra egészségmegőrzés 
heti 1 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház csoporttag, érdeklődő 

Gyermeknap élményszerzés 
1 alkalom 

(május) 
500 fő DEMKI Ifjúsági Ház fellépő, érdeklődő 

Juniális/Gyermek- és 

családi nap 

generációs 

kapcsolatok 

erősítése 

1 alkalom 

(június) 
500 fő DEMKI Ifjúsági Ház 

fellépő, látogató, 

önkéntes segítő 

Nyári napközis táborok 
szabadidő hasznos 

eltöltése 

5 alkalom 

(június-augusztus) 
25 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház 

szervező, vezető, 

résztvevő 

Campus Fesztiválon 

való részvétel 
közösségfejlesztés 

1 alkalom 

(július) 
500 fő Campus Fesztivál 

fellépő, látogató, 

önkéntes segítő 

Őszköszöntő 

generációs 

kapcsolatok 

erősítése 

1 alkalom 

(október) 
400 fő DEMKI Ifjúsági Ház 

fellépő, látogató, 

önkéntes segítő 

DEAC- Szektorlabda 

klub 

közösségfejlesztés, 

szabadidő hasznos 

eltöltése 

heti 2 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház szervező, tag 

Hexa kör társasjáték 

klub 

szabadidő hasznos 

eltöltése 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
30 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház szervező, tag, látogató 

Kontra Csoport- 

önkéntes 

kerékpárműhely 

önkéntesség 

támogatása 

heti 5 alkalom 

(január-december) 
5 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház vezető, önkéntes segítő 
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Pilates foglalkozás egészségmegőrzés 
heti 2 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház oktató, résztvevő 

Japán hét 
kulturális értékek 

megismerése 

1 alkalom 

(október) 
600 fő DEMKI Ifjúsági Ház szervező, látogató 

Nemzetek Karácsonya 
kulturális értékek 

megismerése 

1 alkalom 

(december) 
200 fő DEMKI Ifjúsági Ház szervező, látogató 

Interkulturális 

programsorozat 

közösségépítés, 

tanulás 

havi 1 alkalom 

(február-május, 

szeptember-november)           

100 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH érdeklődő 

Görög Táncház 
kulturális értékek 

megismerése 

havi 1 alkalom 

(február-december)           
170 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH 

vendég, érdeklődő, 

résztvevő, betekintő 

A Főnix Irodalmi Kör 

antológiájának 

bemutatója 

kulturális értékek 

megismerése 

1 alkalom 

(szeptember)  
60 fő DEMKI Újkerti KH 

szervező, meghívott, 

tag, vendég, 

közreműködő, fellépő 

Kortalanul- XXII. 

Idősek Hónapja 

generációs 

kapcsolatok 

erősítése 

1 alkalom 

(október)  
200 fő DEMKI Újkerti KH 

szervező, meghívott, 

tag, vendég, 

közreműködő, fellépő 

Szépkorúak Karácsonya közösségépítés 
1 alkalom 

(december)  
80 fő DEMKI Újkerti KH 

szervező, közreműködő, 

tag 

Kertbaráti vezetőségek 

Téli Népfőiskolai 

Képzése 

ismeretterjesztés, 

tanulás 

1 alkalom 

(január)  
20 fő DEMKI Újkerti KH oktató, résztvevő 

ESC CLUB - helyi 

önkéntesek klubja 
közösségépítés 

havi 1 alkalom 

(január-december)           
10 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 
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Eurodesk nemzetközi 

mobilitás tanácsadás 

ismeretterjesztés, 

tanulás 

havi 1 alkalom 

(január-május, 

szeptember-december)           

10 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH tanácsadó, érdeklődő 

Városi 

Diákönkormányzat 
közösségépítés 

havi 1 alkalom 

(január-május, 

szeptember-november)           

30 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH tag, érdeklődő 

Városi 

Diákönkormányzat 

Közgyűlés 

közösségépítés 
1 alkalom 

(szeptember)  
30 fő DEMKI Újkerti KH tag, érdeklődő 

Mi a helyzet! Erasmus+ 

KA3 diákfórum 

közösségépítés, 

ismeretszerzés 

havi 1 alkalom 

(január, február, március)           
30 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH 

meghívott, tag, 

érdeklődő 

Mi a helyzet! Erasmus+ 

Látóút 1,2,3  

közösségépítés, 

ismeretszerzés 

havi 1 alkalom 

(február, március, április)           
30 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH 

szervező, csoporttag, 

érdeklődő 

Mi a helyzet! Erasmus+ 

KA3 záróesemények 
közösségépítés 

1 alkalom 

(április)  
30 fő DEMKI Újkerti KH 

szervező, csoporttag, 

érdeklődő 

Közösségek farsangja- 

farsangi rendezvényhét 

közösségépítés, 

szórakozás 

1 alkalom 

(február)  
50 fő DEMKI Újkerti KH 

szervező, csoporttag, 

érdeklődő 

Az Ifjúság Európai Éve 

2022 program 
közösségépítés 

1 alkalom 

(május)  
40 fő DEMKI Újkerti KH 

szervező, csoporttag, 

érdeklődő 

Gyermeknapi 

programok 

szabadidő hasznos 

eltöltése 

1 alkalom 

(május)  
80 fő DEMKI Újkerti KH fellépő, érdeklődő 

Városi Ifjúsági 

Focikupa 

közösségépítés, 

szabadidő hasznos 

eltöltése 

1 alkalom 

(október)  
100 fő DEMKI Újkerti KH érdeklődő, szervező 
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Márton napi programok 
közösségépítés, 

ismeretszerzés 

1 alkalom 

(november)  
30 fő DEMKI Újkerti KH érdeklődő 

DMSP Hálózati 

Találkozó 

közösségépítés, 

ismeretszerzés 

havi 1 alkalom 

(február, november)           
40 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH érdeklődő, szervező 

Mikulás 
szórakozás, 

ajándékozás 

1 alkalom 

(december)  
30 fő DEMKI Újkerti KH érdeklődő 

Közösségi ünnep közösségépítés 
1 alkalom 

(december)  
100 fő DEMKI Újkerti KH csoportvezető, tag 

Az Önkéntesség 

Világnapja program 
közösségépítés 

1 alkalom 

(december)  
30 fő DEMKI Újkerti KH érdeklődő 

Sláger Péntek 
élményszerzés, 

szórakoztatás 

havi 1 alkalom 

(május, augusztus, 

október)   

140 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH 
szervező, közreműködő, 

tag, érdeklődő, vendég 

Délibáb Délután 
élményszerzés, 

szórakoztatás 

havi 1 alkalom 

(március, május, 

szeptember, november)                     

100 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH 
szervező, közreműködő, 

tag, érdeklődő, vendég 

Delta mozi - Film klub 
szabadidő hasznos 

eltöltése 

havi 1 alkalom 

(február-szeptember, 

november-december)                     

100 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH érdeklődő 

Nyári napközis táborok 
szabadidő hasznos 

eltöltése 

3 alkalom 

(június, július, augusztus)   
30 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH érdeklődő, szervező 

Újkerti Teadélután 
szabadidő hasznos 

eltöltése 

havi 1 alkalom 

(április, június, október)                     
40 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH érdeklődő, szervező 
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Delta mozi-Retró 

filmvetítések 
ismeretszerzés 

havi 1 alkalom 

(május, szeptember-

november)           

120 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH érdeklődő, szervező 

Újévi szokásaink hagyományőrzés 
1 alkalom 

(január) 
200 fő DEMKI Tímárház érdeklődő 

Farsang farki mulatság hagyományőrzés 
1 alkalom 

(február) 
100 fő DEMKI Tímárház érdeklődő 

Anyák napja 
megemlékezés, 

közösségfejlesztés 

1 alkalom 

(május) 
30 fő DEMKI Tímárház 

fellépő, résztvevő, 

látogató 

Vakációra fel!- 

gyermekprogram 
közösségfejlesztés 

1 alkalom 

(június) 
30 fő DEMKI Tímárház 

fellépő, résztvevő, 

önkéntes segítő 

Szórakoztató 

tanévindító 
készségfejlesztés 

1 alkalom 

(szeptember) 
100 fő DEMKI Tímárház érdeklődő 

A Város Napja megemlékezés 
1 alkalom 

(április) 
200 fő DEMKI Tímárház érdeklődő 

Korona Gyermekrajz-

gyűjtemény kiállítás és 

kapcsolódó program 

bemutatkozási 

lehetőség 

1 alkalom 

(április) 
150 fő DEMKI Tímárház érdeklődő, kiállító 

Mikulásváró délután élményszerzés 
1 alkalom 

(december) 
100 fő DEMKI Tímárház érdeklődő 

Etno- Art kiállítás értékközvetítés 
1 alkalom 

(február-március) 
500 fő DEMKI Tímárház érdeklődő, kiállító 

Maka E. Tünde hímző 

kiállítása 
értékközvetítés 

1 alkalom 

(szeptember) 
300 fő DEMKI Tímárház érdeklődő, kiállító 
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Láng- Miticzky Katalin 

képzőművészeti 

kiállítása 

értékközvetítés 
1 alkalom 

(október) 
100 fő DEMKI Tímárház érdeklődő, kiállító 

Bolgár képzőművészeti 

kiállítás 
értékközvetítés 

1 alkalom 

(május) 
100 fő DEMKI Tímárház érdeklődő, kiállító 

Porkoláb Benedek 

kiállítása 
hagyományőrzés 

1 alkalom 

(november) 
100 fő DEMKI Tímárház érdeklődő, kiállító 

Nemez a világ közepe 

nemezművészeti 

kiállítás 

hagyományőrzés 
1 alkalom 

(december) 
150 fő DEMKI Tímárház érdeklődő, kiállító 

Debreceni Értéktár 

ismeretterjesztő 

program 

ismeretterjesztés 

havi 1 alkalom 

(január-május, 

szeptember-december)   

50 fő/alkalom DEMKI Tímárház előadó, résztvevő 

Gyermeknek lenni jó! 

