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A Mozgó Cívisért
Közhasznú
Egyesület

Szabadidős teniszsorozat debreceni és megyei
diákoknak a szabadtéri, közösségi sportolás
elősegítéséért és a tenisz népszerűsítéséért.

A Mozgó Cívisért Egyesület közhasznú tevékenységének kiemelt célja a
társadalomnak a sport fontosságára való felhívása, a szervezetek és közösségek
egészségtudatosságának megerősítése a sport és szabadidős mozgásformák
eszközrendszerén keresztül.

2019.05.19. 2019.11.30.

499 000

249 000

Kollár László

A klub 2019. évi működési költségeire, versenyzői
felkészülésének segítésére kér támogatást.

Az Aero Klub Debrecen 1998-ban alakult azzal a céllal, hogy keretet
biztosítson a térségben a vitorlázórepülést versenyszinten űző pilótáinak és
megismertesse ennek szépségét az utánpótlással. 2007-ben a debreceni
repülőtér nemzetközi besorolása miatt a nem hajtóműves repülőgépeknek új
helyet kellett találni, ami az egyesületnek Hajdúszoboszlón sikerült is.
Az egyesület pilótái hazai és nemzetközi versenyeken is eredményesen
szerepelnek, a Magyar Vitorlázórepülő Kupában több mint 10 éve vesznek
részt és mindig az élmezőnyben végeznek, megelőzve az igazán nagy
létszámmal és támogatással bíró klubokat.

2019.01.01. 2019.12.31.

1 827 000

913 500

Máté Sándor

Hosszúkardvívó és Önvédelmi verseny
Debrecenben.

Az egyesület céljai: - a középkori lovagi vívást modern sport keretek között
szimulálni képes hosszúkardvívó sport gyakorlása, versenyek megtartása,
sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek
megteremtése. - A lovagi önfegyelem és etikus viselkedés iránti készség
kialakítása a tagságban, az udvari lovagi harcművészet és kulturális
hagyományok hiteles ápolása, kutatása, megértése, modern korba való
adaptálása. A tagság felkészítése történelmi, lovagi bemutatókon való
részvételre. - Az ifjúság kulturális, sport és művészeti - zenei, irodalmi nevelése. - A magyar lovagi hagyományok és a lovagi értékek megismertetése
határon innen és túl, világszerte. A kisebbségi kultúrák védelme, a tolerancia
erősítése. - A középkor irodalmi és zenei kultúrájának felelevenítése. - Az
elesettek megsegítése, a női nem védelme, áldozatsegítés.

2019.06.01. 2019.12.31.

800 000

400 000

Dr. Pávay Tibor

A Bihari Állami Gondozottak Egyesülete 2007-ben alakult olyan civil
szervezetek egyikeként Magyarországon, amely célul tűzte ki a
gyermekvédelmi gondoskodásban élők, utógondozói ellátásában részesülők, és
volt állami gondozottak támogatását, érdekvédelmi képviseletét. Az Egyesület
közhasznú szervezetként működik.

2019.04.04. 2019.06.08.

1 000 000

650 000

Buzás Lajos
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Aero Klub
Debrecen
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Anjou Udvari
Lovagkör
Kardvívó és
Önvédelmi Iskola
Sportegyesület
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Bihari Állami
Gondozottak
Egyesülete

Maugli Kispályás Labdarúgó Torna és Ifjúsági
Találkozó szervezése.

Teljes költség Igényelt támogatás

Szervezet
képviselője

Javasolt támogatás
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Bihari Atléta
Bírók
Sportegyesület
(BABSE)

Cívis Bowling és
Természetjáró
Egyesület

CÍVIS LIMIT
Szabadidő és
Spotegyesület

A BABSE Atlétikai Sportegyesület működési
feltételeinek a biztosítása, mely hozzájárul a
Debreceni és Hajdú-Bihar Megyei Atlétikai
versenyek lebonyolításának költségeihez.

Bihari Atléta Bírók Sportegyesülete 2004. évben alakult, összefogva a atlétikai
versenybírói feladatokat, valamint atlétákat, akik nem tagjai sportegyesületnek.
A megkapott támogatásból biztosítani tudjuk versenyzésüket, valamint
működésünket. Szakosztályunk 30 versenyzővel, 2 edzővel és 150 fő
versenybíróval működik. Versenyzőink távfutásban és ultrafutásban értek el
nemzetközi sikereket, kitűnő eredményeket. Hajdú- Bihar megyében és
Debrecenben az atlétikai, tömegsport, diáksport, valamint a fogyatékos atlétikai
versenyekhez biztosítjuk a rendezőket, versenybírókat. Lebonyolítjuk a
tömegsport versenyeket és jótékonysági rendezvényeket. Szakmai
tanácsadással és anyagiakkal, eszközökkel, támogatjuk a sporttal, az atlétikával
foglalkozó szervezeteket, egyesületeket, szakosztályokat, versenybírókat,
sportolókat.

2019.01.01. 2019.12.31.

