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CIVIL ALAP 2016. 1. Hagyományőrző, értékteremtő, valamint városrészi rendezvények, programok támogatása

Sz.

Pályázó
neve

Alliance
Française
1 Debreceni
Kulturális
Egyesület

Pályázat témája
Francia folk est
A tánc és a gasztronómia nyelvén
A rendezvények alkalmával az érdeklődők
megismerkedhetnek egy-egy franciaországi
régióval. A részünkről átadni kívánt ismeretek a
következők:
a régió általános bemutatása (földrajz,
történelem, jellegzetességek)
gasztronómia kóstoltatás (sajt, bor,
jellegzetes ételek)
táncház (bemutató és tánctanítás)
A néptánc tanítása közvetlen tapasztalat és
élmény által teszi fogékonnyá a fiatalokat más
népek hagyományai, kultúrája iránt. A tánc
tanítása fejleszti a ritmusérzéket, a térérzékelést,
a testtartást és a mozgáskoordinációt, amely a
mindennapi élet számos területén fontos a
fiataloknak. Fejleszti a társas kapcsolatok iránti
érzéket: együttműködésre, alkalmazkodásra, a
másik nem, a másik személy, a másik csoport
elfogadására és megbecsülésére ösztönöz.
Célunk, egy olyan közösség létrehozása, aminek
a tagjaival közösen hagyományossá tehetjük
ezeket a típusú rendezvényeket
Három régiót szeretnénk bemutatni három est
alkalmával.
1) Bretagne: A bretonok legismertebb tánca a
Gavotte ezt láncban, vagy körben állva
táncolják. Táncházban, tánctanításhoz ideális,
mert nem párban állva táncolják a résztvevők.
2) Elzász: Az elzászi tánc esetében az az
érdekes, hogy a francia és a német kultúra
keveredéséből alakult ki, ezért különleges.

Rövid bemutatkozás

Megvalósítá Teljes Igényelt
s időpontja költség támogatás

Az egyesület célja, hogy Debrecen
városában és a debreceni régióban
terjessze a francia nyelvet és összefogja
mindazokat, akik hozzá kívánnak járulni
a francia nyelv és kultúra jobb
megismeréséhez illetve elő akarják
segíteni Magyarország és Franciaország 2016.05.15.
között az oktatási, kulturális,
300000
tudományos, szabadidős és sport
2016.12.15.
kapcsolatok fejlesztését. A célok elérése
érdekében a következő tevékenységeket
végzi az egyesület: minél szélesebb
közönség számára francia illetve
frankofón kulturális értékek terjesztése,
nyelvi tanfolyamok szervezése.

3) Provence (D-Franciaország): Franciaország
ezen részén a kultúrák keveredése miatt nem
lehet egyetlen határozott stílust beazonosítani.
Talán a Rigaudon francia néptánc az, amely
először Provence-ban bukkant fel a 17. 18.
században.
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Aláíró
személy

Elérhetősége

Telefonszáma
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Jav. Megítélt
Támoga- támogatás
tás

2.

Alsójózsai
Nyugdíjas
Egyesület

Az Alsójózsai Nyugdíjas Klub 1989-ben alakult.
1998 óta bejegyzett Egyesület. Célunk
szervezetten összefogni a józsai városrészen élő
nyugdíjasokat. Tevékenységi körünk:
egészségmegelőzés-megőrzés, hagyományápolás,
kulturális tevékenység, kulturális örökség
megóvás, esély egyenlőség megóvása,
környezetvédelem, kirándulás szervezés,
kapcsolattartás más civil szervezetekkel,
településszintű, megyei, városi, országos
rendezvényeken való részvétel. Taglétszámunk
45 fő, mindenki tagja a nótakörnek és a SZEM
mozgalomnak, mely a polgárőrségen belül
működik. Kulturális tevékenységünk:
nótakor,szavalat, tánccsoport, szóló zene.
Iskolákkal, óvodákkal, a józsai Közösségi
Házzal, és minden civil szervezettel nagyon jó a
kapcsolatunk, minden rendezvényen részt
veszünk. Veterán és beteg nyugdíjas tagjainkat
látogatjuk, segítünk rajtuk. Kirándulásokat
szervezünk, ezek megvalósításához anyagi
támogatásra is szükségünk van. Vezetőség váltás
volt 2015-ben azóta gazdag és nagyon szép
programokat állítunk össze és ezeket szeretnénk
megvalósítani.

A Klub 1989. április 18.-án jött létre 7
fővel, azzal a céllal, hogy az alsójózsai
településrészen élő nyugdíjasokat,
özvegyeket, egyesül élőket szervezetten
összefogja.
A tagság úgy határozott, hogy
Egyesületet hoz létre. A Hajdú-Bihar
2016.05.01.
Megyei Bíróság 1998. június 18.-án
450000
jegyezte be a szervezetet Alsójózsai
2016.12.15.
Nyugdíjas Egyesület néven. Azóta
folyamatosan működik a klub. 1996-ban
megalakult a nótakör. Helyi, megyei,
városi, országos rendezvényeken
meghívásra mindig elmegyünk és
fellépünk.
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150000

Pásztor
Ferencné

4225 Debrecen
Tokaji u 19/A

+36 / 20 4715340

Lovagi értékek inkulturációja
Debrecen város leginkább deprivált közössége
számára

3.

Pályázatunk célja hogy a lovagi kultúra
hagyományait megismerhetővé, értékeit
inherálhatóvá, sőt a mindennapokra
adaptálhatóvá, egyes elemeit hosszú távon
gyakorolhatóvá tegyük a Nagysándor telepi roma
közösség fiataljai számára. Lovagi értékek
inkulturációja
Debrecen város leginkább deprivált közössége
Anjou
számára.
Udvari
A projekt keretében egy egész napos nyílt családi
Lovagok
napot tervezünk tartani a Pósa utca 1. szám alatt,
Egyesülete a Nagysándor József Általános Iskola épületében.
Természetesen előzetesen megfelelően
promotálva az eseményt a sajtóban, plakátokkal,
szórólapokkal, és önkéntesekkel karöltve
személyesen is a telepi lakosok között.
A rendezvény négy eleme: szórakoztató-lovagi
hagyományőrző; zenei; sport; ill. oktató része
szervesen összefonódva a teljes napot kitölti. A
projekt a nap végén ugyan lezárul, de elemei,
értékei azonban terveink szerint hosszú távon
fennmaradnak, egyes tevékenységei pedig heti
rendszerességgel gyakorolhatóvá válnak az itt
lakó fiataloknak.

Az egyesület céljai:
- A lovagi hosszúkardvívás modern
sport keretek közötti gyakorlása
- A női nem védelme
- A lovagi kultúra és irodalom, a
lovagság intézményének s a lovagiasság 2016.05.01.
eszményének kutatása. Az eredmények 260000
közzététele, publikálása.
2016.11.30.
- A középkori egyetemes európai lovagi
intézmény megismerésén túl különösen
a XIV. századi, magyar lovagi
hagyományok megismerése, közzététele,
bemutatása, ápolása.
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120000

Dr. Pávay 4032 Debrecen +36 30
Tibor
Illyés Gyula u. 9. 7002347

4.

5.

Egyesületünk sokoldalú kapcsolatot alakított ki a
városban, megyében, régióban működő más civil
szervezetekkel és DMJV Önkormányzatával.
Jelen pályázatban 3 különböző tartalommal bíró
7 alkalommal megrendezésre kerülő
programsorozatot tervezünk megvalósítani.
Városrészi rendezvények: Közösségszervezést,
közösségteremtést megcélozó szabadidős
rendezvényeket kívánunk lebonyolítani Debrecen
különböző városrészeiben négy alkalommal. A
rendezvények programjait úgy állítottuk össze,
hogy azokon minden korosztály megtalálja a
számára megfelelő kikapcsolódási formát.
Programok: Sorversenyek, ugrálóvárak,
kézműves foglalkozások, arcfestés, fellépők,
előadóművészek. A versenyek nyerteseit
szeretnénk díjakkal jutalmazni, illetve a
résztvevők megvendégelése (pogácsa, croissant,
üdítő) is terveink között szerepel.
Civil Piknik: Egyesületünk az elmúlt évben nagy
sikerrel rendezte meg a Bánki Tájházban az első
Civilek a
hagyományteremtő Civil Pikniket. A találkozó
Fiatalokért remek alkalmat kínált a város területén működő
Egyesület civil szervezetek közötti kapcsolatépítésre,
valamint az együttműködési lehetőségek
szélesítésére. A kötetlen programok során a
köszöntő mellé reggelivel kínáltuk a kedves
megjelenteket, közösen látogattuk meg a tájház
kiállítását. Az esős idő ellenére nagyon jó
hangulatú beszélgetésekre került sor, bízunk
benne, hogy idén az arborétum és a kilátó
látogatására is sort keríthetünk.
Kerekasztal tárgyalások: A tavalyi évben
szervezetünk részt vett a szociális kerekasztal
koordinálásában, melynek feladata a Járási
Esélyegyenlőségi Programterv létrehozása volt.
Az utolsó november hónapban tartott ülés óta
változások következtek be a szociális
ellátórendszer területén. Célunk a korábbi
üléseken résztvevő szociális szakemberek
számára újabb véleményalkotási lehetőség
megteremtése, az eltelt időszakban szerzett
tapasztalatok megvitatására alkalmat biztosítani
az Ifjúsági Házban. 2016-ban 2 ülést tervezünk,
egyet a nyár elején és egyet az ősz folyamán.
Csada
Család
Jóléti és
Szociális
Egyesület

Gyermek-család kapcsolata, szokások,
hagyományok a családokban

Szervezetünk jogelődje a Szülők a
Gyermekekért, Egymásért közhasznú
egyesület 1996-ban jött létre a szülők
helyi önszerveződésének eredményeként
abból a célból, hogy hozzájáruljon a
szülők, családok pedagógiai
tájékozottságának szélesítéséhez. Az
egyesület sokoldalú kapcsolatot alakított
ki a városban, megyében, régióban
működő más civil szervezetekkel és
Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatával. Közérdeklődésre
számot tartó rendezvényeivel
érzékelhető módon növelni tudta
2016.06.01.
ismertségét. A szervezet aktív
2000000 1000000
kapcsolatot alakított ki a Hajdú Bihar
2016.11.30.
megyei Önkormányzattal illetőleg annak
háttér intézményeivel.

Rácz
Angéla

4024 Debrecen
Batthyány u. 20.
06-52/501(lev: 4025
372
Debrecen,
Simonffy u. 21.)

Az egyesület 2012-től a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium, 2015-től
az Emberi Erőforrások Minisztériuma
stratégiai partnere.
Szervezetünk 2012. május 24.-e óta
birtokolja a Hajdú Bihar Megyei Civil
Információs Centrum címet, melynek
keretében ingyenes tanácsadásokkal
segíti a Hajdú-Bihar Megyei civil
szervezetek munkáját.

Gyermekek, és gyermekes családok
2016.06.01.
részére programok szervezése, családok
100000
segítése a szervezet fő tevékenységi
2016.09.30.
köre.
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50000

Pénzesné 4026 Debrecen
Tóth Márta Faragó utca 6

+363031350
62

Immáron nyolcadik éve a
hagyományokhoz ragaszkodó és
értékteremtő, autentikus és gyökerekhez
visszanyúló betlehemes csoportként
működünk.

6.

7.

Debreceni
Gorögkatoli
kus
Hagyományőrző betlehemes játék bemutatása
Betlehemes
Csoport

Debreceni
Kossuth
Társaság

A Debreceni Kossuth Társaság Alapszabályában
meghatározott közhasznú tevékenységek között
nagy súlyt fektet a hagyományőrzésre, a
kulturális örökség védelmére és célul tűzte ki
Debrecen város közvetlen vonzáskörzetében
található emlékhelyek ápolását.

Betlehemes játékunkat az elmúlt nyolc
évben közel 140 helyen mutattuk be.
Mindenféle korosztály számára érdekes
előadásunkkal óvodákban , iskolákban,
érdeklődő munkahelyeke és idősek
2016.10.01.
otthonában is megfordultunk.
240000
Társaságunk rendszeres meghívott
2016.12.15.
vendége a különböző városi adventi
helyszíneknek és rendezvényeknek.
Állandó résztvevői vagyunk a
Nemzetközi Betlehemes Találkozónak,
ami tizedik alkalommal került
megrendezésre Debrecenben és 2015ben 25 éves jubileumát ünnepelte.
Csoportunk a Belvárosi Művelődési Ház
mint főszervező felkérésére képviselte
Debrecent ezen a rendezvényen.
A társaság célja Debrecen és közvetlen
vonzáskörzetében tudományos
tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység és a kulturális
örökség megóvása.

120000

2016.07.10.
1050000 525000
2016.12.15.
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Maráz
György

4024 Debrecen
Szent Anna utca 06304632502
52.

Jóga László

4031 Debrecen +36 30 642
István út 83.8/26 1334

8.

9.

Debreceni
Magyar Dal
és
Nótaszínház
Egyesület

Egyesületünk napjainkig 45 nagy operett és
magyar nóta gálaelőadást rendezett, amely teljes
mértékben hagyományőrző, értékteremtő célú és
tartalmú. Ezek az előadások a Debreceni Lovarda
Színháztermében teleházas közönség előtt
kerültek megrendezésre. A Hajdú- Bihari Napló
minden előadásról több cikket jelentetett meg.