Gyermeknapi program 
élményszerzés 

1 alkalom 

(május) 
100 fő DEMKI Tímárház fellépő, érdeklődő 

Húsvétra készülünk hagyományőrzés 
1 alkalom 

(április) 
100 fő DEMKI Tímárház résztvevő 

Őszidő családi program hagyományőrzés 
1 alkalom 

(szeptember) 
100 fő DEMKI Tímárház résztvevő 

Hangbújócska 

Zenebölcsi 
fejlesztés 

heti 1 alkalom 

(január-május, 

szeptember-december) 

10-15 fő/alkalom 
DEMKI Homokkerti 

KH 
csoporttag, érdeklődő 

Mozdulj Debrecen! egészségmegőrzés 
heti 2 alkalom 

(január-december)  
20 fő/alkalom 

DEMKI Homokkerti 

KH 
résztvevő 
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Női torna egészségmegőrzés 
heti 1 alkalom 

(január-december)  
20 fő/alkalom 

DEMKI Homokkerti 

KH 
résztvevő 

Nyugdíjas farsangi 

jelmezbál 

közösségfejlesztés, 

kikapcsolódás 

1 alkalom 

(február) 
100 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
csoporttag, érdeklődő 

Homokkerti Családi 

Délután 

generációs 

kapcsolatok 

erősítése 

1 alkalom 

(május) 
150 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
csoporttag, érdeklődő 

Homokkerti Advent 

generációs 

kapcsolatok 

erősítése 

1 alkalom 

(december) 
100 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
csoporttag, érdeklődő 

Alakformáló torna egészségmegőrzés 
heti 3 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom DEMKI Józsai KH oktató, résztvevő 

Gyógytorna egészségmegőrzés 
heti 1 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom DEMKI Józsai KH résztvevő 

Hangbújócska 

Zenebölcsi 

nevelés, oktatás, 

szocializáció 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Józsai KH szervező, résztvevő 

Mozdulj Debrecen! egészségmegőrzés 
heti 2 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Józsai KH oktató, résztvevő 

Józsai Társasjáték Klub 

közösségfejlesztés, 

szabadidő hasznos 

eltöltése 

havi 2 alkalom 

(január-december) 
15 fő/alkalom DEMKI Józsai KH érdeklődő 

Nordic Walking egészségmegőrzés 
heti 2 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Józsai KH szervező, résztvevő 
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Sport- Játék Zóna 

egészségmegőrzés, 

szabadidő hasznos 

eltöltése 

folyamatosan 

(január-december) 
10 fő/alkalom DEMKI Józsai KH látogató, érdeklődő 

Józsa Sport Egyesület 

bálja 

egészségmegőrzés, 

közösségfejlesztés 

1 alkalom 

(február) 
150 fő DEMKI Józsai KH szervező, résztvevő 

Józsai tavaszköszöntő 

Családi Nap 

generációs 

kapcsolatok 

erősítése 

1 alkalom 

(március) 
1500 fő 

DEMKI Józsai KH 

és zöldterület 

fellépő, látogató, 

érdeklődő 

10 éves a Józsai SZTSE 
egészségmegőrzés, 

közösségfejlesztés 

1 alkalom 

(április) 
150 fő DEMKI Józsai KH szervező, résztvevő 

II. Hagyományőrző 

Családi Nap és "Velünk 

élő hagyomány"- 

kézműves alkotók 

kiállítása 

generációs 

kapcsolatok 

erősítése, 

hagyományápolás 

1 alkalom 

(május) 
400 fő 

DEMKI Józsai KH 

és piactér 

fellépő, látogató, 

önkéntes segítő 

NOWATHLON 

országos verseny 
egészségmegőrzés 

1 alkalom 

(május) 
100 fő DEMKI Józsai KH 

fellépő, látogató, 

önkéntes segítő 

Józsai Gyermek és 

Családi Nap 

generációs 

kapcsolatok 

erősítése 

1 alkalom 

(június) 
500 fő 

DEMKI Józsai KH 

és zöldterület 

fellépő, látogató, 

önkéntes segítő 

Napközis tábor 

szabadidő hasznos 

eltöltése, 

ismeretszerzés  

3 alkalom 

(június, július, augusztus) 
20 fő/alkalom DEMKI Józsai KH 

szervező, közreműködő, 

önkéntes, résztvevő 

32. Józsai Szüreti nap 

és 19. Nyúlfesztivál 

élményszerzés, 

közösségfejlesztés 

1 alkalom 

(szeptember) 
1500 fő 

DEMKI Józsai KH 

és zöldterület 

fellépő, látogató, 

önkéntes segítő 
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Világgyalogló hónap 

programsorozat 

egészségmegőrzés, 

szabadidő hasznos 

eltöltése 

1 alkalom 

(október) 
60 fő 

DEMKI Józsai KH 

és zöldterület 
szervező, tag, látogató 

40 éves a 

Díszítőművészeti 

Szakkör - ünnepség 

kulturális értékek 

megismertetése, 

közösségfejlesztés 

1 alkalom 

(október) 
80 fő DEMKI Józsai KH szervező, tag, látogató 

Idősek napi 

programsorozat 

egészségmegőrzés, 

közösségfejlesztés, 

generációs 

kapcsolatok 

erősítése 

1 alkalom                  

(október) 
80 fő DEMKI Józsai KH 

előadó, szervező, 

érdeklődő, látogató 

33 éves a Bushido SE - 

ünnepi program és 

kiállítás  

egészségmegőrzés, 

közösségfejlesztés 

1 alkalom 

(október) 
150 fő DEMKI Józsai KH szervező, résztvevő, tag 

Köszönet délután közösségfejlesztés,  
1 alkalom 

(december) 
100 fő DEMKI Józsai KH szervező, résztvevő 

A Józsai Kertbarátkör 

Megyei Borversenye 
ismeretterjesztés 

1 alkalom 

(február) 
40 fő DEMKI Józsai KH 

szervező, résztvevő, 

látogató 

Pálinka és Pogácsa 

Verseny / Pálinka 

Kiállítás 

ismeretterjesztés, 

közösségfejlesztés  

1 alkalom 

(március) 
150 fő DEMKI Józsai KH 

előadó, résztvevő, 

látogató 

Egészségünk 

védelmében 

programsorozat az 

egészséghónap 

keretében 

ismeretterjesztés, 

testi és lelki 

egészség 

megőrzése 

1 alkalom 

(november) 
30 fő DEMKI Józsai KH 

szervező, résztvevő, 

érdeklődő, látogató 
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Hangbújócska 

Zenebölcsi 

nevelés, oktatás, 

szocializáció 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
előadó, résztvevő 

Modern Ifjúság 

Egyesület 

közösségi  

élményszerzés, 

kreativitás 

fejlesztése 

havi 1 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
csoporttag 

Jóga 1 egészségmegőrzés 
heti 2 alkalom 

(január-december) 
15 fő/alkalom 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
oktató, résztvevő 

Jóga 2 egészségmegőrzés 
heti 1 alkalom 

(február-december) 
15 fő/alkalom 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
oktató, résztvevő 

Kreatív újrahasznosítás 
szabadidő hasznos 

eltöltése 

1 alkalom 

(március) 
20 fő  

DEMKI Borsos-villa 

KH 

szervező, oktató, 

résztvevő 

Tavaszi Vénkerti 

takarítás 

környezettudatos 

szemlélet 

formálása 

1 alkalom 

(április) 
50 fő 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
szervező, résztvevő 

Vénkerti Foci Fieszta közösségfejlesztés 
1 alkalom 

(május) 
150 fő  

DEMKI Borsos-villa 

KH 

szervező, önkéntes, 

résztvevő, érdeklődő 

Legyen mindig 

gyereknap! 

generációs 

kapcsolatok 

erősítése 

1 alkalom 

(május) 
200 fő  

DEMKI Borsos-villa 

KH 

szervező, közreműködő, 

önkéntes, résztvevő 

Varrjunk a szabadban! közösségfejlesztés 
1 alkalom 

(június) 
25 fő 

DEMKI Borsos-villa 

KH 

szervező,  önkéntes, 

érdeklődő 

Napközis tábor 
szabadidő hasznos 

eltöltése 

2 alkalom 

(június, július) 
15 fő/alkalom 

DEMKI Borsos-villa 

KH 

szervező, közreműködő, 

önkéntes, résztvevő 
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Társasjátékok maratoni 

éjszakája 

szabadidő hasznos 

eltöltése 

1 alkalom 

(június) 
30 fő  

DEMKI Borsos-villa 

KH 

szervező, önkéntes, 

résztvevő 

Állati jó nap a 

Vénkertben 
közösségfejlesztés 

1 alkalom 

(augusztus) 
150 fő 

DEMKI Borsos-villa 

KH 

szervező, közreműködő, 

önkéntes, résztvevő 

Őszköszöntő családi 

nap 

generációs 

kapcsolatok 

erősítése 

1 alkalom 

(szeptember) 
200 fő  

DEMKI Borsos-villa 

KH 

szervező, közreműködő, 

önkéntes, résztvevő 

Őszi Vénkerti takarítás 

környezettudatos 

szemlélet 

formálása 

1 alkalom 

(szeptember) 
50 fő  

DEMKI Borsos-villa 

KH 
szervező, résztvevő 

Rémségek éjszakája élményszerzés 
1 alkalom 

(október) 
70 fő  

DEMKI Borsos-villa 

KH 

szervező, közreműködő, 

önkéntes, résztvevő 

Jazzkarácsony, 

Nagykarácsony 

élményszerzés, 

szórakoztatás 

1 alkalom 

(december) 
40 fő 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
előadó, résztvevő 

"Karácsonyi 

hangulatban" - Adventi 

készülődés 

közösségfejlesztés 
1 alkalom 

(december) 
150 fő 

DEMKI Borsos-villa 

KH 

 közreműködő, 

önkéntes, résztvevő 

Pótszilveszteri bál élményszerzés 
1 alkalom 

(január) 
80 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 
résztvevő 

Lakossági fórumok 

helyi identitás 

erősítése, 

közösségépítés, 

ismeretátadás 

havi 1 alkalom 

(január-december) 
15 fő/alkalom 

DEMKI Kismacsi 

KH 
résztvevő 

Farsangi családi délután 
közösségfejlesztés, 

élményszerzés 

1 alkalom 

(február) 
60 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 
érdeklődő 
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Tavaszköszöntő családi 

nap 

közösségfejlesztés, 

élményszerzés 

1 alkalom 

(március) 
60 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 
érdeklődő, fellépő 

Városi nyugdíjas 

klubok találkozója - 

Csigatészta készítő 

verseny 

közösségépítés, 

hagyományápolás 

1 alkalom 

(március) 
60 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 
szervező, résztvevő 

Kreatív foglalkozás a 

Madarak és fák napja 

alkalmából 

ismeretterjesztés 
1 alkalom 

(május) 
20 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 
résztvevő 

A búza utja a kenyérig - 

Kemencés nap 

óvodásoknak 

hagyományápolás, 

ismeretterjesztés, 

generációk közti 

együttműködés 

erősítése 

1 alkalom 

(május) 
30 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 
közreműködő, résztvevő 