1 288 000

500 000

Benéné Lipcsei Irén

V. Cívis Kupa Bowlingverseny szervezési-,
versenyrendezési költségeihez támogatás.

A bowling, mint egészséges és hasznos sportág minél szélesebb körű
elterjesztése, népszerűsítése, színvonalának emelése. Ennek keretében a tagjai
részére szabadidős és amatőr sportolási lehetőségek biztosítása, elősegítve
ezzel a közösségi élet kibontakozását. Felkészülési és versenyeztetési
lehetőség megteremtése a Magyar Bowling Szövetség (a továbbiakban:
MABOSZ) által szervezett rendezvényeken, illetve versenyeken.
A természetjárás iránt érdeklődőknek aktív túrázás, természetjárás (gyalogos,
kerékpáros, vízi-és magashegyi túrák, kirándulások, hegymászás) és
szabadidős programok szervezésével megismertetni kívánjuk hazánk és a
Kárpát-medence természeti kincseit, szépségeit, figyelembevéve az egészséges
életmód, a környezet és természetvédelem ügyének előre mozdítását.

2019.06.06. 2019.08.31.

845 400

365 200

Ábrók Andrea

Az Egyesület célja a szabadidő, az aktív pihenés hasznos eltöltésének
"Fedezzük fel a Tisza és a Tisza-tó állat- és
megszervezése, kiemelten a természetjárás, túrázás (gyalog-, vízi-,
növényvilágát vízen"
kerékpártúra) népszerűsítése. Az Egyesület minden korosztály számára
A pályázatban egy 4 napos kenutábor megvalósítása
igyekszik elérhetővé tenni az Egyesület által kínált tevékenységi formákat. Az
a cél, mely során a résztvevők megismerik a Tisza
Egyesület fontosnak tartja a fiatalok természettel való megismertetését,
és Tisza-tó élővilágát, megtanulják a vízen való
hangsúlyozva a környezet- és természetvédelem jelentőségét.
közlekedés szabályait, az evezést, valamint a
Az Egyesület kiemelt célja a családok és az ifjúság számára szervezett
sátrazást, kempingezést. A sportolás mellett sok
programok, kirándulások, táborok megvalósítása. Az Egyesület célkitűzései
érdekességet tanulhatnak a jelentkezők.
között szerepel Magyarország tájainak, természeti szépségeinek bemutatása,
Vándortábor jelleggel szeretnék megvalósítani,
bejárása. Hangsúlyos szerepet kap az Egyesületben az egészséges életmódra és
minden nap más helyszínen, településen megszállva.
a mozgás szeretetére való nevelés.

2019.05.02. 2019.08.31.

660 000

330 000

Leiter Imre

8

Dahlia Jóga
Egyesület
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Dance Universe
Tánc
Sportegyesület
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Debrecen
Asztalitenisz SE

Debrecen
Vívásáért
Alapítvány

Az Egyesület Debrecen és a régió legnagyobb és
leglátogatottabb jógastúdióját üzemelteti. Egy 250
négyzetméteres ingatlant bérelnek a Cívis Ház
Zrttől, amit 2015-ben teljes körűen felújítottak,
2017-ben kibővítettek. A működésükben nagy
Az Egyesület fő célja a sporttevékenység, ezen belül különösen a jóga
segítséget jelentene, ha a város támogatná a júniusszervezése, valamint a jóga mint sporttevékenység feltételeinek megteremtése.
december hónapokra eső bérleti díj kifizetésér. Jelen
Az Egyesület tagjai ezért egy olyan szakmai közösséget hoztak létre, amely a
pályázatukban a havi bérleti díj 20 százalékára
jóga népszerűsítésével foglalkozik, valamint mind egyéni, mind közösségi
pályáznak hét hónapra. A felszabaduló
szinten támogatja és szervezi az egészséges és környezettudatos életmód
erőforrásokkal egyszerűbbé válna az üzemeltetés,
kialakításához kapcsolódó tevékenységeket.
valamint új eszközöket vásárolnának, újabb
programokat szervezhetnének, így elérve még több
embert, ami jelentősen hozzájárulna az egészséges
életmód és a betegségmegelőzés népszerűsítéséhez
Debrecenben.

2019.06.01. 2019.12.31.

3 333 750

666 750

Tajti Ákos

A tánc sportegyesület 2009 óta foglalkozik városi és megyei szinten társastánc
és versenytánc oktatással. Csoportjaik széles palettán mozognak, a 4 éves
korosztálytól egészen a senior korig. Az egyesület célja a tánc és mozgás
megszerettetése a szabadidősportban, illetve az utánpótlás felkészítése az
élsportra.

2019.05.04. 2019.12.31.

3 430 000

1 715 000

Emődi Zoltán

2019.01.01. 2019.12.31.

610 000

300 000

Lakatos Csaba

2019.06.01. 2019.12.31.

607 872

300 000

Serra Bendegúz

A sportegyesület működési költségeinek
támogatása, szabadidősport események,
táncversenyek rendezése.

Működési támogatás.

A Debrecen Vívásáért Alapítvány szenzomotoros
rekreációs tréningjének támogatása 2019 évben.

Egyesületünk az asztalitenisz sportágban tevékenykedik 1990 óta Debrecen
városában. Az egyesületünkben (Debrecen A.S.E) jelenleg 14 fő sportol
rendszeresen, melyből 2 újonc, 2 serdülő, 10 felnőtt. Edzéseinket és a
mérkőzéseinket a Debreceni Vegyipari Szakközépiskola kis tornatermében
tartjuk. A 2013-2014-es bajnoki évben a II. helyen végeztünk. Jelenleg a HajdúBihar megyei Asztalitenisz Bajnokságában szerepelünk. A felnőtt csapatunk a
2017/2018-es bajnoki évben a 12 csapatos, NB-III-as osztályban szerepelt az
Észak-Alföld csoportban. A 2018/2019 bajnoki évadot a 10 csapatos ÉszakMagyarország B csoportban játszunk. Jelenleg az 5. helyen állunk.