Az Egyesület 4 hagyományápoló rendezvényt
Debreceni kíván megvalósítani, a magyar-nóta kincsünk
Magyarnóta népszerűsítése, megőrzése céljából. Melyből
Egyesület három Debrecenben egy Bősön kerül
megrendezésre.

Debreceni
10. Női
Egyesület

Nőnek lenni jó nőknek, nőkről, nőkért
programsorozat Hagyományőrző kézműves
foglakozások 3 alkalommal

2014. március 21-én alakult az
egyesület, a szervezet célja és
tevékenysége kulturális tevékenység,
magyar népzenei kulturális tevékenység
megóvása, a magyarországi nemzeti és
etnikai kisebbségek, valamint határon
túli magyarság népzenei kulturális
örökség megóvása. Ennek keretében
operett népdal, és magyar nóta
összetételű rendezvényeket,
gálaműsorokat rendező egyesület
2016.05.01.
többnyire Debrecenben a Lovarda
940000
Színház termében. Ezen kívül nyugdíjas
2016.11.30.
klubok, idősek otthonában támogató
műsorokat rendezünk. Részt veszünk
falunapokon, egyéb rendezvényeken,
felajánlásként vagy önköltséges árakon.
Magyarországon és határainkon túl is az
énekesek kiválóságait foglalkoztatjuk 5
vagy 7 fős cigányzenekar kíséretében. A
klasszikus magyar nóta, mint
Hungarikum számunkra fontos
jelentőségű és ennek tovább vitele
céljából folytatjuk tevékenységünket.

270000

Balogh
Imre

4224
Hajdúböszörmén
06306342844
y Vákáncsos u.
59.

A Kérelmező, Debreceni Magyarnóta
Egyesület a bírósági bejegyzés szerint
2004. december 10-én lett alapítva.
A társadalmi szervezet célja: a
magyarnóta és népdal hagyományainak
ápolása, bővebben: a magyar nép eme
kincsének, a nótának és népdalnak
2016.06.04.
valamint a cigány muzsikának alázattal 995500
való szolgálata. Magyarságunk
2016.12.10.
legtisztább kincsét, a népdalt, a nótát, a
Kárpát-medence tánchagyományát s
ezen belül a magyar táncot ápolja a
maga kis eszközeivel, lehetőségeivel.
Szorosan együttműködik határon túli
civil szervezetekkel.

455500

Kádár
Zsuzsa

4025 Debrecen
Erzsébet u. 48.

+36-20-9420762

105000

Havasi
Andrea
30/4559815

4032 Debrecen
Tarján u. 69

30/202-0030

Egyesületünk fő tevékenységi körébe
vette a női jogok védelmét, női identitás
elősegítését, hátrányos helyzetű
2016.06.02.
gyerekek, nagycsaládosok testi-lelki
210000
fejlődésének segítését, valamint az
2016.09.05.
egészséges életmóddal kapcsolatos
prevenció és kampányok szervezését.
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A2016 évben tovább szeretnénk folytatni az
előző években már nagy sikert aratott
A JÓ KÖZÉRZETÉRT Hagyományőrző
Fesztivált , az ennek keretében tervezett
hagyományőrző programok megvalósítását.

Debreceni
11. Nyugdíjas
Egyesület

A Debreceni Nyugdíjas Egyesület a
város egyik legnagyobb létszámú és
Ezek : - Anyák napi ünnepség.
legaktívabb civil szervezete.
- Arany János nyomában c. program az
A tagok száma az 1989. szeptember 22-i
Arany év alkalmából.
megalakuláskor 70 fő volt, ma 350
- Generációk Hagyományőrző Kulturális
feletti.
Találkozója.
Az egyesület célja:
- Karácsonyi ünnepség.
- a közösség részére megfelelő
Ugyan csak a fesztiválhoz kapcsolódva
információt adni a nyugdíjasokat érintő
szeretnénk részt venni:
témákról,
- az Eurorégiós Kórustalálkozón
- színvonalas, és változatos
Nagyváradon és
2016.04.20.
programokon keresztül biztosítani a
- a Szigetvári Nyugdíjas Klub
1945000 900000
szabadidő kulturált, hasznos és
meghívásának
2016.12.15.
egészséges eltöltést, a
eleget téve, a Zrínyi Emlékév
hagyományápolást ,
eseményein,
- megteremteni a többségében egyedül
melyet Szigetvár elestének 450.
élő idősek részére az egymásra figyelő
évfordulója
és egymást segítő közösséghez való
alkalmából rendeznek.
tartozás lehetőségét,
- teret adni baráti kapcsolatok
Az előző kiemelt rendezvényeinket évek óta a
kialakítására,
hagyományőrzés szellemében szervezzük és igen
- kiemelt figyelmet fordítani a
nagy népszerűségnek örvendenek tagságunk
generációk közötti kapcsolatok
körében.
kialakítására és annak ápolására.
A fellépők között elismert kórusok, szavalók,
népzenei énekesek, különböző hangszeres
fellépők, és néptáncosok találhatók, akik között
ott vannak a fiatalok, az aktív dolgozók és a
nyugdíjasok képviselői is.

Igen sokrétű feladataink vannak: vetélkedők,
debreceni sétával, kulturális és történelmi
emlékhelyek felkeresésével gyarapítjuk a
tudásukat. Itt az unokáinkat is bevonjuk, hogy
jobban megismerjék Debrecent és környékét.
Ismeretterjesztő előadásokat, egészségügyi,
rendőrségi előadásokat szervezünk.
Debreceni
Aranyosapátiba is van meghívásunk, ahol
12. Szépkorúak
Debrecent szeretnénk bemutatni, az itt tanult
Klubja
költőink által megírt versekkel és a Hajdúsági és
Hortobágyi dalcsokrok által. Október 4. a Zene
Világnapja és az Idősek Napja. Ezen a napon
köszöntjük az időseket és egyben Kórusok és
Dalkörök Találkozóját rendezzük meg, az
eseményre 400 fellépőt várunk, Nagyszalontáról
is érkeznek vendégeink.

Szervezetünk 2008 júliusában alakult 30
fővel, jelenleg pedig már 100 tagot
tartunk számon.
Olyan szabadidős elfoglaltságot
nyújtunk, amely családias légkörben,
testi-lelki harmóniának megfelelő
kulturális programokat nyújt mindenki
számára. Szervezetünk azzal a céllal jött
2016.05.01.
létre, hogy az idős embereket
445000
összefogja, közösséggé formálja.
2016.12.15.
Különös figyelmet fordítunk a
magányos, egyedül élő, család
nélküliekre. Szervezetünkön belül
működik a Debreceni Szép korúak
Dalköre. Új irányvonalat is vettünk az
elmúlt évben: Önkéntes tevékenységbe
kapcsolódtunk be, hogy erősítsük az
idősek társadalmi szerepvállalását.
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Juniális
a Debreceni Vasutas Művészeti és Kulturális
Egyesület
nyárköszöntő családi rendezvénye

Debreceni
Vasutas
Művészeti
13.
és
Kulturális
Egyesület

Debreceni
Vasutas
Művészeti
14.
és
Kulturális
Egyesület

Az egyesület 2005-ben alakult, azzal a
céllal, hogy a VOKE Egyetértés
Egyesületünk minden június elején megtartja
Művelődési Központja mellett segítséget
hagyományos nyárköszöntő, gyermeknaphoz
nyújtson más vasutas és más
kapcsolódó családi rendezvényét.
önszerveződő közösségek
A népszerű Juniális szabadtéri programokból és
megalakulásához és munkájához.
színháztermi bemutatókból áll, amiket
Tevékenységi körébe sorolta az
színesítenek kiegészítő szolgáltatások:
2016.05.02.
ismeretterjesztést, a nevelést, oktatást, a
állatsimogató, kézműves foglalkozások,
275000
művészeti oktatást és készségfejlesztést,
ásványbemutató, fajáték-pavilon, édességek sátra,
2016.06.17.
kulturális tevékenységet, valamint a
ugrálóvár. Idén először szeretnénk megmutatni az
hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi
egészséges gyermekeknek, hogy sérült társaik
esélyegyenlőség elősegítését. Így részt
miként látják a világot és hogy sokféleségünk
vett az egyesület a Vasútmodell kiállítás
felismerése, elfogadása mennyire fontos
szervezésében, a Maticska Jenő
gondolkodásmódunkban. Ezért sérült
Képzőművészeti kör munkájának
gyermekeket foglalkoztató intézményeket és kis
segítésében, stb.
növendékeiket várjuk, akik közös játékra hívják
majd a rendezvény résztvevőit. A program
látogatói nem kizárólag a vasutas családok,
hanem az egész Falóger városrész lakói.
Adventi örömvárás
Az egyesület 2005-ben alakult, azzal a
céllal, hogy a VOKE Egyetértés
a Debreceni Vasutas Művészeti és Kulturális
Művelődési Központja mellett segítséget
Egyesület,
nyújtson más vasutas és más
valamint a Máltai Szeretetszolgálat debreceni
önszerveződő közösségek
csoportjának
megalakulásához és munkájához.
közös ünnepre hangoló gyermekprogramja
Tevékenységi körébe sorolta az
2016.10.24.
ismeretterjesztést, a nevelést, oktatást, a
Egyesületünk számára kiemelten fontos, hogy a
245000
művészeti oktatást és készségfejlesztést,
hátrányos helyzetű, ill. nagycsaládokból érkező
2016.12.15.
kulturális tevékenységet, valamint a
gyermekek is színvonalas, tartalmas ünnepi
hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi
programot kapjanak és feltöltődve, lelki
esélyegyenlőség elősegítését. Így részt
útravalóval térhessenek haza.
vett az egyesület a Vasútmodell kiállítás
A program elsősorban a hátrányos helyzetű, ill.
szervezésében, a Maticska Jenő
nagycsaládból érkező gyermekeknek szól, de a
Képzőművészeti kör munkájának
vasutas családok és Falóger városrész gyermekeit
segítésében, stb.
is minden évben szeretettel látjuk.
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135000

Kardos
Ilona

4034 Debrecen
Faraktár u. 67.

70/337-4617

120000

Kardos
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Juniális
a Debreceni Vasutas Művészeti és Kulturális
Egyesület
nyárköszöntő családi rendezvénye

Debreceni
Vasutas
Művészeti
15.
és
Kulturális
Egyesület

DMK
Belvárosi
16.
Közösségi
Ház

Az egyesület 2005-ben alakult, azzal a
céllal, hogy a VOKE Egyetértés
Művelődési Központja mellett segítséget
Intézményünk minden június elején megtartja
nyújtson más vasutas és más
hagyományos nyárköszöntő, gyermeknaphoz
önszerveződő közösségek
kapcsolódó családi rendezvényét.
megalakulásához és munkájához.
A népszerű Juniális szabadtéri programokból és Tevékenységi körébe sorolta az
2016.05.02.
színháztermi bemutatókból áll, amiket
ismeretterjesztést, a nevelést, oktatást, a
275000
színesítenek kiegészítő szolgáltatások:
művészeti oktatást és készségfejlesztést,
2016.07.31.
állatsimogató, kézműves foglalkozások,
kulturális tevékenységet, valamint a
ásványbemutató, fajáték-pavilon, édességek sátra, hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi
ugrálóvár. Idén először szeretnénk megmutatni az esélyegyenlőség elősegítését. Így részt
egészséges gyermekeknek, hogy sérült társaik
vett az egyesület a Vasútmodell kiállítás
miként látják a világot és hogy sokféleségünk
szervezésében, a Maticska Jenő
felismerése, elfogadása mennyire fontos
Képzőművészeti kör munkájának
gondolkodásmódunkban. Ezért sérült
segítésében, stb.
gyermekeket foglalkoztató intézményeket és kis
növendékeiket várjuk, akik közös játékra hívják
majd a rendezvény résztvevőit.
Öntevékeny közösség, mely segítséget
nyújt a Debrecenben
és környékén élő nyugdíjasok számára,
tájékoztatja őket szociális, egészségügyi,
érdekvédelmi, fogyasztóvédelmi,
Belvárosi Nyugdíjas Klub Programjainkban
közbiztonsági kérdésekben és gyakorlati
fontosnak tartjuk az egészséges életmód
tudnivalókkal látja el őket. A tagok
megismerését és megélését, a hagyományápolást,
2016.05.23.
aktívan vesznek részt a Klub ill. a
a hagyományok megőrzését és átadását,
477000
Debreceni Művelődési Központ által
ismereteink bővítését, nemzeti értékeink
2016.12.15.
szervezett szabadidős programokon,
megbecsülését, az időskorú emberek
egészségmegőrző előadásokon,
szabadidejének hasznos eltöltését.
kirándulásokon, kulturális és
szórakoztató programokon. Kapcsolatot
ápol más nyugdíjas szervezetekkel és
közös rendezvényeket szervez velük
együttműködve.
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135000

Kardos
Ilona

4034 Debrecen
Faraktár u. 67.
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238500

TasnádiNémethi
Melinda és
4024 Debrecen
Gyöngy
Kossuth u. 1.
Péter
művelődéss
zervezők

(52) 413-939

DMK
Belvárosi
17.
Közösségi
Ház

A Hajdúsági Diabétesz Egyesület 1992ben alakult meg. Az egyesület vezetője
Balog János, melynek jelenleg 90 tagja
van. Havonta egyszer –minden hónap
utolsó csütörtökjén - tartják
foglalkozásukat a Debreceni Művelődési
Központ Belvárosi Közösségi Házában.
A Havonta tartott összejöveteleiken
mindig friss és szakszerű (orvos,
dietetikus) információt kapnak a
jelenlévők. Rendezvényeik nyitottak
mindenki, aki elmegy esélyt kap arra,
hogy az életviteli tanácsok betartásával
Hajdúsági Diabétesz Egyesület Terveink között el tudja kerülni ennek az alattomos
szerepel, hogy önkéntes tagjaink
betegség szövődményeit. Előre
2016.05.01.
közreműködésével szűrővizsgálatokat tartunk,
megtervezett éves munkaterv alapján
318000
tapasztalatcsere és sportnap, Diabétesz világnap szervezik a programjaikat. Egyesületük 2016.12.15.
megünneplése Debrecenben
a cukorbetegek önkéntes szervezeti
tömörülése. Feladatukként tűzték ki
városunkban és környékén élő
diabéteszesek összefogását. Céljuk a
közösség lehetőségeivel támogatni a
cukorbetegek helyes életmódjának
kialakításában. A városi, lakótelepi
rendezvények, egészségnapok
(juniálisok) az egyesület rendszeresen
részt vesz és ingyen vércukorszintet,
vérnyomást mér és életmód tanácsadást
ad. Az ellátogató évi 500-600
főfigyelmét rá tudják fordítania
cukorbetegség gyors terjedésére.

