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1.

A Csapókerti Gitárklub 10 évvel ezelőtt jött létre Dr. Papp
Sándor főiskolai docens-gitárművész kezdeményezésére, olyan
fiatal iskoláskorú diákok oktatása céljából, akik szeretnének a
klasszikus gitáron zenét tanulni. A gitárklub rendszeresen
szerepel a Csapókerti Közösségi Ház programjain
A Debreceni Művelődési Központ Csapókerti Közösségi Házában működő Csapókerti Gitárklub 2019. évi közművelődési programjának
2019.04.25. Csapókerti Gitárklub
(szomszédsági napok, kiállítások, rendezvények). A klubból
támogatása.
2019.12.31.
alakult gitárzenekar fellép klasszikus és könnyűzenei
repertoárjával a város és a régió különböző rendezvényein. A
tanulók közül egy diák a zenei pályát választotta hivatásul, és
jelenleg már diplomás gitártanárként dolgozik, illetve visszajár
hozzánk fellépések alkalmával.

320 000

160 000

Dr. Papp
Sándor

4033 Debrecen
Süveg u. 3.

2.

1. A Csapókerti Kertbarát Kör 2019.02.09. napján megtartotta a Városi Bor és Megyei Pálinka versenyét. Ezen belül a részvevő díjazottak
helyezésükért kupát illetve oklevelet kaptak. A bor bírálok, pálinka bírálók ajándékcsomagban részesültek. Az eseményhez illő vendéglátásban
részesítettük a versenyzőket és az érdeklődőket.
Csapókerti Kertbarát 2. Szakmai kirándulás az Északi Középhegységbe. A bor kultúrához kapcsolódó nevezetességek meglátogatása.
Kör
3. A határon átnyúló interreg szakmai kapcsolat ápolása az Érmelléki Térség szőlő termelőjével és borászával, Kovács Lajossal. A történelmi
borvidékhez tartozó Bakator szőlőfajta tulajdonságainak és termesztés technológiájának megismerése Kovács Lajos segítségével.
4. Meghívott szakmai előadók díjazásának kifizetése. A foglalkozások színvonalas lebonyolítása érdekében a számítógépes háttér biztosítása,
úgymint laptop és projektor vonatkozásában.

A kör hagyományos tevékenységén kívül tagjai részt vesznek a
DMK Csapókerti Közösségi Ház környékének parkosításában,
2019.01.01. 2009-től minden évben a kör majd minden tagja a debreceni
2019.12.31.
Liget téri sövény- és faültetésben, az elültetett növények
utógondozásában.

501 715

250 857

dr. Sápi
Levente

4033 Debrecen
Süveg u. 3.

3.

1. A Csapókerti Közművelődési Egyesület és a Páholy Ifjúsági Színház együttműködésével a Debrecenben 2019. június 02. napján
megrendezésre kerülő a párizsi Notre-Dame című előadást támogatjuk. Ezért a Csapókerti Közművelődési Egyesület térítésmentes belépő jegyet
biztosít 20 fő részére az előadás megtekintésére.
2. A Csapókerti Közművelődési Egyesület kutató munkát kezdett 2019. évben, az Egyesület történetére vonatkozóan. Ezt 2019. szeptember 30.
napjáig brossúra, könyvecske formájában szeretnénk megjelentetni. A könyvecske anyagát ismeretterjesztő előadásokon keresztül kívánjuk a
csapókerti emberekkel megismertetni. Az egyesület alakulását eddig 1985-re tették. Kutatásaink során tudjuk igazolni, hogy az egyesület ettől
korábban alakult. Ennek a történetét kívánjuk a csapókertiek és a debreceniek tudomására hozni ezzel a kiadvánnyal. Oldalszámtól függően, de
szeretnénk legalább 300 példányban elkészíttetni.
3. Egyesületünk szervezi az Olvasókörök Szövetségének Országos Tavaszi találkozóját. Ezen a rendezvényen nemcsak magyarországi, hanem
határon túli, a magyarságukat és a magyar hagyományokat őrző és ápoló szervezetek is részt vesznek.

A Csapókerti Közművelődési Egyesület 1985-ben jött létre. Fő
tevékenysége a térség közművelődési tevékenységének
fejlesztése, kulturális, ismeretterjesztő közösségi programok
2019.03.24. szervezése. A városrész közösségi életének, közművelődésének
2019.12.31.
szervezése. Együttműködünk a DMK Csapókerti Közösségi
Házával és a Csapókerti Baráti Körrel. Közös programokat,
rendezvényeket szervezünk.

1 667 900

833 950

Matkó
Mária

4033 Debrecen
Süveg u. 3.

A Csapókerti Pávakör 2019. évi programjainak támogatása.

A népdal szeretete tartja össze a debreceni Csapókerti Pávakört.
Tagjaink mindent megtesznek azért, hogy ápolják a
néphagyományokat és felelevenítsék a kevésbé közismert
népdalokat. Törekvésük, hogy sok, értékes, feledésbe merült
magyar népdalt ismerjenek, tanuljanak meg és stílusosan elő
tudják adni az öt népzenei dialektusból válogatva. A Csapókerti
2019.04.24. Pávakör rendszeres résztvevője a megyei, regionális és országos
2019.12.31.
népzenei találkozóknak. A KÓTA országos népzenei minősítőjén
rendszeresen arany minősítést érnek el. Továbbra is szeretnék
ezt a csodálatos népdalkincset ápolni, terjeszteni és átadni az
utánuk következő nemzedéknek. Fennállásunk óta sok
feledhetetlen élménnyel gazdagodtak. Számtalan emlékezetes
fellépésben, versenyzésben, megmérettetésben volt részük.

