NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRM ESTERI HIVATALA

KULTURÁLIS OSZTÁLY
4400 NYÍRECYl-IÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
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EMAIL: KULTURALIS@NYIRE.GYHAZA.HU

Ügyiratszáma: KULT/66-1/2019.
Ügyintéző: Dr. Augusztinyi Krisztina

Előterjesztés

a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz
a 2019. évi Civil Alapra érkezett pályázatok véleményezésére

Tisztelt Bizottság !

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Ör.) 8. § (1) bekezdései szerint a Civil Alapra benyújtott pályázatokat a
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi, melynek során a pályázatokat megvizsgálja és
indoklással ellátott javaslatot tesz a támogatás odaítélésére, valam int annak összegére, illetve a támogatás
más - nem pénzbeli - formában történő biztosítására.
A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a 134/2018. (Xl.13.) számú határozatában döntött a Civil
Alap keretéből történő pénzügyi támogatás iránti felhívás jóváhagyásáról, mely felhívás zárónapjáig, 2018.
december 14-ig 67 pályázat érkezett be. A 67 pályázatból 65 pályázat a pályázati kiírásban szereplő formai
követelményeknek megfelelt. A benyújtott pályázatok támogatási összegének értéke eléri a 21.881.305.-Ftot.
A Civil Alap célja 2019. december 31. napJaig a civil szervezetek programokkal, programsorozatokkal,
rendezvényekkel kapcsolatos költségeik finanszírozása, valamint alkotások, kiadványok megvalósításának
támogatása.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyű lésének a 2019. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló 2/2019. (11.7.) önkormányzati rendelete valamint a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) KGY rendelete alapján a Civil Alap támogat ására szolgáló
keretösszeg 7.500.000.-Ft.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, a fenti tényeket figye lembe véve tegye meg javaslatát a társadalmi szervezetek
támogatására.
A pályázók által kért támogatás felhasználásának célját és összegét a mellékelt táblázat összegzi.
Nyíregyháza, 2019. február 20.
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NYÍREGYHAZA

Határozat - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
/2019. (II. ) sz.
határozata
a 2019. évi Civil Alapra érkezett pályázatok véleményezéséről

A Bizottság

a melléklet szerint javasolja a Képviselő-testületnek a 2019. évi Civil Alapra érkezett pályázatok támogatását.

Nyíregyháza, 2019. február „ ..."

Tormássi Géza
a bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1./ A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
2./ A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési és Törvényességi csoportja
3./ Irattár
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NYÍREGYHÁZA

S.sz.

Pályázó
székhelye

Pályázó neve
képviselője

Kérelem tárgya

--

1.

Sóstóhegyi
Gyerekvilág
Alapítvány
Tornai István
kuratórium elnöke

Szabolcsi Honvéd
Műszaki

2.

Hagyományőrző

Bajtársi Egyesület
Kovács József
elnök

2019. má us 30. Egészségnapot szervez az
Alapítván r a településrész óvodásainak,
iskolásain ak nyugdíjas klubjainak bevonásával
/kézműve s foglalkozások költsége,
jutalomk nyvek díja, vendéglátás és édesség
4481
kö ltsége, 1irágok költsége/.
Nyíregyháza,
2019 . jún us 05 . Színház és Repülőtér látogatást
Muskotály u. 37.
szervez a Alapítvány /szá llítási költség, belépők
díja/. 201 ~.augusztus 21-25 . időtartamban Nyári
Tábort sz !rvez az Alapítvány Szigligeten
hátránya an rászorult gyermekek részére /szá llás
költség/:
2019 . jún ius 21-23. időtartamban 10 éves
együttmú köd és évfordu lóját ünnepli a Román
4400
Szatmárn émeti Egyesület és a Szabolcsi Honvéd
Nyíregyháza,
Műszaki l agyományőrző Bajtársi Egyesület
/étkezési költség, koszorú költsége,
Színház u. 2.
fürdő bele pök díja/. 2019. augusztus 30. A
Levelezési címe: Damjanic ri Emléktáblánál helyez el koszorút az
Egyesület /koszorú költsége/. 2019. október 04.
4400
Nyíregyháza, 1 A Damjan ich szobornál helyez el koszorút az
Csipke u. 16.1/3. Egyesület /koszorú költsége/.

2018. év elején
Civil Alapból
támogatásként
kapott összeg
(Ft}

Kért
támogatás
(Ft)

250 OOO Ft

318000Ft

80 OOO Ft

100 OOO Ft

Javasolt
támogatás
(Ft}

-
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Elnyert
támogatás
(Ft}

Megjegyzés

-~

VOKE Vasutas
Művelődési Ház és

3.

4400
Nyíregyháza,
Toldi u. 23.

Könyvtár

Malamidesz Szilvia
igazgató

Pszichotikus
Betegségben
Szenvedők Sz.-Sz.-

4.

4400
Nyíregyháza,
Sóstói út 62 .

B. Megyei
Érdekvédelmi
Egyesülete

2019. május 25-26. Gyermeknap a VasutasbanModellvasút kiállítást szeretnének megvalósítani
a szervezők kézműves játszóházzal egybekötve
/hirdetési költség, nyomtatási költség, grafikai
tervezés költsége, szállítási költség, bérleti díj,
kosaras körhinta díja, kézműves játszóház
kellékeinek költsége/. 2019. április 01-július 31.
időtartamban "Kedvenc vonatom"
Rajzpályázatot szeretnének kiírni a szervezők
óvodás és kisiskolás kategóriában /hirdetési
költség, díjazások költsége/.

2019. II. félévében egy kb.12 oldalas verses
kötet/kiadvány megvalósítását tervezi az
Egyesület 50 példányban, melyben a tagok
versei, írásai szerepelnének /szerkesztési és
nyomtatási költség/.

300 OOO Ft

578 500 Ft

80 OOO Ft

100 OOO Ft

80 OOO Ft

250 OOO Ft

Hernádi Szilvia
Emese elnök

Nyíregyházi Körúti

5.

4400
Nyíregyháza,
Városmajor u. 2.

Nyugdíjas
Egyesület

Vareha Tamásné
elnök

2019 . május 16-á n szeretné megszervezni az
Egyesület a Férfiak Napja e. rendezvényt a
Beregszászi Nyugdíjasokkal /főzéshez alapanyag
költség/. 2019. május 30-án egy Irodalmi
Barangolást szervez az Egyesület Adyfalvára, Ady
Endre halálának 100 éves évfordulójára, melynek
keretében koszorút helyeznének el a résztvevők
Ady Endre szülőházánál /autóbusz költsége/.
2019. november 21-én Házi Ki Mit Tud?
Vetélkedőt szervez az Egyesület /ajándék
költsége/.

-
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6.

7.

Nyugodt Életet
Klub

Virág Gyu láné
elnök

Dialóg Nyugdíjas
Egyesület

Kardos Lászlóné
elnök

Naplövő

8.