Az alapítvány célul tűzte ki a hátrányos helyzetűek tehetséggondozását,
különösképpen a sporttevékenységgel összefüggésben felmerült felszerelési,
versenyeztetési költségek viselését, illetve a kerekes székes vívók sportolási
lehetőségének a biztosítását, előmozdítva így ezen személyek társadalomba
való minél eredményesebb beilleszkedését. A debreceni vívósport és vívóélet
színvonalának emelése érdekében vívóversenyek rendezése és támogatása,
továbbá edzőtáborok szervezése közösség formáló jelleggel.
Mozgáskorlátozott, sérült gyerekek megismertetése a vívással, illetve
versenyeztetése. Külföldi cserekapcsolatok kiépítése, fenntartása, működtetése.
Szakmai tapasztalatcserét elősegítő tanulmányi utak szervezése.

Debreceni
Honvéd Sport- és
Diáksport
Egyesület

Az egyesület működési költségeinek támogatása.

Az Egyesület célja:
a./ A honvédség kötelékébe tartozó állomány (sportolók) aktív sportolási
/versenyzési / lehetőségének biztosítása.
b./ Utánpótlás nevelése az iskolás kortól a felnőtt korig Debrecen város és
vonzáskörzete területéről.
c./ A helyőrség katona és polgári állományának, ezek családtagjainak
sportolási lehetőség biztosítása.
d./ A sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a város
és a megye sportéletének fellendítése érdekében - a működési területén lévő
sportegyesületekkel, állami és társadalmi szervezeteivel.
Az egyesület céljának megfelelően az alábbi (konkrét) tevékenységet fejti ki:
a./ sporttevékenység, mint kulturális tevékenység,
b./ egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi
rehabilitációs tevékenység,
c./ nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
d./ környezetvédelem,
e./ Az olimpiai eszme, hagyományok ápolása.
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Debreceni
Rendőr
Sportegyesület

Az egyesület az elmúlt évek sikeres munkáját
tovább kívánja folytatni. Biztosítani akarják a
költségtakarékos és hatékony működést. Az igényelt
támogatás lehetőséget biztosít számukra ahhoz,
hogy a meg tudják valósítani a 2019. évre tervezett
feladataikat.

Egyesületünk alapszabály szerinti fő célja a Hajdú-Bihar Megyei
Rendőrfőkapitányság munkatársainak és családtagjainak szervezett keretek
között sportolási, egészségmegőrző és kulturális tevékenységre lehetőséget
biztosítani.

2019.01.01. 2019.12.31.

1 300 000

650 000

Aszalós Imre
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Debreceni
Sakkbarátok
Klubja

Debreceni Sakkbarátok klubja működési
támogatása:
- csapatversenyeken való részvétel,
- a klub által szervezett rapid sakkverseny,
- Debreceni Sakk-karnevál nemzetközi
értékszámszerző verseny.

Sakkoktatás, sakkverseny szervezés, és minden ami a sakkal kapcsolatos.
Debrecen egyik legnagyobb létszámú sakkegyesülete, amely minden héten
pénteken a Belvárosi Művelődési házban (Kossuth u. 1) 15:00-18:00 között
tartja edzéseit.

2019.01.01. 2019.12.31.

930 000

200 000

Száva Miklós

2019.04.14. 2019.12.10.

227 800

113 000

Kovács Nándor
szakosztályvezető
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A Debreceni Sport Club Asztali-labdarúgó szakosztálya vagyunk. Profilunk a
Debreceni Sport A szakosztály versenyszerű asztali-labdarúgással,
12 érintéses versenyszerű asztali foci, ismertebb nevén gombfoci. A Magyar
Club Asztali- ismertebb nevén gombfocival foglalkozik, amelynek Asztali-labdarúgó Szövetség versenyein vesznek részt. Klubunk az elmúlt 3
labdarúgó
létszáma 10 fő. A támogatást a klubhelyiségük
évben sikeresen megnyerte a csapat bajnoki címet, míg 2016-ban és 2017-ben
szakosztály
egész éves bérleti díjára szeretnék fordítani.
szintén Debreceni volt a magyar bajnok. A 2017-es Európa-bajnokságon
csapatunk két tagja ezüst- és bronzérmet szerzett.

2019.01.01. 2019.12.31.

670 000

310 000

Garda Árpád
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DRK Dóczy
Gimnáziuma

"A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában indított 1996-ban
megindított hat évfolyamos gimnáziumi képzés - mind a Dóczy, mind a
Bakanccsal az Aba nemzetség nyomában, zempléni Kollégium nemes hagyományait megőrizve és gyarapítva - a 2000. szeptember
vártúrák. A kétnapos tábor célja, hogy a gyalogtúrát
1-től már a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gedeon
összekössék a történelmi ismeretekkel úgy, hogy a
Tagintézményében valósult meg.
diákok személyesen is bejárják azokat a
Részleges önállósággal és önálló épülettel rendelkező tagintézményből a
helyszíneket, melyeket már tanultak vagy tanulni
Tiszántúli Református Egyházkerület - a Debreceni Református Kollégium új
fognak. Így az egészségmegőrzés mellett
intézményeként működő - önálló oktatási intézményt hozott létre.
közvetlenül láthatják a Zemplén egyes várait,
Az iskola feladatának tekinti az iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy
melyek az elmúlt évek során nagy változásokon,
tanulói művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek
felújításokon estek át. Megismerhetik az épületek
tisztelőjévé, a haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá
történetét, múltját.
formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi
értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni. "
Részlet az iskola alapító okiratából.

