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Előterjesztés 

- a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz -

a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására 

Tisztelt Bizottság! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Háza a Nyíregyháza, Szent István út 20. szám 
alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan, amely Mustárház néven működik. Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Közgyűlése a 360/2016. (Xll.15.) számú határozatával az Ifjúsági Ház működtetésével és a 2017. évi 
ifjúsági feladatok ellátásával a Kulturális Életért Közhasznú Egyesületet (továbbiakban, mint Megbízott) 
bízta meg. Az Ifjúsági Házban zaj ló programokra, rezsikö ltségre, valamint a helyszínen található 
Diákpolgármesteri Iroda működtetésére a 2017. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályiról 
szóló 1/2017. (1.27.) önkormányzati rendelet alapján az ifjúsági célfeladat előirányzatból 5.980.000 Ft 
támogatást biztosított az önkormányzat. 

A tevékenység ellátásáról szóló feladatellátási sze rződés értelmében a Megbízott 2018. január 31-ig köteles 
elszámolni a támogatás jogszerű felhaszná lásáró l a szerződésben meghatározott 2017. év vonatkozásában, 
továbbá 2018. február 28-ig köteles tájékoztatást adni a programterv alapján megvalósult feladatokról a 
Szociá lis, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságnak. A Megbízott kötelezettségét határidőig teljesítette. 

Az egyesület, szakmai beszámolójában loká lis-, o rszágos- és nemzetközi területen megvalósított 
tevékenységeit összesítette, amelyeket havi időkeretekben részletezett. A szakmai beszámolóból 
megállapítható, hogy a támogatás felhaszná lása összhangban van a feladatellátási szerződésben 

meghatározott célokkal, feladatokkal. 

Vá rosunk önkormányzatának célja az értékteremtő ifjúsági programok létrehozása, a gyermek- és ifjúsági 
korosztály aktív részvételéve l történő kulturális programok szervezése, melyeknek szervesen illeszkednie 
kell a Nyíregyházán működő gyermek- és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai munkájához. Ennek 
szellemében a tisztelt Közgyűlés 300/2017. (Xll.14.) számú határozatával a 2018. évi ifjúsági feladatok 
el látására újra a Kulturális Életért Közhasznú Egyesületet bízta meg. 

Ké rem a Tiszte lt Bizottságot, hogy a melléke lt 2017. évi szakmai beszámolót elfogadni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018. február 15. 

Tisztelettel: ;:/ :::·, . •, .„ \ 
Dr. KrizsailAnita .""(" ..,D \ 
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSE 
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTISÁGA 

„„.„„„/2018. (11.19.) számú 

határozat-tervezet 

a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról 

a Bizottság 

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2017. 

évi szakmai beszámolóját elfogadja. 

Nyíregyháza, 2018. február 19. 

A határozatot kapják: 

1. Címzetes főjegyző 

Dr. Rákóczi Ildikó 
a bizottság elnöke 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
3. Kulturális Életért Közhasznú Egyesület Nyíregyháza, Szt. István u. 20. 
4. Irattár 
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A Mustárház 201 7. évi tevékenysége 

Lokális szint 

Közösségi tér 

Közösségi terünkben 6 gép várta az internetezni vágyó fiatalokat, akik 
továbbra is klubkártya ellenében ingyenes en intcrnerezhcttek. A gépe számát 
2017-ben lecsökkentettük, mivel egyre kisebb igény m utatkozik az 
im:ernetezés iránt a fiatalok részéról, feltételezhetően az okostelefonok 
elterjedése miatt. 

Koncertek, k iállítások 

2-3 heti rendszerességgel tartottunk koncerteket 2017-ben is a 
Mustárházban. melyeken föleg fiatal nyíregyházi zenekarok kaptak fellépési 
lehetoséget, de összel például hetente. A stílusokat iiletócn fölcg vilagzene és 
jazz kerult bemutatásra, dc természetesen rockzenét is hallgathattak a 
fiatalok. A hangosításL saját eszközökkel tudtuk minden esetben megoldani. 
2017-ben kc\•cscbb kiállitást tudtunk megrendezni, mint a kcrábbi években, 
dc így is 2 fotó és 2 képL.:ömüvfszcti kiállitást tehettünk fel a falra. A 
koncerteken, kiál1ítasokon 30-200 fö \•ett részt. 

Rendezvények, eseniények 

~egszervezé~re kerültek a hagyományosnak mondható rendezvényein k 2017-
ben: majális, nyarindítö, nyárzaro, valamint kisebb képzések, 
cgyüttmúködések. Rendszeresen részt vettünk helyi szinten az ifjúsági és civil 
élet konferenciáin, eseményein. A rendezvényekre 10-150 fö látoga.Lott el. 

Táncház, filmklub 

Kéthetente rendeztük meg NKA támogatással csángó táncházunkat, melyet 
h ivatásos táncoktató és zenekar tartou. Az eseményekre 20-50 fó látogalotl 
eL Havonta tartottak európai önkénteseink filmklubot különbözö 
társadalmilag fontos témákban: környezetvédelem, fogyasztás, drogprevenció. 
A filmklubokon esetenként 20-30 fö vett rés?,t 

STAR 
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Nyíregyházi Diák-polgármesteri Iroda 

201 7-bcn a Diák-polgármesteri Iroda akLívan vette ki részér az eseményekböl. 
Két legnagyobb escményük a Városi vcrébavaL6, melyen 2017-ben 600-an 
vettek részt, valamint az első ízben, dc hagyomány teremtő módon 
megszervezett Diákparlament volt 100 fö részvételé vel. Szintén szcrvezöként 
vettek részt a testvérvárosi diákparlamenten, melyen Rzeszé'w, Eperjes és 
Szatmárnémeti fiataljai vettek részt, összesen 140-en. 