4400
Nyíregyháza,
Szabadság tér 2.

Egyesület

Madják András
elnök

2019. április vagy május hónapban egy
kirándulást szervez az Egyesület
Baktalórántháza-Mándok-Kisvárda helyszíneken
/autóbusz költség, be lépődíjak, étkezési költség/.

4400
Nyíregyháza,
Szabadság tér 2.

2019 . május hónapban egy kirándulást szervez az
Egyesület Baktalórántháza- Mándok-Kisvárda
helyszínekre /autóbusz kö ltsége/. 2019. június
hónapban a Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából Kassára és környékére szervez egy
kirándulást az Egyesület /étkezési költség/.
2019. augusztus hónapban Szigligetre szervez
kirándulást az Egyesület /buszköltség, étkezési
költség, belépők díja/.

4400
Nyíregyháza,
Damjanich u. 4-

2019. május 23-án és 24-én a Nyitott Tér
Program folytatását tervezi az Egyesület fiatalok
és hátrányos helyzetű fiatalok számára.
Elsődleges cél a fiatalok, hátrányos helyzetű
fiatalok támogatása, felzárkóztatása, kulturális,
hagyományőrző, harcművészeti és sport
programok ajánlása és lebonyolítása. A
programokon részt vehetnek sérült hátrányos
helyzetű fiatalok is /szállítási költség, megbízási
díj, kézműves és kreatív alapanyagok költsége,
gumihegyes nyílvesszők díja, plakátok és
szórólapok költsége/.
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100 OOO Ft

230 OOO Ft

-

120 OOO Ft

340 OOO Ft

0 Ft

180 OOO Ft

-

Vakok és
Gyengén látók
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Egyesülete
Nemes-Nagy
Tünde elnök

9.

10.

11.

1

Simeon és Anna
Nyugdíjas
Egyesület
Puskásné Majoros
Ilona elnök

4400
Nyíregyháza,
Búza tér 20. fsz
22.

2019. április hónapban Fe lolvasónapot szervez
az Egyesü let a Nyíregyháza közéletében aktívan
részt vevőé lesanyák közreműködésével /CD-k
díja/. 2019. nájus hónapban több napos
Országos Br 1ille Olvasásversenyt szervez az
Egyesü let, m ely rendezvényen Nagy Zsuka
költőnő írás 1t olvassák fel pontírásban /szállás és
étkezés költ ;ége/. 2019. október hónapban
Komolyzene Koncertet szervez az Egyesület a
Fehér Bot N 1pja tiszteletére, Nyíregyháza
lakossága ré ;zére a Vikár Sándor Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola dísztermében, látássérült
zo ngoraműv észek, fuvol isták és énekművészek
közreműköd ésével /szá llás, étkezés és meghívók
költsége, tin :a patron és toner díja/.

250 OOO Ft

670 800 Ft

4400
Nyíregyháza,
Bercsényi u. 7.

2019. május 23-án Csigacsináló Versenyt szervez
az Egyesület /alapanyag költség, édességek díja,
2019. június 20-án
higiéniai esz .özök díja/.
Biblia Versen yt szervez az Egyesület /ajándékok
díja, étkezés költség, csomago lás költsége/.
2019. szepte T1ber 19-én megalakulásának 25.
Évfordulóját ünnepli az Egyesü let, mely
rendezvényt egy Agapéval szeretnék zárni
/étkezési kö :ség, higiéniai eszközök díja,
beteglátoga ás költsége, virágok költsége/.

100 OOO Ft

129 100 Ft

Nyíregyháza és
4400
Térsége Nyugdíjas
Nyíregyháza,
Szövetség
Szabóné Dr. Csiszár Városmajor u. 2.
Gabriella elnök

Várhatóan 2 ll9. szeptember hónapban egy
Főzőversenn {el és Játékos Sportvetélkedővel
egybekötött Nyugdíjas Talá lkozót szervez az
Egyesület /s ervezési költség, meghívók és
emléklapok líja, ajándékok költsége, díjak
költsége/. 2019. október vagy november
hónapban egy Generációs Szellemi Vetélkedőt
szervez az Eg yesület /fénymásolás díja,
irodaszerek .öltsége, díjak és ajándékok
költsége/.

-

100 OOO Ft
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320 OOO Ft

A Harmónia

12.

Benned Él
Egyesület

Ungváriné Bacskai
Erika elnök

4400
Nyíregyháza,
Ungvár stny.
31.6/21.

Ízü leti Betegek
Szabolcs-Szatmár-

13.

Bereg Megyei
Egyesület e

Fullajtár Andrásné
elnök

4400
Nyíregyháza,
Szántó Kovács
János út 2.

2019. március 20-án Bagdi Bella Koncertet
szeretne sze rvezni az Egyesület a boldogságórán
résztvevő és a leendő bo ldogságórás
gyermekeknek /terembérlet díja (Continental
Aréna), műszaki személyzet díja, színpadi építés
és bontás költsége, higiéniai eszközök díja,
takarítás kö ltsége, plakátok és szóróanyagok
díja, szervezés kö ltsége/.
2019. április 09-én egy Betegfórumot szeretne
megvalósítani az Egyesület, ahol a betegutakat
szeretnék bemutatni. A rendezvényre több
szakembert is meghívnak a szervezők . A
rendezvény előtt műszeres állapotfelméréssel,
vérnyomás-, vércukorszint-, testtömegindex
szűréssel, dietetikus tanácsadással és
gyógytornásszal várják az érdeklődőket. Az
Egyesület szeretne egy Kiadványt is készíteni az
érdeklődők részére /vendéglátás költsége,
ajándékok díja, kiadvány költsége, műszeres
állapotfelmérés díja, díszítés és virágok
költsége/.
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0 Ft

646 500 Ft

120 OOO Ft

200 OOO Ft

2019. oktc ber 8 -án az "ÉLJ A MÁNAK"

14.

OMNIS Alapítvány
Juhász Renáta

kuratóriumi elnök

15.

4405
Nyíregyháza,
Gömb u. 4.

4400

Együtt a Családért
Kulturális
Egyesület

Nyíregyháza,
Ungvár sétány

Sza lay László elnök

20. 10/42.

Programs< roza : keretében a IV. Sportnapot
szeretné r egs ervezni az Alapítvány fogyatékkal
élő szemé yek észére . A program célja többek
között az< gész ;égmegőrzés, koordináció
fejlesztése , a c !személyek hétköznapi rutinból
való kimo; dítá a, az egyén énképének javítása, a
szülők teh erme ntesítése, valamint, az hogy
ingyenese n ve essenek részt a rendezvényen az
érdeklődő k /ét ~ezés i költség, vattacukor készítés
költsége,< vőe zközök díja, megbízási díjak,
sporteszki zök líja, irodaszerek és nyomtatás
költsége, 1ellép )k díja, tisztítószerek és higiéniai
eszközök 1 öltsé ge, postaköltség, üzemanyag
költsége, 1elefo n díja, kézműves eszközök és
anyagok k öltsé :e, ajándéktárgyak, kulacsok,
érmék és: erle ek díja/.