DMK
Belvárosi
18.
Közösségi
Ház

Klubuk programjai szakmai
/óvópedagógiai/, kulturális és
egészségvédelemmel kapcsolatos
témákkal foglalkozik. Szakmai
Nyugdíjas Óvónői Klub Óvodalátogatás a Pósa programuk: Óvodalátogatások, melyek
u..i Óvodában és Hajdúhadházon ősszel:
során ismerkednek a látogatott
segíteni az új gyermekek beszoktatásánál,
intézmény szakmai munkájával, részt
mesélés, bábozás, versenyjátékok szervezése,
vesznek a nap játékos foglakozásain a
ajándékozás, park gondozásban való részvétel a gyerekek között. A közeledő Gyermek 2016.05.01.
gyerekekkel együtt, stb. Verskötet bemutatójának Napra ajándék készítésben vesznek
190000
szervezése. A Nyugdíjas Óvónői Klub
részt. Az ajándékok, jutalmak kiadásait 2016.12.15.
fennállásának 20 éves évfordulóját
fedezik. Kulturális témáik:Verskötet
szeptemberben 45 fővel a Gúti
bemutatójának szervezése, a Magyar
kisvadászházban autóbuszos kirándulással és
Nyelv Napjának, a Költészet Napjának,
ebéddel szeretnénk megünnepelni.
a Város napjának megünneplése
irodalmi délutánok szervezésével.
Egészségvédelemmel foglalkozó témáik:
Orvosi előadások rendezése, szemész,
természetgyógyász, fogász részvételével.
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A kör hagyományos tevékenységén
kívül tagjaik részt vesznek
a DMK Csapókerti Közösségi Ház
környékének parkosításában, 2009-13ban a kör majd minden tagja a debreceni
Liget téri sövény- és faültetésben, az
A Csapókerti Kertbarát Kör évente egy-két
elültetett növények utógondozásában.
szakmai kirándulást szervez, ahol a tagok a
A Csapókerti Kertbarát Kör
gyakorlatban ismerkedhetnek meg a
foglalkozásainak témái a szőlő,
kertészkedéssel, gyümölcs és szőlőtermesztéssel, gyümölcs és zöldségtermesztéssel
DMK
a biogazdálkodással, vagy a pihenő kertek
kapcsolatos elméleti szakmai
2016.08.01.
Csapókerti kialakításával, gondozásával.
ismereteket, gyakorlati tapasztalatokat
19.
146620
Közösségi 2016. október-december hónapokban havonta
öleli fel. Külön hangsúlyt helyeznek a
2016.12.15.
Ház
egy nyilvános előadást is tervezünk Dr. Sápi
legújabb növényvédelmi ismeretekre, de
Levente kertészmérnök közreműködésével. Az alkalmanként foglalkoznak a
előadások témái: génmódosítás előnyei,
biogazdálkodás alapjainak
hátrányai; bogyósok termesztése,
megismerésével is. Ennek érdekében
növényvédelme; gyümölcsfák telepítése
szakmai előadásokat (meghívott
előadók, a körvezető előadásai és egyes
tapasztaltabb tagok tájékoztatói),
tapasztalatcseréket, gyakorlati
bemutatókat, szakmai látogatásokat
szerveznek és természetesen kertészeti
kiállításokon vesznek részt.
Programjaik között szerepel
múzeumlátogatás, kirándulás,
vetített képes úti-beszámoló, manuális
foglalkozás, orvosi tanácsadás, műsorCsapókerti Közösségi Ház Életfa Idősek Klubja és ajándékkészítés, kapcsolattartás
Programjaik között szerepel múzeumlátogatás, belföldi és határainkon túli idősklubbal,
DMK
kirándulás, vetített képes úti-beszámoló,
ünnepi alkalmak és sok-sok beszélgetés. 2016.05.01.
Csapókerti
20.
manuális foglalkozás, orvosi tanácsadás, műsor- Programjaik célja: a klubtagok fizikai, 248000
Közösségi
és ajándékkészítés, kapcsolattartás belföldi és
szellemi és mentális frissességének
2016.12.15.
Ház
határainkon túli idős klubbal, ünnepi alkalmak és megőrzése, önsegítés, a tagok kölcsönös
sok-sok beszélgetés.
támogatása, átsegítése az időskor
nehézségein. Az Életfa Idősek Klubja
tagjai többségében egyedülálló idős
emberek, túlnyomó többségében nők.
Fontos számukra ez a közösség.
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Csapókerti Közösségi Ház- Nefelejcs
Természetjáró Szövetség
Természetjárással, természetvédelemmel
DMK
kapcsolatos nyilvános előadások a közösségi
Csapókerti
21.
házban (2016. szeptember-december, összesen 3
Közösségi
alkalom)
Ház
Szakmai út Miskolcra: Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Természetjáró Szövetséggel közös
szakmai út, tapasztalatcsere és baráti találkozó

Csapókerti Közösségi Ház - Ördögszekér
Népzenei Együttes
Tagjaink jelenleg a fellépéseken saját
DMK
ruháikat viselik. Szeretnénk egy egységes fellépő
Csapókerti
22.
viseletet varratni, melyet saját költségből a tagok
Közösségi
nem tudnak teljesen finanszírozni. Az együttes
Ház
2017-ben minősítő versenyen szeretné
megmutatni tudását, ehhez feltétlenül szükséges
az egységes viselet.

Elsősorban kirándulásokat, túrákat
szerveznek az ország különböző
helyeire, amit a tagok maguk
finanszíroznak. Az őszi-téli időszakban
foglalkozásaikat a DMK Csapókerti
Közösségi Házában szervezik,
előadásokat, úti beszámolókat tartanak a
csoport tagjai, vagy meghívott külső
előadók. A tagok nagyon sok önkéntes
munkát végeznek Debrecenben és
Debrecen környéki erdőkben. A
szemétszedés, erdőtakarítás, faültetés, a
turista útvonalak karbantartása,
útjelzések festése rendszeres
programjaik közé tartozik. Egyik
legnagyobb akciójuk az alakulás 50.
évfordulóján szervezett 50 fa ültetése
volt Bánkon.
Az együttes 2014-ben alakult a
Csapókerti Általános Iskola és a DMK
Csapókerti Közösségi Házban próbáit
tartó Főnix Néptáncegyüttes néhány
diákjából.
Próbáinkat a DMK Csapókerti
Közösségi Ház által biztosított teremben
heti rendszerességgel tartjuk A
korosztály vegyes, van hat éves kis
citerásunk, de csatlakoztak hozzánk
felnőttek is, legidősebb tagunk 72 éves.
A teljes létszámunk jelenleg10 fő.

2016.08.01.
111600
2016.12.15.

2016.05.01.
257890
2016.12.15.

A Homokkerti Nefelejcs Hímző Kör
kiállításaival olyan tárgy-együttesek kerülnek
DMK
bemutatásra, amelyek a megyei értéktárban is
Homokkerti szerepelnek. (Pl. komádi hímzés). Ezt a munkát
23.
Közösségi tovább folytatva, a további értékeket kívánunk
Ház
gyűjteni, feldolgozni, megismertetni a
lakossággal. Míves munka, hasznos viselet
címmel.

A Homokkerti Nefelejcs Hímző Kör
1983-tól működik.
A 30 éves múlttal és tapasztalattal
rendelkező szakkör minden évben más 2016.05.01.
és más tájegység hímző kultúrájával
260000
ismerteti meg a tagjait. Gyűjtőmunkájuk 2016.12.15.
során elsősorban a hagyományos népi
ornamentikákat alkalmazzák és ötvözik
a mai kor szellemiségével

Homokkerti Közösségi Ház- Nyugdíjas klub
Pályázatunkkal a 2016-ban tervezett programok
DMK
megvalósításához szakmai kirándulás
Homokkerti buszköltségének részbeni fedezésére,
24.
Közösségi terembérleti díjra. Márton napi libalakoma és a
Ház
hamuban sült pogácsasütő verseny rendezésére,
zsűrizésére, díjazására, tűzifa beszerzésre
kérünk támogatást.

Rendszeresen szerveznek - a közösségi
házzal közösen - műsoros
rendezvényeket, ünnepi
megemlékezéseket, múzeum
látogatásokat, színházi előadások
2016.05.01.
látogatását. Természetesen a
150000
könnyedebb műfaj sem hiányozhat, így 2016.12.15.
rendszerint közös főzések, szalonnasütés
is színesíti a programjaikat. Évente két
alkalommal a klub tagjai közös
kiránduláson vesznek részt.

Oldal 12

55000

Pető Ibolya
és Új Judit 4033 Debrecen
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100000

Csikós
4030 Debrecen
Beáta,
+36 52/535Szabó Kálmán u.
művelődéss
166
68.
zervező

75000

Csikós
4030 Debrecen
Beáta,
+36 52/535Szabó Kálmán u.
művelődéss
166
68.
zervező

Homokkerti Kertbarát Kör
Pályázatunkkal a 2016-ban tervezett programok
DMK
megvalósításához két szakmai előadó
Homokkerti
25.
tiszteletdíjára, terembérleti díjra, szakmai
Közösségi
kirándulás buszköltségének részbeni fedezésére
Ház
és a XI. Slambucfőző verseny rendezésére,
zsűrizésére, díjazására kérünk támogatást

A Kertbarát Kör tagjainak fő
tevékenysége a saját kiskertek
művelésére, ápolására irányul,
2016.05.01.
amelyekhez két hetenként sorra kerülő 260000
foglalkozásaikon szakmai előadások és 2016.12.15.
kertészeti bemutatók tartásával
igyekeznek segítséget nyújtani.