Városi verébavató, Diákparlament 

A Városi verébavatón 14 középiskola 600 diákja Yett részt és szórakozott 
közösen. Fontosnak tartották a fiatalok ezt az esemény1, mert lehetöséget 
adott arra, hogy egymással találkozhassanak és játékos módon 
összemérhessék erejüket. Szintén kiemelt esem én) e volt 2017-nek az elsö 
izben megrendezett Diákparlament, mel) re 18 általános- és középiskolából 
100 fiatal velt részt. A Diakparlamentcn a plenáris ülésen elhangzott 
előadásokat követöen 8 szekcióban fogalmaztak meg javaslatokat a 
döntéshozók felé a diákok. 

Testvérvárosi diákparlament 

Az eseményen Nyircgyháza 3 testvérvárosának 120 delegáltja vett részt. A 
találkozó elo~egitette a fiatalok közötti párbeszédet, egyúttal további 
együttműködéseket eredményezett bi- és multílaterálisan. 

Médiakör, Mustár FM Rádió 

2017-bcn tovabb működtettük rádiónkat, melyhez 3 pályázati forrást is 
tudtunk rendelni. Ez is bizonyítja a rádió minöségét, mely nem egy kommer sz, 
mainstream adó. A rádión napi 24 órában 55 tematikus műsor hallható 50-
50% zene-beszéd aránnyal, 74%-os közszolgálati tartalommal. A műsorokat 
fiatalok készítik nem feltétlenül fiataloknak. 

Strukturált párbeszéd 

Folyamatos párbeszédet folytattak a fiatalok a döntéshozókkal, melynek több 
szintje és felülete is voll. Legfontosabb színtere a diák-polgármesteri iroda és 
a döntéshozók közötti rendszeres kapcsolat, valamint a már említett 
Diákparlament. A diák-polgármesteri iroda folyamatosan egyeztetett a város 
döntéshozóival, programja1k megszervezése ezek alapjan történt. 
Létrehoztunk egy városi ifjúsagi fórumot, melynek tagjai olyan 
crnyöszcrvczctck, akik a Nyíregyházán tanulókat fogják össze: egyetemi HŐT, 
szakkollégium, diákönkormányzat, tehát közép- és felsőfokú intézmények 
tanulóiról van szó. Az ifjúsági fórum tervei között szerepel egy rendszeresen 
rnegszervezendö ifjúsági hét, melybe minden érintett korosztályt megcéloz. Az 
ezzel kapcsolatos terveket a döntéshozók felé eljuttattuk. 

• 



Sport 

Rendszeresen tartottunk sportnapokat panncrszervczctcinkkcl. Immár 
hagyományosnak mondhato a Köz-Pont Ifjúsági Egyesülettel az évi 2 alkalom 
Debrecenben és N)iregyházán megrendezett 2 napos sporttalálkozó. 

Nyelvi klubok 

Napi rendszerességgel megvalósuló elem a !\·1ustárházban, melyet külföldi 
önkénteseink tartanak olasz, orosz, francia, spanyol és angol nyelven. A 
részvétel mindenki számára ingyenes és kortól független. A nyelvi klubok nem 
a grammatikai ismereteket fejleszti, hanem az élo beszédet. mindezt 
anyanyelven. 2018-tól német önkéntesünk is lesz, így a paletta bővülni tud, 
egyúttal testvérvárosi kapcsolatainkat is bövítjük vele, mivel az önkéntes 
Tscrlohnból érkezik. 

Iskolai közösségi szolgálat 

2016-tól csak azok érettségizhetnek, akiknek van igazolhatóan legalább 50 
óra iskolai közösségi szolgálatban eltöltött önkéntes tevékenységük. 
Egyesületünk 18 középiskolaval áll szerzodéses kapcsolatban IKSZ letöltésére. 
melyet rádiózással, vagy a fiatalokat érintő elöadások - Erasmus+ -
meghallgatásával , esetleg a programok szervezésébe való bckapcsolödassal 
lehet elvégezni. 

dm program 

Egy szavazás alapjan egyesületünk a dm Kft támogatásával a Családok 
Átmeneti Otthona lakói s.zám~ra szervezett több szabadidos programot 
fiatalok bevonásával az iskolai közösségi szolgálat keretében. 

KÖSZI program 

Az Új Europa Alapítvánnyal közösen 30 fiatal tudott iskolai közosségi szolgálat 
keretében hajléktalanoknak segíteni 2016-ot követcien 2017-ben úgy, hogy a 
program értéke is növekedett. Partnereink a programban a Periféria Egyesület 
és az Oltalom Szeretetszolgálat volt. A hajléktalanok részére 310 ezer forint 
értékben vásároltunk tartós élelmiszereket. illetve tisztálkodási es&közöket, 
valamint meleg italt osztottunk részükre. A fiatalokat érzékenyito képzéseken 
készítettük fel. Ezen túlmenően a Kossuth gimnáziummal közösen 
ruhagyüjtésr is megszerveztünk. 