2019 . jún s 04 -én az Egyesület II. Családi
Sportnapj t sze retné megszervezni az
Egyesület elka pcsolatban álló civil szervezetek,
az önkén1 sek ~s a Jósavárosban élő családok
részére a; Erde i Tornapályán /élelmiszerek
költsége, megb ízási díjak, kézműves alapanyagok
költsége/

150 OOO Ft

574 230 Ft

0 Ft

250 OOO Ft

-

>---

2019. má s 23 -án egy Családi Napot szeretne
szervezn i
Védőotth

16.

Együtt Veled
Alapítvány
Eisert Lászlóné
kuratóriumi elnök

4400
Nyíregyháza,
Közép u. 17.

csa ládjaik
Wellness
párhuzarr
biztosítja
bowling, 1
üdítők kö

z AI 1pítvány a Szent József
n fo :yatékossággal é lő ellát ottjai és
észé re. A rendezvény helyszíne : Lugas
zállo da és Étte rem . A rendezvénnyel
sa n az alábbi sportolási lehetőséget
zAla pítvány a résztvevők szá mára :
illiá r l/ bérleti díj, étke zési költség,
sége /.

70 OOO Ft
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135 OOO Ft

-

Most Élsz

17.

1

Egyesület
Farkas Árpád elnök

4400
Nyíregyháza,
Városmajor u. 2.

-

A Tanulás
Minőségéért

18.

Alapítvány
1

Forgony Evelin
Tímea kuratóriumi
elnök

4400
Nyíregyháza,
Tenisz u. 16.

2019. május 06-07. időtarta nban Tanulmányi
Kirándulást szervez az Egyes ület a Nyíregyházi
Arany János Gimnázium, Ált 31ános Iskola és
Kollégium tanulói részére Sz ögliget községet
érintve Kassára / útiköltség, Tiegbízási díj,
élelmiszer költsége/.
2019. május 24-én egy Kirán :lulást szervez az
Alapítvány a Zempléni Kalan :!parkba, elsősorban
az Alapítvány szervezésében álló magántanulók
részére /megbízási díjak, étk ezési költség, utazási
költség és belépőjegyek díja

-2019. év második felében az Alapítvány egy
Kirándulást szervez a Sóstói Vlúzeumfaluba
sérült gyermekek/fiata lok és egészséges
gyermekek/fiata lok és szü le k részére
4400
/belépőjegyek díja, étkezési <öltség/. 2019. július
Nyíregyháza, Kéz vagy augusztus hónapban az Alapítvány egy
u. 12.
Közösségi Napot szervez sér ilt és egészséges
gyermekek/fiatalok és szüle k részére /étkezési
költség, sport játékok és a kr eatív foglalkozás
költsége, reprezentációs köl ség, megbízási díj/.

0 Ft

326 OOO Ft

0 Ft

178 OOO Ft

--

1

Tóth Edit A
Többszörösen

19.

Fogyatékosokért
Alapítvány
Braun Mária

kuratóriumi elnök

20.

Patrónus
Egyesület

Eisert Lászlóné
elnök

4400
Nyíregyháza,
Közép u. 19.

2019. szeptember 13-án egy :sa patépítő
Kirándulást szervez az Egyes let a tagjai,
ellátottjai és családtagjaik sz mára . A kirándulás
során a résztvevők a Szatmá -Beregi Kis
Szilvautat szeretnék bejárni. \ program célja
e lsőd l egesen az egészségfejl sztés, a környezeti
nevelés, közösségfejlesztés, z önkiszolgáló
képességek fejlesztése /szem élyszállítás
költsége, étkezési költség/.

250 OOO Ft

340 265 Ft

100 OOO Ft

180 650 Ft
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21.

Halmozottan
Sérültek és
Szüleiknek
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Egyesülete
Tóth And rásné
Bacskai Edit elnök

2019. júlil s vagy auguszt s hónapban az
Egyesület egy Családi Na ot szervez halmozottan
sérült gye mekek/fiatalo integrációjának
elősegítés e céljából /étk cési költség, sport
4400
veté lkedő öz kellékek dí 1
/.
Nyíregyháza,
2019.év második felébe la klub foglalkozások
Ungvár sétá ny 5. keretein t elül 4 alkalomm al (május, június,
10/39.
október é november hó apokban) Kreatív
Foglalkozést szervez az E vesület fogyatékkal élő
fiataloké~ szü leik részér /kreatív foglalkozáshoz
kellékek d ja, étkezési kö ség/.

170000Ft

420 OOO Ft

0 Ft

200 OOO Ft

-

4400
Nyíregyháza,
Ungvár sétány
33 .

Gyertyafény

22.

Nyugdíjas
Egyesület

Gyukáné Papp Éva
elnök

23.

Fátyol Egyesület
Turóczi Kinga elnök

Levelezési címe:
4400
Nyíregyháza,
Kert u. 25-27.

4400
Nyíregyháza,
Ungvár sétány
20. 10/42.

2019. júni us 08-án Kirán
Egyesület Miskolcra, Mis
Lillafüredr e és környékér
2019. oktc ber 08-án a Jó
szeretné E vinni az egyes
/belépők 1 íja/.
2019.évb en Színházláto
Egyesü let /belépőjegyek
20:
rer
az1
rer
vér
biz
éte
érc
me
köl
esz

Jlást szervez az
olctapolcára,
/utazási költség/.
a András Múzeumba
leti tagokat a szervező
1tást szervez az
öltsége/.

us 07-én Fátyo -Egészségnap c.
yt szervez az E~yesü let, melynek célja
ges életmód n ~psze rűsítése . A
yen a szervező k vérnyomásmérésre,
mérésre és sze nvizsgálatra is
ak lehetőséget valamint egészséges
eretnének elk ~szíteni az
kkel, mely éte ~ket a résztvevők
hatják /megbí ási díjak, élelmiszerek
erembérlet dí J, egészségügyi
bérleti díja/.

-

0 Ft

W\VW rO'IRlGYHAZA HU
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166 OOO Ft

24.

25 .

26.

A Népi
Hagyományok
Ápolásáért
Alapítvány
Bálint Ramona
elnök

Változókorú Nők
Egyesülete
Dr. Jakó Jánosné
elnök

Nyíri Amatőr és
Független
Filmesek
Egyesülete a
Kultúráért
Petrusák János
elnök

4432
Nyíregyháza,
Izabella u . 2.

Várhatóan 2019. június 10-én OVILIMPIA T
szerve z az Alapítvány a Búzas. em Nyuga i óvoda
öt intézményének csoportjai! zámára. A
rendezvény célja, hogy a gyer mekek nép
veté lkedőkön, sorversenyeke , és kvízját !kokon
vegyenek részt /megbízási díj k, bérleti íj,
étkezési költség, reprezentáci ós költség,
irodaszerek és írószerek költs ge/.