2019.09.02. 2019.12.31.

517 350

250 000

Leiter Imre

Felsőoktatási
Kollégiumok
Országos
Szövetsége

A programsorozat célja, hogy a FEKOSZ
lehetőséget biztosítson egy olyan szabadidős
programok megismeréséhez, elsajátításához,
amellyel nemcsak, hogy jól érzik magukat a
résztvevők, hanem egészségmegőrzésük is
megvalósul.
A szakmai programokon részt vevő fiatalok olyan
előadókat hallgathatnak meg, illetve folytathatnak
velük moderált diskurzust, amelyek során
A FEKOSZ egy, a felsőoktatási kollégiumok számára létrehozott országos
elsajátítják a természetjárás alapjait, valamint
érdekvédelmi és szakmai szervezet. Megalakulásakor egyik céljaként azt tűzte
megismerik és tisztelni fogják a természet adta
ki, hogy a kollégiumokat olyan rangra emelje, amely méltó a kollégiumoknak
értékeket. A programsorozat célkitűzései:
az értelmiségivé válás folyamatában betöltött szerepéhez.
-regionális szinten működő természetjáró közösség
létrehozása, -az ifjúság képességeinek fejlesztése,
amely segíti őket a tájékozódásban, - hazánk
természeti értékeinek megőrzésére, szeretetére való
nevelés, a szabadtéri sport szeretetének
megteremtése.
A programsorozat célcsoportjai Debrecen város
ifjúsága, 18-35 év közötti fiatalok, akik a szeretnék
megismerni Magyarország természetei értekeit.

2019.08.01. 2019.12.15.

997 600

497 600

Hegedűs Imre

2019.01.01. 2019.12.31.

1 330 000

665 000

Szűcs Sándor

FŐNIX Erőemelő
és Szabadidős
Sportegyesület

A FŐNIX Erőemelő SE alapítása 2018.02.13-án
emelkedett jogerőre. Elsősorban az egyesület
működéséhez kérnek támogatást: adminisztrációs
költségek, éves könyvelői díj, éves bankköltség,
valamint országos sportrendezvény szervezése.

Napjainkban igen nagy az érdeklődés az erőemelő sport iránt. Elsősorban a
debreceni fiatalok (utánpótláskorú versenyzők) versenyzési igényeit
igyekeznek biztosítani.
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Az egyesület az edzéseit több helyszínen tartja,
A torna sportegyesületünk 2014-ben alakult (a Bethlen DSE tornaszakosztály
valamint edzőtáborokat szervez tanítványainak. A
utódjaként), azóta látja el a debreceni torna sport szervezését, a tehetségek
tehetségeknek versenyzési lehetőséget biztosít,
felfedezését, versenyeztetését. 2015-ben a MOB "Sport XXI"-es program
valamint felkarolja és támogatja tudásuk magasabb
megbízásának is eleget tett lehetőségeihez mérten. Jelenleg tanítványaik a
szintű kibontakoztatását.
serdülő, illetve ifi II. osztályú, valamint a "Zsebibaba" versenyekre készülnek.
GALAXIS
Fő céljuk a torna utánpótlás bázisának kialakítása, Számos kupa versenyeken vesznek részt diákjaink. Évente 2 alkalommal helyi
TORNA FIT
valamint a tehetségek megtalálása. Tevékenységét a versenyeket rendezünk. Bízunk benne, hogy a jövőben is megfelelően tudjuk
SPORTEGYESÜ Magyar Torna Szövetséggel együttműködve végzik.
fogadni a város tornázni vágyó fiataljait.
LET
A céljaik eléréséhez próbálnak olyan felszereléseket
Emellett segítjük azon tanulóink felkészítését, versenyeztetését, akik a DE
vásárolni, mely lehetővé teszik a balesetmentes
Kossuth L. Gyak. Gimn. és Ált.iskola, valamint a Debreceni Református
oktatást, valamint a trambulinnal, airtrackkel,
Kollégium tanulói.
bálákkal a még magasabb színvonalú, élményekkel Tanítványaink az idei diákolimpia versenyeken is számos szép sikert arattak,
teli gyakorlás lehetőségét. Szakmai munkájukat a
sok dobogós helyezést szereztek. 6 csapattal vettünk részt a versenyeken
rendszeres továbbképzéseken való részvétellel
különböző korosztályokban I-VI. kcs-ig.
kívánják emelni.

A Hajdú Rendészeti Sportegyesület pályázatot
szeretne benyújtani az idén második alkalommal
megrendezett, határon átívelő OrganicaFX Running
Hajdú Rendészeti Nagyvárad - Debrecen Szupermaraton rendezési
Sportegyesület
költségeinek finanszírozására.
A nívós nemzetközi futóverseny összeköti
Nagyváradot és a határon túli sporttársakat
Debrecennel és a hazai sportközösségekkel.

A Hajdú Rendészeti Sportegyesületet 2011-ben alapítottuk a rendészeti
sportélet kibontakozásának elősegítése, valamint a fiatalok rendészeti pályára
történő felkészülésének támogatása céljából.
Egyesületünk civil közhasznú szervezetként bárki számára nyitott, aki
alapszabályunkban foglalt elveinket elfogadja és célkitűzéseinket támogatja.
A HRSE küldetése, hogy a sport- és egyéb rendezvények által egyfajta hidat
építsen a rendészeti szervek és a civil társadalom között.
Tevékenységünk során mindig széleskörű együttműködésre törekszünk,
eredményeinket összefogással érjük el.

