5. melléklet
Kulturális Alap 3. - Debrecenhez fűződő művészeti és tudományos kiadványok megjelenésének támogatása
Sz.

1.

2.

Pályázó neve

Cívisporta

Halmos Sándor

Pályázat témája

Rövid bemutatkozás

2019-ben
jelent
meg
első
közlekedéstörténeti
könyvem
buszPANORÁMA címmel, mely a debreceni autóbusz-közlekedést
mutatja be 1863-2018 között, amely szerves része város történetének is. E
könyv sikerén felbuzdulva (és a pozitív visszajelzések alapján)
megfogalmazódott a gondolat, hogy a 2011-ben kiadott, a 100 éves
debreceni villamos történelemről szóló könyvet (Balogh László-Gara
Kálmán-Végh Dezső: Debreceni villamoskalauz) a lóvasút, gőzvasút, a
debreceni helyi érdekű vasutak (köztük a DHSV és a DNYBV)
történetével kibővítve megírjam és megjelentessem. Ehhez szakmai
nagymértékű támogatást kaptam-kapok a korábbi szerzőktől, a helyi
közlekedési szakemberektől, tanáraimtól a Debreceni Egyetemen, a
Méliusz Péter Könyvtár Helytörténeti Fotótárától. Az előbb említett
kiadvány évekkel ezelőtt elfogyott, új kiadása nem lett. Nagy lenne rá az
igény, s ezzel a város történetének eme szeletét bemutató könyv jelentős
hiányt töltene be a város történetét bemutató könyvek, periodikák közt.

A világ vallásairól közérthetően
megjelentetéséhez támogatás kérése.

kontinensenként

című

Megvalósítás
időpontja

2017-ben alapítottuk és létrehoztunk egy olyan
tudományos periodikát, amely egy tudományos
alaposságú ismeretterjesztő egy évben többször online
folyóirat, mely olyan tanulmányokat, cikkeket tartalmaz,
amelyek történelmi, irodalmi, művészeti, közlekedési, 2019.11.30. gasztronómiai stb. szemszögből mutatják be Debrecen és 2019.12.31.
térségének helytörténetét, továbbá annak tágabb régióját
az Érmelléktől a Tiszáig, illetve a Nyírségtől Békésig.
Online kiadvány: http://civisporta.hu Első nyomtatott
könyv: Balogh Tamás Zoltán: buszPANORÁMA (2019).

Bihar-Vármegye Zsidóságnak története, Tőkés László EUképviselő felkérésére, amely a 16. századtól mutatná be
napjainkig a Vármegye zsidóságát. Az anyag elkészítését
bonyolítja, hogy 1920-ig Nagyvárad volt a megye
központja, majd a Trianon után 1940-ig Berettyóújfalu. A
könyv területen 94 település van, melynek fele román területen, 2019.01.02. melynek fele magyar területen maradt. A romániai 2019.05.20.
kutatást az EU Képviselői Iroda, illetve a Nagyváradi
Zsidó Hitközség támogatja, ingyenes szállással és
étkezéssel. A Nagyváradi Levéltár közel 2000 folyóméter
feldolgozatlan anyaggal rendelkezik, és anyagok
találhatóak a Debreceni Levéltár hajdúböszörményi fiók
tárában is.

Aláíró
Igényelt
személy/
támogatás
Képviseli

Elérhetőség

436 334

Balogh
210 000 Tamás
Zoltán

4031 Debrecen
Derék utca
102. 8/67.

800 000

200 000

Teljes költség

4024 Debrecen
Batthyányi
utca 9. 6/3

Javasolt
támogatás

3.

A Pedagógusok arcképcsarnoka XVIII. kötete kiadására. Anyag- gyűjtés,
nyomdai, előkészítési költségek támogatására.
Az egyesület ezzel több, mint kétezer , szakmájában kiemelkedő munkát
végzett, de már elhunyt pedagógus életrajzát íratja meg és adja ki kötet
Karácsony
Sándor formájában. Ezzel emléket állítunk tevékenységüknek és példát mutatunk
Pedagógiai Egyesület a ma élő ,aktív generáció számára. A kezdeti szándékot az időközben
jelentkező érdeklődés népszerűsítette, ma Debrecenen kívül a megyéből
és az ország távolabbi területéről is kapunk életrajzokat. A kötet
elkészítésén díjazás nélkül dolgoznak az írók, korrektorok, szerkesztők. A
kötetsorozat a Megyei értéktár része.

Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 1998-ban
alakult. Jelenleg 176 tagja van. Fő tevékenysége:1.
Életükben kiemelkedő munkát végzett, köztiszteletben
állott pedagógusok életrajzát íratjuk meg és adjuk ki. 2.
Karácsony
Sándor
pedagógiai
munkásságának
népszerűsítése, hagyomány ápolás. Nonprofit szervezet,
az írói, szerkesztői, lektori, kiadói munkát díjazás nélkül
végezzük.
Eddig 13 kötetben 1550 pedagógus életrajzát írattuk meg 2019.01.01. és adtuk ki. A kiadvány címe: Pedagógusok 2019.11.30.
arcképcsarnoka.Tagcsoportjaink vannak több városban. A
kiadásban szereplő pedagógusok felkutatását a tagság
végzi. Ezen felül megemlékezünk közmegbecsülésnek
örvendett pedagógusokról,kezdeményezzük emléktábla
állítását, tanterem elnevezését. Tevékenységünkkel a ma
tevékenykedő pedagógusok számára szeretnénk inspiráló
példát mutatni.
Jelszavunk: Az emlékezet értéket ment.

950 000

100 000

Fülöp
Mihály

4024 Debrecen
Rákóczi u. 63.

4.

A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú egyesület 1998 óta ad
ki negyedéves folyóiratot, Debreceni Pozsgástár címmel. Ebben új
kaktusz és pozsgás fajokat, élőhelyeket mutatunk be. Nevelési, és tartási
tanácsokkal látjuk el az olvasókat. Bemutatásra kerülnek az egyesület
tagjai, illetve gyűjteményük. Tagjaink sokszor osztják meg új
tapasztalataikat, segítve ezzel a kezdő gyűjtők munkáját. Mivel az
alapszabályban megfogalmazott célunk a természetvédelem, ezért
alkalmanként bemutatjuk védett természeti értékeinket, mint pl. a
Debreceni Erdőspuszták élővilágát. Bekapcsolódtunk a nemzetközi
folyóirat cserébe, 9 ország egyesületének küldjük a folyóiratot, és kapjuk
mi is. Külföldi partnereink közül sokan, szívesen publikálnak a
Magyar Kaktusz és
Pozsgástárba.
Pozsgás
Társaság
A folyóiratot biztosítjuk az Országos Széchenyi Könyvtár, a Debreceni
Közhasznú Egyesület
Egyetemi Könyvtár, és a Debreceni Méliusz Könyvtár részére is.
Ezenkívül több közösségi ház, és társ egyesület is kapja a lapot.
Minden évben kísérő rendezvénye a Karneváli forgatagnak az egyesület
által szervezett kiállítás, a Kölcsey Központban. Ezen kívül
iskolaprogramunk is működik, ahol nem csak ezekről a növényekről, de a
természetvédelemről is hangzanak el előadások. Nagy sikere van az ún.
élményültetésnek, amikor a gyerekek, az általuk ültetett növényeket
hazavihetik.
A pályázattal szeretnénk elérni, hogy biztos anyagi háttere legyen a
nyomdai munkáknak, ill. továbbra is tudjuk biztosítani a folyóiratot az
olvasók, és a már említett könyvtárak részére.

Egyesületünk hatékonyan működik közre a térség és az
ország pozsgás-botanika, pozsgás tartási kultúra
ismereteinek
gyarapításában,
a pozsgásnövények
természetvédelmében,
s
az
ezzel
kapcsolatos
ismeretterjesztésben. Ennek érdekében a kaktusz és egyéb
szukkulens növényeket kedvelő gyűjtők szakmai
összefogását, elméleti és gyakorlati ismereteinek bővítését
folytatjuk.
Főbb céljaink:
A pozsgás növényfajok természetvédelmének, élőhelyük
megóvásának segítése, a védett fajok eredeti élőhelyről 2019.01.01. történő begyűjtésének megakadályozása (pl. e fajok 2019.12.31.
mesterséges szaporítása révén).
A pozsgás növényfajok biológiai, rendszertani, ökológiai,
fiziológiai jelenségeinek ismeretterjesztése, ezáltal a
növényszeretet kialakítása általános és középiskolákban.
A pozsgás növények bemutatása kiállításokon és
tudományos, illetve ismeretterjesztő irodalmakon
keresztül.
Átfogó közművelődési munka keretében hatékonyan
közreműködni
a
pozsgásnövények
kutatásában,
megismertetésében.

920 000

460 000

Szászi
Róbert

4078 Debrecen
Haláp tanya
93.
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Médiacentrum
Debrecen Kft.

Debreceni Színképek című kulturális magazin készítése és sugárzása A város és
hetente egy alkalommal més egy ismétléssel
megjelenítése.

META-95 Bt.