2019 . április 1-június 30. közö t Osteopo ·osis
Tornát szervez az Egyesület az érdek lődó k
számára /megbízási díj, terem bérlet díja
2019 . június hónapban egy Ka stélytúrát szervez
az Egyesület, mely kirándulásc n szeretné k
4400
megtekinteni
az alábbi helyszí neket: Köl seyNyíregyháza,
Városmajor u. 5 . Kende Kastély, Degenfeld-kas1 ély, Kállay kúria
/utazási költség, tanösvény tú ra költsége
'
belépődíjak költsége/.

4400
Nyíregyháza,
Ószőlő u. 30.

150 OOO Ft

-

-

2019. évben az Egyesület Nyri-egyházán s ~eretné
megrendezni a Szabo lcs-Szatr ár-Bereg 1egyei
Filmszemlét amely 2 napos re ndezvény 1 !nne
/meghívó, plakátok költsége, nyomtatás költség,
számítástechnikai és audioviz ális eszkö ök,
kiegészítők díja, állófogadás ko ltsége, zsu ri
díjazása, ajándékok díja, post; költség/.

70 OOO Ft

NYÍREGYHÁlA

180 OOO Ft

-

220 OOO Ft

www.N~IJlfC.YHAZA.f.IU

\ )J

300 OOO Ft

200 OOO Ft

-

-

27.

2019. év második fe lében az Egye~ ulet szeretne
részt venni az Id ősek Olimpiája e. r end !zvényen
4400
/feliratozott pó lók költsége, felirat os k tűzők
Nyíregyháza ,
díja/. 2019. augusztus 29-én Egész ségn apot
Városmajor u. 5.
szervez az Egyesület, mely rendez1 ény ~ na
kórháztól az adott téma szerinti sz ako i/OS
Levelezési címe:
segítségét kérik A műszereket a ké sőb dekben a
4400
foglalkozásokon rendszeresen sze1 etn k
Nyíregyháza,
használni az egyesület tagjai /kávé főz í készülék
Hermann 0 . u.
kö ltsége, vérnyomásmérő díja, vé1 cuk 1rszint
19.
mérő és a tartozékok költsége/.

Örökzöld
Nyugdíjas
Egyesület

Szondy Barna
elnök

Őzike Bölcsőde
Alapítvány

28 .

Molnárné Tóth
Katalin kuratóriumi
elnök

2019 . június hónapban "Családos 1 yer ~knap" e.
rendezvényt szeretne szervezni az Ala 1ítvány az
óvodások és szüleik részére. A ren ezvényt
ugrálóvár, trambulin arcfestés, luf haj ogatás,
bazár (megunt játékokbó l), tombo aso ·solás és
sok más program színesíti /mozgá feji !SZtŐ
játékok vásárlásának költsége, lég• árb ~rlés díja,
vendéglátás költsége, "Pörgő- Forg ó" k Jsaras
körhinta bérlése/.

4400
Nyíregyháza,
Vécsey köz 31.

-

Cukorbetegek
Nyíregyházi

29.

Egyesülete
Sinka Gáborné
elnök

4400
Nyíregyháza,
Városmajor u. 2.

80 OOO Ft

224 OOO Ft

150 OOO Ft

170000Ft

100 OOO Ft

100 OOO Ft

-

2019. június 25-én hagyományten mtő
Családi Napot szervez az Egyesüle1 a ta
közeli hozzátartozóik részére az Er dei
Tornapályán /étkezési költség, ed1 nye
evőeszközök díja/. 2019. évben a ( uko
Országos Szövetsége egy Oktatópr ogra
el "Lépés ről-lépésre " címmel, mel• hez
nyíregyházi egyesület is csatlakozi . M
résztvevő kap egy írásbeli tájékozt tót
tartalma zza a cukorbetegséggel ké pcso
fontos tudnivalókat /megbízási díj k, 0
anyagok költsége/.

WW\V.NYIJ;CGYH"lA.HU
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NyíregyházaSóstófürdői-

30.

31.

Sóstóhegyi
Nyugdíjasok
Szervezete
Tóth Ernőné elnök

4481
Nyíregyháza,
Igrice u. 6.

33.

Vízügyi
Nyugdíjas Klub
Egyesület
Radványi Ildikó
elnök

Holdfény
Nyugdíjas
Egyesület
Agura Péterné
elnök

90 OOO Ft

--

4400
Nyíregyháza,
Széchenyi u. 19.

4400
Nyíregyháza,
Hősök tere S.

2019. március hór apba 1 egy két napos
Budapesti Szakma Tan 1lmányutat szervez az
Egyesület /belépő díja '· 2019 . május hónapban
egy Szakmai Tanu mán utat szervez az Egyesület
a Nyírségi Szakasz mérn >kség területére /ellátás
költsége/. 2019. s epte nber hónapban egy
három napos Erdé yiTa nulmányutat szervez az
Egyesület /belépő és s [állás költsége/.
2019. július hónar ban e gy kirándulást szervez az
Egyesület "Barang lás ~óricz Zsigmond
nyomába" c. tém~ hoz k ::itődően /buszköltség,
szállás és étkezés öltsége/. 2019. augusztus
hónapban az Egye ület köszönti a névnapját
vagy születésnapj; ünn ep l ő tagokat /étkezési
költség, ajándékai díja/

80 OOO Ft

,; )
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796 OOO Ft

-

70 OOO Ft
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270 OOO Ft

0 Ft

Cselényi György

Felső-Tisza

32.

ban l\nyák Napi Ünnepséget
et /v rágok költsége/. 2019.
n Sz gligetre szervez egy
sül e t /utazási költség,
9. sze ptember, november és
kban Generációs
erve az Egyesü let, melynek
kosz xút, viaszgyertyát és
az eg yesület tagjai
ége/

20:
sze
au1
Kir
bel
de1
Fo1
ker
lek
/al

330 OOO Ft

-

..

-

A pályázat
formai
szempontból
nem felel meg
a pályázati
kiírásnak, így
nem
bocsátható
szakmai
bírálatra.
-

Idősekért és

34.

Fogyatékosokért
Jószolgálat
Alapítvány

Szilvásiné Bojda
Márta kuratóriumi
elnök

Luther Rózsa
Evangélikus

35.

4400
Nyíregyháza,
Luther tér 14.

Nyugdíjas
Egyesület

Hugyecz Jánosné
elnök

4400
Nyíregyháza, Új
u. 29.

Ottó Egyesület

Tarnai Ottóné
elnök

Nyíregyházi

37.

Aranykor
Nyugdíjas Klub
Egyesület Lendvai

4481
Nyíregyháza,
Gulyás Pál u. 1.

Zoltán elnök

\l )

2019. rr ájus-jún us hónapokban egy
Tanulm; nyutat szervez az Egyesület más megyék
érintésé vel Szab >les-Szatmár-Bereg Megyébe
/utazási költség, étkezési költség, idegenvezetés
díja, bel épők díja/.