390 000

195 000

4.

Csapókerti
Közművelődési
Egyesület

Csapókerti Pávakör

4032 Debrecen
0 Tessedik utca
175.

Javasolt
támogatás

5.

Debreceni Vasutas
Művészeti
és II. Rákóczi Ferenc emlékév
Kultúrális Egyesület

Az egyesület 2005-ben alakult, azzal a céllal, hogy a VOKE
Egyetértés Művelődési Központja mellett segítséget nyújtson
más vasutas és más önszerveződő közösségek megalakulásához
és
munkájához.
Tevékenységi
körébe
sorolta
az
ismeretterjesztést, a nevelést, oktatást, a művészeti oktatást és 2019.01.02. készségfejlesztést, kulturális tevékenységet, valamint a 2019.12.31.
hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi esélyegyenlőség
elősegítését. Így részt vett az egyesület a Vasútmodell kiállítás
szervezésében, a Maticska Jenő Képzőművészeti kör
munkájának segítésében, stb.

788 000

388 000

6.

A hollandiai Dorcas-t 1983-ban hozta létre Dirk Jan Groot
keresztény ember, aki a Máté Evangéliuma 25. része alapján
A Dorkász Szolgálat 15 településen több, mint 40 gyülekezettel és intézménnyel együttműködve valósítja meg fejlesztő programjait határon innen elhívást kapott a szegények és rászorulók elérésére. A családi
és túl magyarországi támogatók segítségével. Kiemelt célcsoportjai közé tartoznak a rászoruló családok, hátrányos helyzetű gyermekek és a házukban elinduló szervezet az évtizedek során egy nemzetközi
nehéz körülmények között élő idősek. A Dorkász táborokat úgy terveztük, hogy a nyári időszakban a hátrányos helyzetű családok gyermekeit szervezetté nőtte ki magát, 20 országban található irodája, több
fogadják, akiknek nincs lehetősége nyaralásra, utazásra. Ezek a táborok egy hétig változatos programokat biztosítanak számukra, beleértve a száz projektet valósítanak meg Afrikában, Közel-Keleten és
Dorkász
Szolgálat
sportot, a játékokat és a kézművességet. Minden Dorkász tábor szeretné kommunikálni Isten szeretetét a gyerekek felé, így a keresztény Kelet-Európában. 1991-ben alapították meg a magyarországi 2019.06.01. Közhasznú
környezet, a tanítás és a lelkiség kulcsfontosságú és középpontban áll a táborok életében. A Dorkász táborok barátságos és szórakoztató szervezetet, melynek telephelye a Debrecen mellett található 2019.08.31.
Alapítvány
környezetet biztosítanak a gyermekek számára, szeretnénk elfeledtetni az otthoni gondokat, távol a napi küzdelmektől, amikkel szembe kell Erdőspuszta. A Dorkász Pihenőközpont 5,5 hektáron biztosít
nézniük. Az ő részükre terveztünk be az idei évben 3 tábort. Saját erőként az Alapítvány tulajdonában lévő Dorkász Pihenőközpontot tudjuk lehetőséget a sportolásra, táborozásra és konferenciák
biztosítani Erdőspusztán, amely 5,5 hektáron nyújt lehetőséget a sportolásra, táborozásra és konferenciák szervezésére. Mindhárom táborunk szervezésére. A magyar Dorkász kuratóriuma felekezetközi
művészeti vezetője Ineke Ruiter művészterapeuta, szakember, aki Hollandiából érkezik és évek óta részt vesz az alapítványi táborok vezetésében. egyházi és laikus vezetőkből áll, 2016.01.01-től önálló
közhasznú alapítványként működik, a holland testvérekkel a mai
napig jó kapcsolatot ápol.

10 928 854

5 464 427

7.

1986-ban alakult az Életfa Idősek Klubja a Csapókerti
Közösségi Házban. Jelenleg 25 fős taglétszámmal működő
közösség. A klub vezetője Váradi Jánosné nyugdíjas pedagógus,
szakvizsgázott szociálpedagógus. A klub célja, hogy a
városrészben élő idős korosztály számára biztosítsa a szabadidő
tartalmas eltöltését, átsegítse a tagjait az időskor nehézségein. A
csoport nyitva áll a város más részéről érkezők előtt is.
Tevékenységünket munkaterv alapján végezzük. A programok
A Pályázat célja: a Debreceni Művelődési Központ Csapókerti Közösségi Házában működő Életfa Idősek Klubja 2019. évi közművelődési
2019.04.17. Életfa Idősek Klubja
összeállításánál figyelembe vesszük a tagok igényeit, kéréseit.
programjainak támogatása.
2019.12.31.
Programjaink között kiemelten szerepel kulturális örökségünk
ápolása, az aktuális kulturális és történelmi évfordulókról való
megemlékezés. A programok megvalósításának módszerei:
kiállítás és múzeumlátogatás, kirándulás, vetített képes útibeszámoló, manuális foglalkozás, orvosi tanácsadás,
ajándékkészítés, műsorok összeállítása, baráti találkozók más
belföldi és határainkon túli idős-klubbal, ünnepi alkalmak, és
sok-sok beszélgetés.

285 000

142 500

Kardos
Ilona

4034 Debrecen
Faraktár u. 67.

Kiss Ábel
Lukács

4002 Debrecen
Erdőspuszta 2.

Váradi
Jánosné

4033 Debrecen
Víztorony utca
19

8.