Gyermeknap 
közösségfejlesztés, 

élményszerzés 

1 alkalom 

(május) 
80 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 

közreműködő, 

résztvevő, érdeklődő 

Kemencés nap a 

nyugdíjas klubok 

közreműködésével 

közösségépítés 
1 alkalom 

(május) 
40 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 

közreműködő, 

résztvevő, érdeklődő 

Nyári napközis tábor 
szabadidő hasznos 

eltöltése 

1 alkalom 

(június) 
25 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 
érdeklődő 

Városrészi focikupa 

városrészek közti 

kapcsolatok 

erősítése 

1 alkalom 

(július) 
30 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 

közreműködő, 

résztvevő, érdeklődő 

Őszköszöntő családi 

nap 
közösségfejlesztés 

1 alkalom 

(szeptember) 
80 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 

közreműködő, 

résztvevő, érdeklődő 
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Halloween party élményszerzés 
1 alkalom 

(október) 
60 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 

közreműködő, 

résztvevő, érdeklődő 

Mikulásváró családi 

délután 
élményszerzés 

1 alkalom 

(december) 
80 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 

közreműködő, 

résztvevő, érdeklődő, 

fellépő 

Adventi családi délután közösségépítés 
1 alkalom 

(december) 
80 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 

közreműködő, 

résztvevő, érdeklődő, 

fellépő 

Gerincjóga 
életminőség 

megőrzése 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
15 fő/alkalom 

DEMKI Nagymacsi 

KH 
csoporttag, érdeklődő 

Baba- mama klub 
nevelés, oktatás, 

szocializáció 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom 

DEMKI Nagymacsi 

KH 
csoporttag, érdeklődő 

Húsvétra készülődünk  hagyományápolás 
 1 alkalom 

(március) 
40 fő 

DEMKI Nagymacsi 

KH 
érdeklődő 

Szépkorúak majálisa 
közösségi 

művelődés 

 1 alkalom 

(május) 
40 fő 

DEMKI Nagymacsi 

KH 
érdeklődő 

Nagymacsi piknik 
közösségi 

művelődés 

 1 alkalom 

(május) 
100 fő 

DEMKI Nagymacsi 

KH 

érdeklődő, támogató, 

önkéntes 

Tavaszköszöntő bál 

generációs 

kapcsolatok 

erősítése 

 1 alkalom 

(április) 
100 fő 

DEMKI Nagymacsi 

KH 
érdeklődő, támogató 

Kihívás napja 
életminőség 

megőrzése 

 1 alkalom 

(május) 
60 fő 

DEMKI Nagymacsi 

KH 
érdeklődő, önkéntes 

Családi juniális 

generációs 

kapcsolatok 

erősítése 

 1 alkalom 

(június) 
120 fő 

DEMKI Nagymacsi 

KH 

érdeklődő, támogató, 

önkéntes 
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Hittan tábor 
nevelés, oktatás, 

szocializáció 

 1 alkalom 

(június) 
30 fő 

DEMKI Nagymacsi 

KH 
érdeklődő 

Nyugdíjas teadélután 
közösségi 

művelődés 

1 alkalom 

(október) 
30 fő 

DEMKI Nagymacsi 

KH 
csoporttag, érdeklődő 

Adventi családi délután 
szabadidő hasznos 

eltöltése 

 1 alkalom 

(november) 
100 fő 

DEMKI Nagymacsi 

KH 

érdeklődő, önkéntes, 

támogató 

Mikulás műsor 

kicsiknek 
élményszerzés 

 1 alkalom 

(december) 
150 fő 

DEMKI Nagymacsi 

KH 

érdeklődő, támogató, 

fellépő 

Adventi 

gyertyagyújtások 

 

hagyományápolás, 

közösségfejlesztés 

 4 alkalom 

(december) 
70 fő/alkalom 

DEMKI Nagymacsi 

KH 

érdeklődő, önkéntes, 

támogató 

Társasjáték parti 
nevelés, oktatás, 

szocializáció 

havi 1 alkalom 

(január-május, 

szeptember-december) 

30 fő/alkalom 
DEMKI Nagymacsi 

KH 
csoporttag, érdeklődő 

Lakossági fórumok 

helyi identitás 

erősítése, 

közösségépítés, 

ismeretátadás 

havi 1 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom DEMKI Ondódi KH résztvevő 

Farsangi kézműves 

játszóház 
közösségfejlesztés 

 1 alkalom 

(február) 
80 fő DEMKI Ondódi KH közreműködő, résztvevő 

Tavaszköszöntő családi 

nap 
közösségfejlesztés 

 1 alkalom 

(április) 
60 fő DEMKI Ondódi KH fellépő, résztvevő 

Pünkösdi király 

választás és 

gyermeknap 

közösségépítés 
 1 alkalom 

(június) 
100 fő DEMKI Ondódi KH közreműködő, résztvevő 
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Piknik a Kráter-tónál közösségépítés 
 1 alkalom 

(május) 
30 fő 

DEMKI Ondódi 

KH/Kráter-tó 
közreműködő, résztvevő 

Ondódi futballkupa 

városrészek közti 

kapcsolatok 

erősítése 

 1 alkalom 

(július) 
30 fő DEMKI Ondódi KH közreműködő, résztvevő 

Őszköszöntő családi 

nap 
közösségfejlesztés 

 1 alkalom 

(szeptember) 
100 fő DEMKI Ondódi KH 

közreműködő, 

résztvevő, fellépő 

Halloween party élményszerzés 
 1 alkalom 

(október) 
60 fő DEMKI Ondódi KH 

közreműködő, 

résztvevő, fellépő 

Történelem a 

tárgyakban - közösségi 

kiállítás 

közösségépítés, 

helyi identitás 

erősítése 

 1 alkalom 

(november) 
40 fő DEMKI Ondódi KH közreműködő, résztvevő 

Közösségi alkotónap 

közösségépítés, 

kreatívitás 

fejlesztés 

 1 alkalom 

(június) 
50 fő DEMKI Ondódi KH érdeklődő 

Mikulásváró családi 

délután 
élményszerzés 

 1 alkalom 

(december) 
80 fő DEMKI Ondódi KH közreműködő, résztvevő 

Adventi családi délután 
közösségépítés, 

közös ünneplés 

 1 alkalom 

(december) 
80 fő DEMKI Ondódi KH közreműködő, résztvevő 

Nőnap  élményszerzés 
1 alkalom 

(március) 
30 fő Haláp érdeklődő 

Egészségnap 
szabadidő hasznos 

eltöltése 

1 alkalom 

(március) 
80 fő Haláp előadó, résztvevő 

Szemétszedés - Föld 

Napja 
közösségépítés 

1 alkalom 

(április) 
30 fő Haláp érdeklődő 
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Gyermeknap élményszerzés 
1 alkalom 

(június) 
200 fő Haláp 

fellépő, közreműködő, 

látogató 

Gyermeknap élményszerzés 
1 alkalom 

(június) 
200 fő Bánk 

fellépő, közreműködő, 

látogató 

Napközis tábor 
szabadidő hasznos 

eltöltése 

5 alkalom 

(június-július) 
30 fő/alkalom Bánk résztvevő 

Hagyományőrző 

gyermektábor 

szabadidő hasznos 

eltöltése, 

hagyományőrzés 

1 alkalom 

(július) 
30 fő Haláp résztvevő 

Családi tábor 
szabadidő hasznos 

eltöltése 

1 alkalom 

(július) 
30 fő Bánk résztvevő 

Őszköszöntő családi 

nap 
élményszerzés 

1 alkalom 

(szeptember) 
80 fő Bánk 

fellépő, közreműködő, 

látogató 

Mikulás élményszerzés 
1 alkalom 

(december) 
30 fő Haláp érdeklődő 

Debrecen24-Aludj 

máskor! 
közösségfejlesztés 

1 alkalom 

(március) 
500 fő 

DEMKI egységei, 

helyi középiskolák 
résztvevő, látogató 

Az egész életre kiterjedő tanulás 

feltételeinek biztosítása  Így tedd rá tanulás 
heti 1 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház oktató, tag 

Capoeira oktatás 

testi és lelki 

egészség 

megőrzése 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
15 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház oktató, tag 
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Kungfu edzés 

testi és lelki 

egészség 

megőrzése 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
15 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház oktató, tag 

Latintác oktatás ismeretszerzés 
heti 1 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház oktató, tag 

SWINGLight Dance 

Stúdió 
ismeretszerzés 

heti 2 alkalom 

(január-december) 
15 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház oktató, tag 

Olasz társalgási klub nyelvgyakorlás 
heti 5 alkalom 

(április-december) 
30 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház 

oktató, résztvevő, 

önkéntes 

Magnitúdó Csillagász 

Klub 
ismeretterjesztés 

havi 3 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

Újkerti Egészséghét és 

Empátianap 

testi és lelki 

egészség 

megőrzése 

5 alkalom 

(november) 
50 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH 

szervező, előadó, 

résztvevő, látogató 

"Szemünk fénye a 

gyermek" konferencia 
ismeretterjesztés 

1 alkalom 

(szeptember) 
30 fő DEMKI Újkerti KH 

meghívott, érdeklődő, 

szervező, közreműködő 

Recycling- 

újrahasznosítás 

workshop sorozat 

ismeretterjesztés 

havi 1 alkalom 

(január-május, 

szeptember-december) 

120 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH 
meghívott, érdeklődő, 

szervező, közreműködő 

Nyitott műhely sorozat ismeretterjesztés 
havi 1-2 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH előadó, résztvevő 
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Népi kézművesség 

ismeretterjesztő előadás 

kézműves 

technikák 

bemutatása, 

elsajátítása, 

ismeretátadás 

havi 1 alkalom 

(január-május, 

szeptember-december) 

10 fő/alkalom DEMKI Tímárház előadó, résztvevő 

Felnőtt szakmai 

alkotótábor 
 ismeretátadás 

2 alkalom 

(augusztus) 
15 fő/alkalom DEMKI Tímárház előadó, résztvevő 

"Vázlattól a műig" 

képzőművészeti tábor 

amatőr alkotók 

technikai 

fejlesztése 

havi 1 alkalom 

(június, július) 
15 fő/alkalom DEMKI BAM 

előadó, vezető, 

résztvevő 

Fotós tábor 

amatőr alkotók 

technikai 

fejlesztése 

1 alkalom 

(július) 
15 fő DEMKI BAM 

előadó, vezető, 

résztvevő 

Homokkerti Sakkbarát 

Kör 

a sakkjáték 

népszerűsítése, 

ismeretátadás   

heti 1 alkalom 

(január-május, 

szeptember-december) 