Európai önkéntes szolgálat 

Három éves akkreditáciönknak köszönhetóen 2017-tól egy projekren belül 11 
fiatal erkezik hozzánk minden évben február 1-tol 12 hónapra Olaszországból, 
Franciaországból, Spanyolországból, Oroszországból, illetve 2018-ban 
Németországból és Szerbiából. A'é. önkéntesek alaptevékenysége a rádiózás 
illetve a nem~~tkö~í ifjúságszakmai hálózatun khoz kapcsolódó belső 



kommunikáció hatékonyabbá létele, ami a gyakorlatban honlapfejlesztést 
takar, de ezen túlmenöen nyelvi k lubokat tartanak, részt vesznek felkeresó 
szolgálatban, segítenek a napi ügymenet szervezésében, a programok 
zökkenőmentes lebonyolításában. 

Felkereső munka 

A Mustárház rendszeresen „házhoz megy" és nem kizárólag a Mustárházban 
tart előadást) hanem rendhagyó osztályfőnöki óra keretében közepiskolákban 
tájékoztatjuk a fiatalokat az öket érintő fontos információkról, Erasmus+ 
lehetöségekről, nemzetközi programokról. Ennek kereteben havi 
rendszerességgel járunk középiskolákba, egyút tal az önkéntességet is 
népszerűsítjük. 

Országos szint 

Eurodesk 

Az Eurodesk egy az Európai Bizottság altal támogatott irodahálózat, mely 
ifjúsagi informació-szolgáltatást nyújt. Az Eurodesknek evente két 3 napos 
képzése van, illetve elsö kézbö1 értesülünk a fiatalokat erintö releváns 
nemzetközi információkról. Az Eurodesk révén tudunk fiatalokat küldeni 
európai önkéntes szolgálatra, valamint rendszeresen szervezünk tavasszal és 
nyáron programokat (Timc to movc, EVS20, Ifjúság hete). 

ISZOSZ 

Az f fjúsági Szolgáltatók Ors'l.ágos Szövetsége a magyarországi ifjúságszakmai 
partnerek ernyoszervezete, szakmai szen ezete. Mint ISZOSZ-tag rendszeresen 
veszünk részt ISZOSZ altal szervezett képzéseken, illetve magunk is adunk 
képzöket, facilitatorokat. 2017-ben az lSZOSZ-szal partn erségben közösen 
szerveztünk meg Kecskeméten egy 3 napos ifjúságszakmai találkozót. 

NIT, ISZEF. ISZET, SZIA 

A Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) alapí tójaként folyamatosan részt veszünk a 
NIT munkajában. A NIT a kapocs a kormany7.ati szervek és a fiatalok között. 
Az Ifjúsági Szakmai Egyeztetó Fórum (ISZEF) munkájába is 
becsatornázódtunk, annak is a nemzeti összetartozás munkacsoportjába az 
általunk koordinált kárpát-medencei ifjúságszakmai hálözat rév<.:n. Az 
lfjúságszakmai Egyeztetó Tanácskozás (ISZET) a magyarországi és Kárpat
medencei országos és regionális ifjúsági szervezetek összefogó 
ernyőszervezete, mely rendszeresen tart együttműködési \\·orkshopokat, 
ezeknek rendszeres résztvevói vagyunk. 
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Nemzetközi szint 

Testvérvárosi találkozó 

2016-ban adtuk be közösen a DPI-vcl testvérvárosi találkozö projektünket , 
melyet Brüsszel nyertesnek nyilvánított. Ennek értelmében 201 7 májusában 
Szatmarnémcti, Eperjes, Rzeszów és Nyíregyháza fiataljai egy 4 napos Közép
európai ifjúsági fórumot tartottak, egyuttal javaslatokat és észrevételeket 
tettek a döntéshozöknak. Az eseményen 120 külföldi és 40 magyar fiatal \'elt 
részt . 

EFOP transznacionalis együttműködés 

2017-ben nyertes pályázatot nyújtottunk be az EMMI-hez. ennek keretében 
egy 26 hónapos projektben kívánjuk szakmailag fejleszteni a Mustárház..1.t, 
egyúttal a projektbe szakembereket bevonni. Külföldi partnereink a 
projektben Csik Terület Ifjúsági Tanácsa (Csíkszereda), Szatmári Fiatalok 
Kulturális Egyesülete (Szatmárnémeti). Ifjúsági ház IFIX (Ada). Magyar Média 
és Információs Központ (Alsóőr). A 26 hónap alact 3 konferencia, '2 tréning, 12 
szakmai műhely es 10 látóút szcrvezödik meg, ezekbe várni fogjuk a 
Nyírcgyhází Ifjúsági Kerekasztal szakembereit is, így a projekt a nyiregyházi 
szakemberek számára is relcvanciá~-'al bír. 