A Főnix Diákszínpad Egyesület tulajdonképpen két színpadot
képvisel: az 1983-ban alakult Főnix Diákszínpadot és az 1978I. Jubileumi fellépés (40/35 évesek lettünk) a Kölcsey Debreceni Tavaszi Fesztiváljának Gyermeknapján- az elmúlt 40/35 év sikereiből és 2 ban alakult Alföld Gyermekszínpadot. Mindkét színpad
vadonatúj bemutató kortárs debreceni szerző tollából/Dankó Csaba: Bénák előnyben c. bohózata kiskamaszonak és Haverkák, avagy... (színjáték megalakulásától kezdve a magyar diák- és gyermekszínjátszás
kamaszoknak)
élvonalába tartozott/tartozik. (Több fődíj, megosztott fődíj,
nívódíjak, külföldi fellépések és a Magyar Televízió 6 felvétele
II. Fellépés a Debreceni Virágkarnevál Galiba Fesztiválján: Lúdas Matyi (sulikomédia), A rátóti csikótojás (magyar népmese)
bizonyítja a fentieket.) A Főnix Diákszínpad 1990 nyarától, az
Főníx Diákszínpad
2019.05.01. Alföld Gyermekszínpad a 2000. év őszétől tartozik a Debreceni
Egyesület
2019.12.20.
III. A Magyar Népmese Napján: 3 Mátyás király-történet
Művelődési Központhoz, illetve annak elődeihez. Mindkét
együttes művészeti vezetője a kezdetektől fogva Várhidi Attila
IV. Advent és Karácsony tiszteletére: Tarcsai Szabó Tibor: Álmaidban majd eljövök újra (karácsonyi sürgető)
Csokonai-díjas rendező. A színpadok rendszeresen játszanak
Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében, Debrecenben főleg a
Magyarországi ősbemutató!
kiemelt kulturális rendezvényeken, mint például a Debreceni
Virágkarnevál Galiba Fesztiválján és a Déri Múzeum által
rendezett Mézeskalács Fesztiválon.

880 000

9.

Főnix Gyermek és
Ifjúsági
A Főnix Néptáncegyüttes kulturális programjai a Csapókertben
Néptáncegyüttes

A Főnix Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyüttes célja és
tevékenységei a népművészet és néphagyomány iránt érdeklődő
gyerekek, gyerek-közösségek, és az őket támogató felnőttek
összefogása, tevékenységük segítése, a néptánc és a népi kultúra
értékeinek
megismertetése,
megőrzése,
ápolása, 2019.03.01. továbbfejlesztése, a magyar és más nemzetiségű gyerekek 2019.12.31.
közötti kapcsolatok kiépítése, találkozók, tapasztalatcserék,
táborok szervezése, lebonyolítása. Kiemelkedő rendezvényeink:
Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál, Hajdú-Bihar Megyei
Néptánctábor, Balatonszemesen, Országos Karikázó Fesztivál.

1 310 000

Törökné
655 000 Csécs
Lenke

10.

Az egyesület két fontos célra szeretné fordítani a támogatást eredményes pályázata esetén. Egyrészt a GADE az idén 15. alkalommal rendezi
meg balatoni nemzetközi művésztelepét elsősorban debreceni, de az ország más városaiban élő és alkotó, valamint két japán (toyamai) művésznő
részvételével. A szakmai munkát kiegészítő rendezvényekkel tesszük színesebbé: rövidebb és hosszabb kirándulások során a környék
nevezetességeivel ismerkednek meg a teleptagok. Ennek és a teljes ellátás fejében a művészek alkotásokat hagynak Paloznakon, a tábornak helyet
adó településen, illetve az egyesület grafikai gyűjteményét gazdagítják. A pályázaton elnyert támogatást a teljes tíznapos működés költségeire szállás, étkezés, programok, anyagok, eszközök - szeretnénk fordítani, ami a Kulturális Alap támogatása nélkül biztos, hogy meghiúsul, pedig
Grafikusművészek
ennek a kerek évfordulót ünneplő, jubileumi tábornak a megvalósítása most különösen fontos számunkra. Másrészt az egyesület grafikai
Ajtósi
Dürer
gyűjtemény létrehozását tervezi, mely a tagok jó színvonalú munkáit (3-5 példány/fő) jelenti, illetve időben a régi debreceni grafikákat is
Egyesülete Debrecen
felkarolnánk az utóbbi 100 év távlatában. Ezt a munkát már elkezdtük, egy kis ízelítőt már tudunk mutatni belőle egy 2018 decemberében
elkészült katalógus formájában, amit a DMK hathatós segítsége és közreműködése tett lehetővé. Az a sajnálatos tény, hogy az utóbbi 30 évben a
helyi múzeumok nem vásároltak az egyesülettől grafikákat igazán indokolttá teszi ezt a törekvésünket. A múzeumi feltételeknek megfelelően
szeretnénk foglalkozni a gyűjtéssel, tehát digitalizálás, leltározás, műtárgyjegyzék készítése stb. terén. E sikeres pályázat sokat segítene mind a
gyűjtőmunkában, mind a rendszerezésben. Az egyre bővülő kollekciót szeretnénk bemutatni 2020 őszén minél szélesebb körben, méltó helyszínen
az egyesület fennállásának és működésének 20. évfordulóján a saját anyagunk mellett a jubileumi évünk keretében.