10 fő/alkalom 
DEMKI Homokkerti 

KH 
csoporttag, érdeklődő 

Így tedd rá tanulás 
heti 1 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom 

DEMKI Homokkerti 

KH 
oktató, tag 

Hegedűsök klubja tanulás 
heti 1 alkalom 

(január-december) 
5 fő/alkalom 

DEMKI Homokkerti 

KH 
oktató, tag 

ARDUINO szakkör tanulás 
heti 1 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom DEMKI Józsai KH tag, érdeklődő 

Zesty Lingo- bölcsis 

angol 
képességfejlesztés 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom DEMKI Józsai KH oktató, érdeklődő 



27 
 

Józsai Kerbarát Kör ismeretszerzés 
havi 1-2 alkalom 

(január-december) 
15 fő/alkalom DEMKI Józsai KH tag, érdeklődő 

V37.sz. Debreceni 

Galamb és 

Kisállattenyésztők 

Egyesülete 

ismeretszerzés 
havi 1-2 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom DEMKI Józsai KH tag, érdeklődő 

Éneklő Ifjúság - 

Debrecen Városi 

Minősítő Hangverseny 

ismeretterjesztés, 

tehetséggondozás 

1 alkalom 

(április) 
500 fő DEMKI Józsai KH 

szervező, előadó, 

látogató 

"Gyökereim a földedbe 

kötnek" programsorozat 
ismeretszerzés 

1 alkalom 

(május) 
200 fő DEMKI Józsai KH szervező, résztvevő 

Természettár- vizes 

kiállítás 
ismeretterjesztés 

1 alkalom 

(augusztus) 
200 fő DEMKI Józsai KH 

szervező, résztvevő, 

látogató 

"Józsa Polihisztora" 

beszélgetés Lévai 

Béláról 

ismeretterjesztés 
1 alkalom 

(augusztus) 
70 fő DEMKI Józsai KH 

előadó, résztvevő, 

érdeklődő 

Vasúttörténeti kiállítás ismeretterjesztés 
1 alkalom 

(szeptember) 
80 fő DEMKI Józsai KH érdeklődő, látogató 

Tavaszköszöntő 

koncertpedagógiai 

előadások 

ismeret- és 

élményszerzés   

4 alkalom 

(március) 
70 fő/alkalom 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
előadó, résztvevő 

A Természettár 

kiállítása 

ismeret- és 

élményszerzés   

2 alkalom 

(április, október) 
150 fő/alkalom 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
kiállító, látogató 
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Interaktív 

foglalkozások a 

Természettár 

kiállításához 

kapcsolódóan 

környezettudatos 

szemlélet 

formálása 

3 alkalom 

(április, október) 
30 fő/alkalom 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
előadó, résztvevő 

Debreceni Sakkbarátok 

Klubja 

a sakkjáték 

népszerűsítése, 

ismeretátadás   

heti 1 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
csoporttag, érdeklődő 

Zene és 

környezettudatosság 

ismeret- és 

élményszerzés   

1 alkalom 

(április) 
70 fő 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
előadó, résztvevő 

Rendhagyó tanórák 

(Föld Napja) 

környezettudatos 

szemlélet 

formálása 

2 alkalom 

(április) 
25 fő/alkalom 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
előadó, résztvevő 

Nyárköszöntő 

koncertpedagógiai 

előadások 

ismeret- és 

élményszerzés   

4 alkalom 

(május) 
70 fő/alkalom 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
előadó, résztvevő 

Madárbarát VénKERT 

(Madarak és fák napja) 

környezettudatos 

szemlélet 

formálása 

1 alkalom 

(május) 
100 fő  

DEMKI Borsos-villa 

KH 
előadó, résztvevő 

Zenevilágnapi 

koncertpedagógiai 

előadások 

ismeret- és 

élményszerzés   

4 alkalom 

(szeptember) 
70 fő/alkalom 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
előadó, résztvevő 

Idősek hónapja - 

előadások, egészségnap 
ismeretszerzés 

2 alkalom 

(október) 
30 fő/alkalom 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
előadó, résztvevő 

"Szúrós barátaink" - 

kaktuszok és pozsgások 
ismeretszerzés 

1 alkalom 

(november) 
60 fő  

DEMKI Borsos-villa 

KH 
kiállító, látogató 
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Adventi 

koncertpedagógiai 

előadások 

ismeret- és 

élményszerzés   

4 alkalom 

(december) 
70 fő/alkalom 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
előadó, résztvevő 

Előadás és kiállítás a 

Föld Napja alkalmából 
ismeretterjesztés 

1 alkalom 

(április) 
20 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 

előadó, kiállító, 

résztvevő 

Tenisztábor 

gyerekeknek 

szabadidő hasznos 

eltöltése, 

tehetséggondozás 

1 alkalom 

(július) 
20 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 
oktató, résztvevő 

Magyar Kultúra Napja 
anyanyelvápolás 

játékos formában 

1 alkalom 

(január) 
30 fő 

DEMKI Nagymacsi 

KH 
érdeklődő 

Magyar Költészet 

Napja 

anyanyelvápolás 

játékos formában 

1 alkalom 

(április) 
40 fő 

DEMKI Nagymacsi 

KH 
érdeklődő 

Föld Napja 

környezettudatos 

szemlélet 

formálása 

1 alkalom 

(április) 
60  fő 

DEMKI Nagymacsi 

KH 
érdeklődő, önkéntes 

Előadás a Föld Napja 

alkalmából 
ismeretterjesztés 

1 alkalom 

(április) 
20 fő DEMKI Ondódi KH előadó, résztvevő 

Madarak és fák napja ismeretterjesztés 
1 alkalom 

(május) 
50 fő DEMKI Ondódi KH résztvevő 

Ismeretterjesztő előadás 

- Mit tehetsz Te? 
ismeretterjesztés 

1 alkalom 

(november) 
30 fő DEMKI Ondódi KH előadó, résztvevő 

A hagyományos közösségi kulturális 

értékek átörökítése feltételeinek biztosítása Magyar Kultúra Napja 
ünnepi 

megemlékezés 

1 alkalom 

(január) 
100 fő DEMKI Ifjúsági Ház fellépő, látogató 
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Nőnapi flashmob megemlékezés 
1 alkalom 

(március) 
100 fő Belváros fellépő, érdeklődő 

Nemzeti ünnep 

megemlékezés 

ünnepi 

megemlékezés 

1 alkalom 

(március) 
100 fő DEMKI Ifjúsági Ház fellépő, látogató 

Hagyományőrző családi 

délután 

közösségfejlesztés, 

szabadidő hasznos 

eltöltése 

havi 1 alkalom 

(február-június, 

szeptember-december) 

100 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház 
szervező, előadó, 

résztvevő, látogató 

Kézműves 

foglalkozások 

(Húsvét, Advent) 

közösségi  

élményszerzés, 

kreativitás 

fejlesztése 

havi 4 alkalom 

(április, december) 
30 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház előadó, résztvevő 

Föld Napja 

környezettudatos 

szemlélet 

formálása 

1 alkalom 

(április) 
50 fő DEMKI Ifjúsági Ház előadó, látogató 

Költészet Napja/ 

Debrecen Város Napja 

ünnepi 

megemlékezés 

1 alkalom 

(április) 
50 fő DEMKI Ifjúsági Ház fellépő, látogató 

Anyák napja megemlékezés 
1 alkalom 

(május) 
100 fő Belváros fellépő, érdelkődő 

Forradalmi villamos - 

október 23-ai 

megemlékezés 

ünnepi 

megemlékezés 

1 alkalom 

(október) 
500 fő 

1-es és 2-es villamos 

vonalak 
fellépő, látogató 

DEMKI Mikulás élményszerzés 
1 alkalom 

(december) 
500 fő Debrecen városrészei fellépő, látogató 

"1848 Te csillag!" 

Forradalmi játszóház  
megemlékezés 

1 alkalom 

(március)  
20 fő DEMKI Újkerti KH 

szervező, közreműködő, 

érdeklődő 
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Zöld Panel a Föld 

Napja alkalmából 

értékőrzés, 

ismeretátadás 

1 alkalom 

(április)  
50 fő DEMKI Újkerti KH látogató 

"Mese tarisznya"-

Magyar népmese napja 
 hagyományápolás 

1 alkalom 

(szeptember)  
20 fő DEMKI Újkerti KH 

szervező, közreműködő, 

érdeklődő 

Magyar Kultúra Napja megemlékezés 
1 alkalom 

(január) 
20 fő DEMKI Újkerti KH előadó, látogató 

Költészet Napja/ 

Debrecen Város Napja 
megemlékezés 

1 alkalom 

(április)  
50 fő DEMKI Újkerti KH 

szervező, közreműködő, 

érdeklődő, szemlélődő 

"1956" kiállítás megemlékezés 
1 alkalom 

(október)  
500 fő DEMKI Újkerti KH 

látogató, érdeklődő, 

szervező 

Festészet Napja- 

Lánc kiállítás 

kultúrális 

értékeink 

gondozása, 

bemutatkozási 

lehtőség 

1 alkalom 

(október)  
1100 fő DEMKI Újkerti KH 

szervező, közreműködő, 

meghívott, érdeklődő, 

látogató 

Magyar Nyelv Napja 
a magyar nyelv 

ápolása 

1 alkalom 

(november)  
60 fő DEMKI Újkerti KH 

szervező, közreműködő, 

érdeklődő 

Wass Albert felolvasó 

emlékműsor 
megemlékezés 

1 alkalom 

(február)  
50 fő DEMKI Újkerti KH 

előadó, szervező, 

látogató 

Forradalmi Film Napok megemlékezés 
2 alkalom 

(március, október)  
80 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH érdeklődő 

Keresztény 

közművelődési 

programok 

ismeretszerzés 

havi 1 alkalom 

(január-június, 

szeptember-december) 

20 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH érdeklődő 



32 
 

Hangfoglaló Filmklub 
szabadidő hasznos 

eltöltése 

1 alkalom 

(február) 
50 fő DEMKI Újkerti KH érdeklődő 

Magyar Kultúra Napja  
kulturális 

értékőrzés 

1 alkalom 

(január) 
50 fő DEMKI Tímárház fellépő, látogató 

Mesés jurta 

kincsesháza- 

gyermekprogram 

készségfejlesztés, 

élményszerzés 

havi 1 alkalom 

(január-május, 

szeptember-december) 