2014-től működik a Debreceni
Művelődési Központ Józsai Közösségi
Házban a Csipkeverő Kör.
Foglalkozásainkon a szakkör tagjai az
alapokon kívül elsajátítják a
Józsai Csipkeverő Szakkör
bonyolultabb csipkekészítési
Kiemelt feladatunknak tekintjük, a
technikákat, pl a rózsaverést, a pókozást
hagyományápolást, a hagyományok megőrzését
is.
DMK Józsai és átadását, ismereteink bővítését. ebben az
Józsán nagy hagyománya van ennek a
26. Közösségi esztendőben szeretnénk több elismert szakember
kézműves mesterségnek, Leontesz
Ház
iránymutató előadását meghallgatni, illetve
Zoltánné 1993-ban kezdte oktatni az
pályamunkát beküldeni területi és országos
akkori közösségi házban, majd
pályázatra, illetve kiállítási anyagot szeretnénk
tanítványaként folytattam tovább a
összeállítani, valamint munkáinkat zsűriztetni.
csipkeverés oktatását, 2014-től a Józsai
Közösségi Házban.
Jelenleg 15 aktív tagunk van, 25
éves kortól 80 éves korig, minden
korosztály képviselteti magát.
Társaságunk története még 1993 – ra
nyúlik vissza, mikor is a Vénkerti
Művelődési központban faragó szakkör
indult Vass Tamás vezetésével. Itt már
szakköri tag volt jelenlegi tagjainkból
Józsai Közösségi Ház- Debreceni Fafaragók
Boros Ferenc, Katona Márton és Kiss
Társaságunk célja a faragási technikák tematikus
Lajos. Jelenleg a Józsai Közösségi Ház
áttanulmányozása, elsajátítása. Kipróbáltuk és
péntek esti tanyázójának egyik
DMK Józsai jelenleg is alkalmazzuk a karcolozást, az
foglalkozásaként gyűlünk össze 2
27. Közösségi ékrovást, a vésést, a dombor faragást, a berakást.
hetenként. Aktívan részt veszünk a
Ház
A csont és szaru kikészítést és megmunkálást is
tanyázóban. Itt próbáltuk már ki a
áttanulmányoztuk. Mindenkit szeretettel
spanyolozás technikáját is, valamint
fogadunk és próbálunk segíteni az általunk
amikor a tanyázó női résztvevői csigát
megismert technikák tovább adásában.
csináltak, mi csigacsináló készítésébe
kezdtünk. Nagy sikerrel mert több hölgy
is kipróbálta a csigacsináló készítését. A
tanyázóban csatlakozott hozzánk
Hatvani István barátunk.
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Összejöveteleiken a szabadidő hasznos
eltöltése érdekében ismeretterjesztő
Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre
előadásokat, programokat, szellemi
vetélkedőket, közös névnapi
DMK Józsai
2016.08.01.
Idén decemberben szeretnénk megrendezni a ,, ünnepségeket, kirándulásokat
28. Közösségi
200000
Szépkorúak Karácsonya című műsoros
szerveznek a közösség tagjai számára,
Ház
2016.12.15.
rendezvényt amelynek a költségeihez szeretnénk Az egészséges életmód alakítására is
támogatást kérni a mellékelt költségvetés szerint. odafigyelnek. Kirándulásokkal, sok szép
élménnyel gazdagítják, alakítják tagjaik
érzelmi világát.
Józsai Díszítőművészeti Szakkör
2016 nyarán nagyszabású kiállításon
szeretnénk bemutatni szakkörünk tagjainak a
térségben is egyedül álló anyagát.
Szakmai ismereteink bővítéséhez
etnográfus, és a népművészet mestereinek
Az eltelt 33 évben számtalan értéket
előadását szeretnénk meghallgatni, illetve
hoztak létre, olyanokat,
gyűjtőúton szeretnénk részt venni.
amivel tárgyi kultúránk hagyományait
35 éves jubileumunkra egyedülálló, a
éltethetik és őrizhetik meg. Hagyomány,
DMK Józsai
2016.05.01.
kárpátmedencei hímzés tájegységek jellemző
hogy évenként kiállítást rendeznek a
29. Közösségi
410000
mintakincsét szeretnénk elkészíteni és
legutóbb készült alkotásokból, gyűjtések
Ház
2016.12.15.
összeállítani. Ez az anyag a Józsai Közösségi Ház feldolgozásaiból. Ezek a
bemutatkozások nagyon fontosak a
állandó kiállításaként jelenne meg, adna
útmutatást, ismeretet az érdeklődőknek. nem
számukra. Alkotásaik ott vannak minden
régiós és országos megmérettetésen is
titkolt szándékunk, hogy már óvodás és
kisiskolás korban ráirányítsuk a tárgyalkotó
művészet ezen ágára a figyelmet.
35 éves jubileumunk alkalmából kiadványt
szeretnénk szerkeszteni, amiben beszámolunk az
elmúlt időszak történéseiről, illetve szakmai
ismereteket is megfogalmazunk benne.
Éves program alapján működnek.
Józsai Kertbarát Kör
Rendszeresen szerveznek
szőlőtermesztéssel,
Az októberben megrendezendő hagyományos
gyümölcstermesztéssel,
DMK Józsai
2016.08.01.
józsai Szüreti Napon tapasztalatainkat,
zöldségtermesztéssel, borászattal,
30. Közösségi
200000
ismereteinket tovább tudjuk adni a résztvevők
növényvédelemmel és
Ház
2016.12.15.
számára, valamint szeretnénk 3 q szőlőt
dísznövénytermesztéssel kapcsolatos
vásárolni, amelyből a must készítés fortélyait
előadásokat, foglalkozásokat. Minden
mutatnánk be az érdeklődők számára.
évben megrendezik a józsai borversenyt
február elején.
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A művelődési közösség 2000-ben
alakult a Józsai Közösségi
Ház csoportjaként. Tagjai azok a 6-11
éves diákok, akik kedvet éreznek a
Józsai Varázskéz rajz szakkör
manuális tevékenységek iránt. Heti egy
alakommal tartják népszerű
A kör alapvető célja a gyermeki kifejezőkészség, foglalkozásaikat. Szakköri munka
DMK Józsai
és ábrázolókészség fejlesztése a vizuális
hatására a tanulók érzékenyebbek
31. Közösségi
kifejezőeszközök széles körű megismerése
lesznek a vizuális valóság
Ház
mellett. A foglalkozások témaválasztása
megfigyelésére, a látható világ
változatos, technikája is ezeknek megfelelően
szépségeire, fogékonyabbak,
alakul.
befogadóbbak a képzőművészeti
alkotások iránt. A szakkör tagjai
sikeresen vesznek részt különböző
pályázatokon, ahol szép eredményeket
érnek el.
A Macsi Nyugdíjas Klub tagjai segítői,
támogatói, esetenként aktív
közreműködői egész évben a különféle
Macsi Nyugdíjas klub
rendezvényeknek, eseményeknek,
programoknak. A tagok szívesen
Kiemelt feladatuknak tartják a hagyományápolást
DMK
vesznek részt ismeretterjesztő
és a hagyományok átörökítését. Nagyanyáink
előadásokon, rendszeresen kirándulnak
Kismacsi
32.
praktikái sorozatrendezvény célja: az elfeledett
Közösségi
emlékeztek meg nemzeti és egyházi
népi fortélyok, kézműves technikák, háztartási
ünnepeinkről. A jeles napokhoz
Ház
ismeretek felelevenítése és átadása a
kapcsolódó rendezvényeik mára már
gyerekeknek, fiataloknak, családoknak,
hagyományossá váltak. Kiemelt
érdeklődőknek.
feladatuknak tekintik a
hagyományápolást, a hagyományaik
megőrzését és átadását.
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Hajnalcsillag Nyugdíjas Klub
A generációs kapcsolatok erősítése céljából
négy alkalommal tervezünk kézműves
foglalkozást Szöszmötölő címmel. A különböző
népi kismesterségekbe való bepillantás mellett
sor kerül a kézműves technikák gyakorlására,
újak tanulására. A foglalkozásokon a kézműves
tevékenység mellett lehetősége lesz a
résztvevőknek néptánc tanulásra és kipróbálására
DMK
a Padkaporos Táncházban. A foglalkozások
Nagymacsi hozzájárulnak a finom motorika megőrzéséhez,
33.
Közösségi az alkotás örömének megéléséhez, és az emberi
Ház
kapcsolatok erősítéséhez.
Októberben az Idősek hónapja alkalmából
műsoros, táncos délutánt szervezünk, amelyre
meghívjuk a településen élő idős embereket is.

Programjaik között szerepel múzeum- és
színház látogatás,
kirándulás, vetített előadások,
kézműves foglalkozások, egészségügyiprevenciós tanácsadások, műsorok,
ajándékkészítés, kapcsolattartás
idősklubbal, ünnepi alkalmakról való
2016.05.01.
megemlékezés és tartalmas
440000
beszélgetések. Programjaik célja:
2016.12.15.
közösségi élményszerzés, a klubtagok
fizikai, szellemi és mentális
frissességének megőrzése, önsegítés, a
tagok kölcsönös támogatása, átsegítése
az időskor nehézségein, problémáik
megoldása.

220000

4063 DebrecenNagymacs
52/217-171
Kastélykert u. 39.

Mára havi rendszerességgel találkoznak
a
csoport tagjai. Ezeken az alkalmakon
készítik elő a közösen megvalósítandó
akciókat, programokat, eseményeket. A
Nagymacsi Közösségfejlesztők
Csoportja fontosnak tartja a
hagyományok ápolását, az évkörhöz, a
jeles napokhoz kapcsolódó
eseményekről való megemlékezést.
2016.08.01.
Megvalósult események: Tavaszváró
390000
zenés-táncos rendezvény; Fiatalok
2016.12.15.
Napja; Húsvéti Családi Délután;
Református Ifjúsági Nap; Szeretnék
május éjszakáján…. zenéstáncosmulatság; Használt ruhagyűjtés,
osztás; Betlehemezés; Adventi
gyertyagyújtás; Első Nagymacsi Vegyes
Piac; Nagymacsi Farsang –kiszebáb
égetéssel; Virágvasárnapi ünnepség;
Bibliai vakációs tábor

195000

4063 DebrecenNagymacs
52/217-171
Kastélykert u. 39.

A Szépkorúak karácsonya rendezvénynek
már hagyománya van a településen, melyre
meghívjuk a városrészben élő magányos idős
embereket közös ünneplésre.

Nagymacsi Közösségfejlesztők Csoport
Az őszi ünnepkör jeles napjait és a hozzájuk
kapcsolódó hagyományokat szeretnénk az őszi
DMK
időszakában bemutatni a településen élőknek,
Nagymacsi
34.
illetve az ideérkező érdeklődőknek.
Közösségi
Szüreti Mulatság-csőszkirályválasztás
Ház
Nagymacsi Focikupa
Kemencés Nap
Márton napi vigadalom
Adventi Gyertyagyújtások
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DMK
Ondódi
35.
Közösségi
Ház

A klub 2015 őszen alakult az Ondódi
Közösségi Házban. Jelenleg 15 fős
taglétszámmal működő közösség.
Tagjaik többségében egyedülálló idős
Ondódi Margaréta Nyugdíjas Klub
emberek, főleg nők. Fontos számukra ez
Programjaink között szerepel múzeumlátogatás,
a közösség, hiszen sokuk számára ez a
kirándulás, kézműves foglalkozás, orvosi
társas érintkezés egyetlen színtere. (A
tanácsadás, előadások, ünnepi alkalmak és
2016.08.01.
városrészben a közösségi ház működik
beszélgetések.
221000
egyedüli közösségi térként, s csak a
Programjaink célja a klubtagok fizikai, szellemi
2016.12.15.
református egyház tart istentiszteletet
és mentális frissességének megőrzése,
havonta egy alkalommal.)
önsegítés, a tagok kölcsönös
Programjaik között szerepel
támogatása,átsegitése az időskor nehézségein.
múzeumlátogatás, kirándulás, kézműves
foglalkozás, orvosi tanácsadás,
előadások, ünnepi alkalmak és
beszélgetések.

Éves programuk részét képezi a
városban működő közösségi
házak által ünnepi alkalmakra karácsony, farsang, húsvét, gyermeknap,
családi juniális – szervezett eseményein
való részvétel, az origami
Debreceni Origami Kör
népszerűsítése. Több alkalommal
hajtogattak a nagycsaládos kongresszus,
DMK
Éves programunk részét képezik a városban
a „Kultúrházak éjjel-nappal”, a
2016.05.01.
Tímárház 36.
működő közösségi házak által ünnepi alkalmakra „Szeretethíd” rendezvényein, ahol
50000
Kézművese
- karácsony, farsang, húsvét, gyermeknap, családi igyekeztek kedvet ébreszteni a
2016.12.15.
k Háza
juniális szervezett eseményein való részvétel, az papírhajtogatás iránt és bemutatni az
origami népszerűsítése
origami csodálatos világát. Az Origami
Világnapok programjába több
alkalommal bekapcsolódtak.
Legnagyobb megmozdulásuk a
Debreceni Klinika gyermekrészlegénekdarumadarakkal történő feldíszítésére
meghirdetett program volt.
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DMK
Tímárház 37.
Kézművese
k Háza

DMK
Tímárház 38.
Kézművese
k Háza

A szakkör a tavalyi évben alakult a
Tímárház- Kézművesek
Házában. Jelenleg 13 fős létszámmal
hetente jönnek össze az alkotni vágyó
Gipür csipkeverő szakkör
hölgyek. Miután valamennyien
kezdőként kezdték el a szakkört, így
A szakkör két éve alakult a Tímárházfolyamatosan, lépésről- lépésre haladva
Kézművesek Házában. Jelenleg 15 fős
ismerkedtek meg az alapvető
létszámmal hetente jönnek össze az alkotni vágyó
technikákkal, csipkeverési módokkal és
hölgyek. Miután valamennyien kezdőként
az egyes tájegységekre jellemző
kezdték el a szakkört, így folyamatosan, lépésrőlmintakincs különlegességeivel. Mára
lépésre haladva ismerkedtek meg az alapvető
már a tavasz folyamán a szakkör tagjai
technikákkal, csipkeverési módokkal és az egyes
önálló kiállítással mutatkoztak be a
tájegységekre jellemző mintakincs
Tímárházban, tagjaik száma egyre
különlegességeivel.
növekszik, a nyár folyamán pedig
A precízebb munkavégzéshez pedig néhány
alkotótábort is szerveznek szintén a
eszközre lenne szükségük, ehhez kérnek
Tímárházban. Eredményeik közé
támogatást.
sorolható, hogy Tiszafüreden a
szakkörvezetővel együtt kész
munkadarabjainkból van kiállításunk a
Kiss Pál Múzeumban.
Rendszeresen részt vesznek
továbbképzéseken, pályázatokon és
minden évben egy-két alkalommal
gyűjtőútra járnak. Nagyon sok díjjal
büszkélkedhetnek, mint például:Országos Népművészeti Pályázaton
Tiszta Forrás Hímzőkör
arany, ezüst és bronz fokozat; Kis Jankó
Bori Hímző pályázat különdíjai;
2016 novemberében szeretne a szakkör tagsága
Százrózsás Hímző pályázat különdíja;
egy úri hímzéses gyűjtő-kutató útra menni a
Országos Vasutas amatőr kézműves
Gyöngyös, Recsk Eger útvonalon Palócföld népi
pályázat szakköri különdíja, III. díja;
hímző kultúrájának a megismerésére.
Kiváló Együttes díj. Munkáikból
minden évben kiállítást rendeznek.
Nagyon sok kiállításuk volt határon
belül és kívül is, Lengyelországban,
Japánban, Szlovákiában és Romániában
is.
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Újkerti
39.
Közösségi
Ház