Az egyesület 2000 óta tartó tevékenységében egyfelől az
európai, hazai és helyi klasszikus grafikai értékek tisztelete
köszön vissza, másfelől a szellemi folytonosságot jelzi az
egykori debreceni Ajtósi Dürer Céh működésével. Küldetésének
alapmotívuma a grafika művelésének népszerűsítése a
sokszorosító technikák mellett a modernkori, művészi igényű
számítógépes műfajokkal együtt. A tagok alkotómunkájának
bemutatása érdekében eddig több mint félszáz kiállítás és 2018.01.01. különböző művészeti projekt valósult meg helyi, országos és 2019.12.31.
külföldi helyszíneken egyaránt. Különösen fontos, hogy az
egyesület saját művésztelepet működtet a Balatonon és
környékén,
Balatonfüred,
Paloznak
és
Debrecen
önkormányzatainak támogatásával. Emellett a Debreceni
Művelődési Központtal való együttműködésnek köszönhetően
létrejött egy állandó grafikai műhelymunka lehetőségét kínáló
szakmai bázis, a Belvárosi Alkotóműhely (BAM).

3 000 000

500 000

440 000

Várhidi
Attila

Tamus
István

4024 Debrecen
Kossuth utca 1.

4033 Debrecen
Süveg u. 3.

4025 Debrecen
Hatvan u. 1.

11.

Szövetségünkhöz 80 tagszervezet tartozik Hajdú-Bihar
megyéből és Debrecenből. Szervezetünk fő tevékenysége a
nyugdíjasok érdekképviselete, valamint kulturális, sport,
szabadidős programok, ismeretterjesztő előadások, ünnepi
megemlékezések szervezése, hagyományaink ápolása, őrzése és
tovább adása, fogyasztóvédelmi és jogi tanácsadás.
Hajdú-Bihar Megye
Megemlékezünk és koszorúzunk nemzeti ünnepeinken,
Már 13. alkalommal rendezzük meg a "Kárpát-medencei Katonadalok Fesztiválját" a honvédség közreműködésével. Megyénkből, más megyéből
és
Debrecen
megemlékezünk hazánk és városunk híres szülötteinek
és a határon túli fellépőkkel együtt 500-600 fő megjelenésére számítunk. Célunk a közösségépítés, hagyományaink ápolása, más tájegységek
2019.08.01. Nyugdíjas
évfordulóiról. Részt veszünk a hozzánk tartozó, valamint a
bemutatkozása. Olyan katonadalokat hallhatunk, amiket még a közreműködő katonák sem ismernek. A megjelenteket megvendégeljük, a
2019.12.31.
Szervezeteinek
határon túli nyugdíjas szervezetek rendezvényein, segítünk
fellépőket díjazzuk.
Szövetsége
annak szervezésében és rendezésében. Fesztiválokat szervezünk,
úgy mint kórus-, magyar nóta és népdal, vers és prózamondó,
tánc, színjátszó, katonadalok stb. fesztiválok. Sport és
egészségnapokat szervezünk, minden évben két alkalommal
klubvezetők és vezetőségi tagok részére 3 napos csapatépítő
továbbképzést szervezünk. Már évek óta az Aranybika Bartók
terme ad helyet a "Kárpát-medencei nyugdíjas találkozónak".

350 000

175 000

Molnár
Ferencné

4026 Debrecen
Bethlen u. 14.

12.

A Hajdú-Bihari Zenei Együttesek Egyesülete (továbbiakban:
Egyesület) céljai:
- az egyetemes zenekultúra (népzene, műzene, világi és egyházi
zene) értékeinek feltárása és ápolása, kiemelkedő szerepet
biztosítva a magyar zenei értékeknek,
- éneklő és muzsikáló közösségek tevékenységének támogatása,
- énekkari és zenekari találkozók, fesztiválok szervezése,
szakmai műhelyek létrehozása, továbbképzések támogatása,
- nemzetközi kapcsolatok ápolása, kapcsolattartás a nemzetközi 2019.04.01. fesztiválok és versenyek szervezőivel.
2019.12.31.
Az Egyesület az alábbi tagozatok tevékenységét koordinálja:
felnőtt énekkari, ifjúsági énekkari, népzenei, egyházzenei és
zenekari tagozat. Ezen tagozatok az Egyesület év végi
közgyűlésén számolnak be munkájukról. A felnőtt énekkari
tagozat 22 kórust foglalt magában, a Megyei Kórusfórumon
találkoznak. Több kórus vesz részt rendszeresen országos és
nemzetközi versenyeken, találkozókon. Az ifjúsági tagozat
Éneklő Ifjúság minősítő hangversenyeket rendez.

2 260 000

715 000

Deményi
Sarolta

4225 DebrecenJózsa Telek u
21.

Hajdú-Bihari
Egyesület

Zenei

A Hajdú-Bihari Zenei Egyesület 2019. évi programjai

13.

14.

15.