150 OOO Ft

500 OOO Ft

90 OOO Ft

121 OOO Ft

--

ÚJ ÉFOÉSZ Tarnai
36.

4400
Nyíregyháza,
Vécsey köz 2.

2019. jú nius hón ipban egy kirándulást szervez az
Alapítvá ny az ér ~lmileg akadályozott és
halmoz< ttan sér ilt ellátottak és hozzátartozóik
részére Tokajba ~s Tiszadobra /buszbérlés
költség E utazás költség, belépőjegyek díja,
étkezési költség/
2019. ol tóber hó napban egy kirándulást szervez
az Alapi vány ps ichiátriai betegek és időskorúak
számár< Debrec nbe és Hortobágyra /autóbusz
bérlésé1 ek díja e s útiköltség, belépőjegyek
költség E étkezé i költség/.

N Y Í R f

2019 . á1 rilis 2-án
Egyesül1 t a 10 év
Konfere nciát sze
szakeml erek, ér
/teremt érleti díj
díja, sze rvezési é
költség E/.

Autisták Világnapján az
jubileuma alkalmából egy
: Nyíregyházán a
tt szülők és a fiatalok részére
~ghívók költsége, előadók
bonyolítási költség, catering

2019 . S2 eptembe
30-án) egy Gulyá
/evőesz özök, sz
tányéro költség
alapany gok kö lt
költség E 2 db. m

~-én (eső esetén szeptember
1rtit szervez az Egyesület
~ta valamint pohara k és
igiénés eszközök díja,
e, fe llé pő k díja, molinó
1 wc költsége/.

G Y 11

A

l

A

200 OOO Ft

330 OOO Ft

0 Ft

215 OOO Ft

Egymásért-

4400
Nyíregyháza,
Eperjes u. 10.
8/25.

Családok

38.

Egyesülete

Bodnár Sándorné
elnök

39.

Búzaszem
Óvodásokért
Alapítvány

Kiss Jánosné elnök

4400
Nyíregyháza,
Búza u. 7-17.

2019. mán s vagy április hónapban Váci Mihály
születésén 95. évfo rdulója alkalmából
Klebinczki G örgy zongoraművész és Kiss Ernő
e lőadó mű' é ;z közreműködésével egy Váci-estet
szervez az E yesület Mindenütt otthon címmel
/fellépők e , útiköltség, bérleti díjak, sze rzői
jogdíjak, s; á ás költsége/.
2019. júliu ónapban egy Városismereti Tábort
szervez az E_ yesület. A cél az, hogy a résztvevők
fe ldo lgow k Váci Mihály életét. A táborban
kézműves 0 ~la l kozások és sok játék várja az
érdeklődó e : /vezetők díja, foglalkozások
alapanyag k ltsége, veté l kedők díjai, étkezési
költség, ut ísi költség, szervezési és
reklám költ g, kommunikációs költségek, bérleti
díjak/. 2 9. december 14-én egy Városi Sétát
szervez az yesület Nyíregyházán, melynek
keretében lkeresik és megkoszorúzzák a Váci
emlékhely ~t /vezető díja, virágok, koszorúk
költsége/.

110 OOO Ft

245 OOO Ft

0 Ft

500 OOO Ft

2019. ápril s Jl-2019. június 14. között 40 Éves
Jubileumi 1 r >gramsorozatot szeretne az
Alapítvány megvalósítani, melynek keretében
egy Kerti P :it és egy Tokaj-Tiszai
Hajókiránd u ~st szervez az Alapítvány, valamint
egy Kiadvá n tis szeretnének készíteni /kiadvány
készítésén költsége, a Kerti Partihoz szükséges
kézműves e llékek díja, ajándékok költsége,
Ugrálóvár, s Trambulin bérlésének díja, vendég
fellépők dí. a a Kirándulás esetében
autóbuszb és díja, belépőjegyek költsége/.

-

-

-

·-

-
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Borbányai
Margaréta

40.

Nyugdíjas
Egyesület

Baranyai Imre
elnök

4405
Nyíregyháza,
Margaretta u.
50.

2019. május 01-jén egy Majálist szervez az
Egyesület Borbányán a Petőfi Sándor Általános
Iskola diákjainak és a társ egyesületek
közreműködésével. A rendezvény a generációk
együttműködését segíti elő /főzőversenyhez
alapanyagok költsége, közreműködők és
versenyzők díjazásának költsége/.
2019 . június 20-á n egy Kirándulást szervez az
Egyesület a tagok számára az alábbi
helyszínekre: Hollóháza, Vizsoly, Szerencs
/belépők díja, tárlatvezetés díja, útikö ltség/.
2019. augusztus 20-án az Államalapítás Ünnepén
az Egyesület tagjai a helyi és a meghívott
csoportokkal együtt ünnepelnek, melynek
keretében generációk közötti vetélkedőn és
főzőversenyen vehetnek részt az érdeklődők
/főzőversenyhez alapanyag költsége,
közreműködők és versenyzők díjazásának
költsége/.

90 OOO Ft

W\VW.t4't'lfl:lGYHAlA.t-:'J
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~ /)NYÍR

EGY HÁLA

250 OOO Ft

41.

Váci Mihály
Társaság Kulturális
Egyesület

Stick Gyula elnök

Ezüst-Kor
Egészségügyi

42.

Nyugdíjasok
Egyesülete

Takács Sándorné
elnök

-

~ Y)

Váci Mihály halálának 50. évfordulója alk ilmából
Szakmai Programsorozatot szervez az Eg esület
az alábbi tematika szerint: 2019. április
hónapban a Költészet Napján Versmond
Versenyeket szervez az Egyesület /okleve lek,
serlegek és ajándékok költsége, reklámkö ltség,
járulékos költségek/.
2019. június és augusztus hónapokban e y lróOlvasó, Kulturális, Sport és Életmód Tábo rt
szervez az Egyesület /a díjazottak elisme ésének
4400
költsége, reklámköltség, járulékos költsé :ek/.
Nyíregyháza,
Városmajor u. 2. 2019. április hónapban Váci Mihály szüle ésének
évfordu lóján az Egyesület megkoszorúzz a
1/34.
Nyíregyházán és vonzáskörzetében találh ató
em lékhelyeket /hangosítás és meghívók
költsége, postaköltség, nyomdaköltség,
telefonköltség, koszorúk díja, járulékos
A
költségek/.
fenti rendezvényekkel kapcsolatban
népszerűsítő és tájékoztató kiadványt sze retne
megjelentetni az Egyesület /nyomdakölt ég,
szerkesztési költség/.

4400
Nyíregyháza,
Szent István u.
68.

160 OOO Ft

630 OOO Ft

9 0 OOO Ft

270 OOO Ft

2019. július hónapban egy kétnapos Kirá 1
ndulást
szervez az Egyesület Egerbe és a Szalajka völgybe
/szállás és étkezés költsége, belépők díja , utazási
költség/.