DMK
Újkerti
40.
Közösségi
Ház

A szakkör célja a fazekasság, mint ősi
mesterség fortélyainak,
fogásainak (korongozás, díszítés,
írókázás, kavicsolás, mázazás)
megismerése és elsajátítása. A
résztvevők elsajátíthatják a
kerámiakészítés alapjait jelentő
Fazekas Szakkör
agyagformázást, majd a korongozás
rejtelmeibe nyernek betekintést. Ez a
Pályázat célja: Felnőtt fazekas-és óvodás szakkör kézműves technika igen népszerű, s aki
az év második felének működési költségeinek és túljut a kezdeti nehézségeken és
az év végi kiállításának megvalósításához
türelemmel viseltetik, az felfedezheti
ennek az összetett tevékenységnek a
szépségét. Az alapismeretek mellett
természetesen lehetőség nyílik kinek,
kinek a saját elképzeléseit megvalósítani
a tárgykészítés folyamán. A szakkörön
készített tárgyak mázas égetés után
hazavihetők
A Szakkörben Tarnóczi József hivatásos
festőművész vezetése
mellett lehetőség van a rajzolás és
festészet titkainak felfedezésére,
Festőtanoda Művészeti Szakkör
tanulmányok készítésére csendéletek
illetve élő modellek után, valamint
Pályázati cél:
nagymesterek műveinek tanulmányszerű
Évadzáró adventi kiállításhoz képkeretek
feldolgozására. A képzés személyre
beszerzése, az alkotások méltó és szakmailag
szóló módszerek segítségével történik.
megalapozott feltételek között történő
A technikai ismeretek elsajátítása
bemutatása!
mellett mód nyílik a tradicionális és
modern művészet alapjainak
megismerésére. Az év közben készült
alkotásokból minden év végén kiállítást
rendeznek.
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Karády Katalint Kedvelők Klubja

DMK
Újkerti
41.
Közösségi
Ház

Az eredményesség érdekében kívánunk pályázni.
Az jelentené számunkra a segítséget, ha egy-egy
előadásról (pl. a soron következőről DVD
felvétel készülhetne, amire az országos terjesztés
illetve a határon túli igények kielégítése
szempontjából is alapvető szükség lenne.
Folyamatban van határon túli magyar klubokkal
való kapcsolatfelvétel (pl. USA, Ázsia Románia
stb.
Pályázni szeretnénk előadások DVD-re történő
felvételének és az előadásokon közreműködők (2
fő) díjának költségvetésben jelzett támogatására!

Maróthi György Pedagógus Kórus

DMK
Újkerti
42.
Közösségi
Ház

A Maróthi György Pedagógus Kórus 2016. május
és december között Kolozsvárra utazik és a szent
Mihály templomban ad koncertet
hagyományaihoz híven.
Nagyszerű lehetőség számunkra, hogy kórusunk
országhatáron túl is ápolhat kulturális kapcsolatot
és képviselheti városunkat, országunkat!
Csoportunk önfenntartó és majdnem minden
utunkat saját költségből finanszírozzuk, ehhez az
úthoz azonban támogatást szeretnénk kérni.

A Karády Katalin Kedvelők Klubjának
működtetője a Debreceni Művelődési
Központ Újkerti Közösségi Háza 2014.
év óta, a klub megalakulásától havonta
egy alkalommal. Több mint 70 évvel
ezelőtt (1943. január 23-án) a rajongók,
tisztelők tábora határon innen és túl
klubot hozott létre KARÁDY
KATALINT KEDVELŐK KLUBJA
néven. Ennek ismeretében született az
elhatározásunk – amely egyben célként
is megfogalmazódott bennünk – hogy
akik ma is őrzik emlékét, tisztelettel
gondolnak rá, művészetének elkötelezett
hívei, rajongói (köztük mi is)
újraélesztjük a XXI. században a Karády
Katalin legendát. Ezt a csodálatos,
kivételes örökséget, mint egy
stafétabotot az elődeinktől átvesszük, és
életre keltjük, életre hívjuk, újra
gondoljuk a klub működését és
létjogosultságát.
Rendszeresen vesznek részt Debrecen
város kulturális életében,
vagy tartanak jótékonysági
hangversenyt a rászorultak
megsegítéséért. Szívesen ápolnak baráti
kapcsolatokat magyarországi és külföldi
kórusokkal. 2011 július elején
Székelyudvarhelyen jártak, énekeltek
kórustalálkozón. A 2013-14-es évek
fontos évfordulók a kórus
életében.2013-ban volt 25 éve, hogy a
kórus pedagóguskórusként is létezik, s
2014-ben a kórus fennállásának 55.
évfordulóját ünnepelte. A jubileumi
műsorszámokból DVD és CD válogatás
is készült.

2016.05.01.
100000
2016.12.15.

2016.05.01.
200000
2016.12.15.

Oldal 20

50000

Szilágyi
Lászlóné és
Herczné
4032 Debrecen
Barna Éva Jerikó u. 17-19.
művelődéss
zervezők

(52) 439-866

100000

Szilágyi
Lászlóné és
Herczné
4032 Debrecen
Barna Éva Jerikó u. 17-19.
művelődéss
zervezők

(52) 439-866

DMK
Újkerti
43.
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A filmklub 2013-ban azzal a szándékkal
jött létre, hogy
a középiskolás korosztály a filmeken
illetve filmművészeten keresztül indirekt
módon tudjon egy adott témában
elmélyülni, frontális pedagógia helyett
átélésen és a saját élményen alapulva. A
filmklub olyan témákat kívánt érinteni,
Mentál Filmklub
amely a fiatalokat közvetlenül érint vagy
veszélyeztet. Ezekhez a témákhoz
A filmklub költségeit korábban NEA pályázati
mindig kapcsolódott egy film (pl. drog
forrásból, majd annak lejárta után önerőből
probléma - Egy kosaras naplója)
folytattuk. A folytatáshoz viszont elengedhetetlen valamint minden film után egy érintett,
2016.05.01.
lenne, hogy a meghívott előadok,
hiteles beszélgetőtárs. Minden
140000
beszélgetőtársak díjazását ki tudjuk fizetni, mivel foglalkozásnak az volt a célja, hogy a
2016.12.15.
a következő tanévben szeretnénk új témákat is
diákok egy adott filmen keresztül,
érinteni (pl. külföldi munkavállalás, Hogyan
érzelmi átéléssel bevonódjanak az adott
viszonyuljunk a menekültekhez stb.) illetve a
témába, a film adta katarzison keresztül
korábbi témák közül a legaktuálisabbakat is újra pedig elinduljon egy aktív megélése a
átbeszélni.
látottaknak. Ahhoz pedig, hogy a diákok
ezt továbbgondolhassák és
továbbbeszéljék, minden filmvetítéshez
beszélgetőtársakat hívtunk, aki az adott
témában való érintettsége vagy szakmai
tudása miatt segíteni tudott abban, hogy
a diákokkal hitelesen és őszintén
tudjanak a témáról beszélgetni. A
kitűzött célok változatlanok!

DMK
Újkerti
44.
Közösségi
Ház

Tevékenységi körük folyamatosan
bővül. Programokat
szerveznek saját korosztályuknak,
gyermekklinikánkon beteg
Önkéntes Fiatalok Klubja
gyermekekkel foglalkoznak, menekült
státuszban lévő gyermekeknek magyar
Fő profiljuk: a természettudatos életre való
nyelvet tanítanak, fogyatékkal élő
nevelés. Közös természetbarát táborunkat évek
gyermekeknek kézműves
óta az Újkerti Közösségi Házzal közösen
2016.06.01.
foglalkozásokat tartanak, lakásotthonban
valósítjuk meg. Pályázatunkban a tábor
160000
élő tanulókat korrepetálnak, de
megvalósításához szeretnénk támogatást kérni.
2016.12.15.
tevékenyen részt vesznek intézményünk
Pályázati cél: KALANDO-ZOO
mindennapi életében is. Fő profiljuk: a
TERMÉSZETBARÁT TÁBOR és
természettudatos életre való nevelés.
KÖRNYEZETÜNK VÉDELME című vetélkedő
Közös természetbarát táborunkat évek
(a tábor kísérőrendezvénye ) megvalósítása
óta az Újkerti Közösségi Házzal
közösen valósítjuk meg. Pályázatunkban
a tábor megvalósításához szeretnénk
támogatást kérni.
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Szivárvány Tánc, Játék és Mozgásszín
DMK
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45.
Közösségi
Ház

Csoportunk több mint öt éve számtalan
rendezvényen önköltséggel működik.
Tevékenységünk mobil, az egész ország felé
nyitott. Műsorainknál, fellépéseinknél általános
probléma a hangosítás. Az intézmények
rendelkeznek ugyan erősítővel, de a színpadi
mozgást is lehetővé tevő mobil mikrofonokkal
többnyire nem.
Tűzzománc és Ötvöszománc Szakkör

DMK
Újkerti
46.
Közösségi
Ház

A Szivárvány Játék és Mozgásszín a
Debreceni Művelődési Központ
többségében diplomás nyugdíjasok
közreműködésével létrejött művészeti
csoportja.

2016.08.01.
127760
2016.12.15.

A csoport fő célja:
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– Kulturális hidat építeni a legfiatalabb
nemzedék és az idősek között.
– A kultúra eszközeivel felkarolni és
támogatni az elesetteket.

Készíts helyet a Korona szavának! C.
foglalkoztató sorozat/60 fő-részletezés
2016. szeptember
A magyar Szent Korona c. vetített képes
Jubileumi kiállítással ünnepelték 30
interaktív foglalkozás
éves, megszakítás
2016. október
nélkül működő szakkörüket 2014-ben, a
A magyar Szent Korona szerkezetű népművészeti DMK Belvárosi Galériájában. A
alkotások elemző bemutatása
Kézműves Alapítvány Nívódíját ez
Székelyszenterzsébeti abroszközép
alkalomból kapták meg, „A több
hímzésmintája
évtizedeken át folyamatosan létrehozott
Korondi mázas cseréptál mintarendje
és közvetített értékekért, a szerves
A hagyományos népi műveltség egyetemes műveltség szemléletének
ismereteket modellező jelei, jelképei és azok
elterjesztéséért, a művészet képírás –
elrendezése
nyelvének megismertetéséért.” A diákok
2016. november
a város különböző (általános, közép és 2016.08.01.
Az azonosságokon belüli különbözőségek!
felsőfokú) oktatási intézményeiből
80000
Tervező foglalkozásokat tájoló ismeretnyújtás: érkeznek a több órás műhelymunkára. 2016.12.15.
Korona kert; Égtáj kapuk; Évszak kapuk;
Olyan vizuális program várja évről évre
Járdaszegélydíszek 2015, 2016.
a gyerekeket, amely lehetőséget nyújt az
2016. december
erkölcsi, etikai és esztétikai
A Szent Korona motívumaival ékesített tárgyak érzékenységük formálására a
készítése: fedlapok, óraszámlap. Iratbehezék,
tűzzománcozás technikai sokféleségének
ékszerkollekció!
megismerésén túl. Élő hagyományunk
A vetített képes foglalkozás-sorozat résztvevői a szimbolikus tartalmú jelei által a szerves
művészeti középiskolák diákjai és tanárai,
magyar műveltség mondavilágát,
valamint az érdeklődő tűzzománc szakkörös
népmeséjét, tárgyi népművészetét, s
diákok és felnőttek.
ehhez való igazodásuk mértékét fejezik
A DMK Korona Gyermekrajz Gyűjteményének ki alkotó tevékenységük során.
az előadásaival párhuzamosan, a tűzzománc
műhelyben, a program sorozat iránt érdeklődő
szakkörösök a Szent-Koronával kapcsolatos
közvetlen, illetve közvetett terveiket
folyamatosan valósítják meg.
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Közösségi
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Újkerti Felnőttek Olvasóköre
Pályázatunk célja egy látogatás a Nagyváradi
Megyei Könyvtárba.

Újkerti Gyermek Elsősegélynyújtó Klub
DMK
Újkerti
48.
Közösségi
Ház

Kiemelt programjaik az őszi es tavaszi
egészségnapok, valamint az évek óta
hagyományként megszervezett termeszetjárókörnyezetvédő nyári táborok, melyek
illeszkednek a Közösségi Ház programjaiba.