Harmónia
Alapítvány

A "HARMÓNIA" Alapítvány a Debreceni Majorette Együttes munkájának támogatását, és az ehhez kapcsolódó rendezvények szervezését tűzte
célul, elsődleges feladatai között szerepel a kulturális tevékenység, illetve a társadalmi szerepvállalás keretén belül a helyi közösségépítés és
értékmegőrzés. A közösségépítés kiteljesedése a szakmai megmérettetés csúcsán, az együttes minősítésén mérhető le igazán, a fegyelem,Az 1991-ben alakult Harmónia Alapítvány célja a fúvószene és
figyelem, összetartás, csapatszellem, egymásra figyelés tekintetében is.
a mazsorett megismertetése, megszerettetése, minél szélesebb
2019. április 14-én, vasárnap délután 16.00 órakor, ötödik alkalommal minősül a Debreceni Majorette Együttes felnőtt csoportja.
körben való elterjesztése. A szervezet feladata a Debreceni2019.04.01. A Minősítő Gála az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban kerül megrendezésre. A minősítés a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség Majorette Együttes magas színvonalon történő működtetése, 2019.12.31.
szabályai szerint történik, országos zsűri értékelésével. A látványos programban fellép az Együttes apraja és nagyja, sőt a mazsorettes Anyukák
rendezvények, országos fesztiválok, továbbképzések szervezése,
senior csoportját is köszönthetjük. A bemutatott koreográfiák hűen tükrözik az oktatók alkotó fantáziáját, kreativitását. A mazsorett csoportok illetve az utánpótlás nevelése.
vezetői: Jónásné Bacsó Mónika és Kissné Szabó Beatrix Nívódíjas mazsorett oktatók. Az Együttes művészeti vezetője: Dr. Tóthné Rozsályi Judit
Nívódíjas táncpedagógus és mazsorett oktató.

740 000

370 000

4034 Debrecen
0 Nógrádi
Mátyás u. 27.

Harmónia
Alapítvány

A "HARMÓNIA" Alapítvány a Debreceni Majorette Együttes munkájának támogatását, és az ehhez kapcsolódó rendezvények szervezését tűzte
célul, elsődleges feladatai között szerepel a kulturális tevékenység, illetve a társadalmi szerepvállalás keretén belül a helyi közösségépítés és
értékmegőrzés.
Tartás, kitartás, összetartás ez a három T, mely visszaköszön az Együttes ÉVZÁRÓ GÁLA műsorában, csakúgy, mint a fegyelem, figyelem,
csapatszellem, egymásra figyelés is.
A Debreceni Majorette Együttes ÉVZÁRÓ GÁLA műsora 2019. június 16-án, vasárnap délután 16.00 órakor kerül megrendezésre az Oláh
Gábor utcai Sportcsarnokban.
A show programban fellép az Együttes apraja és nagyja, sőt a mazsorettes Anyukák senior csoportja is bemutatkozik.
A látványos koreográfiák hűen tükrözik az oktatók alkotó fantáziáját, kreativitását.
A mazsorett csoportok vezetői: Jónásné Bacsó Mónika és Kissné Szabó Beatrix Nívódíjas mazsorett oktatók.
Az Együttes művészeti vezetője: Dr. Tóthné Rozsályi Judit Nívódíjas táncpedagógus és mazsorett oktató.

Az 1991-ben alakult Harmónia Alapítvány célja a fúvószene és
a mazsorett megismertetése, megszerettetése, minél szélesebb
körben való elterjesztése.
2019.04.01. A szervezet feladata a Debreceni Majorette Együttes magas
2019.12.31.
színvonalon történő működtetése, rendezvények, országos
fesztiválok, továbbképzések szervezése, illetve az utánpótlás
nevelése.

600 000

300 000

4034 Debrecen
0 Nógrádi
Mátyás u. 27.

Az alapítvány célja olyan alapfokú művészeti iskola létrehozása
és fenntartása, amely általános iskolás gyermekek művészeti,
elsősorban néptánc-oktatását végzi. Az alapítvány által
fenntartott alapfokú művészeti iskola tevékenységével hozzájárul
ahhoz, hogy a magyar néptánc-hagyományok, motívumok a
jövő
nemzedéke
számára
kulturális
örökségként
fennmaradjanak. Az alapítvány által fenntartott művészeti
2019.01.03. iskola célja, hogy az iskolás korúak megismerjék és megtanulják
2019.12.30.
a magyar néptáncok egyes típusait, fellépéseikkel , műsoraikkal
bemutassák a magyar néptáncművészeti hagyományokat, s
ezáltal erősítsék a magyarság tudatukat. Az Alapítvány célja
továbbá, hogy különböző rendezvények, találkozók, kapcsolatok
keretében és segítségével, az ezekben való aktív részvétellel
megvalósulhasson a magyar néptánc megőrzése, oktatása és
bemutatása.

618 200

Törökné
309 000 Csécs
Lenke

Hungaricum
Művészeti Közhaszn XV: Főnix AMI gála szervezése, lebonyolítása
Alapítvány

4029 Debrecen
Domb u. 20.

16.

Józsai
Díszítőművészeti
Szakkör

A szakkör 1982 óta működik folyamatosan Józsán. 15-20 fő a
taglétszám. Hetente egyszer találkozunk, amikor az épp aktuális
hímzés tudnivalóit, színezését, öltéseit tanuljuk meg.
Megalakulásunk 35 éves évfordulójára elkészítettük az
önkormányzat anyagi segítségével a Kárpát-medence minden 2019.08.15. általunk ismert hímzésének mintakendőit, 64 darabot, azok 2019.10.15.
leírását. Mindezt mobil térképre raktuk, hogy bárhol
bemutatható legyen és a Józsi Közösségi Háznak adományoztuk.
Rendszeresen járunk gyűjtőútra, azt ott tapasztaltakat
feldolgozva, alkotásainkat a Közösségi Házban kiállítjuk.

600 000

200 000

Bátori
Józsefné

4225 DebrecenJózsa
Szentgyörgyfal
vi u 9.

17.