Levelezési címe:
4400
Nyíregyháza,
Gádor Béla u. 14 .
11/5.

WWW.N't'tACGVH1'1A •tU
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43.

Nyíregyházi
"Verda Stelo"
Eszperantó
Egyesület
Zuberecz Miklós
elnök

44.

Almácska
Alapítvány
Szőll ősi Ka talin
el nök

2019. ápri lis hónapban egy e lőadással és
kulturális rend ezvénnyel egybekötött Közgyű lést
szeretne megrendezni az Egyesü let
/adminisztrációs költség, terembérleti díj,
4400
étkezési költség, e l őadói díj/.
2019. május hónapban egy könyv
Nyíregyháza,
beharangozóval egybekötött Író-Olvasó
Toldi u. 23.
Találkozót szervez az Egyesület, ahol Nemere
István író-műfordító legújabb könyvének kiadása
állna a középpontban /te rembérlet díja, étkezési
költség, előadói díj/.
2019. május elején az Alapítvány egy Kirándulást
szervez óvodások és kísérőik számára a
4400
Nyíregyháza, Etel Nyíregyházi Állatparkba /utazási költség, belépők
díja, látogatói busz költsége/.
köz 13.

0 Ft

150 OOO Ft

0 Ft

230 OOO Ft

-

A Gyermekekért, a
Fiatalokért és a
Családokért
Közhasznú
45.
Egyesület
Nagy Szabina
Erzsébet elnök

4400
Nyíregyháza,
Május 1. tér
10.fszt. 4.

-

2019. május-június hónapokban egy elsősegé ly
nyújtó e lőadássorozatot szervez hat alkalommal
az Egyesület "Tudod, hogy mit kell tenni amikor
gyermek" ... avagy az elsősegély fontossága a
mindennapjainkban címmel. Az utolsó oktatási
nap egy vetélkedővel zárul. Az előadásokhoz 100
db. segédletet is készítenek a szervezők /előadók
díja, koordinátor díja, terembérleti díjak,
szórólapok költsége, kiadvány költsége, az
elsősegélynyújtás hoz és az újraélesztéshez
szükséges fel szere lések, tárgyak, ambu babák
bérlésének költsége, elsősegély csomagok díja,
könyvelés díja/.

150 OOO Ft

-
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560 OOO Ft

4400

46.

Vesebetegek
Szabolcs-SzatmárBereg M egyei
Egyesülete
Ku tasi Irén elnök

Nyíregyháza,
Szent Ist ván u.

68.
Leve lezési címe:

4401
Nyíregyháza,
Gondos út 13/A.

Vá rhatóa n 2019. máj1 s hónap ban a : Egyesület
az alapításá nak 30. É\ ford ulóját sze etné
megünnepe lni. A cé lc oport a Szabo les-SzatmárBereg Megyében é lő eseelégtelen éggel
érintett személyek és hozzátartozói ,, valamint a
betegségge l fog lalkoz ó szakembere , /étkezési
költség, terem bérlet 1 s ha ngosítás d íja, fellépők
tiszte letdíja, torta köl sége/.

150 OOO Ft

200 OOO Ft

70 OOO Ft

75 OOO Ft

200 OOO Ft

860 OOO Ft

2019. szeptember köi epén a Szabo :s-Szatmár-

47.

" Romano Trajo"
Cigány Kulturális
és Közművelődési
Egyesület
Erdei Virág elnök

4400
Nyíregyháza,
Hegyi út 7.

Bereg Megyei Rendőr kapitányság á :al
meghirde tésre kerülő 'Roma Ki mit :ud?"
vetélkedőre toboroz Es készíti fel a ,yermekeket
az Egyesület, va lamin! a zsűri munk 1jában is
részt vesznek az egye! ületi tagok. A . Egyesület
segít a szervezésben Es a cigány fiat 1lok
díjazásához szeretnén ek hozzájáruln i /írószer és
ajándéktárgyak költsé ge, könyvek d ja, társas
fejlesztőjátékok díja/.

2019 . június vagy júliL s hónapban e :y öt napos

48.

Tini Show
Egyesület
Nagy Zoltán elnök

4400
Nyíregyháza,
Sóstói út 17.

tábort szervez az Egye sület magyar !s kárpátaljai
gyermekek számára " Magyar vidék Nemzeti
Expedíció címmel. A gyermekek lova glással,
állattartással, házi sajl készítésse l, ki ;üzemekkel,
manufaktúrákkal isme rkednek meg átékos
formában a tábor idej e alatt /étkezé si költség,
útiköltség, tombola aj ándékok díja, Jelépők
költsége/.
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Dominó Egyesület

49.

1

Selmeczki Mária
elnök

4400
Nyíregyháza,
Jegenye út 13.

2019. évben az Egyesület az "Alkoss szabadon"
Kreatív Foglalkozások kicsiknek és nagyoknak
Programsorozaton belül az alábbi programokat,
rendezvényeket szeretné megvalósítani :
2019. április hónapban a Hello Nyíregyháza
rendezvényen kreatív foglalkozást szeretne
szervezni az Egyesület /kreatív foglalkozások
anyagköltsége, irodaszer díja, könyvelői díj,
kiküldetési díj/.
2019. június elején kreatív foglalkozással és
főzéssel egybekötött Családi Pünkösdölő e.
rendezvényt szeretné megszervezni az Egyesület
/könyvelői díj, kiküldetési díj, étkezési költség,
kreatív foglalkozások anyagköltsége,
evőeszközök és higiénés eszközök díja/.
2019. november hónapban az Egyesülettel
együttműködési szerződésben lévő szervezet
(Szivárvány Idősek Otthona) által megrendezésre
kerülő Közösségi Programon megvalósuló kreatív
fogi alkozások szervezésében és lebonyolítá sába n
történő részvétel /kreatív foglalkozások
anyagköltsége, könyvelői díj, kiküldetési díj/. Az
összes fenti rendezvényhez szeretne venni az
Egyesület egy rendezvénysátrat és egy
sörpadgarnitúrát.

100 OOO Ft
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Talentum Európai
Fejlődésért

50.

4400
Nyíregyháza,
Kassa köz 3.

Közhasznú
Alapítvány
Hornyákné Pásztor
Enikő kuratóriumi

elnök

--

51.

Teréz Anya
Egyesület
Morauszki
Andrásné elnök

4400
Nyíregyháza,
Zrínyi 1. u .2.

Szent Imre
Katolikus Szülők

52 .