2019.01.01. 2019.12.31.

3 130 000

1 500 000

ANTAL MÁRIA

2019.05.02. 2019.12.30.

11 559 000

2 000 000

Balogh József
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Hajdú-Bihar
Megye és
Debrecen
Nyugdíjas
Szervezeteinek
Szövetsége
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Hajdú-Bihar
Megyei és
Debrecen Városi
Atlétikai
Közhasznú
Egyesület
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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,
Tiszacsegén lebonyolításra kerülő "Szenior Sport és fogyasztóvédelmi és jogi tanácsadás. Megemlékezünk és koszorúzunk nemzeti
Egészségnap" lebonyolítása, amelyen 250-350 fő
ünnepeinken, megemlékezünk hazánk és városunk híres szülötteinek
vesz majd részt. A rendezvényen az ország minden
évfordulóiról. Részt veszünk a hozzánk tartozó, valamint a határon túli
részéről, illetve a határon túlról érkeznek
nyugdíjas szervezetek rendezvényein, segítünk annak szervezésében és
résztvevők.
rendezésében. Fesztiválokat szervezünk, úgy mint kórus-, magyar nóta és
népdal, vers és prózamondó, tánc és színjátszó 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".

2019.04.01. 2019.12.31.

180 000

90 000

Molnár Ferencné

Hajdú-Bihar megyei és Debrecen városi atlétikai élet szervezése, koordinálása.

2019.01.01. 2019.12.31.

1 110 000

555 000

Nagy Tibor

A Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetségének célja:
Hajdú-Bihar megye sportmozgalmának segítése és a tagszövetségek
érdekképviselete és érdekvédelme. Ápolja és fejleszti a városi, megyei és
országos szövetségek közötti kapcsolatokat. A szövetségek anyagi érdekeinek
végelmében tárgyalásokat folytat a városi, megyei sportpolitikai elképzelések
kialakítására. Aktívan járuljon hozzá a megyében működő sportágak általános
Hajdú-Bihar
A pénzügyi lehetőségek beszűkülése miatt a
fejlesztéséhez.
Megyei
szövetség nehéz anyagi helyzetbe került, ezért az
Feladata:
Sportszövetségek alapvető működési feltételek biztosításához kérik a
Tömegsport, szabadidősport és egyéb aktivitásra serkentő rendezvények,
Szövetsége
támogatást.
sporttanfolyamok és táborok szervezésével nevelni az egészséges életmódra, a
sport szeretetére. Tömegsport, szabadidősport és egyéb mozgásra motiváló
rendezvények, sporttanfolyamok és táborok szervezése, a sport szeretetére és
az egészséges életmódra való nevelés. Közvetlen szakmai segítséget nyújtani
ahhoz, hogy a tagszövetségek és egyesületek működése, fennmaradása
biztosított legyen.

2019.01.01. 2019.12.31.

1 280 000

640 000

Aszalós Imre

Hajdú-Bihar Megyében atlétikai rendezvények
szervezése és komplett lebonyolítása. Atlétikai
sportegyesületek segítése, szakmai támogatása,
rendezvényeiknek lebonyolítása.
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HAJRÁ FUTÁS
Ifjúsági,
Kulturális és
Sport Egyesület

Holnapom
Egyesület

HAJRÁ FUTÁS versenysorozat,
atlétatalálkozó lebonyolítása.

A "HAJRÁ FUTÁS" Egyesület 2015. április 2-án alakult 14 alapító taggal.
Az egyesület alapvető célja a SZÉP JÖVŐ elősegítése és a SZÉP MÚLT
ápolása.
Mindenek előtt a HAJRÁ FUTÁS Nagyerdei futóverseny sorozat
szervezésével, megrendezésével szeretnénk szolgálni a fiatalok egészséges,
sportos életmódjának elősegítését, egy majdani jobb életminőség elérését.
A versenysorozaton nevezési díj nincs és nem is lesz. Az egykor maradandót
alkotott rövid és hosszútávfutó atléták nevének és eredményeinek megőrzése.
Ezt mindenekelőtt az atléták számára szervezett atlétatalálkozókkal, a HAJRÁ
FUTÁS versenysorozatra történő meghívásukkal igyekszünk elérni, ahol
bemutatjuk a nagyszerű atlétákat, ismertetjük eredményeiket, ezzel is példát
állítva a fiatalok elé.
További fő tevékenysége az egyesületnek egy futással foglalkozó magazin, a
HFM a Hajrá Futás Magazin évente 4 alkalommal történő megjelentetése,
digitális formában. A magazin 6 egyesület közreműködésével jelenik meg.

2019.04.20. 2019.09.07.

415 000

207 500

Cseke István

Rehabilitációs jóga, táncterápia tartása. Mind
daganat-prevenciós feladatok, mind a daganatos
betegek gyógyulását segítő komplex rehabilitációs
foglalkozások tartása egész évben.