Az Egyesület 2003-ban alakult. Tagjai sorába azok a
látássérültek léphetnek, akik legalább 67 %-os látáskárosodással
rendelkeznek. Taglétszámunk kb. 1.500 fő.
Kulturális esélyegyenlőség biztosítása az információkhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtésével. Ezt segíti elő a naprakész és pontos
Látássérültek ÉszakElsősorban tagjainknak érdekvédelmét és képviseletét valamint
információhoz való jutás, olyan a vak és gyengénlátó emberek számára is megfelelő formátumokban, amelyet akadálymentesen használhatnak.
2019.05.01. alföldi
Regionális
életviteli nehézségeikkel kapcsolatos ügyeik intézését látjuk el.
Egyik legfontosabb feladatunknak tűztük ki azt, hogy olyan speciális formátumban biztosítjuk a Debreceni Körzeti Csoporthoz tartozó 208 vak
2019.11.30.
Egyesülete
Szolgáltatásaink hatékonyabb szervezése érdekében hat
és gyengénlátó ember részére az információt, amely esetében megvalósul az egyenlő esélyű hozzáférés elve.
térségben körzeti csoportokat működtetünk (Berettyóujfalu,
Biharkeresztes,
Egyek,
Hajdúszoboszló,
Hosszúpályi,
Püspökladány).

400 000

200 000

Dr.Nagy
Sándor

4025 Debrecen
Külsővásártér
16.

18.

MAGYAR
IFJÚSÁGÉRT
POLGÁRI
EGYESÜLET

A Iuvenes Talentum Program (a továbbiakban: ITP) keretében a Magyar Ifjúságért Polgári Egyesület (a továbbiakban: MIPE) azon 15-25 A Magyar Ifjúságért Polgári Egyesület (röviden: MIPE) a
közötti fiatalokat szólítja meg, akik a kultúra, a művészetek területén kiemelkedő tehetségük, munkásságuk eredményességük okán kitűnnek magyar-magyar kapcsolatok (különös tekintettel az ifjúsági
társaik közül. A cél, hogy ezen fiatalok számára bemutatkozási lehetőséget, közönséget, kiállítói, valamint előadói teret nyissunk meg. Ennek kapcsolatokra) építése és fejlesztése céljából életre hívott civil
2019.06.01. eredményeképp az alkotó- és előadóművészek korán lehetőséget kapnak a lokális ismeretség eszköze által a bennük rejlő tehetség, talentum szervezet. A szervezet célja, hogy működésével a nemzeti,
2020.05.31.
kibontakoztatására. Olyan tapasztalat megszerzése válik elérhetővé a fiatal művészgeneráció számára az ITP keretében, amely képes keresztény konzervatív értékek mentén támogassa az egységes
megalapozni további munkásságuk sikerét, egyben jelentős többletkompetenciával ruházza fel őket úgy munkásságuk közönség előtti magyar nemzeti közösséget gyarapító ifjúság munkáját,
bemutatása, mint az alkotói hálózat- és kapcsolatépítés tekintetében.
példamutató vállalását.

1 500 000

750 000

Samók
Dávid

4027 Debrecen
Serház utca 2.
2/5

19.

Magyar
Politikai
Foglyok Szövetsége Autóbuszos kirándulás 16-18 fő részvételével Budapest Kisfogház 301-es parcella megemlékezés és koszorúzás. Szentendre város és Skanzen
Politikai üldözöttek érdekképviselete.
(Hajdú-Bihar Megyei megtekintése.
Szervezete)

2019.09.01. 2019.12.31.

244 700

120 000

Az Alapítvány 2000-ben alakult és iskolarendszeren kívüli
oktatással foglalkozik. 2014-ben megnyitottuk a Természettárat,
mint
természettudományos
interaktív kiállítást,
mely
városunkban mindenképp hiánypótló. Fő tevékenységünk a 2019.07.01. természet- és környezetvédelem népszerűsítése. Hangsúlyt 2019.12.31.
fektetünk az egészséges életmódra, a környezetbarát emberi
megoldásokra, az ember és környezet harmonikus összhangjára
és a környezeti nevelésre, oktatásra.

632 500

316 250

20.

Matúra és
Alapítvány

Hímzéshagyományok gyűjtése a Mezőségben . Találkozó a széki varróasszonyokkal és eredeti minták felkutatása, megtanulása.
A Kallós gyűjtemény megtekintése, fotózása Válaszúton.
Ismerkedés Szék néprajzi hagyományaival. (varrottasok, bútorfestés, tánc, ének, szokások)

1939 óta védett a Debreceni Nagyerdő, mely hazánk első természetvédelmi területe is egyben. Pályázati programjaink nagy részét ezen
évfordulóhoz kapcsolódóan kívánjuk megvalósítani. A Méliusz Juhász Péter Könyvtárakban bemutatandó "Botanika története" című
kiállításunkkal nem csak a növényvilág szépségeire hívjuk fel a figyelmet, hanem természeti kincseinkre, védelmükre is. A nagyerdei
természetismereti szakvezetéses sétáinkon eddig is nagyon sok érdeklődő volt jelen, közösséget hoztunk létre és tartunk fent, melynek száma
folyamatosan bővül. A Természettár Facebook közösségi oldala naprakész, tagjaink száma több mint 71000 (!). Az itt meghirdetett
Natúra programjaink sikeresek, a programokról készült beszámolók a www.termeszettar.hu oldalunkon is elérhetők. Továbbiakban is fontosnak tartjuk,
hogy a természetet megvédeni csak úgy tudjuk, ha megismerjük.
A vándorló roll-up kiállításunkat a debreceni általános iskolákban mutatjuk be, "Fedezd fel az élővilágot!" címmel. Ezzel nem csak érdekes
látnivalót nyújtunk a tanulók számára, hanem segítjük a környezetismereti és biológiai tananyagok elsajátítását és tanítását is. A Természettár
gyűjteményi kiállításában idén a rovarok világát, mint "nemszeretem" állatokat kívánjuk bemutatni, szakelőadók közreműködésével. A
Természettár Családi napjai már hagyománynak számítanak, mikor egyszerre több generáció alkot kézműves foglalkozásainkon. Alapítványunk
2000-ben alakult, közhasznú, és rendelkezik 2019 évre is érvényes Debrecen várossal kötött közművelődési megállapodással.