50 fő/alkalom DEMKI Tímárház előadó, látogató 

Kösöntyű pályázat és 

díjátadó 

kulturális 

értékőrzés 

1 alkalom 

(június) 
100 fő DEMKI Tímárház résztvevő, előadó 

Kösöntyű kiállítás 
kulturális 

értékőrzés 

1 alkalom 

(július) 
300 fő DEMKI Tímárház 

kiállító, résztvevő, 

előadó 

Szakmai továbbképzés 

népi kézműves témában 

értékőrzés, 

ismeretátadás 

havi 1 alkalom 

(június, július kivételével) 
15 fő/alkalom DEMKI Tímárház előadó, résztvevő 

Ünnepre készülünk - 

Március 15. 

ismeretátadás, 

közösségfejlesztés 

1 alkalom 

(március) 
50 fő DEMKI Tímárház fellépő, látogató 

Virágom, virágom hagyományőrzés 
 1 alkalom 

(május) 
500 fő DEMKI Tímárház érdeklődő, fellépő 

Kultúrházak éjjel-

nappal 

közösségfejlesztés, 

hagyományőrzés, 

ismeretátadás  

1 alkalom 

(szeptember) 
50 fő DEMKI Tímárház csoporttag, látogató 

A Magyar Népmese 

Napja 
hagyományápolás 

 1 alkalom 

(szeptember) 
500 fő DEMKI Tímárház érdeklődő, előadó 

Adventi gyertyák, ha 

égnek 
hagyományőrzés 

1 alkalom 

(december) 
300 fő DEMKI Tímárház érdeklődő 
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Adventi program a 

Tímárház csoportjai 

számára 

közösségépítés 
1 alkalom 

(december) 
50 fő DEMKI Tímárház résztvevő 

Motolla programok 
ismeretátadás, 

hagyományőrzés 

havi 1 alkalom 

(január-május, 

szeptember-december) 

75 fő/alkalom 
DEMKI Homokkerti 

KH 
szervező, látogató 

Magyar Kultúra Napja 
bemutatkozási 

lehetőség 

1 alkalom 

(január) 
500 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
szervező, látogató 

Farsangi játszóház 
ismeretátadás, 

hagyományőrzés 

1 alkalom 

(február) 
75 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
 látogató 

Álarc kiállítás 
bemutatkozási 

lehetőség 

1 alkalom 

(február) 
500 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
szervező, látogató 

Komolyra fordítva 
bemutatkozási 

lehetőség 

1 alkalom 

(február) 
20 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
szervező, látogató 

Köszöntjük a 

hölgyeket!- nőnapi 

program 

közösségfejlesztés, 

kikapcsolódás 

1 alkalom 

(március) 
40 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
érdeklődő 

Kiállítás Nőnap 

alkalmából 

bemutatkozási 

lehetőség 

1 alkalom 

(március) 
500 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
szervező, látogató 

Víz világnapja 

ismeretátadás, 

környezettudatos 

szemlélet 

fejlesztése 

1 alkalom 

(március) 
25 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
látogató 

Forradalmi kreatív 

játszóház 

ismeretátadás, 

hagyományőrzés 

1 alkalom 

(március) 
75 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
látogató 
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Húsvéti játszóház 
ismeretátadás, 

hagyományőrzés 

1 alkalom 

(április) 
75 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
látogató 

Kiállítás a Város Napja 

alkalmából 

bemutatkozási 

lehetőség, 

megemlékezés 

1 alkalom 

(április) 
500 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
szervező, látogató 

Költészet Napja ismeretátadás 
1 alkalom 

(április) 
25 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
látogató 

Anyák napjára 

készülünk- játszóház 
ismeretátadás 

1 alkalom 

(május) 
25-30 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
szervező, látogató 

"Anyák napja 

hajnalára" kiállítás 

bemutatkozási 

lehetőség 

1 alkalom 

(május) 
25 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
szervező, látogató 

Hagyományőrző tábor 
hagyományőrzés, 

ismeretátadás,  

2 alkalom 

(június-július) 
20 fő/alkalom 

DEMKI Homokkerti 

KH 
szervező, érdeklődő 

Kenyérünnep 
hagyományőrzés, 

ismeretátadás,  

1 alkalom 

(augusztus) 
50 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
szervező, látogató 

Magyar Népmese Napja ismeretátadás 
1 alkalom 

(szeptember) 
25 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
látogató 

Szüreti sokadalom 

közösségfejlesztés, 

hagyományőrzés, 

ismeretátadás  

1 alkalom 

(szeptember) 
100 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
csoporttag, látogató 

Kultúrházak éjjel-

nappal 

közösségfejlesztés, 

hagyományőrzés, 

ismeretátadás  

1 alkalom 

(szeptember) 
50 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
csoporttag, látogató 
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Festészet Napi kiállítás 
bemutatkozási 

lehetőség 

1 alkalom 

(szeptember) 
500 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
szervező, látogató 

1956 és Debrecen 

ismeretátadás, 

helyi identitás 

fejlesztése 

1 alkalom 

(október) 
50 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
szervező, látogató 

Adventi kiállítás 
bemutatkozási 

lehetőség 

1 alkalom 

(november) 
500 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
látogató 

Magyar Nyelv Napja 

ismeretátadás, a 

magyar nyelv 

ápolása 

1 alkalom 

(november) 
25 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
látogató 

Homokkertbe jön a 

Mikulás 
élményszerzés 

1 alkalom 

(december) 
25 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
fellépő, látogató 

Minden, ami tojás - 

kiállítás és 

gasztronómiai 

élmények 

ismeretterjesztés 
1 alkalom 

(április) 
100 fő DEMKI Józsai KH előadó, látogató 

Helytörténeti kiállítás ismeretterjesztés 
1 alkalom 

(november) 
80 fő DEMKI Józsai KH 

oktató, résztvevő, 

önkéntes 

Debreceni Fafaragók 

Társasága 
hagyományápolás 

havi 1 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom DEMKI Józsai KH tag, érdeklődő 

Józsai Díszítőművészeti 

Szakkör 
hagyományápolás 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
15 fő/alkalom DEMKI Józsai KH tag, érdeklődő 

Józsai Vászonhímzők 

Egyesülete 
hagyományápolás 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
15 fő/alkalom DEMKI Józsai KH oktató, tag, érdeklődő 
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Néptánc csoport hagyományápolás 
heti 1 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Józsai KH oktató, tag, érdeklődő 

Bolgár Tavaszünnep 

nemzetiségek 

kultúrájának 

megismertetése 

1 alkalom 

(február) 
30 fő DEMKI Józsai KH érdeklődő, látogató 

Kézműves játszóház 
ismeretátadás, 

értékőrzés 

havi 1 alkalom 

(február-december) 
30 fő/alkalom DEMKI Józsai KH érdeklődő, látogató 

In memorian Józsa 

János (Város Napja) 

kulturális 

értékőrzés 

1 alkalom 

(április) 
1200 fő DEMKI Józsai KH érdeklődő, látogató 

Virágvasárnapi tojásfa 

állítás 
 hagyományápolás 

1 alkalom 

(április) 
60 fő DEMKI Józsai KH érdeklődő, látogató 

Költészet Napja 
kulturális 

értékőrzés 

1 alkalom 

(április)  
50 fő DEMKI Józsai KH érdeklődő, látogató 

Madarak és fák napja - 

interaktív foglalkozás 

és kiállítás 

kulturális 

értékőrzés 

1 alkalom 

(május)  
120 fő DEMKI Józsai KH 

résztvevő, érdeklődő, 

látogató 

Cívis Népzenei 

Fesztivál 
 hagyományápolás 

1 alkalom 

(május)  
200 fő DEMKI Józsai KH 

résztvevő, érdeklődő, 

látogató 

Táncház a Fiatalok 

Európai Éve keretében 
 hagyományápolás 

3 alkalom 

(június, július, augusztus)  
70 fő/alkalom DEMKI Józsai KH résztvevő, éreklődő 

Népmese Napja 
kulturális 

értékőrzés 

1 alkalom 

(szeptember)  
50 fő DEMKI Józsai KH 

résztvevő, érdeklődő, 

látogató 

56 emlékére  megemlékezés 
1 alkalom 

(október)   
50 fő DEMKI Józsai KH 

résztvevő, érdeklődő, 

látogató 
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40 éves a 

Díszítőművészeti 

Szakkör - kiállítás 

 hagyományápolás 
1 alkalom 

(október)  
100 fő DEMKI Józsai KH 

csoporttag, szervező, 

közreműködő, 

érdeklődő, látogató 

Magyar Nyelv Napja 
kulturális 

értékőrzés 

1 alkalom 

(november)  
50 fő DEMKI Józsai KH 

 közreműködő, 

érdeklődő 

Adventi 

gyertyagyújtások 
hagyományápolás 

4 alkalom 

(november, december)  
250 fő/alkalom 

DEMKI Józsai KH, 

piactér, zöldterület és 

templomok 

fellépő, látogató, 

önkéntes segítő, 

meghívott 

"Téged örököltelek" 

(Magyar Kultúra Napja) 

ünnepi 

megemlékezés 

1 alkalom 

(január) 
25 fő  

DEMKI Borsos-villa 

KH 
előadó, résztvevő 

Farsangi koncert 
kulturális értékek 

megismerése 

1 alkalom 

(február) 
30 fő 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
előadó, résztvevő 

Hagyományőrző 

farsangi program 
 hagyományápolás 

1 alkalom 

(február) 
40 fő  

DEMKI Borsos-villa 

KH 
előadó, résztvevő 

Pilvax a Vénkertben - 

forradalmi játszóház 

ismeretátadás, 

közösségfejlesztés 

1 alkalom 

(március) 
25 fő  

DEMKI Borsos-villa 

KH 

szervező, közreműködő, 

résztvevő 

Húsvéti készülődés- 

játszóház és 

hagyományőrző 

program 

 hagyományápolás 
1 alkalom 

(április) 
40 fő  

DEMKI Borsos-villa 

KH 
előadó, résztvevő 

Koncert a Nemzeti 

Összetartozás Napja 

alkalmából 

megemlékezés 
1 alkalom 

(június) 
25 fő  

DEMKI Borsos-villa 

KH 
előadó, résztvevő 

"Egyszer volt, hol nem 

volt…" 