Ma a világon minden hetedik nő emlőrákos lesz élete folyamán. A
kutatásoknak köszönhetően jók az esélyek a túlélésre, főleg ha időben
felfedezik az elváltozást magukon, ezért nagyon fontos, hogy össztársadalmi
szinten is támogatásra találjon az egészségmegőrzéssel és daganatos betegek
rehabilitációjával foglalkozó civilszervezetek munkája.
A debreceni székhelyű Holnapom Egyesület célja, hogy a vidéki daganatos
betegek is hozzájussanak kiegészítő terápiákhoz és rehabilitációs
programokhoz, amik sokszor csak Budapesten elérhetőek. Kiemelt célunk a
rákbetegek érdekképviselete, a rákbetegséggel, a rákbetegek életével
kapcsolatos széleskörű szemléletformálás, a betegek kellő mértékű és
szakszerű tájékoztatása, segítő szolgáltatások biztosítása, egészségvédő és
sporttevékenységek oktatása, egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok kidolgozása, megszervezése.

2019.01.01. 2019.12.31.

1 000 000

500 000

Bánfi Ildikó

A Jégkarc Egyesület 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy felkarolja HajdúA 2019/2020-as esztendőre elfogadott
Bihar megyében a műkorcsolya sportágat és rövidtávon utánpótlás bázist
programjukban a komplexitás, a folyamatosság és a
alakítson ki a térségben.
fenntarthatóság alapelvei mentén megfogalmazták,
Az Egyesület a műkorcsolya oktatáson kívül korcsolyatanfolyamok
hogy a hosszú távú célkitűzéseink megvalósításához
szervezésével, valamint iskolai testnevelés órák megtartásával is foglalkozik,
szükséges az egyesület mellett működő
melyeknek célja a korcsolya - mint szabadidősport - folyamatos népszerűsítése
szakemberek számának növelése, valamint az
26 Jégkarc Egyesület
és a jeges sportágakhoz szükséges alapismeretek elsajátítása. Az Egyesület
eszközellátottság javítása. Továbbá kiemelt
versenyzői rendszeresen vesznek részt a különböző országos és nemzetközi
feladatként jelent meg a versenyzőik számára a
versenyeken. A 2004-es megalakulása óta 21 alkalommal szervezett
megfelelő feltételek biztosítása, a szakmai színvonal
nagyszabású gálaműsort, melynek során a korcsolyatanfolyamon részt vevő
növelése, az optimális körülmények közötti, a
gyermekek, az iskolai testnevelés óra program keretében a Jégcsarnokot
modern kor vívmányait maximálisan kihasználó
igénybe vevő diákok, valamint az Egyesület tagjai játékos formában mutatták
támogató környezet kialakítása.
be az elsajátított ismereteket.

2019.01.01. 2019.12.31.

1 195 000

597 000

Gyulai Györgyi

A jógafoglalkozásokkal elsődleges célunk az egészségmegőrzés, a betegségek
Debrecen-Józsa és Debrecen helyszíneken tartanak megelőzése. Ezen túlmenően a jógát rekreációs tevékenységként kínáljuk; mint
jógafoglalkozásokat felnőtteknek és gyermekeknek. kikapcsolódást, pihenést szolgáló mozgásos tevékenységet, mely a fáradtság, a
feszültség oldását segíti elő. Külön hangsúlyt helyezünk a jóga relaxációs
gyakorlataira. Debrecen-Józsa és Debrecen helyszíneken tartunk
foglalkozásokat felnőtteknek és gyermekeknek.

2019.01.02. 2019.12.31.

400 000

200 000

Kollár József

2019.01.01. 2019.12.31.

1 135 000

550 000

Kardosné, Erika
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Jógával az
Egészségért
Debrecenben
Szabadidősport
Egyesület

Kardos Tánc
Sport Egyesület

Fontosnak tartják arra ösztönözni a fiatalokat, hogy
gyerekkortól mozogjanak és szabadidejüket
hasznosan töltsék el, álljanak fel a számítógépek és
okos telefonok mellől. A tánc során kialakul a
csapatban való együttműködés, azaz a
csapatszellem, melyet felnőttként is fontos szerepet
tölt majd be mindennapjaikban. Ezen célok
eléréséhez a Kardos TSE havonta, kéthavonta
ingyenes nyílt napokat szervez. Ezek a napok egész
napos rendezvények, melyeken az egyesület tagjai
lépnek fel betanult koreográfiákkal, amire
hónapokon keresztül készülnek, illetve az
érdeklődők betekintést nyerhetnek a szervezet
működésébe. Több táncstílus (latin-amerikai tánc,
standard tánc, modern tánc, balett, rúdtánc fitnesz,
légtorna karika és hammock) kerül bemutatásra, és
az érdeklődők maguk is tanulhatnak egy-egy
rövidebb koreográfiát. Részt vehetnek zumba órán
és jógázhatnak is.

A Kardos Tánc Sport Egyesület 2007-ben alakult Fő célja, a színvonalas
táncoktatás, minden korosztály számára, legfőképpen gyerekek, és fiatalok
körében. A helyi tánc kultúra fenntartása, fejlesztése, valamint a mindennapi
testmozgás elősegítése. Fontos a közösségi tér biztosítása azon fiatalok
számára, akik fogékonyak a táncsport, versenyszellem, magabiztosság
irányában.
Az egyesület vezetői Kardos József, és Kardos Erika ikerpár, akik 6 éves
koruk óta foglalkoznak tánccal, számos versenyen elért bajnoki sikereikkel
vitték hírül Debrecen hírnevét. Diplomás táncpedagógusok, akik, magas
színvonalú szaktudással, szeretettel nevelik, edzik tanítványaikat.
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KYO.Hungária
Sportegyesület

Debrecen Kupa 2019 - országos karate utánpótlás
verseny lebonyolítása.