Féléves programok témaköre:
történelem, irodalom, művészet,
filozófia. Klubfoglalkozások formája:
előadások, viták, tapasztalatcserék,
kutatómunka írott és egyéb
dokumentumokban, kulturális,
tudományos és történelmi emlékhelyek
látogatása hazánkban és a határon túli
magyarlakta területeken. A pályázatuk
segítségével szeretnének olyan
konferenciát szervezni, ahová a hasonló
kisközösségeket hívnánk meg
tapasztalatcserére, illetve saját
módszerük bemutatására, ezzel is
ösztönözve, hogy hasonló közösségek
jöhessenek létre. Céljuk: A „nem
formális” képzési formák, létrehozása a
résztvevők saját életterében. A
mozgalmas munkában eltöltött évek
után a tartalmas nyugdíjas élet
kialakítása nagyon fontos és új feladat a
társadalmunk számára, amelyhez nagy
segítséget adhatnak a művelődési
intézmények.
A klub kiemelt célja: hogy sajátítsák el a
gyerekek az
elsősegélynyújtás fortélyait, tudjanak
segítséget adni bajba jutott embereknek,
ismerjék fel, mit kell tenni egy baleset
láttán, hogyan kell ellátni egy sérültet.
Egészségvédelmi, élettani ismeretek
nyújtása, aktuális problémák, kérdések
megbeszélése; Testtudatos táplálkozás
szabályai, gyógynövényismeret;
Felelősségteljes gondolkodásmód,
érzékenység embertársaink problémái
iránt; Kapcsolattartás városunk
Vöröskeresztes Szervezetével, a
mentőkkel, tűzoltókkal, a
katasztrófavédelemmel; A
környezettudatos, egészségtudatos
magatartás kialakítása, a szociális
képességek, az empátia fejlesztése.
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Erdélyi
49. Szövetségek Kratochvil Károly emlékév
Egyesülete

Egyesületünk főbb területeinek jelenlegi
konkrét tevékenysége
1. Kulturális : a.)Kratochwill Károly
vezérezredes emlékének ápolása. 2016ot Kratochwill emlékévnek nyilvánítjuk
halálának 70 éves évfordulója
alkalmából. 2018-at Monti ezredes
emlékévnek nyilvánítjuk születésének
200. évfordulója alkalmából.
b:) Kulturális turisztikai utak szervezése
és zarándok utak szervezése.
2016.06.04.
2. Oktatás: a:) Tehetséges de hátrányos
2400000 1200000
helyzetű fiatalok oktatási támogatása az
2016.10.16.
egész Kárpát Medencében. b. Magyar
nyelvi oktatás a Kárpát medence
hátrányos helyzetű térségeiben. c.
Idegen nyelvi oktatás Debrecenben
magyar gyerkeknek, anyanyelvi
tanárokkal.
3. Érdekképviselet: Olyan esetekben jogi
és/vagy egyéb segítségnyújtás ha valakit
kirívó diszkrimináció ér vallása,
nemzetisége miatt a Kárpát medence
térségében.

Csiszár
Mihály

4025 Debrecen
Piac utca 69

20/3388891

+36(20)3577010

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
Főnix
megismertetése, megőrzése, ápolása,
Gyermek és
2016.05.01.
XVII. Tűztánc Ifjúsági Találkozó és Ifjúsági
továbbfejlesztése, a magyar és más
50. Ifjúsági
848700
Néptáncfesztivál megszervezése és lebonyolítása nemzetiségű gyerekek közötti
Néptáncegy
2016.07.31.
kapcsolatok kiépítése, találkozók,
üttes
tapasztalatcserék, táborok szervezése,
lebonyolítása.
Kiemelkedő rendezvényeink:
Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál
Hajdú-Bihar Megyei Néptánctábor
Balatonszemesen
Országos Karikázó Fesztivál

350000

Törökné
Csécs
Lenke

4033 Debrecen
Süveg u. 3.

1989 tavaszán 12 keresztény ember ült
le arról beszélgetni, hogy milyen
problémákat látnak munkájuk során.
2016.06.01.
Mindannyian azt érezték, hogy a család 700000
egészének ellátásával kell foglalkozni. 2016.12.31.
Teleki Béla pasztorál-pszichológus
végezte a lelkes csapat felkészítését.

350000

Gyarmati
Barna

4031 Debrecen +36 52/492Kishegyesi út 36. 757

Forrás Lelki
Tócóskerti lakótelepen hagyományőrző
51. Segítők
rendezvények szervezése
Egyesület

Oldal 24

Az EGYESÜLET fő célja a különböző
generációk által hordozott ismeret, tudás
legyen az általános vagy szakmai,
A Generációk Tudásáért Oktatási és
gazdasági vagy technológiai, kulturális
Programszervezési Egyesületet azért hívtuk
vagy művészeti, környezet- vagy
életre, mert hiszünk abban, hogy minden ember
természetvédelmi, egészséghez vagy
kortól és nemtől függetlenül értéket képvisel és
sporthoz kapcsolódó felkutatása és
őriz, tudással bír, folyamatosan akar, tud és képes
megőrzése, egymás számára történő
tanulni, fejlődni, kíváncsi és keresi az új
átadása; emellett a meglévő készségek
kihívásokat, motivált és ambiciózus, a másikat
és képességek fejlesztése; valamint új
segítő és támogató attitűddel rendelkezik.
Generációk
ismeretek és kompetenciák
2016.08.01.
52. Tudásáért
megszerzésének biztosítása; az
100000
Az egyesületünk kiemelten fontosnak tartja a
Egyesület
élethosszig tartó tanulás lehetővé tétele. 2016.12.15.
különböző generációk közül, a nők, azon belül a
fiatalok és az idősek, a hajadonok és az
Az EGYESÜLET tagjai hisznek abban
édesanyák segítését és támogatását.
és teret kívánnak adni annak, hogy
minden ember kortól és nemtől
Olyan előadásokat, foglalkozásokat, tréningeket
függetlenül értéket képvisel és őriz,
kívánunk szervezni számukra, amelyek segítik
tudással bír, folyamatosan akar, tud és
őket abban, hogy lányok, nők és anyák
képes tanulni, fejlődni, kíváncsi és
lehessenek.
keresi az új kihívásokat, motivált és
ambiciózus, a másikat segítő és
támogató attitűddel rendelkezik.
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Civil Alap 2016
Pályázatunkkal hagyományaink folytatása
mellett két fő célkitűzésünket szeretnénk
megvalósítani:
1. Közvetíteni a magyar emberek, különösképp
az ifjúság számára azt a lelki és szellemi
örökséget, mely keresztény identitásunk,
értékrendünk éltető forrása, jövőnk,
megmaradásunk záloga. Erkölcsi alapköveket,
melyekre felépülhet egy megtisztult, szellemi és
lelki Magyarország: haza-, szülőföld-és
természetszeretet, nemzeti összefogás.
2. Kapcsolatteremtés más, magyarságunk
erkölcsi felemelkedését segítő egyesületekkel,
A Gróf Wass Albert Társaság alapítása
civil kezdeményezésekkel.
(1998) óta változatlan célja: gróf Wass
Gróf Wass
Albert erdélyi magyar író emlékének
2016.06.01.
1.1. Wass Albert Olvasókör, ahol a művek
53. Albert
méltó ápolása. 1999. február16-án
900000
igényes bemutatását jeles előadók
Társaság
gránittáblát, 2003-ban pedig egy
2016.12.15.
közreműködésével történelmi, kultúrtörténeti,
féldomborművet avattunk fel az író
vallástörténeti előadásokkal egészítenénk ki.
emlékére Pallagon.
Előadóművészeket, irodalmárokat, történészeket
bevonva tartanánk alkalmainkat. Emellett
információs szórólapokat készítenénk
rendezvényeinkről, melyet Debrecen
közművelődési és oktatási intézményeiben is
népszerűsítenénk.
1.2. Irodalmi előadó estek rendezése
Debrecenben, vándor előadások tartása más
Hajdú-Bihar megyei településeken.
2.1. Felvennénk a kapcsolatot más, hasonló
értékrendű civil szervezetekkel, s közös
rendezvények megtartását szorgalmaznánk.

Oldal 26

450000

Gyarmatiné 4028 Debrecen
Kiss
Hadházi út, 39.
Margit
II/2.

+36 30 482
93 53

Sportegyesületünk célja, a lovaglás mint
sportág népszerűsítése, a lovas turizmus
fellendítése. A Sportegyesület
biztosítani kívánja továbbá versenyzői,
valamint a versenysportban részt nem
vevő tagjai számára a szervezett keretek
közötti, rendszeres sportolás, testedzés
és a közösségi élet lehetőségét. A
Aki lovas akar lenni (lovagláshoz kapcsolódó
Sportegyesület ezen célok elérése
elméleti és gyakorlati oktatás)
érdekében, különösen az alábbi
Lovas nemzet a magyar. Mondogatjuk büszkén.
tevékenységeket folytatja:
Hajdúsági A lovakat nagyon sok gyerek szereti, sokan ültek
a tagok közös cél érdekében
2016.07.01.
Lovasklub már lovon, egyesületünkhöz is nagyon sok gyerek
54.
kifejtett tevékenységének
150810
Sportegyesü jár lovagolni, de fontosnak tartjuk, hogy a
összehangolása
2016.12.15.
let
lovaglás tanulásán túl rendelkezzenek a sporthoz
lovak és lovasok képzése, oktatása,
tartozó elméleti tudással, megismerkedjenek a
versenyeztetése
lótartás alapjaival, a lovak és a lovagláshoz
a rendszeres edzés lehetőségének
tartozó szerszámok ápolásával.
biztosítása
szabadidős rendezvények
szervezése és rendezése
versenyek szervezése és rendezése
a Sportegyesület versenyzői
felkészítésének támogatása, a lovak
versenyekre történő szakszerű
szállításának biztosítása.
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70000

4032 Debrecen
Füredi út 54 II/7.
Értesítési cím:
06/30-550 75
Baji Mária
4242
40
Hajdúhadház
Károlyi G. u. 1/B

A tábor egy fejlesztő, integrációs folyamat része,
amely 2011.decemberében kezdődött
Tanyaprogram néven. A program azzal a céllal
indult, hogy helyi érintett szervek bevonásával a
helyi tanyai lakosságot évente több alkalommal
egy közös összefogás keretében felkeressék, és
minden szervezet szolgáltatásait és információit
közvetlenül eljuttassa a tanyán élő hátrányos
helyzetű lakosság számára. Ez a kezdeményezés
2012-ben, 2013-ban, és 2014-ben is tovább
folytatódott, mely a tavalyi évben tovább bővült,
egy a hátrányos helyzetű családok gyermekei
számára rendezett nyári táborral.
A tábor célja tehát egyfelől ezeknek, valamint az
Halápon a árvaházakból érkező gyermekeknek új és
Gyermekek meghatározó élmények biztosítása, továbbá
55. ért
foglalkozásokon keresztül a szünidőben is
Közhasznú segíteni fejlesztésüket ezzel egyúttal támogatni
Egyesület integrációjukat. A másik fontos célkitűzés, hogy
a határon túli, valamint a helyi gyermekek
közvetlenül is megismerhessék egymást,
megismerve ezzel új értékeket, látásmódot,
megküzdési stratégiákat így toleránsabban
tekinthessenek saját és mások helyzetére,
valamint cél, erősíteni a helyi fiatalokban a
határon túli magyar kapcsolatok jelentőségét,
valamint mind két gyerekcsoportban erősíteni a
magyar identitásukat országtól függetlenül.
A programra a halápi Bokorhegyi Iskolában
kerülne sor 2016.07.25-2016.07.31 között terjedő
időszakban. A környezet egy természet közeli
kalandokban gazdag 7 napos tábor
megvalósítására ad lehetőséget.

56.

HÉRA
Egyesület

Egyesületünk 2016-ban ismételten szeretné
megrendezni a Nagysándor telepi városrészen a
"Nagysándor napok" c. programsorozatot. Az
októberi hónapban zajló programok során a telep
névadójára is emlékezünk, de emellett olyan
programokkal várjuk az érdeklődőket, amelyek
valamennyi korosztály számára tartalmas
elfoglaltságot teremtenek. A helyi közösségek
aktivitását, és a benne rejlő értékeket olyan
programokkal igyekszünk erősíteni, mint a
reformkori főzőverseny, kispályás labdarúgó
verseny, és a "Telepillanatok" c. kiállítás.

"Amit szeretetből odaajándékozol
gyermekeknek, barátodnak,
nemzetednek örökre a tied marad"egyesületünk mottója,ez a gondolat
végig kíséri munkánkat nap mint nap.
Az egyesület célja minden olyan
tevékenység kezdeményezés elősegítése,
támogatása, amely a hátrányos helyzetű
lakosság, hátrányos egyének szociális,
kulturális, egészségmegőrző támogatását
tekinti céljának.
Elsődleges célunk:
-hátrányos helyzetű gyermekek és
családok megsegítése, életkörülményeik
2016.05.01.
javítása
1550000 775000
-a hátrányos helyzetű gyermekek
2016.12.31.
könnyebb beilleszkedéséért rendszeres
összejövetelek, foglakozások szervezése
-gyermek készségfejlesztés
-kapcsolattartás a határon túli
magyarokkal
-természetünk megismerése,
megbecsülése
Egyesületünk céljainak megvalósítása
érdekében együttműködik minden olyan
hazai és nemzetközi állami, társadalmi
és gazdálkodó szervezettel, más
társaságokkal és szövetségekkel,
amelyek segítik az egyesület eredményes
működését és céljainak megvalósítását.