Egyesülete
Sza bóné Oláh Erika
elnök

4400
Nyíregyhá za,
Ungvár stny. 19.

2019. július vagy augusztus hónapbc: n "T. \BORA
SZERMENTES ÉLETÉRT ÉS EGÉSZSÉG I DÉ T"
elnevezésű Tábort szervez a 18. életéVÜ et
betöltött függőségben élő személye szá 11ára.
Az Alapítvány kiemelt hangsúlyt fekt et a
relapszus prevencióra /szállás költsé ge,
művészetterápiás alapanyagok költs ége étkezési
költség, közlekedési költség, irodasz r kö ltsége,
jógamatrac költsége/.
2019. augusztus 17-21. időtartamba n eg , Tábort
szervez az Egyesület dévai és nyíreg1 ház
rászoruló gyermekek számára Nyíre1 yhá :án
/szállás költsége, csónakázás díja, be épó k díja,
étkezési költség/.
2019. augusztus 20-án az Egyesület • yíre gy házi
rászoruló családok és a dévai gyermi kek részére
egy autóbuszos Zarándoklatot szervi z
Budapestre az alábbi helyszínekre é~
programokra: Szent Jobb Körmenet, Par iment
látogatás, Ünnepi Tűzijáték megteki1 tés
/autóbusz költsége, étkezési költség,
2019. október 22-23-án az Egyesület
megszervezi a Kárpát-medencei Fiat lak IV.
Találkozóját. A Találkozót egybeköti az E :yesület
a munkácsi testvériskolával (Szent Is ván Líceum)
történő 15 éves együttműködés
megünneplésével, a Rákóczi Szövets g
fennálásának és II. Rákóczi Ferenc er dély
fejedelemm é választásának 315. Évf 1rdu lójára
történő megemlékezéssel /szá llás kc t sé :e,
étkezési költség, belé pődíjak költség e/.

0 Ft

1256160 Ft

270 OOO Ft

550 OOO Ft

-

180 OOO Ft

W\Y\'Y.NYlfUGYHtUA.~ _J

\ YJ

NYÍREGYHÁZA

11

427 600 Ft

S3.

ROTARY Club
Nyíregyháza
Egyesület

Fekete Tibor elnök

Eszterlánc

S4.

Alapítvány

Tenkéné Melegh
Ildikó elnök

Jósavárosi
Értelmiségi

SS.

Egyesület

Koleszár Anna
elnök

2019. évben az Egyesü let megrendezi a IV.
Húsvéti Hagyományőrző Kavalkádot halmozottan
hátrányos helyzetű és egészséges gyermekek
számára. A rendezvényen színes programok
4400
várják a résztvevőket : kulturális műsor, sport- és
Nyíregyháza,
szabadidős programok, képesség fej lesztő
Szabo lcs út 7/a.
foglalkozások, vendéglátás /ajándékok díja,
étkezési költség, a lebonyolításhoz szükséges
eszközök, tárgyak költsége, a dobogón végző 3
csa pat tagjainak díjazása/.
2019. május hónapban egy Családi Napot szervez
az Alapítvány Eszterlánc Nap elnevezéssel az
óvodások és szü leik számára . Játékos
4400
programok, zenei művészek előadása és
Nyíregyháza, Ta s
kézműves fogla lkozások várják a résztvevőket a
u. 1-3.
rendezvényen /kézműves fogla lkozásokhoz
alapanyagok díja, dekoráció költsége, virágok
költsége, vendéglátás költsége/.
2019. május 18-án a 2S. Éves Jubileumukat
sze retné megünnepelni az Egyesület /étkezési
költség, torta költsége, ajándékok és virág
költsége/. 2019. június 17-2 1. időtartamban egy
Nyári Napközis Tábort szervez az Egyesület
gyermekek számára /étkezési költség,
4400
belépőjegyek díja, autóbusz költsége,
Nyíregyháza,
sporteszközök díja, egy kombinált tűzhely
Korányi F. u.
költsége/.
15/a.
2019. decem ber hónapban négy alkalommal
Főzést szervez az Egyesület hajléktalanok
számára a Periféria Egyesülettel együttműködve
/főzéshez alapanyag költsége/.

0 Ft

250 OOO Ft

170 OOO Ft

400 OOO Ft
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670 OOO Ft
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Együtt Egymásért
Kelet-

56.

Magyarországon
Egyesület
Stankóczi László
elnök

4400
Nyíregyháza,
Be l ső krt. 31.

Fiatal Fogyatékkal

57.

Élők Otthonáért
Egyesület
Tolnainé Sitku
Erika elnök

4400
Nyíregyháza,
Gömöri u . 1.

Várhatóan 2019. augusztw 17-én vetélkedőve l
és játékos programokkal, v la mint a tagok
választásátó l függően strar dolással, állatparki
sétáva l egybekötött Csa lád Napot szervez az
Egyesü let az egyesületi tag kés családtagjaik
számára /étkezési költség, belépőjegyek/ bérl e t
díja/.
2019. április 01-2019. szepl ember 30. között egy
"Az Egészség és Környezett udatosság Három
Lépésben" Programsorozat ot szervez fogyatékkal
é l ők és csa ládtagjaik részér e az alábbiak szerint:
1. témakör 2019. április -Eg észségünk
védelmében- középpontba a tánc-tornaegészséges táplálkozás áll/ etkezési költség,
termékbemutat ó kö ltsége/
2. témakör 2019 . május: Kc rnyezetünk
védelmében - e lőadás tart~ sa a környezetünk és
a Föld ünk véde lm éről, veté kedő, valamint
kézműves fogla lkozás kere1 ében papírból
készítenek a rés ztvevők ajá ndéktárgyakat
/e l őadó díja, ajándékok kö l sége, vendéglátás
díja, kézműves foglalkozás ,nyagköltsége/,
3. 2019. június végén vagy . úlius elején egy
Kirándulást szervez az Egye ület " Irány a
természet" témakör kereté ben a Zemplénbe
/utazási költség, szállás és 1 tke zés díja/.

70 OOO Ft

100 OOO Ft

0 Ft

500 OOO Ft
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Alapítvány a
Bölcsődés

58.

4400
Nyíregyháza,
Malom u. 5.

Gyermekeink
Jövőjéért

Szána Zsuzsanna
elnök

4400
Nyíregyháza,
Dózsa György út
10.

Fehé rbot

59.

60.

Sportegyesület

Csonka Ferenc
elnök

"A tehetségért -a
Zrínyiért"
Alapítvány

Hrotkó Anna
kuratóriumi elnök

4400
Nyíregyháza,
Széchenyi u. 29-

33.