(Népmese Napja) 

művészeti nevelés, 

népi kultúra 

ápolása 

1 alkalom 

(szeptember) 
30 fő  

DEMKI Borsos-villa 

KH 

szervező, előadó, 

résztvevő 
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Magyar Nyelv Napja 
anyanyelvápolás 

játékos formában 

1 alkalom 

(november) 
30 fő  

DEMKI Borsos-villa 

KH 

szervező, előadó, 

résztvevő 

1848-ra emlékezünk 
ünnepi 

megemlékezés 

1 alkalom 

(március) 
20 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 
fellépő, résztvevő 

Húsvéti készülődés hagyományápolás 
1 alkalom 

(március) 
20 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 
közreműködő, résztvevő 

Helytörténeti előadás 

(Város Napja) 

helyi identitás 

erősítése, 

ismeretátadás 

1 alkalom 

(április) 
20 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 
előadó, résztvevő 

Bibliaismereti tábor 

keresztény értékek 

megismerése, 

közösségépítés 

1 alkalom 

(június) 
20 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 
résztvevő, közreműködő 

Magyar Népmese Napja 

hagyományos 

értékeink 

megismerése 

1 alkalom 

(szeptember) 
20 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 
résztvevő, fellépő 

Szüreti nap hagyományápolás 
1 alkalom 

(szeptember) 
20 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 

résztvevő, 

közreműködő, fellépő, 

érdeklődő 

Idősek napi műsoros 

délután 

közös ünneplés, 

közösségépítés 

1 alkalom 

(október) 
20 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 
résztvevő, fellépő 

56'-ra emlékezünk közös ünneplés 
1 alkalom 

(október) 
20 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 
résztvevő, fellépő 

Márton napi libalakoma 
közösségépítés, 

élményszerzés 

1 alkalom 

(november) 
40 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 
résztvevő, közreműködő 



39 
 

Magyar Nyelv Napja 
magyar nyelv 

ápolása 

1 alkalom 

(november) 
20 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 
résztvevő, közreműködő 

Adventi készülődés 
közös ünneplés, 

közösségépítés 

1 alkalom 

(november) 
30 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 
résztvevő, közreműködő 

Kismacsi krónika - 

helytörténeti kiállítás 

helyi identitás 

erősítése, 

ismeretszerzés 

1 alkalom 

(december) 
40 fő 

DEMKI Kismacsi 

KH 
résztvevő, közreműködő 

Vízkereszt  hagyományápolás 
 1 alkalom 

(január) 
30 fő 

DEMKI Nagymacsi 

KH 
érdeklődő 

Farsangi bál közösségfejlesztés 
1 alkalom 

(február) 
70 fő 

DEMKI Nagymacsi 

KH 
érdeklődő, önkéntes 

Március 15-re 

emlékezünk 

közös ünneplés, 

közösségfejlesztés 

1 alkalom 

(március) 
30 fő 

DEMKI Nagymacsi 

KH 

érdeklődő, 

közreműködő 

Húsvét - Virágvasárnap  hagyományápolás 
1 alkalom 

(április) 
100 fő 

DEMKI Nagymacsi 

KH 
érdeklődő, önkéntes 

Nagymacsi 

Kenyérünnep és 

Értéknap 

 hagyományápolás 
1 alkalom 

(augusztus) 
150 fő 

DEMKI Nagymacsi 

KH 

érdeklődő, támogató, 

szervező 

"Két kezünk 

gyümölcse" 

életminőség 

megőrzése 

 1 alkalom 

(április) 
30 fő 

DEMKI Nagymacsi 

KH 
érdeklődő, támogató 

Szüreti nap és puliszka 

fesztivál 
 hagyományápolás 

1 alkalom 

(szeptember) 
120 fő 

DEMKI Nagymacsi 

KH 

érdeklődő, támogató, 

szervező 

1956-ra emlékezünk 
ismeretátadás, 

közösségfejlesztés 

 1 alkalom 

(október) 
30 fő 

DEMKI Nagymacsi 

KH 
érdeklődő 
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Márton napi 

hagyományőrző 

libasütés 

 hagyományápolás 
 1 alkalom 

(november) 
40 fő 

DEMKI Nagymacsi 

KH 

érdeklődő, támogató, 

szervező 

Halloween parti 

generációs 

kapcsolatok 

erősítése 

 1 alkalom 

(november) 
50 fő 

DEMKI Nagymacsi 

KH 
érdeklődő, önkéntes 

Főzőklub 
ismeretátadás, 

közösségfejlesztés 

havi 2 alkalom 

(január-december) 
12 fő/alkalom 

DEMKI Nagymacsi 

KH 

csoporttag, érdeklődő, 

szervező 

Magyar Kultúra Napja megemlékezés 
 1 alkalom 

(január) 
30 fő DEMKI Ondódi KH fellépő, látogató 

Március 15-ei ünnepség megemlékezés 
 1 alkalom 

(március) 
20 fő DEMKI Ondódi KH résztvevő 

Húsvéti készülődés hagyományápolás 
 1 alkalom 

(március) 
15 fő DEMKI Ondódi KH közreműködő, résztvevő 

Helytörténeti előadás 

(Város Napja) 

helyi identitás 

erősítése 

 1 alkalom 

(április) 
30 fő DEMKI Ondódi KH előadó, résztvevő 

Református gyerekhét 

keresztény értékek 

megismerése, 

közösségépítés 

 1 alkalom 

(augusztus) 
20 fő DEMKI Ondódi KH résztvevő, közreműködő 

Őseink nyomában- 

történelmi fesztivál 
hagyományápolás 

 1 alkalom 

(szeptember) 
100 fő DEMKI Ondódi KH érdeklődő, szervező 

Idősek napi műsoros 

délután 
közös ünneplés 

 1 alkalom 

(október) 
20 fő DEMKI Ondódi KH résztvevő 
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Orsolya napi vigasság - 

káposztás ételek 

főzőversenye 

hagyományőrzés 
 1 alkalom 

(október) 
100 fő DEMKI Ondódi KH résztvevő 

56'-ra emlékezünk 

nemzeti ünnepünk 

közösségi 

ünneplése 

 1 alkalom 

(október) 
20 fő DEMKI Ondódi KH résztvevő 

Adventi készülődés 
közös ünneplés, 

közösségépítés 

 1 alkalom 

(november) 
30 fő DEMKI Ondódi KH résztvevő, közreműködő 

Húsvétvárás hagyományőrzés 
 1 alkalom 

(április) 
50 fő Haláp érdeklődő 

Haláp születésnapja 
helyi identitás 

erősítése 

 1 alkalom 

(augusztus) 
100 fő Haláp közreműködő, látogató 

Szüret másképpen- 

családi nap 
élményszerzés 

 1 alkalom 

(október) 
100 fő Haláp látogató, fellépő 

Advent közös ünneplés 
 1 alkalom 

(december) 
100 fő Haláp résztvevő 

Halápi Karácsony közös ünneplés 
 1 alkalom 

(december) 
100 fő Haláp fellépő, érdeklődő 

Advent közös ünneplés 
 1 alkalom 

(december) 
50 fő Bánk fellépő, látogató 

Petőfi Klub 

rendezvénysorozat - 

Petőfi emlékév 

megemlékezés, 

közösségi  

élményszerzés 

havi 1 alkalom 

(március-december) 
100 fő/alkalom DEMKI egységei előadó, látogató 
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Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 

tevékenység feltételeinek biztosítása 
Galéria21 Kiállítás  

bemutatkozási 

lehetőség, 

ismeretszerzés 

havi 1 alkalom 

(július kivételével) 
300 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház kiállító, fellépő, látogató 

Club Akusztik - 

Akusztikus zenei est 

bemutatkozási 

lehetőség, 

élményszerzés 

havi 1-2 alkalom 

(február-július, 

szeptember-december) 

100 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház fellépő, látogató 

Kreatív szombat élményszerzés 
havi 1 alkalom 

(február-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház 

közreműködő, 

érdeklődő 

Aya tánccsoport 
kulturális 

ismeretszerzés 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
15 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház szervező, tag 

Nailah Hastánc Stúdió ismeretátadás 
heti 1 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház szervező, tag, érdeklődő 

Néptánc oktatás ismeretátadás 
heti 1 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház szervező, tag, érdeklődő 

Táncvilág 

Sportegyesület 
ismeretátadás 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház szervező, tag, érdeklődő 

Zsuzsi Tánciskola ismeretátadás 
heti 1 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház szervező, tag, érdeklődő 

Sol Oriens Kórus 

kórusépítés, 

bemutatkozási 

lehetőség 

heti 2 alkalom 

(január-december) 
24 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

anzX Zenekar 
zenei stílusok 

népszerűsítése 

heti 2 alkalom 

(január-december) 
5 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 
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Debreceni 

Citerazenekar 

gyakorlás, 

bemutatkozási 

lehetőség 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
5 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

Őszidők kórus közösségépítés 
heti 1 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoportag, érdeklődő 

Főnix Irodalmi Kör 
a magyar nyelv 

ápolása 

havi 1 alkalom 

(január-december) 
15 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

MILON Mozgásszín 
éleminőség 

javítása 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
18 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

Únió Színpad élményszerzés 
heti 1 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

Délibáb Nótaklub 
a magyar nóta 

népszerűsítése 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
15 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

Rozmaring Népdalkör hagyományőrzés 
heti 1 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

Debreceni Alkotó 

Képzőművészek 

bemutatkozási 

lehetőség 

havi 1 alkalom 

(január-december) 
15 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

Debreceni Új 

Fotóműhely 
ismeretszerzés 

havi 2 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

Maróthi György 

Pedagóguskórus 
közösségépítés 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
15 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

Szenior Örömtánc közösségépítés 
heti 3 alkalom 

(január-december) 
30 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 
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"Tájoló" Tűzzománc 

Szakkör 
 tehetséggondozás  

heti 1 alkalom 

(január-december) 
15 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoportag, érdeklődő 

Alföld Gyermekszínpad  tehetséggondozás  
heti 2 alkalom 

(január-december) 
25 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

Főnix Diákszínpad  tehetséggondozás  
heti 2 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