Látásnélküli
Világ Alapítvány

Sportnap szervezése, amelyen a látó és látássérült
egyaránt, egyenlő eséllyel részt tud venni. Olyan
sportolási lehetőségek biztosítása, amelyeket
látássérültként önállóan, vagy látó segítséggel,
közösen is tudnak végezni.

Az egyesület célja: A karate sporttal kapcsolatos rendezvények, szabadidő, és
versenysport események, hazai és nemzetközi versenyek, bajnokságok
megszervezése, megrendezése, a sportolók és az egyesület tagjainak képzése,
felkészülésük biztosítása, amatőr és hivatásos sportolók, versenyzők és az
egyesület tagjainak segítése, támogatása, menedzselése. Együttműködés más
sportegyesületekkel, együttműködés és kapcsolattartás a sporttal foglalkozó
nemzetközi szervezetekkel, ennek keretében szakmai rendezvények,
programok szervezése, jótékonysági sportrendezvények szervezése,
nemzetközi sportkapcsolatok létesítése, fenntartása. Az egészséges életmódra
való nevelés, oktatás, a testedzésben gazdagabb életmód népszerűsítése,
ezekkel kapcsolatos ismeretterjesztés a gyermek és ifjúságvédelmi szempontok
érvényesítésével. A mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők részére testedzési,
sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása.

2019.06.01. 2019.12.31.

1 250 000

600 000

Tokaji Norbert

Az Alapítvány 1990-ben jött létre. Az alakulás célja a működési területén élő
vakok és gyengénlátók esélyegyenlőségének elősegítése, foglalkoztatásának és
oktatásának előmozdítása, művelődésének és rehabilitációjának támogatása.

2019.09.02. 2019.09.30.

400 000

200 000

dr. Nagyné Berke
Mónika

Látássérültek
Észak-alföldi
Regionális
Egyesülete

A vak és gyengénlátó személyek számára kevés
lehetőség van sportolásra, rendszeres testedzésre.
Állapotukból kifolyólag sporttevékenységük
speciális körülményeket igényel, ezért csak kevéssé
tudnak bekapcsolódni más sportolási lehetőséget
biztosító szervezetekbe, közösségekbe. A
lehetőségek bővítésére vállalkozik az egyesület a
teketagozat szervezeti kereteinek megteremtésével,
valamint a versenyző személyek költségeinek
csökkentése érdekében nyújtott támogatással.
Azonban az Egyesület pénzügyi forrásai nem
elegendőek a Látás Kupa megszervezéséhez, ezért
további támogatásra van szükség.

Az Egyesület 2003-ban alakult. Tagjai sorába azok a látássérültek léphetnek,
akik legalább 67 %-os látáskárosodással rendelkeznek. Taglétszámunk kb.
1.500 fő.
Elsősorban tagjainknak érdekvédelmét és képviseletét valamint életviteli
nehézségeikkel kapcsolatos ügyeik intézését látjuk el. Szolgáltatásaink
hatékonyabb szervezése érdekében hat térségben körzeti csoportokat
működtetünk. (Berettyóujfalu, Biharkeresztes, Egyek, Hajdúszoboszló,
Hosszúpályi, Püspökladány)

2019.09.02. 2019.10.31.

360 000

180 000

Dr.Nagy Sándor

Légy Erős
Sportegyesület

A szervezet a Debrecen város területén
rendelkezésre álló szabadidősport infrastruktúra
igénybevételével szemléletformáló,
szabadidősportra való nevelés eseményeinek,
rendezvényeinek szervezését, lebonyolítását
valósítja meg. Jelen támogatási kérelmen belül öt
különböző, Debrecen közigazgatási területén lévő
szabadtéri kondparkban tervez rendezvényt.

Az egyesület célja, hogy működésével közreműködjön a szabadtéri testedzés
kultúrájának fejlesztésében. A szabadidősport fontosságának közvetítése
Debrecen lakosságának a rendelkezésre álló sportinfrastruktúra
igénybevételével. A szervezet a Debrecen város területén rendelkezésre álló
szabadidősport infrastruktúra igénybevételével szemléletformáló,
szabadidősportra való nevelés eseményeinek, rendezvényeinek szervezését,
lebonyolítását valósítja meg.

2019.06.01. 2019.12.31.

2 000 000

1 000 000

Katona Zoltán
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A sportklub a 2019. évben fogyatékkal élő
gyermekek, fiatalok számára szervezne programot,
A Letizia Sportclub több mint két évtizede oktatja a sportíjászatot
mely során olyan tevékenységben szeretnének
Debrecenben.
számukra élményt nyújtani, ami a mindennapi
Elsődleges szempontunk az utánpótlásnevelés és az íjászat népszerűsítése. Az
életükben elérhetetlennek tűnik.
egyesület rendezésében évente 6-8, OB kvalifikációs minősítő és szabadidős
A kezdeményezés során szeretnék vak és
verseny zajlik, emellett íjászbemutatóinkon igyekszünk újabb érdeklődőket
gyengénlátó fiatalokkal megismertetni az íjjal való
megnyerni az íjász sport számára.
lövés élményét. Az ötlet talán laikus számára
Utánpótláskorú versenyzőink többszörös Országos Bajnokok, Diákolimpia
Letizia Sportclub abszurdnak tűnik, de azt kevesen tudják, hogy az íj
győztesek, de legeredményesebb versenyzőink Európa és Világszinten is
(Letizia Sc)
hatékony használatához nem a látás a legfontosabb,
kiemelkedőek: Orosz Viktor egy éven belül lett pályaíjász Európa-bajnok,
hanem a helyesen véghezvitt mozdulatok. A
Világbajnok és Világkupa forduló győztes. Ebben a szakágban magyar
programban a Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola,
versenyző még soha nem ért el ilyen eredményt.
Gimnázium és Kollégium tanulói vesznek részt,
2010 és 2015 márciusa között az Országos Bajnokságokon és Diákolimpiákon
mivel a foglalkozás teljesen személyes és egyszerre
a különböző kategóriákban 48 arany-, 32 ezüst- és 21 bronzérem került
15-20 fiatallal tudnak foglalkozni. Az önkormányzat
egyesületünk tagjaihoz, 2004 és 2014 között 112 alkalommal állított be új
segítségét a feltételek megteremtésében kérik
országos csúcsot Letiziás íjász.
(gyakorló íjak, vesszők, illetve kellő számú
vesszőfogó beszerzése).
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PONTYCENTRUM
HORGÁSZ
EGYESÜLET