0

Váradi
Zoltán

1051 Budapest
Nádor u. 36.

4028 Debrecen
Rózsahegy u.
55.

21.

22.

23.

Városunk kultúrájának megismertetése, az itt élő családok igaz-megélt élettörténeteinek összegyűjtése minden korcsoport bevonásával. A
Mosolyvirág
művészeti, kulturális rendezvények szervezésével, azok megvalósításával a (nagy)családok és az abban felnövekvő gyerekek részére
Nagycsaládosok
Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete
hagyományőrző, érték teremtő programok biztosítása. Kultúrák közötti párbeszéd erősítését, valamint a Kárpát ?medencében a családokért
Debreceni Egyesülete
tevékenykedő civil szervezetek együttműködését is szolgálja program sorozatunk.

Motolla Egyesület

Országos
Egyesület

Rocksuli

2019.05.15. 2019.12.31.

1 580 000

715 000

4031 Debrecen
0 Angyalföld tér
11.

Egyesületünk az évkör rendjét követően szervezi évek óta a családi alkalmait hagyományaink éltetése, továbbörökítése érdekében. 2019.
szeptemberében kezdődő második félévünk programjai a már megszokott módon gyermektáncházzal, az időszaknak megfelelő kézműves
tevékenységgel-mesemondással-majd az esti felnőtt táncházzal várja a debreceni családokat. Egyesületünk 1999 óta folytatja önkéntes munkával
értékteremtő munkáját.Kiemelt rendezvényünk lesz az októberi alkalom, amikor mérlegre tesszük az elmúlt 20 évünket és meghívjuk a két
évtized alatt tevékenységünket segítőket-zenekarokat, táncosokat, kézműveseket. A megvalósításhoz kérjük a pályázati segítséget DMJV
Kulturális Alapjától.

A Motolla Egyesület Debrecen néven 1999-ben bejegyzett civil
szervezet előzményei szűkebben legalább tízévesek, tágabb
értelemben több évtizedesek. A Motolla Egyesület közvetlen
2019.07.15. jogelődje a Karácsony Sándor Pedagógiai Kör volt, mely
2019.12.31.
legfőbb célkitűzésének a szerves műveltség, a néphagyomány
értékeinek a mindennapok nevelési gyakorlatába történő
cselekvő, alkotó átültetését tekintette.

1 050 000

500 000

4030 Debrecen
0 Jámbor Lajos
utca 112

Én is alkothatok

Az Országos Rocksuli Egyesület főként a helyi fiatalok
szociokulturális nevelésében, a szabadidő hasznos és minőségi
eltöltésében kötelezte el magát. Feladata többek között, hogy a 2019.09.01. zenén keresztül összekösse a különböző városokban (Debrecen, 2019.12.31.
Budapest, Cegléd, Marosvásárhely) élő fiatalokat, számukra
közösségi programokat szervezzen.

680 000

1 148 000

942 000

24.

Sofar
Sounds
Debrecen
Nemzetközi nonprofit hálózat keretében közösségi alapon szerveződő alternatív zenei események létrehozása bensőséges terekben
Öntevékeny Csoport

A Sofar Sounds egy globálisan közel 450 városban jelen lévő,
önkéntes
alapon
szerveződő
nonprofit
nemzetközi
kezdeményezés, melynek célja, hogy a legkülönbözőbb műfajban
alkotó zenei előadók és a közönség között bensőséges, a
kölcsönös odafigyelésre és alázatra építő kapcsolatot hozzon
2019.04.01. létre "titkos szobakoncertek" szervezésével. A debreceni
2019.12.31.
önkéntes csoport 2017 márciusa óta működik és havi
rendszerességgel hoz létre olyan alkalmakat, amelyeken
debreceni, hazai és külföldi előadók köré szerveződik a zene
világára nyitott közösség. E közösség immár majdnem 500 tagot
számlál Debrecenben.

25.

A "TULIPÁNOS" Kézműves Alapítvány 2005 óta végzi tevékenységét. Célja a népi, nemzeti hagyományok megőrzése, ápolása, terjesztése.
Ennek érdekében olyan személyek, csoportok felkutatását végzi, akik ezen népi, nemzeti hagyományoknak, a ?régi világ hangulatát
megőrizve?azokat átmenti a mai világba, és a jelen ember számára elérhetővé, hozzáférhetővé teszi azt.
Jelen pályázat keretén belül több tevékenységet kívánunk megvalósítani, mint:
1. Debreceni főkötő és applikált derékdísz (fűző) készítése
Tulipános Kézműves 2. Textilbaba-rongybaba - népies ihletésű ruhácskában
Alapítvány
3. "Debrecenbe kéne menni, pulykakakast kéne venni" című foglalkozás
4. Őszi séta a mesekertbe, a kert, mint esztétikai élmény
5. Őszi munkálatok a mesekertben
6. Virágjelző táblácskák készítése tűzzománc technikával
A felsorolt tevékenységeket a debreceni lakosok bevonásával kívánjuk megvalósítani, hiszen egy-egy kreatív foglalkozásnak hatalmas sikerre van
a résztvevők körében. A foglalkozásokon bárki részt vehet, a kisgyermektől egészen az idősebb korosztályig.