Főnix Gyermek- és 

Ifjúsági 

Néptáncegyüttes 

 tehetséggondozás, 

hagyományőrzés  

heti 5 alkalom 

(január-december) 
20 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag 

Debreceni 

Citerazenekar műsora 
élményszerzés 

1 alkalom 

(március)  
100 fő DEMKI Újkerti KH fellépő, látogató 

Iciri- piciri óvodai 

bábcsoportok 

találkozója 

élményszerzés 
1 alkalom 

(április)  
200 fő DEMKI Újkerti KH fellépő, látogató 

Maróthi György 

Pedagógus Kórus 60 

éves jubileuma 

bemutatkozási 

lehetőség, 

közösségfejlesztés 

1 alkalom 

(november)  
80 fő DEMKI Újkerti KH 

tag, meghívott, 

közreműködő, 

érdeklődő 

15 éves a DAK-

Jubileumi kiállítása 

bemutatkozási 

lehetőség 

1 alkalom 

(március)  
100 fő DEMKI Újkerti KH kiállító, látogató 

Tájoló Tűzzománc 

Szakkör Kiállítása 

bemutatkozási 

lehetőség 

1 alkalom 

(május)  
50 fő DEMKI Újkerti KH tag, érdeklődő, látogató 

Fotó Hónap Kiállítás 
bemutatkozási 

lehetőség 

1 alkalom 

(november)  
30 fő DEMKI Újkerti KH tag, érdeklődő, látogató 

Fiatal alkotók kiállítása 
bemutatkozási 

lehetőség 

1 alkalom 

(április)  
40 fő DEMKI Újkerti KH tag, érdeklődő, látogató 
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Hangfoglaló Workshop szakmai képzés 
havi 1 alkalom 

(január, február, március)  
30 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH 

meghívott, 

közreműködő, szervező, 

érdeklődő 

Hangfoglaló 

zárórendezvény 
élményszerzés 

1 alkalom 

(április)  
30 fő DEMKI Újkerti KH 

meghívott, 

közreműködő, szervező, 

érdeklődő 

Képzőművészeti tábor ismeretszerzés 
1 alkalom 

(július)  
30 fő DEMKI Tímárház érdeklődő 

Kirak'ART- kirakat 

kiállítás 

bemutatkozási 

lehetőség 

havi 1 alkalom 

(január-december)          
200 fő/alkalom 

DEMKI BAM, 

Debrecen belváros 
kiállító, látogató 

Nyitott műhely műtermi 

beszélgetés 

ismeretátadás, 

művészeti nevelés 

havi 1 alkalom 

(január-május, 

szeptember-november)          

10 fő/alkalom DEMKI BAM előadó, résztvevő 

Nyitott műhely 

workshop 

ismeretátadás, 

művészeti nevelés 

havi 1 alkalom 

(január-május, 

szeptember-november) 

10 fő/alkalom DEMKI BAM előadó, résztvevő 

Belvárosi 

Alkotóműhely online 
ismeretátadás 

havi 1 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom DEMKI BAM résztvevő 

GADE 

Grafikusművészek 

Ajtósi Dürer Egyesülete 

ismeretátadás 
heti 3 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom DEMKI BAM résztvevő 

Debreceni 

Képzőművészeti Céh 

Egyesület 

ismeretátadás 
heti 3 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom DEMKI BAM résztvevő 

Debreceni Népi 

Együttes csoportjai 

hagyományőrzés, 

ismeretátadás, 

tehetséggondozás 

heti 10 alkalom 

(január-május, 

szeptember-december) 

20 fő/alkalom 
DEMKI Homokkerti 

KH 
csoporttag 
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A 40 éves Nefelejcs 

Hímzőkör jubileumi 

kiállítása 

kulturális 

értékőrzés, 

bemutatás, 

ismeretátadás 

1 alkalom 

(október) 
500 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH 
csoporttag, látogató 

Csapókerti süveg 

Citerakör 

hagyományőrzés, 

ismeretátadás 

heti 1 alkalom 

(január-május, 

szeptember-december) 

 10 fő/alkalom 
DEMKI Homokkerti 

KH 
csoporttag, érdeklődő 

Citera oktatás MEA 

amatőr alkotók 

technikai 

fejlesztése 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom DEMKI Józsai KH 

oktató, tanuló, 

érdeklődő 

Maticska Jenő 

Képzőművészeti Kör és 

Korpela Matti Armas 

Kiállítása 

kulturális 

ismeretterjesztés 

1 alkalom 

(február) 
1200 fő DEMKI Józsai KH érdeklődő, látogató 

Nőnapi kiállítás 

bemutatkozási 

lehetőség, 

élményszerzés 

 1 alkalom 

(március) 
1200 fő DEMKI Józsai KH 

kiállító, érdeklődő, 

látogató 

Tenki Dezső 

grafikusművész 

kiállítása 

kulturális 

ismeretszerzés 

1 alkalom 

(március) 
1000 fő DEMKI Józsai KH érdeklődő, látogató 

Józsai Filmtár - Varga 

József 

bemutatkozási 

lehetőség, 

kulturális 

ismeretszerzés 

1 alkalom 

(március) 
40 fő DEMKI Józsai KH érdeklődő, előadó 
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Fafaragó kiállítás 

kulturális 

ismeretszerzés, 

bemutatkozási 

lehetőség 

1 alkalom 

(május) 
1200 fő DEMKI Józsai KH 

szervező, kiállító, 

érdeklődő, látogató 

"Judit eklektikája" - 

Molnár Judit Emma 

vénkerti alkotó 

kiállítása 

bemutatkozási 

lehetőség 

1 alkalom 

(január) 
100 fő 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
kiállító, látogató 

"És te, hogy vagy?" - a 

Per Pillanat Playback 

Társulat előadása 

bemutatkozási 

lehetőség 

1 alkalom 

(február) 
30 fő 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
előadó, résztvevő 

"Pillanat. Egy képet?" - 

Csala Dorottya 

fotókiállítása 

bemutatkozási 

lehetőség 

1 alkalom 

(február) 
100 fő 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
kiállító, látogató 

SAT Képzőművészeti 

Társaság kiállítása 

bemutatkozási 

lehetőség 

1 alkalom 

(március) 
100 fő 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
kiállító, látogató 

Neisz Katalin kiállítása 
bemutatkozási 

lehetőség 

1 alkalom 

(május) 
100 fő 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
kiállító, látogató 

Szerzői est - a Művészi 

Zene Kör koncertje 

bemutatkozási 

lehetőség 

1 alkalom 

(május) 
30 fő 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
előadó, résztvevő 

A Debreceni 

Képzőművész Céh 

Egyesület Művészeinek 

kiállítása 

bemutatkozási 

lehetőség 

1 alkalom 

(augusztus) 
100 fő 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
kiállító, látogató 

A Bokréta Foltvarró 

Kör kiállítása 

bemutatkozási 

lehetőség 

1 alkalom 

(december) 
100 fő 

DEMKI Borsos-villa 

KH 
kiállító, látogató 
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Tánc Világnapja közösségépítés 
1 alkalom 

(április) 
100 fő Haláp résztvevő, érdeklődő 

A tehetséggondozás és -fejlesztés 

feltételeinek biztosítása 
AFS magyar nyelvi 

klub 

fejlesztés, 

felzárkóztatás 

heti 1 alkalom 

(január-december) 
30 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház 

szervező, oktató, 

résztvevő, önkéntes 

Everest 

Mozgáskorlátozottak 

csoportja  

fejlesztés, 

közösségépítés 

havi 1 alkalom 

(január-december) 
24 fő/alkalom DEMKI Ifjúsági Ház tag, látogató 

Korona Gyermekrajz-

gyűjtemény- Kör 
ismeretszerzés alkalmanként 10 fő/alkalom DEMKI Újkerti KH csoporttag, érdeklődő 

Hangszeres 

élményelőadás 

bemutatkozási 

lehetőség, 

élményszerzés 

1 alkalom 

(március) 
80 fő DEMKI Újkerti KH fellépő, érdeklődő 

Népművészeti 

alkotótábor 

ismeretátadás, 

fejlesztés 

havi 2 alkalom 

(június, július) 
15 fő/alkalom DEMKI Tímárház előadó, résztvevő 

GADE Rajziskola 

amatőr alkotók 

technikai 

fejlesztése 

havi 1 alkalom 

(február-május, 

szeptember-november) 

10 fő/alkalom DEMKI BAM előadó, résztvevő 

Szünidei Matiné 
ismeretátadás, 

tehetséggondozás 

heti 1 alkalom 

(június, július)   
100 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH  
érdeklődő 

Varázskéz Rajzszakkör tehetséggondozás 
havi 1-2 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom DEMKI Józsai KH érdeklődő, oktató 

Hangversenysorozat 

általános iskolások 

számára 

tehetséggondozás, 

ismeretszerzés 

4 alkalom 

(március, május, október, 

december) 

80 fő/alkalom DEMKI Józsai KH résztvevő 
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Fiatal tehetségek 

bemutatkozása - a 

Fiatalok Európai Éve 

alkalmából 

tehetséggondozás 
1 alkalom 

(április) 
50 fő DEMKI Józsai KH 

résztvevő, előadó, 

érdeklődő, látogató 

Fiatal alkotók kiállítása 

és workshop - a 

Fiatalok Európai Éve 

alkalmából 

tehetséggondozás 
1 alkalom 

(április) 
1100 fő DEMKI Józsai KH 

résztvevő, kiállító, 

érdeklődő, látogató 

Gyermekrajz verseny és 

kiállítás 
tehetséggondozás 

1 alkalom 

(június) 
2000 fő DEMKI Józsai KH 

 kiállító, érdeklődő, 

látogató 

Szünidei szöszmötölő tehetséggondozás 
4 alkalom 

(augusztus)  
15 fő/alkalom DEMKI Józsai KH résztvevő, látogató 

Művészi Zene Kör 
ismeretátadás, 

művészeti nevelés 

heti 2 alkalom 

(január-június, 

szeptember-december) 

10 fő/alkalom 
DEMKI Borsos-villa 

KH 

oktató, csoporttag, 

érdeklődő 

Citerakör 
ismeretátadás, 

művészeti nevelés 

havi 1-2 alkalom 

(január-december) 
10 fő/alkalom 

DEMKI Nagymacsi 

KH 
csoporttag 

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

Virágudvar kulturális turizmus 
1 alkalom 

(augusztus) 
500 fő DEMKI Ifjúsági Ház 

fellépő, látogató, 

önkéntes segítő 

Debreceni Utcazene 

Napok 
kulturális turizmus 

1 alkalom 

(július) 
500 fő Debrecen belváros fellépő, látogató 

XIV. Országos 

Gyermek és Ifjúsági 

Népi kézműves 

Pályázat Vándorlegény 

Szakmai Találkozója 

bemutatkozási 

lehetőség 

1 alkalom 

(január) 
1000 fő DEMKI Tímárház kiállító, érdeklődő 
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Adventre hangolva- 

Kézműves kiállítás és 

vásár 

 helyi 

gazdaságfejlesztés 

1 alkalom 

(november)  
50 fő DEMKI Újkerti KH 

szervező, közreműködő, 

látogató 

Slambucfőző verseny 
 helyi 

gazdaságfejlesztés 

1 alkalom 

(október) 
50 fő 

DEMKI Homokkerti 

KH  
szervező, látogató 

Helyi vállalkozók 

fóruma 

 helyi 

gazdaságfejlesztés 
alkalmanként 20 fő/alkalom DEMKI Józsai KH érdeklődő 
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2. melléklet: Képzési terv 

Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház 

Képzési terv 

2022-2027 
 

Név Képzés megnevezése Képzés tartalma 
Képzés 

ideje  

Képzés 

helyszíne 

Képzés 

finanszírozása 

Halász D. János  
Államháztartási és 

vezetési ismeretek 

A képzés célja, hogy a résztvevő a menedzsment, azon belül a 

vezetés, valamint az intézmény gazdálkodásával összefüggő 

ismeretek elsajátításával hatékonyabban tudja működtetni és 

irányítani a jogszabályi és szakmai követelményeknek, valamint a 

fenntartói elvárásoknak megfelelően a közművelődési intézményt. 