Nemzetközi cserék 

2017-ben 3 nemzetközi ifjúsági cserét szen·eztünk meg Nyíregyházán . . A.2 
aprilis cserénk témája a fiatalok vállalkozóvá válása volt, ugyanerre épült 
majusi cserénk is,melyre 6 országból 30 fiatal érkezett varosunkba, 
augusztusi cserénk témája pedig a múlt feldolgozása által aktív euröpai 
állampolgárra válás volt, melyre S országból 25 fiatal j ött el. Partnerként 
vettünk részt egy 8 napos olaszországi cserében, valamint több nemzetközi 
cserében partnerként vettünk részt, ezen programokra nyíregyházi fiatalokat 
küldtünk Romániába, Olaszországba, Némelországba. 

Források 

2017-ben is több pályázatot nyújtottunk be illet\'e azokkal magunk 
számoltunk el, ezek folyamatos tevékenységet jelentenek számunkra. 
Sikeresen clszamoltunk 3 nagy brüssieli pályázattal is. Támogatóink voltak 
az Önkormányzat mellett. EACEA (Brüsszel), Erasmus+, Nemzeti Kulturális 
Alap, Új Európa Alapíl\ány, dm Kft, Család, Ifjúság- és Népesedéspolitikai 
Intézet, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, EMMI. 

~ ,,, \~: .,.~~~~ L 
Dombóvári Gábo» 
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Január 

Lezárult Debrecenben 4 város (Nyíregyháza. Debrecen , Békéscsaba. 
Szatmárnémeti) részvételé,·el strukturált párbeszéd projektünk , melynek 
keretében a \·árosok fiataljai megismerkedtek egymas városaiban az adott 
lokalitás ifjúsági fejlesztéseivel, irányaival, egyúttal javaslatokat, 
észrevételeket tehettek a döntéshozók részére. A programot a Gyermek és 
Ifjúsági Alap támogatta 690 ezer forinttal. 

Elkezdtük megszervezni a február 21-én tartandó Nyíregyházi Városi 
Diákparlamentet, melyre elfogadta meghivasunkat Dr. fllés Boglárka helyettes 
államtitkár, vala.mint Kaszás András, a Nemzeti Ifjúsági Egyesület elnöke. A 
diákparlamenten 8 szckciöban tehetnek majd ajánlásokat a delegált általános
és középiskolások a város döntéshozói felé. 

Előkészítettük a majusi tcstv·érvárosi találkozónkat a résztvC"vökkcl (Rzcszó·w, 
Eperjes, Szatmárnémeti), valamint elkezdtük az egyeztetést .Nyíregyháza ~JV 
Polgármesteri Hivatalával. 

Leadtuk éves beszámolónlrnt a Szocialis Osztály, illet\'e a Szociális, 
Egészségügyi és Jfjúsagi Bizottság felé. 

Megtartottunk a kifutó európai önkéntesek számára a búcsúpartit. Februártól 
11 fiatal kezdi meg tevékenységét a Mustárházban: Olaszország 4 fö, 
Oroszország 2 fó. Franciaország 2 fo , Spanyolország 2 fö, Csehország 1 fö. A 
projektet akkreditáció a lapján a Nemzeti Ügynökség (Tempus Közalapítvány 
Erasmus+ Ifjúság) tamogatja 85 ezer euróval. 

Nyertes pályá zatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz nép7.enei 
rádiómúsor készítése tárgyában, a támogatási összeg 1.200.000 forint . 

Részt vettük több egyéb rendezvényen: civil konferencia. civil teaház. 

Kéthetente megszervezésre kerül a 1'·1uslárhazban csángó tanchaz, élö zenei 
kisérettel és táncoktatóval. A programsoro~alot a Nemzeti Kulturálís 
Alapprogram támogatja 500 ezer foriut értékben. 

Beadtunk több pályázatot is: Erasmus+ 1':Al , Erasmus~ KA3, NEA működés!. 
NEA szakmai, N:MHH működési. 

Folyamatosan készítettük rádiónkban a „Prcsszó'1 
című műsort, mely a fiatal 

magyarország1 zenekarokat mutatja be. A műsort a Cseh Tamas Program támrri 1 millió forinttal. 

-~1 = i) 
Fm 89.6 ffiHz 



Képzést tartottunk az önkénteseink számára. 

Kéthetes rendszerességgel tartott ülést a diák-polgármesteri iroda vezetósége 
a Mustárházban. 

Klubkoncertek keretében minden pénteken helyi fiatal zenekarok adtak 
ingyenes koncertet a Mustárházban. 

Elszámoltunk több korábbi nyertes projekttel. (NKA, Erasmus~, Cseh Tamás) 

Ingyenes nyelvi klubjainkban olasz, spanyol, francia és angol nyelven folyik a 
tanítás, melyet európai önkénteseink tartanak a városunk lakói szamara. 

Közösségi terünkben a fiatalok folyamatosan használják ing,venesen a 12 
számitógépet. 

Működtettük radiónkat napi 24 órában, 50 tematikus műsorral. 

Február 

Megszerveztük a Diak-polgármesteri Irodával közösen elso alkalommal 
Nyíregyházán a Városi Diákparlamentet. A rendezvényen előadást tartott az 
EMMI osztályvezeto-helyettese, a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke. a varosháza 
oszLályvezetoje. A 8 szekcióban közel 30 ajanlás született a döntéshozók felé. 
A diákparlamenten 17 iskola 100 diákja vett részt. A rendezvényt a jövóben 
minden februárban szeretnénk megszervezni. 