Egyesületünk 1992-ben alakult
Debrecenben a Nagysándor telepen. A
2016.10.01.
kezdetektől fogva működtetjük a Héra
230000
Családsegítő Szolgálatot, mely
2016.10.31.
alapellátásként nyújt szociális ellátást az
igénylők számára.
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115000

Tóthné
4078 Debrecen
Berekméri
Sármány u.11.
Dalma

4031 Debrecen
Tegez u. 112.

06-20/3433467

+36 52/478123

A Napraforgó Waldorf Ált. Isk., Gimn. és AMi 7.
Iskolánkat 1996-ban a Szabad
Szent György-napi Forgatagának
Pedagógiai Egyesület alapította, aki
megszervezésével elsősorban az volt a cél, hogy
2003-ban, a fenntartói jogokat átadta a
bemutassa az iskolában folyó munkán keresztül a
Jó Ritmus Művészeti Nevelésért
Jó Ritmus Waldorf-pedagógiát. Lehetőséget adjon a vásár
Alapítványnak. Iskolánk arcát a
2016.01.03.
Művészeti keretein belül az érdeklődők számára, hogy
57.
NAPRAFORGÓ jelképezi. Fény fele
224340
Nevelésért betekinthessenek az itt folyó munkába. A csatolt
fordulása, harmonikus formája, maggal 2016.04.29.
Alapítvány programokon keresztül a vendégek
telítettsége mind a természet, a
megtapasztalhatták a pedagógiánk legfontosabb
művészet, a tudományok és az ember
sajátosságit, annak értékteremtő, hagyományőrző
kapcsolatának iskolánknak szép
szerepét is. A családok minden tagjának
megjelenít.
életkoruk szerint tartalmas programon kínált.

Dr. Czár
Csaba
András

4029 Debrecen
Eötvös utca 4648.

+36 (52)
415-147

A Józsai Település és közösségfejlesztő
Egyesület az egyik legrégebben (1989
óta) működő civil szervezet
városrészünkön. Célja: A városrész
Józsai
Józsai Település és Közösségfejlesztő Egyesület lakossága közművelődési, kulturális,
Település és a település intézményeivel, civilszervezeteivel, szabadidő sporttevékenységének
2016.11.25.
58. közösségfejl egyházaival, közösségeivel közösen tervezi
magasabb színvonalra emelése,
1080000 540000
esztő
megszervezni a 2016-ös esztendő Adventi
aktivistának növelése, a lakosságot
2016.12.18.
Egyesület ünnepkör eseményeit Józsán.
érintő környezetvédelmi és
településfejlesztési igények felmérése,
megoldások érdekében az állampolgárok
és a helyi szervezetek mozgósítása
közös fellépés megszervezése.

Juráskó
Róbert

4225 Debrecen
Deák F. u. 84

06309559913

Egyesületünk 2012. novemberében
alakult. Fő működési területünk a
kultúra. Olyan programok szervezünk
melyek elősegítik Debrecen város és
Hajdú-Bihar megye értelmiségi
csoportjainak presztízsnövelését, melyek
társadalmi megítélése romlik
Magyarországon. Programjainkkal
széles körnek biztosítunk ingyenes
tartalmas színvonalas kulturális
Jövő
Hagyományainkhoz híven a DMK Újkerti
lehetőséget. 2014-re egyesületünk
Boldogsága Közösségi Házával együttműködve, méltóképpen
2016.10.05.
közhasznú lett.
59. Segítő és
megemlékezünk az 1956-os forradalomra 100000
A II. Kulturális Közmunkaprogram
Támogató kiállítással és előadásokkal - kiemelten a 60 éves
2016.11.30.
keretében 6 főnek biztosítottunk
Egyesület évfordulójára.
munkát.
A III. Kulturális Közmunkaprogram
keretében 2015-ben 2 főre van
szerződésünk.
Kedvezményezett: 2014-ben 6003 fő.
Közérdekű önkéntes tevékenységet 25 fő
végzett.
Bejelentkeztünk az Emberi Erőforrások
Minisztériumához, ahol a 8164 sz. alatt
nyilvántartásba vették egyesületünket.

Sass
Bálintné

4033 Debrecen
Lovas u. 35

06-30-27945-64
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112170

50000

A KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGEI
Egyesület céljai:
A Közhasznú Egyesület célja a
gyermekek figyelmének felhívása a
2016. május 28-án és 2016. május 29-én
biztonságos közlekedés fontosságára, a
megrendezésre kerül a II. Gyermeknapi
közlekedési veszélyekre, bemutatkozó
Majálisunk és a Kórházban fekvő beteg
közlekedési programok szervezése.
Kék
gyerekeknek szervezünk és rendezünk egy
A Közhasznú Egyesület célja továbbá a
Lovagok
látogatást, ajándékozást.
hátrányos helyzetben lévő személyek és
Rendészeti
2016.05.01.
A rendezvény célja elsősorban az, hogy
csoportok társadalmi
60. Motoros
2111800 1016000
Debrecenben hátrányos helyzetű gyerekeknek,
esélyegyenlőségének biztosítása, a
Klubja
2016.08.31.
nagycsaládosoknak, illetve a Kórházban tartósan rászoruló és beteg gyermekek részére
Közhasznú
bent fekvő, lévő gyerekeknek okozunk nagyon
oktatási, egészségügyi és szociális
Egyesület
nagy örömet, érezzék, hogy figyelünk rájuk és
támogatás nyújtása, valamint az orvosi
egy kis boldogság költözzünk a kis szívükbe
kezelés alatt álló gyermekek részére a
legalább ezen a napon.
rehabilitációjuk elősegítése.
A Közhasznú Egyesület célja pénzbeli
és dologi adományok (élelmiszerek,
ruházati és használati tárgyak, játékok)
gyűjtése, raktározása és a rászorulókhoz
való eljuttatása.

Sipos
Miklós
Elnök

4034 Debrecen
Vámospércsi út
20/a

06308254861

Közép- és
Keleteurópai
Zsidó
A Debreceni Zsidó Nők Klubéletének
61.
Hitközségek Támogatása
és
Szervezetek
Egyesülete

A szervezet a Debreceni Zsidó
Hitközség kezdeményezésére jött létre.
A szövetség létrejötte egyedülálló és
2016.06.15.
hiánypótló kezdeményezés a Közép-és
710000
Kelet európai zsidóság történetében,
2016.11.15.
mely vallási, kulturális és társadalmi
területen kívánja támogatni a szervezet
tagjait és ápolni a zsidó hagyományokat.

355000

Zámbori
Edith

4025 Debrecen
Bajcsy Zs. u. 26
sz.

0652415861

Közép- és
Keleteurópai
Zsidó
62.
Dr. Kardos Albert szavalóverseny
Hitközségek
és
Szervezetek
Egyesülete

A szervezet a Debreceni Zsidó
Hitközség kezdeményezésére jött létre.
A szövetség létrejötte egyedülálló és
2016.10.02.
hiánypótló kezdeményezés a Közép-és
1000000 500000
Kelet európai zsidóság történetében,
2016.11.30.
mely vallási, kulturális és társadalmi
területen kívánja támogatni a szervezet
tagjait és ápolni a zsidó hagyományokat.

Zámbori
Edith

4025 Debrecen
Bajcsy Zs. u. 26
sz.

0652415861

Közép- és
Keleteurópai
Zsidó Kulturális Értékeink Debrecenben
Zsidó
63.
Pályázat konferencia rendezésére valamint a
Hitközségek
konferencia anyag megjelentetésére
és
Szervezetek
Egyesülete

A szervezet a Debreceni Zsidó
Hitközség kezdeményezésére jött létre.
A szövetség létrejötte egyedülálló és
2016.06.01.
hiánypótló kezdeményezés a Közép-és
960000
Kelet európai zsidóság történetében,
2016.11.30.
mely vallási, kulturális és társadalmi
területen kívánja támogatni a szervezet
tagjait és ápolni a zsidó hagyományokat.

Zámbori
Edith

4025 Debrecen
Bajcsy Zs. u. 26
sz.

0652415861
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480000

Közösségbe
na
Kerekestele
64. pi Fürdő és
Kemping
Fejlődéséért
Egyesület

A kerekestelepi városrész ékszerdobozának, a
Kerekestelepi Fürdőnek nagyszabású
korszerűsítését követően egy egész napos
rendezvénnyel kívánunk kedveskedni a városrész
és Debrecen lakosságának. Az egész napos
eseményen kedvezünk a gyermekeknek, a
felnőtteknek és a szép korúaknak egyaránt.
Mindenki megtalálhatja a neki kedves programot.
Olyan programokat szervezünk az eseményre,
mint aerobic óra, bábszínház és
gyermekjátszóház, arcfestés, csocsó, trambulin,
www.kerekestelepifurdo.hu
mászó fal, Hangfogó Band koncert, Bruti
standup, debreceni rock zenekarok fellépése,
Liszter Show koncert, Magyar-Izland focimeccs
kivetítőn keresztül, Keresztes Ildikó Band
koncert, Tűzzsonglőr Show és az egész napos
esemény nagykoncertje 120 perces Bonnie Tyler
élő nagyzenekaros koncert. A rendezvény
várhatóan a városrészi érdeklődésen túlmutató,
országos jelentőségű rendezvény, sőt a környező
országokból is vonz majd vendégeket
Debrecenbe.

2016.06.01.
1421449
7107245
0
2016.08.31.
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Vári Attila

4030 Debrecen
Lomnicz u. 1-3.

06202193066

A Moonshine a Rolling-Room Mozgó
Bulisegély Szolgálat Debrecenben
A pre-loading jelensége - tehát, hogy a partik
előtti utcákban, kocsmákban melegítenek be a
fiatalok komoly problémát jelent Debrecenben.
A designer drogok terjedésével és a szórakozási
szokások megváltozásával város közterületein is
megjelent a szerhasználat. A fiatalok ma már
nem egy szórakozóhelyen buliznak, hanem egyik
helyről a másikra vándorolnak, ezáltal, a
szerhasználat a közterületeken zajlik. Ezek a
helyek a Darabos-Bethlen utca környéke, Bajcsy
Zsilinszky és Simonffy utca, a Jászai Mari tér, a
Egyesületünk célja, hogy egy olyan
Fórum előtti park, az éjjel nyitva tartó kocsmák
hálózat részeként működjünk, ami az
és szórakozóhelyek környéke.
ifjúsági korosztályt egyéni és csoportos
A szükségletfelmérés eredményeként az éjszaki
formában segíti a problémák
pingpong és a tollaslabda került kiválasztásra megoldásában, a konfliktusok,
amelynek már régi hagyományai vannak az
Lelkierő
krízishelyzetek megelőzésében és
ártalomcsökkentő, megkereső munka területén. A
2016.06.01.
Fiatalon a
kezelésében. Szeretnénk munkákkal
65.
specialitása ennek a programnak abban áll, hogy
1600000 800000
Fiatalokért
megelőzni, hogy egyes krízishelyzetek
nem egy elszigetelt intézményben,
2016.09.30.
Egyesület
kialakuljanak, illetve rögzüljenek
tornateremben, plébánián állítjuk fel az
mentálhigiénés és pszichés betegségeket
asztalokat, hanem Debrecen közterületén. Így a
okozva. Egyesületünk tagjai között
szórakozó, vándorló fiatalok, akaratlanul is
pszichológusok, mentálhigiénés
beleütköznek a programunkba. A kortárssegítők
szakemberek, szociálpedagógusok és
révén lehetőség nyílik a másként
önkéntes egyetemi hallgatók vannak.
megközelíthetetlen, szerhasználó fiatalokkal játék
közben építsenek ki kapcsolatot. A résztvevők
összetételét főleg a hétvégi buli környezet
befolyásolja. A megkereső utcai munkát szombat
este 10 órától hajnali 3 óráig látjuk el. A mobil
utcai megkereső tevékenységet egy időben
minimum 6 fő látja el. A megkereső munkát
professzionális és önkéntes segítők végzik, ezen
a multidiszciplináris megközelítés révén, hogy a
professzionális segítők és kortárssegítők nem
egymást gátolva, hanem egymást erősítve lépnek
fel, így a szolgáltatásunk elfogadottsága
nagymértékben nő.
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Juhász
Béla
Szilárd

4032 Debrecen
Poroszlay út 97.

0670/770336
9

Az MRSZA általános céljai:
egészségmegőrzés, szociális és karitatív
tevékenység,családsegítés, mentés
katasztrófa, gyermek és ifjúságvédelem,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés.