Vállalásom Bakó Endre: Karády-láz Debrecenben című könyv ének
megjelentetése. A híres művésznő, filmszínész életében két alkalommal
járt Debrecenben: 1940-ben és 1943-ban. A kiadvány szerzője a két
látogatást kíséri végig korabeli dokumentumok, sajtótudósítások, interjúk
alapján. A visszatekintés két szempontból is érdekes és értékes: egyrészt
kiderül, hogy a méltán nagyrabecsült művész mennyire egyszerű,
szeretetre méltó ember volt, másrészt érdekes megfigyelni, hogy a kezdeti,
1940-es rajongás hogyan vált uszító gyűlöletté 1943-ra. Figyelmet szentel
a kiadvány a Karády-láz mai megnyilvánulásaira is, arra például, hogy
Debrecenben évek óta működik egy Karády Katalint Kedvelők Klubja,
amely megemlékezéseivel, énekes rendezvényeivel, emléktábla
elhelyezésével táplálja a Karády-rajongók lelkesedését. A kiadványban
szerepel több korebeli dokumentum másolata is. Sajnos, azok a fotók,
amelyeket a művésznő a Hatvan utca sarkán működő Tőkés fotószalonban
készíttetett magáról,hogy azokkal megajándékozza debreceni rajongóit,
egyelőre nem lelhetők fel, további helytörténeti kutatást igényel.
A kiadvány tervezetten A/5-ös méretben, 64 oldalon, színes borítóval
jelenik meg, legkevesebb 300 példányban.

7.

Szekfü András

8.

Vitéz Ferenc

Összesen

környéke

eseményeinek

televíziós 2019.06.01. 2019.12.31.

2 050 000

600 000

Szabó
József

4025 Debrecen
Petőfi tér 10.

Betéti társaságunk 1995-ben alakult. Fő tevékenységi
köre
jelenleg
könyvek,
időszaki
kiadványok
megjelentetése, sajtó, reklám, marketing tevékenység és 2018.12.01. oktatás. Emellett újságírás, lapszerkesztés és bármilyen 2019.05.10.
kiadvány készítése a kézirattól, vagy csak az ötlettől a
végleges kivitelezésig terjed.

350 000

175 000

Barna
Attila

4029 Debrecen
Fazekas
Mihály u. 9.

2019.07.01. 2019.12.31.

1 600 000

800 000

Szekfü
András

1028 Budapest
Bükkfa-u. 22

2019.01.01. 2019.12.31.

1 489 500

370 000

Vitéz
Ferenc

4027 Debrecen
Debrecen,
Füredi út 67/B.
F.2.

7 795 834

2 715 000

Szekfü András PhD, DLA (1941.) filmtörténész, habilitált
címzetes egyetemi tanár.
A Magyar Nemzeti Filmalap Filmarchívum tudományos
"Georg Höllering, a Hortobágy film rendezője" című könyv német kutatója. Több hazai egyetem mellett hosszabb ideig
megjelenésének támogatása.
tanított Salzburgban, Bécsben és Marosvásárhelyen. Több
Szekfü András könyve 2014-ben jelent meg a Gondolat Kiadónál.
mint 150 publikációja jelent meg a magyaron kívül angol,
német, spanyol, orosz és lengyel nyelven. Fontosabb
Az "edition text + kritik" német kiadó (München) szerződésben vállalta a művei:
könyv kiadását, német nyelvű kézirat alapján. A pályázat tárgya a német - Így filmeztünk - válogatás fél évszázad filmtörténeti
kiadás támogatása, a magyarról németre történő fordítás költségének 50 %- interjúiból. (Magyar Művészeti Akadémia Kiadó, 2018)
ával.
- Magánkalóz a filmdzsungelben" - Georg Höllering, a
Hortobágy-film rendezője (Gondolat, 2014.)
- Fényes szelek, fújjátok! Jancsó Miklós filmjeiről.
Monográfia (Magvető, 1974.)
Vitéz Ferenc (1965) költő, művészeti író, irodalmár,
vizuáliskommunikáció-kutató, PhD főiskolai docens a
Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.
A Néző Pont kulturális, irodalmi és művészeti folyóirat
A Néző Pont című irodalmi, kulturális és művészeti folyóirat 2019. (XIV.) (2006) alapító szerkesztője, kiadója - 2015 áprilisáig a
évfolyama 5 rendes száma és különkiadása megjelentetésének támogatása. folyóirat 64 kötete jelent meg.
1991 óta mintegy félszáz önálló kötete látott napvilágot:
verseskötetek (16), regény és kispróza (7), szakkönyvek,
tanulmánykötetek, monográfiák (18), főiskolai segédletek
(7).