Előkészítettük a májusi testvérvárosi találkozónkat a résztvevökkel (Rzeszów, 
Eperjes, Szatmárnémeti), valamint elkezdtük az egyeztetést Nyíregyháza MJV 
Polgármesteri Hívatalaval. A május 17-20. között tartandó Közep-európai 
ifjúsági fórumon 1 50 fiatal fog részt venni a 4 városból. A projektet a brüsszeli 
szckhelyű EACEA támogatja 20 ezer euróval. 

Elindult új EVS projektünk, melynek keretében olasz, spanyol, francia és 
orosz fiatalok fognak 12 hónapot eltölteni a Mustárházban és önkéntes 
tevckenységükkel scgitcni munkankat. A projektet az Erasmus+ program 
támogatja 84 ezer euróval. 

A Juvcntus Soliditas Kárpát-medencei 
kapcsolatosan Székelyföldön kerestük 
Marosvásárhelyen , Csíkszeredában, 
Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön. 

ifjúságszakmai hálózatunkkal 
fel pa.rtnerszervezeteinket 

Gyergyószen trn iklóson, 

Rész:t vettük több egyéb rendezvényen: ifjúsági kerekasztal, civil teaház. 



Kéthetente megszervt:zésre kerül a .Mustárházban csangó táncház, élö zenei 
kísérettel és táncoktatóval. A programsorozatot a Nemzeti Kulturális 
Alapprogran1 támogatja 500 ezer forint értékben . 

.Beadtunk több pályázatot is. Erasmus'"'- KAl, Erasmus .... KA3, NEA működési, 
NEA szakmai> NMHH működési. 

Folyamatosan készítettük rádiónkban a „Presszó" című műsort., mely a fiatal 
magyarországi zenekarokat mutatja be. A műsort a Cseh Tamás Program 
támogatja 1 millió forínttal. 

Képzcst tartottunk az önkénteseink számára. 

Kéthetes rendszerességgel tartott ülést a diák-polgármesteri iroda vezetösege 
a Mustár házban. 

Klubkoncertek keretében minden pénteken helyi fiatal zenekarok adtak 
ingyenes koncertet a Mustárházban. 

Elszámoltunk több korábbi nyertes projekttel. (NKA. Erasmus+, Terror Háza) 

Ingyenes nyelvi klubjainkban olasz, spanyol, francia és angol nyelven folyik a 
tanítás, melyet európai önkénteseink tartanak a városunk lakói számára. 

Közösségi terünkben a fiatalok folyamatosan használják ingyenesen a 12 
számi tógé pe t. 

Működtettük rádiónkat napi 24 órában, 50 tematikus műsorral. 

Március 

A Juventus Soliditas Kárpat-medencei 
kapcsolatosan Székelyföldön kerestük 
Marosvásárhelyen, Csíkszeredában, 
Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön. 

ifjúságszakmai hálózatunkkal 
fel partnerszervezeteinket 

Gyergyós;1,cn tmikló son, 

Nyertes pályazatot nyűjtottunk be a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz 
RÁDIÓÁLLANDÓ2017 pályá7.ati kategóriában egy tematikus musorunkra. A 
támogatási érték 1.650.000,- forint. 

Nyertes pályázatot nyűjtottunk be a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz 
REZSI2017 pályazati kategóriában a rádióhoz kapcsolódó rezsire. A 
támogatási érték 2.450.000,- forint. 



Részt vetrünk Budapesten egy többfordulós szemmanumon, melyen a 
közösségi rádiók egy gyűlöletbeszéd-ellenes etikai kódexet állítanak össze az 
Európa Tanács részére. 

Találkoztunk Iscrlohn testvérvárosi kép\'iselőivel. Iserlohn a jövőben szeretné 
Európai Önkéntes Szolgálat keretében megerösitem testvérvárosi 
kapcsolatait, melynek mi a legnagyobb örömmel tesrunk eleget .. Az előzetes 
egyezretések alapján 2 föt fogadunk majd 2018. február 1-tol Iserlohnból, 
Németországból 1 éves idötartamra. 

Részt vettünk Budapesten a7. Eurodcsk tavaszi képzésén. 

Debrecenben egyeztettük az Eurodesk regionális eseményeit a 
partnerszerve~ctckkc 1. 

Elökészületeket tettünk a májusi ifjúsági konferenciára meghívottak, előadók 
tekintetében. 

Elökészítés alatt van egy nyíregyházi diákplatform 1etrchozásara, melyben a 
közép- és felsofokú intézményekben tanuló fiatalok érdekképviselc::teit 
szerveznénk egy tömörülcsbe. A platformon a Nyíregyházán élö fiatalok cl 
tudjak mondani rendszeresen és folyamatosan az öket érintö kérdéseket, 
javaslatokal és észrevételeket tehetnek, melyeket a döntéshozók felé 
artikulálunk. 

Részt vettük több cgyeb rendezvényen: ifjúsági kerekasztal, civil tcahaz, NIT 
havi hel)' zet. 

Elindult a kommuníkáció a Diák-polganncstcri Irodában a Városi 
Diákönkormányzat létrchozasára, a struktúra kialakítására. 

Kéthetente megszervezésre kerül a Mustárhazban csángó táncház, élö zenei 
kísérettel és táncoktatóval. A programsorozatot a Nemzeti Kulturális 
Alapprogram támogatja 500 ezer forint értékben. 

Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Média- es Hírközlési Hatósághoz 
hírműsor készítésére. 

Folyamatosan készítettük radiónkban a „F'onó" címú musort, mely a népzenét, 
néprajzot. néprnuvészetet mutatja be. A műsort a :'-lemzetl Kulturális Alap 
Halmos Béla Ideiglenes Programja támogatja 1.200.000,- forintlal. 

Megérkezési partit rendeztünk magyarországi és külföldi önkénteseink 
részére . . 

Kéthetes rendszerességgel tartott ülést a diák-polgármesteri iroda vezetősége 
a Mustárházban. 



Klubkoncertek keretében minden pénteken helyi fiatal zenekarok adtak 
ingyenes koncertet a Mustárházban . 

Elszámoltunk több korábbi nyertes projekttel. (Erasmus+> testvérvarosi 
EACEA, GYIA, NMHH) 

Ingyenes nyelvi klubjainkban olasz, spanyol, francia és angol nyel\'en folyik a 
tanítás, melyet európai önkénte~eink tartanak a varosunk lakói szamára . 

Közösségi terünkben a fiatalok folyamatosan használják ingyenesen a 12 
számítógépet. 

Muködtettük rádiónkat napi 24 órában, 50 tematikus műsorral. 

Április 

Kilenc napos dupla nemzetközi ifjúsagi cserét szen1eztünk meg első 

állomásként a szerbiai Adán. Az ifjúsági cserén 6 ország (Norvégia, Hollandia. 
Németország, Spanyolország, Szerbia, Magyarország) 36 fiatalja dolgozta fel a 
fiatalok vállalkozöva valásának témáját. A projekt értéke 30.000.- euró. 

Részt vettünk illetve kitelepűltünk rádiónkkal a Helló Nyíregyháza 
rendezvényére, melyen közel 20 interjút készítettek önkénteseink. A 
rendezvény napján a :\fustár FM Rádió napközben kizárólag a Helló 
Nyiregyházához kapcsolódó interjúkat sugározta. 

Beadtunk 3 pályázatot az Erasmus+ magyarországi irodájához strukturált 
párbeszéd, nemzetközi ifjúsági csere és önkéntes szolgálat témakörökben. 

A május 31 -i ifjúsági konferenciához kapcsolódóan összeállítottuk a% egyik 
szekció osszcs előadását , a plenáris ülésre dóadót hívtunk meg. 

Elkészítetrük és 500 példányban kinyomtattuk az Ifjúsági Kerekasztal 
szórólapját. 

Elindítottuk a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal domain regisztrációját. A 
jövöben szervezetünk \\'"W\:v.nyik.hu néven fogja koordinálni a csatlakozó 
szervezetek részére a kerekasztal honlapját. 

Elkezdtük megtárgyalni az érintettekkel, hogy hogyan, milyen struktúra 
mellett alakíthatnánk meg a városi DÖK-öt. 

Rés?.t vettünk Budapesten egy többfordulós szemmanumon, melyen a 
közössegí rádiók egy gyúlöletbeszéd-dlenes etikai kódexet állítanak üss2e az 
Európa Tanács részére. 

-



Elökészítés alatt van egy nyíregyházi diákplatform létrehozására, melyben a 
közép- és felsöfokú intézményekben tanuló fiatalok érdekképviseleteit 
s,r,erveznénk egy tömörűlCsbe. A platformon a Nyíregyhazan dö fiatalok el 
tudják mondani rendszeresen és folyamatosan az óket érintci kérdéseket, 
javaslatokat és észrevelcleket tehetnek, melyeket a döntéshozók folé 
artikulálunk. A fórum résztvevöi előzetesen diák részrol: Nyíregyházi Egyetem 
Lönyai Menyhért Szakkollégium, Nyíregyha7.i Egyetem Evangélikus Roma 
Szakkollégium, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Kari HÖK, Debreceni 
Egyetem Verzár Frigyes Szakkollégium, S2abolcs- Szatmár- Bereg megyei 
Gyermek és Ifjüsági Önkormányzat. Nyíregyházi Diák-polgármesteri Iroda, 
koordinálói részről: \'fustárházat múködteto KÉK Egyesület, Köz-Pont Ifjúsági 
Egyesület, Nemzeti Ifjúsági Tanács. 

Reszt vettük több egyéb rendezvényen: ifjúsági kerekasztal, kerekasztal 
elnökség. civil teaház. 

Elindult a kommunikáció a Diák-polgármestert Irodában a Városi 
Diákönkormányzat létrehozására, a struktúra kialakítására. 

Folyamatosan készítjük hetente kétszer RADIÓALLANDÓ műsorunkat, melyet 
a Mecenatúra támogat 2,5 millió forinttal. 

Folyamatosan készítettük rádiónkban a „Fonó'' című műsort, mely a népzenét, 
n2prajzot, népművészetet mutatja be. A műsort a Nemzeti Kulturális Alap 
Halmos Béla Ideiglenes Programja támogatja 1.200.000,- forinttal. 

Kethetcs rendszerességgel tartott ülést a diák-polgármesteri iroda vezctóségc 
a Mustárházban. 