Sajátítsa el azt a tudást, mely segítségével vezetőként képes lesz 

az intézményben előforduló problémás helyzetek megoldására, a 

munkatársak számára a megfelelő munkahelyi környezet 

megteremtésére. 

A képzés tematikája: Vezetési-szervezési alapismeretek, Vezetői 

tréning - vezetés a gyakorlatban, Pénzügyi, gazdasági és 

államháztartási ismeretek. 

2022-2023 Debrecen költségtérítéses 

Kapi Lászlóné 
Államháztartási és 

vezetési ismeretek 

A képzés célja, hogy a résztvevő a menedzsment, azon belül a 

vezetés, valamint az intézmény gazdálkodásával összefüggő 

ismeretek elsajátításával hatékonyabban tudja működtetni és 

irányítani a jogszabályi és szakmai követelményeknek, valamint a 

fenntartói elvárásoknak megfelelően a közművelődési intézményt. 

Sajátítsa el azt a tudást, mely segítségével vezetőként képes lesz 

az intézményben előforduló problémás helyzetek megoldására, a 

munkatársak számára a megfelelő munkahelyi környezet 

megteremtésére. 

A képzés tematikája: Vezetési-szervezési alapismeretek, Vezetői 

tréning - vezetés a gyakorlatban, Pénzügyi, gazdasági és 

államháztartási ismeretek. 

2022-2023 Debrecen költségtérítéses 
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Soltész Dolóresz 

Brigitta 

Közösségszervezés 

szakmai 

gyakorlatvezető 

A képzés célja a közművelődési szervezetekben dolgozó 

tapasztalt szakemberek felkészítése, hogy a közösségszervezési 

gyakorlatukat töltő felsőoktatási résztvevők szakmai gyakorlatát 

professzionálisan tudják vezetni. Megismerjék a kulturális 

szakembereknek szóló képzések tartalmát, a résztvevők 

kompetenciáit, hogy képesek legyenek számukra olyan 

feladatokat adni, amelyekkel a hivatásukhoz szükséges gyakorlati 

készségeiket, kompetenciáikat, attitűdjeiket fejleszthetik. 

A képzés tematikája: A közművelődési feladatellátás képzési és 

továbbképzési rendszere; Az elvárt szakmai kompetenciák 

rendszere és az ehhez kapcsolható gyakorlati feladatok; A 

szakmai gyakorlat sajátosságai, lehetséges feladatok, 

dokumentációja, az eredményesség mérése. 

2022 

Nemzeti 

Művelődési 

Intézet 

Debrecen 

támogatott 

Enyedi Imre 

Attila 

Közösségszervezés 

szakmai 

gyakorlatvezető 

A képzés célja a közművelődési szervezetekben dolgozó 

tapasztalt szakemberek felkészítése, hogy a közösségszervezési 

gyakorlatukat töltő felsőoktatási résztvevők szakmai gyakorlatát 

professzionálisan tudják vezetni. Megismerjék a kulturális 

szakembereknek szóló képzések tartalmát, a résztvevők 

kompetenciáit, hogy képesek legyenek számukra olyan 

feladatokat adni, amelyekkel a hivatásukhoz szükséges gyakorlati 

készségeiket, kompetenciáikat, attitűdjeiket fejleszthetik. 

A képzés tematikája: A közművelődési feladatellátás képzési és 

továbbképzési rendszere; Az elvárt szakmai kompetenciák 

rendszere és az ehhez kapcsolható gyakorlati feladatok; A 

szakmai gyakorlat sajátosságai, lehetséges feladatok, 

dokumentációja, az eredményesség mérése. 

2022 

Nemzeti 

Művelődési 

Intézet 

Debrecen 

támogatott 



3 
 

Szabó Katalin 
Közösségszervezés 

szakmai 

gyakorlatvezető 

A képzés célja a közművelődési szervezetekben dolgozó 

tapasztalt szakemberek felkészítése, hogy a közösségszervezési 

gyakorlatukat töltő felsőoktatási résztvevők szakmai gyakorlatát 

professzionálisan tudják vezetni. Megismerjék a kulturális 

szakembereknek szóló képzések tartalmát, a résztvevők 

kompetenciáit, hogy képesek legyenek számukra olyan 

feladatokat adni, amelyekkel a hivatásukhoz szükséges gyakorlati 

készségeiket, kompetenciáikat, attitűdjeiket fejleszthetik. 

A képzés tematikája: A közművelődési feladatellátás képzési és 

továbbképzési rendszere; Az elvárt szakmai kompetenciák 

rendszere és az ehhez kapcsolható gyakorlati feladatok; A 

szakmai gyakorlat sajátosságai, lehetséges feladatok, 

dokumentációja, az eredményesség mérése. 

2022 

Nemzeti 

Művelődési 

Intézet 

Debrecen 

támogatott 

Dr. Czárné 

Belgyár Szilvia 

Közösségszervezés 

szakmai 

gyakorlatvezető 

A képzés célja a közművelődési szervezetekben dolgozó 

tapasztalt szakemberek felkészítése, hogy a közösségszervezési 

gyakorlatukat töltő felsőoktatási résztvevők szakmai gyakorlatát 

professzionálisan tudják vezetni. Megismerjék a kulturális 

szakembereknek szóló képzések tartalmát, a résztvevők 

kompetenciáit, hogy képesek legyenek számukra olyan 

feladatokat adni, amelyekkel a hivatásukhoz szükséges gyakorlati 

készségeiket, kompetenciáikat, attitűdjeiket fejleszthetik. 

A képzés tematikája: A közművelődési feladatellátás képzési és 

továbbképzési rendszere; Az elvárt szakmai kompetenciák 

rendszere és az ehhez kapcsolható gyakorlati feladatok; A 

szakmai gyakorlat sajátosságai, lehetséges feladatok, 

dokumentációja, az eredményesség mérése. 

2022 

Nemzeti 

Művelődési 

Intézet 

Debrecen 

támogatott 
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Tasnádi-Némethi 

Melinda 

Közösségszervezés 

szakmai 

gyakorlatvezető 

A képzés célja a közművelődési szervezetekben dolgozó 

tapasztalt szakemberek felkészítése, hogy a közösségszervezési 

gyakorlatukat töltő felsőoktatási résztvevők szakmai gyakorlatát 

professzionálisan tudják vezetni. Megismerjék a kulturális 

szakembereknek szóló képzések tartalmát, a résztvevők 

kompetenciáit, hogy képesek legyenek számukra olyan 

feladatokat adni, amelyekkel a hivatásukhoz szükséges gyakorlati 

készségeiket, kompetenciáikat, attitűdjeiket fejleszthetik. 

A képzés tematikája: A közművelődési feladatellátás képzési és 

továbbképzési rendszere; Az elvárt szakmai kompetenciák 

rendszere és az ehhez kapcsolható gyakorlati feladatok; A 

szakmai gyakorlat sajátosságai, lehetséges feladatok, 

dokumentációja, az eredményesség mérése. 

2022 

Nemzeti 

Művelődési 

Intézet 

Debrecen 

támogatott 

Miklódi - Simon 

Zsófia 
Kulturális marketing 

A szakmai továbbképzés célja, olyan felelős beosztású kulturális 

szakemberek képzése, akik a piaci szemléletmód és a korszerű 

marketing ismeretek elsajátításával képesek lesznek a 

közművelődési gyakorlatban is alkalmazni márkamenedzsment 

stratégiákat, eszközöket az irányításuk alá tartozó szervezetben, a 

helyi identitás erősítése, valamint a helyi értékek eredményes 

közvetítése érdekében. Kiemelt cél a kulturális 

marketingtevékenység és márkázás tudatosságának, 

tervezhetőségének, minőségorientációjának megalapozása, 

fejlesztése. 

A képzés tematikája: Marketing ismeretek; Marketing és 

kreativitás (tréning), Marketingtervezés, Kommunikáció-tervezés; 

Márkaépítési ismeretek; Márka, közösség, identitás, 

Márkastratégiai döntések; A márkázás alapelemei. 

2022 

Nemzeti 

Művelődési 

Intézet 

Debrecen 

támogatott 
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Tóthné Harcos 

Kitti 

Digitális kompetenciák 

a közművelődésben 

A képzés célja a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti és 

tömegkommunikációs szervezetekben dolgozó szakemberek 

informatikai kompetenciáinak fejlesztése, ezáltal segítésük a 

mindennapi munkavégzés során felmerülő informatikai feladatok 

és problémák professzionális és hatékony megoldásában. 

Megismerjék a munkájuk során használt és használható 

nélkülözhetetlen programok alapvető tartalmát és funkcióit, és 

képesek legyenek ezek önálló használatára, önmaguk folyamatos 

fejlesztésére. 

A képzés tematikája: Microsoft Word program közművelődésbeni 

használatának és alapvető funkcióinak megismerése, szövegek 

formázásának gyakorlása; Microsoft Excel közművelődésbeni 

használatának és alapvető funkcióinak megismerése, a nyert 

adatok értelmezési lehetőségeinek és grafikai megjelenítésének 

elsajátítása; Microsoft PowerPoint közművelődésbeni 

használatának és alapvető funkcióinak megismerése, a 

prezentáció módszertani alapjainak elsajátítása és gyakorlása, 

Google alkalmazások közművelődésbeni használatának, alapvető 

funkcióinak és az abban rejlő lehetőségek megismerése. 

2022 

Nemzeti 

Művelődési 

Intézet 

Debrecen 

támogatott 

 