2019 . máj us végén vagy június elején
Gyermeknap a Hóvirág Bölcsődében c.
rendezvényt szeretné megszervezni az
Alapítvány a bölcsődés gyermekek és szüleik
részére . Játékos programok, ugráló vár,
bábszínház, arcfestés várja az érdeklődőket
/vendéglátás költsége, ugráló vár
kölcsönzésének díja, készségfej l esztő játékok
vásárlásának díja/.
2019. évben "A bátorság a győzelem alapja" c.
Projekt keretében három alkalomból álló
programsorozattal kívánja felhívni a figyelmet az
Egyesület a fogyatékossággal élő fiatalok
szabadidős és versenysportjára, mely projekt
keretén belül a résztvevők kipróbálhatják a
látássérült emberek kedvelt sportját a vakfocit és
a csörgől abda sportágakat. A szervezők
érzékenyítő programokkal és kerekasztal
beszélgetésekkel színesítik a rendezvényeket. A
programokon sérült és ép fiatalok és családjaik
vesznek részt. Időpontok : 2019. április 02.
Autizmus Világnapja, 2019. szeptember 18.
Rokkantak Világnapja, 2019. október 15. Fehér
Bot Napja /rendezvényenként étkezési költség,
díjak, tárgynyeremények és emléktárgyak
költsége, szervezési költség/.
2019. május-június hónapban Művészeti
Gálaműsort szervez az Alapítvány. Változatos
produkciókkal készülnek a tanulók, lesz társas
tánc, szavalat, néptánc, színjátszás /jutalmak
díja, vendéglátás kö ltsége, színpad bérlésének
díja/.
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2019. év május hó 1apban a tanköteles korú
gyermekek rés; 'r szervez egy Kirándulást az
Alapítvány a na k ,ri Erdei Iskolába / utazási
" Ligeti óvoda

61.

4400

Gyermekeiért"
Al apítv ány
Hagymási né
Kovács Melinda
kuratóriumi elnök

Nyíregyháza,
Liszt Ferenc u.
32-34.

költség, védett er nészeti értékek
bemutatásána ~ és egyéb programoknak a díja,
étkezési költsé1 /. '019 . június hónapban a
2018/2019 . tar
elnevezésű kul1
megszervezni a
népi játékok bé

v ~árásaként a "Ligeti Napok"
rá lis rendezvényt szeretné
A apítvány /hagyományőrző,
é ;ének díja, népi mesterségek

0 Ft

250 OOO Ft

80 OOO Ft

205 900 Ft

bemutatásánal k :>róbálásának költsége/.

4400

62.

Fegyveres Erők és
Rendvédelmi
Szervek Nyugdíjas
Klubj a
Szluk István elnök

Nyíregyháza,
Színház u . 2.
Levelezési címe :
4481
Nyíregyháza,
Attila u. 78 .

2019. május hó a ban az Egyesület szeretne
megemlékezni má us 1-jéről és az Anyák napjáról
jándékok díja, virágok
/étkezési költsE
költsége/. 201~
Találkozó keret
a Miskolci Hely
bemutatják rés

ju 1ius hónapban egy Baráti
be n fogadja az Egyesület tagjait
rs ~gi Nyugdíjas Klub és
ük ·e a város nevezetességeit,
valamint a tagc s eretnék Edelény látnivalóit is
megtekinteni/ el pök díja, autóbusz költsége,

ajándék díja/.
-

2019. június hór a ban egy kétnapos Irodalmi és
Történelmi Kirá1 1d 1lást szervez az Egyesület az
alábbi helyszíne re : Nagycenk, Fertőd, Győr és
környéke /be l é~ őd íjak, idegenvezetés költsége,

Nyíregyházi

63 .

Belvárosi
Nyugdíjas
Egyesület
Szokol Tiborné
elnök

4400
Nyíregyháza,
Vasvári Pál u. 16

szállás költsége/ 2 ::>19. szeptember hónapban az
Egyesület egy Ki á 1dulást szervez a Zempléni
Tájvédelmi Körzet :erületére /be lépődíjak
költsége/. 2019 0 .tóber hónapban egy
Vetélkedőt szer e az Egyesület Nyíregyháza és
Térsége Szellem

90 OOO Ft

v ~télkedő címmel /a vetélkedő

előkészítésének és az anyagok elkészítésének

díja, vendéglátá k :iltsége, jutalmak költsége,
dekorációk díja/
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190 OOO Ft

Nyíregyházi Görög

64.

Katolikus Ifjúsági
Egyesület

Polyákné Németh
Ágnes elnök

2019 . október 22-23-án az Egyesület a Szent
lm re Ka to likus Szü l ő k Egyesületéve l
4400
eg yüttműködve megszervezi a Ká rpát-medencei
Nyíregyháza,
Fi< ta lok IV. Találkozóját. Négy o rszág határain
Bethlen Gábor u. áti ve lő Civil Szervezeti Program
7.
m1 gvalósításában vesz részt az Egyesület
/é kezési költség, szá llásköltség/.

0 Ft

225 600 Ft

0 Ft

500 OOO Ft
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VIT-ACTIVE
Mozgás és

65.

Lendület
Sportegyesület

Tóthné Vitai Klára
elnök

4551
Nyíregyháza,
Tornácos u. 76.

2C 19. 04.01-2019 .12.31 között Tartásjavító
GE rinctornát szervez az Egyesület vakok és
gy engénlátók számára /terembérlet költsége,
re abilitációs szakember díja/. 2019 . július 20 án
eg y egész napos Rekreációs Kirándulást szerve z
az Egyesü let vakok és gyengénlátók számára a
Fü zéri Várhoz /minibuszos szolgá ltatás díja,
id1ge nvezető kö ltsége, be lépők díja, ét kezési
kö tség/. 2019 . október 26-án egy Előadá st
SZ1 rvez az Egyesü let az egészséges életmód
je1 yében vakok és gyengén látók számára
/tt rembérlet díja, dietetikus szakember díja,
kr, atív séf t iszteletdíja, alapanyagok költsége,
re prezentációs költség, rekreációs szakember
díj a/.
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Lógjunk Anyuval
Kulturális és
66.

4431
Nyíregyháza,
Vénusz u . 6.

Szabadidő

Egyesület
Magyar Nóra elnök

-

Csillagszem
Alapítvány a
67 .

Nyírszőlősi

Óvodásokért
Fedorné Hamza
Mariann elnök

'-

4432
Nyíregyháza Nyírszőlős,

Ko llégium u . 50.

2019. május hó napban Nyíregyházi Hordozási
Baba EXPO-t sze rvez az Egyesület / ki állítási
eszközök bérlésé nek d íja, ma rket ing eszközök
gyártásának és terjesztésének d íja, terembérlet
díja/. 2019. július hónapban a Lógjunk Anyuval
és Tégy az egészségedért Családi Nappal
egybekötött Jótéko nysági Rendezvényt szeretne
szervezni az Egyesület az egészségm egőrzés
j egyében /terembérlet díja, kiá ll ítók és e lőadók
t iszteletdíja, marketing eszközök gyártásának és
terjesztésének kö ltsége/. 2019. november
hónapban a Koraszü löttek Világnapja alkalmából
"Tegyünk a legkisebbekért " Jótékonysági
Rendezvényt szervez az Egyesü let /marketing
eszközö k gyárt ásának és terj eszt ésének költsége,
a d ománygyűjtések e lőkészítésé n e k és
legyártásának díja, terembérlet d íja, előadók
tiszteletdíja/.

2019. április utolsó hetében a Föld Világnapja
alkalmából kiállítást, valamint játékos
vetélkedőket szeretnének szervezni az
Alapítvány tagjai /virágok díja, kerti asztal és pad
díja, versenyzők díjazása, kiállításho z kellékek
költsége/.
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