Magyar
Gasztronómiai pályázat a hagyományőrzés
Református
jegyében.
66. Szeretetszol
gálat
Ízek Imák 2.0
Alapítvány

Rászoruló emberek mindennapjainak
megsegítése. Adományok gyűjtése,
koordinációja és szétosztása. A szociális
tevékenység , családsegítés, gyermek és
ifjúságvédelem a gyermekvédelmi
2016.07.11.
rendszeren belül és időskorúak
273000
gondozása sok feladatot ad a
2016.11.04.
mindennapokban.
Továbbá kisebbségben élők támogatása,
közösségi programok szervezése
rendszeres tevékenységeink közé
tartozik.
Egyháztáji program keretében termelők
és fogyasztók kapcsolatának kialakítása
és ennek megvalósítása.
Természeti katasztrófák károsultjainak
mentése, megsegítése.
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136500

Havasi
Andrea

4026 Debrecen
Hatvan u. 1/b.

52/614-070

Magyar
Vöröskeresz
t Hajdú
Véradók Napja alkalmából rendezendő véradó
67.
Bihar
ünnepség
Megyei
Szervezete

Humanitás mindenekfelett – ezzel a
törekvéssel született meg a nemzetközi
Vöröskereszt 1863-ban. Azzal a
gondolattal alapította meg egy fiatal
svájci bankár, Henry Dunant, hogy a
harcterek sebesültjei származásuktól,
nemzeti hovatartozásuktól, vallásuktól
függetlenül segítséget kapjanak. Ne az
ellenséget lássák bennük, hanem a
segítségre szoruló embert. A
vöröskeresztes gondolat a harcmezőn
fogant meg, de természetesen békebeli
helyzetekre is vonatkozott és vonatkozik
a feltétlen segítségnyújtás eszméje. Az
alapvető és mindenkori cél enyhíteni és
megelőzni az emberi szenvedést.
Ez a célja a Magyar Vöröskereszt
Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének is,
mely az egységes hazai szervezet
részeként látja el a vöröskeresztes
feladatokat a megyében 7 területi
2016.10.15.
szervezetével. Egyik legismertebb
1379000 550000
közérdekű ügye a véradásszervezés.
2016.11.30.
Szintén az egészségügyhöz állnak közel
az elsősegélynyújtást népszerűsítő és a
minden korosztályra kiterjedő
egészségvédelmi a teendők.
Fontos feladat továbbá a szociális
segítségnyújtás, amelyet legnagyobb
részt önerőből – gyűjtéseken, adományfelajánláson alapuló osztásokból – lát el
a szervezet. A megyei katasztrófakészenlétben is szerepet vállal a
Vöröskereszt megyei szervezete
együttműködve a hivatásos szervekkel
és a speciálisan képzett szervezetekkel.
A Nemzetközi Vöröskereszt 7 alapelve:
emberiesség, pártatlanság, függetlenség,
semlegesség, önkéntesség, egyetemesség
és egység – ezek mentén működve a
Magyar Vöröskereszt megyei szervezete
is nyitott az új feladatokra,
együttműködésekre.
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A művészeti, kulturális rendezvények
szervezésével, azok megvalósításával a
(nagy)családok és az abban felnövekvő gyerekek
Mosolyvirá részére hagyományőrző, értékteremtő programok
g
biztosítása. Társadalmunk felé igyekszünk
Nagycsalád megmutatni a családok, azon belül is a több
68.
osok
gyereket nevelő családok életét (értékfelmutatás).
Debreceni Több gyerek, több mosoly.
Egyesülete Kultúrák közötti párbeszéd erősítését, valamint a
Kárpát medencében a családokért tevékenykedő
civil szervezetek együttműködését is szolgálja
program sorozatunk.

Egyesületünk 2000-ben alakult. Ugyanebben
az évben közhasznúvá váltunk. Szervezetünk
a Nagycsaládosok Országos Egyesületének
önálló jogi személyiséggel rendelkező
tagegyesülete.
Főként a családokért, a családokban
felnövekvő gyermekekért, a nagycsaládok
érdekvédelméért, egészségmegőrzéséért,
közösséggé szervezésükért dolgozunk.
Egyesületünk tagjai a három vagy több
gyermeket tudatosan vállaló családok.
Megalakulásunk óta tagságunk szinte minden
évben megduplázódik, jelenleg 330
tagcsaládot számlál. Egyesületünk
dinamikusan fejlődik. Minden évben újabb
feladatot ró ez egyesületünkre, hiszen a
tagság növekedése nagyon komoly
szervezetfejlődést kíván meg. Tagcsaládjaink
elsősorban debreceniek, de vannak tagjaink a
környező településekről is: Ebesről,
Hajdúsámsonból,Hajdúhadházról.
Kéthetente találkozunk tagjainkkal és
2016.05.15.
minden esetben tartalmas programokkal
1052000 347000
színesítjük a találkozókat. A Széchenyi kerti
2016.12.15.
Református Egyházközség Közösségi
Házában rendelkezésünkre bocsátott
termekben érdekvédelmi, ismeretterjesztő,
kulturális , egészségmegőrző előadásokat,
tréningeket és programmegbeszéléseket
tartunk a családok felnőtt és fiatal tagjai
részére. Az összejövetelek ideje alatt a
fiatalabb gyermekek játszóházban, kézműves
foglalkozásokon és logikai fejlesztő
foglalkozásokon vesznek részt képzett
szakemberek vezetésével. Rendszeresek
sport programjaink, kulturális vetélkedőink,
az évfordulókról való megemlékezéseink is.
Életmese pályázatunkat 7. éve hirdetjük meg.
A legjobb szülőkről, dédszülőkről szóló
történetet kötetbe szerkesztve jelentetjük
meg minden alkalommal.. Egyesületünk a
NOE tagegyesülete, s mint ilyen tevékenyen
és aktívan részt veszünk az országos
egyesület választmányi munkájában,
országos rendezvényeken, a régiós szervezett
programokon.
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Hajnalifény -tehetséggondozó program a
sérüléssel küzdő embertársainkért
A Ráhel Segítséget Szervező Alapítvány 2012
óta dolgozik egy befogadóbb társadalomért,
melyben a fogyatékos emberek képesek
méltósággal élni napjaikat. A fogyatékos
Ráhel
emberek közül is sokan olyan tehetséggel vannak
Segítséget megáldva, amelyekkel meggazdagíthatják a
69.
Szervező
többségi társadalmat. A fogyatékos egyént
Alapítvány környezetébe ágyazva érjük el közvetlenül és
közvetetten, életének minden fázisában: A
családon keresztül, a szakembereken át, az
ellátásban résztvevő szervezeteken keresztül.
Programunk célja, hogy bemutassuk fogyatékkal
élő embertársaink értékeit. A társadalom egészét
megszólítva dolgozunk.
TEREFERE
ETIKAI ALAPÚ KOMMUNIKÁCIÓS
KÉSZSÉGFEJLESZTÉS A
TÁRSADALOMBA VALÓ REINTEGRÁCIÓ
ÉRDEKÉBEN
A program a Ráhel Segítséget Szervező
Alapítvány szervezésében valósul meg.
Ráhel
Programunkkal három helyre hívtak meg minket.
Segítséget Ebből két helyen már folyik a programunk ezek a
70.
Szervező
következők: Refomix Nonprofit KHT.
Alapítvány hajléktalanszállóján. Itt havi egy alkalommal.
Másik helyszínünk a Szociális Szolgáltató
Központ /Laktanya u.2./ itt szerdánként zajlik a
projekt. Felkérést kaptunk egy harmadik
szervezettől is, itt még a lebonyolítás eseményeit
ezekben a napokban egyeztetjük. Egy jól
működő, beállt projekt erősítéséhez kérjük
minimális, indokolt segítségüket.

Célunk, hogy a nehéz sorsú embereket
megtanítsuk magukért, de ugyanakkor
másokért is cselekedni. Hogy olyan
emberekké váljanak, akik nem csak a
saját személyes életükben éljenek át
pozitív változást, hanem kisebbnagyobb közösségek munkáját,
életfeltételeinek javítását is szolgálják.

2016.04.01.
400000
2016.12.15.

200000
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Mónika
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Alapítványunk sokrétű munkát végez.
A cselekvő szeretet mutatkozik meg
általunk. Bizonyíthatóan több ezer
segítettünk már eddig is. S persze
folytatni fogjuk!

Célunk, hogy a nehéz sorsú embereket
megtanítsuk magukért, de ugyanakkor
másokért is cselekedni. Hogy olyan
emberekké váljanak, akik nem csak a
saját személyes életükben éljenek át
pozitív változást, hanem kisebbnagyobb közösségek munkáját,
életfeltételeinek javítását is szolgálják.
Alapítványunk sokrétű munkát végez.
A cselekvő szeretet mutatkozik meg
általunk. Bizonyíthatóan több ezer
segítettünk már eddig is. S persze
folytatni fogjuk!
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Szervezetünk idén már 3. alkalommal fogja
megrendezni a Karneváli Fieszta nevű 2 napos
rendezvényét, amelyet már hagyományosan a
Debreceni Virágkarnevál időpontjához igazítva
tartunk. A két napos fesztiválon mind a résztvevő
vendégek, mind a külső érdeklődők egy speciális
rekreációs technikával a táncterápiával töltődnek
fel, ismerkednek meg. A rendezvény két napja
Új Egészség során a város különböző pontjain szervezünk
71.
Alapítvány megjelenéseket, és a meghívott vendégek
speciális képzésen is részt vesznek szombat
délelőtt. A Fieszta résztvevői az ország
különböző részeiről érkeznek, lehetőséget
biztosítunk nekik az egészségmegőrzés mellett
arra, hogy fakultatív programok keretében
megismerkedhessenek Debrecen városával. Így
nemcsak a szakmai hírét viszik a szerzetünknek,
hanem a Debrecen hírnevét is öregbítik.

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 elsősorban egy
speciális örömtánc a country linedance
minél szélesebb körben történő
megismertetésével kívánja
megvalósítani. A betegségtudat sokszor
2016.07.01.
érzelmi, pszichikai állapot
805000
rosszabbodást is eredményezett, melyre
2016.09.16.
kifejlesztett módszert kezdünk hirdetni.
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.

395000

Móricz
Melinda

4030 Debrecen
Csángó utca 4.

06708811427

Enyedi
Sándorné

4026 Debrecen
Hunyadi utca 4.
4/10.

06 70 408
7665

Reform életmód nap
Egész napos szabadtéri családi program a testi
lelki egészség körében

VITAL
72. LIFE
Egyesület

A magyar ember szeret jókat főzni, enni és ha
ehhez még egy jó társaság is van az egy
ünnepnap. Egy olyan napot tervezünk, ahol több
generáció együtt tud szórakozni, ismerkedni, egy
kellemes napot eltölteni.
A hagyományos főzőnapok mellett egyesületünk
egy reform főzőnapot kíván szervezni, ezzel az
egészségesebb életmód mintát népszerűsíteni.
Célunk a hagyományos ételek mellett a
reformételek népszerűsítése az egészségesebb
táplálkozás megvalósítása érdekében.
Főzőverseny alkalmat adna a résztvevőknek
tapasztalat- és ismeretcserére Generációk közötti
kapcsolatok erősítésére
Kulturális közösségi programokon való
részvételre

A VITAL LIFE Egyesület célja, hogy
olyan szellemi műhelyt hozzon létre,
amely aktív szakmai programok és
2016.10.14.
rendezvények szervezésével hozzájárul a
1000000 500000
pozitív emberi értékek közvetítéséhez,
2016.10.15.
közösségi szellem kialakításához, az
európai közösségekhez való tartozás
erősítéséhez.

Oldal 37

Reform életmód nap
Egész napos szabadtéri családi program a testi
lelki egészség körében
A magyar ember szeret jókat főzni, enni és ha
ehhez még egy jó társaság is van az egy
ünnepnap. Egy olyan napot tervezünk, ahol több
generáció együtt tud szórakozni, ismerkedni, egy
kellemes napot eltölteni.

VITAL
73. LIFE
Egyesület

A hagyományos főzőnapok mellett egyesületünk
egy reform főzőnapot kíván szervezni, ezzel az
egészségesebb életmód mintát népszerűsíteni.
Célunk a hagyományos ételek mellett a
reformételek népszerűsítése az egészségesebb
táplálkozás megvalósítása érdekében.
- Főzőverseny alkalmat adna a résztvevőknek
tapasztalat- és ismeretcserére
- Generációk közötti kapcsolatok erősítésére
- Kulturális közösségi programokon való
részvételre
A főzőverseny mellett kulturális és sport
bemutatók, gyerekjátszóház, egészségügyi
A VITAL LIFE Egyesület célja, hogy
előadások, tanácsadás, reform ételek,
olyan szellemi műhelyt hozzon létre,
alapanyagok bemutatója, vására is színesíti az
amely aktív szakmai programok és
2016.08.10.
egész napos programot.
rendezvények szervezésével hozzájárul a
200000
Programunkat több civil szervezet, vállalkozások, pozitív emberi értékek közvetítéséhez,
2016.09.16.
önkéntesek aktív közreműködésével, bevonásával közösségi szellem kialakításához, az
kívánjuk megvalósítani.
európai közösségekhez való tartozás
Korábbi együttműködésünkre tekintettel a
erősítéséhez.
Debreceni Vöröskeresztet is bevonjuk: véradási
lehetőség biztosításával a rendezvényen.
Rendezvény tervezett programjai
9.00 10.00 Gyülekezés, regisztráció,
főzőcsapatok helyének biztosítása 10.00 10.15
Köszöntés, megnyitó
10.15-10.30 Mit tehetünk az egészségünkért
Orvosi előadás 10.30-13.00 Jóga, torna, sport
bemutatók játékos sport vetélkedők 13.00-13.30
Jó ebédhez szól a nóta
13.30 14.00 Főzőverseny eredményhirdetés,
díjkiosztás 14.00-15.30 Kulturális programok
felnőtteknek, gyerekeknek 15.30-16.00
Tombolasorsolás
Rendezvény tervezett helyszíne: Kerekerdő
Élménypark Debrecen
Rendezvény tervezett időpontja: 2016.
szeptember
Rendezény fövendőkének, Debrecen Megyei
Jogú Város alpolgármesterét: Dr. Széles Diánát
kérjük fel.
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Jelen pályázatunkkal egy drámapedagógiai,
színházi nevelési módszertani hétvége költségeire
szeretnénk támogatást szerezni.
Módszertani hétvégénken tréningeket,
ZeneTheatr
2002. óta működik az egyesület,
előadásokat szerveznénk a szakma neves
um
74.
meghívott képviselőinek közreműködésével,
színházi előadások létrehozásával,
Kulturális
valamint színházi nevelési és színjátszó
drámapedagógiával foglalkozunk.
Egyesület
csoportokat hívnánk meg, hogy közösen
feltöltődjünk, gondolkodjunk a szakmáról,
problémákról, lehetséges új irányokról.
Ennek a rendezvénynek a költségeire szeretnénk
kérni szíves támogatásukat!
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