Az alapítvány a népi, nemzeti hagyományok megőrzése,
ápolása, terjesztése érdekében olyan személyek, csoportok
felkutatását végzi, aki/akik ezen népi, nemzeti hagyományoknak,
a "régi világ hangulatát megőrizve" azokat átmenti a mai
világba, és a jelen ember számára elérhetővé, hozzáférhetővé
teszi azt. Publicisztikai tevékenységein keresztül közvetíti a
foltvarrás technikáját. ápolja a népi, nemzeti hagyományokat, a
2019.05.05. kulturális örökséget. tevékenységével hozzájárul és utat mutat a
2019.12.31.
szabadidő kreatív eltöltéséhez. Megmutatja az utat a
foltvarráshoz szükséges textilanyagok újrahasznosításának
lehetőségéhez, ezzel segítve a környezetvédelmi nevelést,
valamint anyagok újrahasznosításának előnyeit. Az alapítvány
kiállításokon, rendezvényeken, konferenciákon a kész termékeit
bemutatja, meghatározott célra, időre szükség esetén bérbe adja,
ingyenes bemutatókat szervez.
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Az Új Egészség Alapítvány programjaival immár 6.éve kapcsolódik a város által szervezett programokhoz, így a Virágkarneválhoz is. A
mozgásszervi panaszokkal küzdő betegek egészségének javításához járulunk hozzá. Ezen emberek számára életmódváltáshoz tanácsadást
Új
Egészség biztosítunk és igyekszünk minél nagyobb mértékben a rekreációt biztosító tevékenységeket szervezni, támogatni. Minden eseményünk az
Alapítvány
alapítvány cél szerinti vállalt feladatához szorosan kapcsolódik. Az elmúlt években rendezvényeinken több mint 100-120 fő vett részt, az idei
rendezvényekre az előzetes jelentkezések alapján Budapestről, Szegedről, Nyíregyházáról, Ausztriából és természetesen Debrecenből is várunk
résztvevőket.

A szervezetünk 2008. évi megalakulása óta a legnagyobb
hangsúlyt az egészségmegőrzésre, illetve már panaszokkal
küszködő betegek esetében az egészség javítására helyezte. Az
Új Egészség Alapítvány a mozgásszervi panaszokkal küszködő
betegek egészségének javítását elsősorba egy speciális örömtánc
a ? country linedance? minél szélesebb körben történő
megismertetésével kívánja megvalósítani. A betegségtudat
sokszor érzelmi, pszichikai állapot rosszabbodást is 2019.01.01. eredményezett, melyre kifejlesztett módszert kezdünk hirdetni. 2019.12.31.
Legfontosabb hangsúlyt a táncterápiában találtuk meg. Ez a
fizikai és érzelmi állapot javulásához is bizonyítottan magas
fokban hozzájárul. Így nem véletlen, hogy erre igazán nagy
igény mutatkozott. Ezen szolgáltatást havonta legalább 20-25 fő
veszi igénybe a Hatvan utca 60. szám alatti bérelt termünkben.
A célcsoport elsősorban a Debrecen és környékén élő felnőtt
lakosság.

2 000 000

1 000 000

Az alapítvány célkitűzése a Debreceni Vörösmarty Mihály
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2019.04.01. nevelési és oktatási feltételeinek javítása, a gyermekek tanórán 2019.12.31.
kívüli kulturális és sportolási tevékenységének ösztönzése.
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"Szép szóval, nyílt szívvel"

27.

28.

A Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI 14 éve indította útjára tehetségsegítő, tehetségtámogató versenysorozatát, amellyel
Debrecen és Hajdú-Bihar megye művészeti iskoláiban és általános iskoláiban tanuló gyermekek számára teremt találkozási és megmérettetési
Vörösmarty Mihály lehetőséget. Az eltelt években több száz gyermek mutathatta meg előadói képességét rendezvényeinken. Az örvendetesen növekvő számú
Általános Iskoláért fesztiválok és versenyek között az általunk szervezett versenyek színvonalukkal elismerést vívtak ki, évről évre nagyobb érdeklődés mutatkozik
Alapítvány
Mese- és Prózamondó Fesztiválunk, Versfesztiválunk iránt. Rendezvényeink lebonyolításában partnerünk a Méliusz Könyvtár. Célunk, hogy a
versenyre való felkészülés során a gyermekek minél több irodalmi alkotással ismerkedjenek meg, azok üzenetét hitelesen és élmény szerűen adják
át. Fejlődjenek a művészi beszéd, előadás, a nonverbális technikák alkalmazása terén. A felkészülést követően legyen módjuk kipróbálni
önmagukat nyilvános megmérettetésen szakértő zsűri előtt. Ismerjék meg Szabó Magda minél több művét. Erősödjön kötődésük szülőföldünkhöz,
kultúránkhoz, ápolják anyanyelvünket.

A ZeneTheatrum 2019 karácsonyán a tavalyihoz hasonlóan új musicalt állít színpadra. A hagyományos Diótörő történetet dolgozzuk fel ismét
ZeneTheatrum
2002. óta működik az egyesület, színházi
egy show musical formájában. A produkcióban együtt dolgoznak a ZeneTheatrum Színitanoda növendékei, művésztanárai, és régi elszármazott
Kulturális Egyesület
létrehozásával, drámapeadagógiával foglalkozunk.
tagjai is. A produkciónak része egy jótékonysági program is, ahol gyerekek adnak rászoruló gyerektársaiknak megunt játékokat.

Összesen

előadások 2019.08.01. 2019.12.31.

4028 Debrecen
Abonyi u. 14.