Klubkoncertek keretében minden pénteken helyi fiatal zenekarok adtak 
ingyenes koncertet a Mustarházban. 

Elszámoltunk több korábbi nyertes projekttel. (Erasmus-t-, testvérvárosi 
EACEA, NKA) 

Ingyenes nyelvi klubjainkban olasz, spanyol, francia és angol nyclYcn folyik a 
tanítás, melyet európai önkénteseink tartanak a városunk lakói számára. 

Közösségi terünkben a fiatalok fol) amatosan használják ingyenesen a 12 
számítógépet. 

Múködtettük rádiónkat napi 24 órában, 50 tematikus músorral. 

Május 

Mcgsl::crvcz.ésrc került egy 4 napos testvérvárosi találkozó, melyen Eperjes, 
Szatmarnémeti, Rzeszów és Nyíregyháza J 50 fiatalja vitatta meg a városaik 



ifjúsággal kapcsolatos irányait. A nyolc s?.ekció ajánlásokat is megfogalmazott 
a dönteshozok részere, melyek beépíthetők a napi munkába. A projektről 
kiadvány készül el 2000 példányban, melyet minden varos megkap. A 
programol a brüsszeli székhelyű EACEA támogatta 20 ezer euróval, 
elszámolása utólag történik. 

Május végén egy nemzetközi ifjuság1 csere második részét szerveztük meg, ez 
folytatása volt az áprilisban Szerbiában lebonyolított cserének. A témája a 
fiatalok vállalkozóvá válása, résztvevö országok: Norvégia, Hollandia, 
Németország, Spanyolország, Sz~rbia, Magyarország. A projektet az Erasmus+ 
Ifjúság támogatta, tamogatási értek 31.000 euró. 

Létrehoztunk egy űj ifjúsági platformot, melyben a közep- és felsofokú 
intézményekben tanuló fiatalok érdekképviseleteit szerveztük egy 
tömörülésbc. A platformon a Nyírcgyházan élő fiatalok cl tudják mondani 
rendszeresen és folyamatosan az őket érintő kerdéseket, javaslatokat és 
észrevételeket tehetnek. me1yeker a döntéshozók felé artikulálunk. A fórum 
résztvcvöi diák illetve hallgatói részröl: Nyiregyházi Egyetem Lónyai Menyhért 
Szakkollégium, Nyíregyházi Egyetem Evangélikus Roma Szakkollégium, 
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Kari HÖK, Debreceni Egyetem Verzár 
f1~rigyes Szakkollégium, Nyíregyházi Egyetem HŐT, Szent l\tanáz 
Görögkatolikus Hittudományi Föiskola HÖK, Szabolcs- Szatmár- Bereg 
megyei Gyermek és ifjúsági Önkormányzat. N)iregyházi Diák-polgármesteri 
Iroda, koordinálói részről: Mustárházat működtető KÉK Egyesület, Köz-Pont 
Ifjúsági Egyesület, Nemzeti lf}úsági Tanács. Az ifjúsági fórum májusban több 
alkalommal is talalkozott, így az együttműködések megindultak a csoportok 
között. 

A Juventus Soliditas ifjúságszakmai Kárpát-medencei hálózatunkkal 
kapcsolatban szakmai látogatáson vellűnk részt Nagykaposon (Szlovákia) 
illetve Ungváron (Ukrajna). 

Részt vettük több egyéb rendezvényen: ifjúsági kerekasztal, ifjúsági 
konferencia, kerekasztal elnökség, civil teaház. Az ifjúsági konferencián 
szekciót vezettünk, illetve az ahho.z kapcsolódó kiadványt kezeljük. 

Elindult a kommunikáció a Diák-polgármesteri Irodában a Városi 
Diákönkormányzat létrehozására, a struktúra kialakítására. 

Folyamatosan készítjük hetente kétszer RÁDlÓÁLLA.NDÓ músorunkat, melyet 
a Mecenatúra támogat 2,5 millió forinttal. 

Folyamatosan készítettük rádiónkban a "Fonó" cimú műsort, mely a népzenet, 
néprajzot, népművészetet mutatja be. A műsort a Nemzeti Kulturális Alap 
Halmos Béla Tdciglcncs Programja támogatja 1.200.000,- forinttal. 

Kéthetes rendszerességgel tartott ülést a diák-polgármesteri iroda ve7etösége 
a Mustárházban. 



Klubkoncertek keretében minden pén leken helyi fiatal zenekarok adtak 
ingyenes koncertet a .Mustárházban. 

Elszamoltunk több korabbi nyertes projekttel. (Erasmus..-, testvervárosi 
EACEA, NK.A) 

Ingyenes nyelvi klubjainkban olasz, spanyol, francia és angol nyelven folyik a 
tanítás, melyet európai önkénteseink tartanak a városunk lakói számára. 

Közösségi terünkben a fiatalok folyarnalosan használják ingyenesen a 12 
számi tó gépet. 

Muködtettük rádiónkat napi 24 órában, 50 tematikus müsorral. 

Június 

Részt vettünk Pécsváradon egy hagyomanyos ifjúságszakmai 
szabadegyetemen, ahol a téma közösségi terek voltak. 

Elkészítettük a testvérvárosi találkozóhoz kapcsolódó kiadványunkat angol 
nyelven: melyet a városokba is eljuttatunk. 