Az egyesület működési célú támogatása.

Az egyesület célja:
- tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség
biztosítása,
- a horgászat fejlesztése, népszerűsítése,
- a horgászoknak a társadalmi rend megbecsülésére, a jogszabályok, a
társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a
természet szeretetére és tiszteletére való nevelése,
- a halnak, mint a biológiai sokszínűség alkotójának a védelme és a
Magyarországon honos halfajok további védelme,
- a természet és a vízi környezet védelme, a vízpartok rendben tartása

35

Rádiós és
Szabadidő Klub

Nemzetközi versenyállomásuk technikai
színvonalának emeléséhez, vihar által megrongált
tetőszerkezet javításához, 1 db antennaárbóc
karbantartásához és rezsi költségek mérsékléséhez
kérnek segítséget.

Rádióamatőrök technikai és egyéb tevékenységének segítése, folyamatos
tájékoztatás, versenyek, találkozók szervezése, műszaki-technikai
segítségadás.

2019.01.01. 2019.12.31.

1 007 000

503 500

Vásári Róbert

2019.06.01. 2019.11.30.

800 000

400 000

JUHÁSZ TIBOR

2019.06.01. 2019.12.31.

2 000 000

1 000 000

Molnár Antal
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Shogun
Sportegyesület

Idén 12 éves az egyesület, mely mind a
versenysport, mind a szabadidősport terén nagyon
aktív, s számos debreceni családnak biztosítja az
egészséges életmód lehetőségét. Több sportágra
kapnak lehetőséget a családok, hisz a fő profil a
karate - mellett futó szakosztály és Turisztikai
szakosztály is működik az egyesület keretein
belüJelenleg hozzávetőlegesen 500 fő az aki
közvetlenül, vagy közvetve veszi igénybe az
egyesületünk szolgáltatásait, illetve az általunk
szervezett progrmokat. Karate: mind kor, mind
tudás szerint külön csoportokban mozoghatnak az
érdeklődők. Külön három óvodában is zajlanak az
ovikarate foglalkozások Debrecenben. A Táncsics
Mihály utcai oviban, a Kemény Zsigmond utcai
A Shogun Sportegyesületben 11 éve folyik a kyokushin karate oktatás minden
óvodában és a Nagyerdei oviban is 15-15 fő
korosztály számára.
látogatja a karate foglalkozásokat.
Magyarország egyik legnagyobb és jelenleg legeredményesebb karate klubja a
Futó szakosztály: Minden korosztály képviseli
Shogun SE
magát a szakosztály edzésein, melyek a Nagyerdei
Stadion rekortán pályáján, vagy a Nagyerdőn
zajlanak heti szinten. A futó szakosztály tagjai az
edzések mellett minden szabadidősport versenyen
jelen vannak országszerte. Cél az egészséges
életmódra nevelés és a mozgás örömének
megismertetése a debreceni családokkal.
Turisztikai szakosztály: a szakosztály a
természetkedvelő tagoknak nyújt lehetőséget, hisz
szinte minden magyarországi túrán jelen vannak.
Pályázatukkal az egyesületünk működési
költségeinek fedezésére szeretnénk támogatást
nyerni, hogy minél magasabb színvonalon és egyre
szélesebb körben nyújthassanak szolgáltatásokat az
egyesület tagjai számára.

2019.01.01. 2019.12.31.

1 716 000

400 000

Rácz Csaba
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Tóci Fitt-Kondi
Testedző
Egyesület

Összesen

Egyesületünk 2010-ben lett bejegyezve a Debreceni Törvényszéken.
Tevékenységünket Debrecenben fejtjük ki. Az egyesület segíti a tagok
rendszeres sportolását, részt veszünk hazai és nemzetközi versenyek
Jelen pályázati támogatás célja az egyesület 2019.
szervezésben. Támogatjuk versenyzőink felkészülését. Részt veszünk a
évi működési kereteinek megteremtése, működési
bajnoki, illetve kuparendszerben kiírt csapatversenyeken is. Az egyesület
költségeinek fedezete, valamint országos
hozzájárul és segítséget nyújt a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Egyesületünk
sportrendezvény szervezése.
verseny tagozatán az elmúlt években kineveltünk gyermek fitness világbajnokot
(INBA, Bologna), WBPF magyar és nemzetközi női fitness magyar bajnokot,
illetve nemzetközi kupagyőztest.

2019.01.01. 2019.12.31.

3 230 000

1 615 000

55 040 772

21 813 050

Nagy Imre