Letrehoztunk egy új ifjúsági platformot. melyben a közép- és f elsofokú 
intézményekben tanuló fiatalok erdekképvisclcteit szerveztük egy 
tömörűlésbe. A platformon a Nyíregyházán élö fiatalok el tudják mondani 
rendszeresen és folyamatosan az őket érmtó kérdéseket, javaslatokat és 
észrevételeket tehetnek, melyeket a döntéshozók felé artikulálunk. A fórum 
résztvevoi diák illetve hallgatói részről: Nyíregyházi Egyetem Lónyai Menyhért 
Szakkollégium, Nyiregyházi Egyetem Evangélikus Roma Szakkollégium, 
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Kari HÖK, Debreceni Egyetem Verzár 
Frigyes Szakkollégium, Nyíregyházi Egyetem HÖT. Szent Atanáz 
Görögkatolikus Híttudornányí Főiskola HÖK, Szabolcs- Szatmár- Bereg 
megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat, Nyíregyházi Diák-polgármesteri 
Iroda, koordinalói részről: Mustárházat működtető KÉK Egyesület, Köz-Pont 
Ifjúsági Egyesület, Nemzeti Ifjúsági Tanacs. Az ifjúsagi fórum júniusban is 
több alkalommal is találkozott, így az együttműködések megindultak a 
csoportok között . 

Részt vettük több egyéb rendezvényen: ifjúsági kerekasztal, kerekasztal 
elnökség, civil teaház. 

Folyamatosan készítjük hetente kétszer RÁDTÓÁLLANDÓ músorunkatt melyet 
a Mecenatúra támogat 2,5 millió forinttal. 

Folyamatosan készítettük rádiónkban a „Fonó" című müsort, mely a népzenét, 
néprajzot, népmúvészetet mutatja be. A műsort a Nemzeti Kulturális Alap 
Halmos Béla Ideiglenes Programja támogatja 1.200.000.- forínttal. 



Elszámoltunk több korábbi nyertes projekttel. (Erasmus-, testvén·árosi 
EACEA, NKA) 

Ingyenes nyelvi klubjamkban olasz, spanyol, francia és angol nyelven folyik a 
tanítás, melyet európai önkénteseink tartanak a városunk lakói számára. 

Közössegi terünkben a fiatalok folyamatosan használják ingyenesen a 12 
számitógépet. 

Működtettük rádiónkat napi 24 órában, 50 tematikus műsorral. 

Július 

Elkés?.1tettük a májusi ifjúsági konferenciához kapcsolódó kiadványunkat, 
melyben a szekciók összegzik munkájukat. 

Lezárásra került 3 nagy brüsszeli pályázatunk is. Mindhárom elszámolás 
sikeres volt, mivel a fennmaradt összegeket maximálisan megkaptuk. Ezek a 
kövctkczö projektek voltak: kapacitásbővítés (projektidöszak: 2014.10.01-
2016.09.30.), városok háló7.ata (2015.01.01-2016.12.31.), testvérvárosi 
találkozó (2017.03.01 -2017.06.30.). 

Európai önkénteseinkkcl együtt nagytakaricást es udvarrendezést csináltunk 
a Mustárházban és környékén. 

Nyertes pályázatot nyújtottunk be az Erasmus~ programba európai 
önkéntesek fogadására, így 2018.02.01-LOl 11 fiatal érkezik Olasz-, Francia
Spanyol-, Német- es Oroszországból, vaJamint Szerbiából. A projekt értéke 
87.000 euró. 

Nyertes pályázatot illetve szavazást nyújtottunk be dm Kft-hcz társadalmí 
szerepvállalasban. A támogatási összeg 500.000,- forint. 

Nyertes pályázatot nyújtottunk be a Fejlesztési Minisztériumhoz kerékp~rutak 
szervezésére fiatalok számára. A támogatási összeg 350.000,- forint. 

Támogatási összeget kaptunk a Nemzetpolitikai Államtitkárságtól egy korábbi 
NKA miniszteri pályázatunkho~ könyvkiadásra, ennek értéke 500.000,- forint. 

Folyamatosan készítjük hetente kétszer RÁDIÓÁLLANDÓ műsorunkat, melyet 
a MecenaLura támogat 2,5 millió forinttal. 

Folyamatosan készítettük rádiónkban a „Fonó" című műsort, mely a népzenét, 
néprajzot, népmuvészetet mutatja be. A műsort a Nemzeti Kulturális Alap 
Halmos Béla Ideiglenes Programja támogatja 1.200.000,- forinttal. 



Elszámoltunk több korábbi nyertes projekttel. (Erasmus+, testvérvárosi 
EACEA, NKA) 

Ingyenes nyelvi klubjainkban olasz, spanyol, francia és angol nyelven folyik a 
tanítas, melyet európai önkénteseink tartanak a városunk lakói számára. 

Közösségi terünkben a fiatalok folyamatosan használják ingyenesen a I 2 
számítógépet. 

Működtettük rádiónkat napi 24 órában, 50 tematikus műsorral. 

Augusztus 

Nemzetközi ifjúsági cserét szerveztünk meg 5 ország (Olaszország, Litvánia, 
Románia, Szlovénia, Magyarország) 25 fiataljának részv.étclevel. A csere 
témája a múlt feldolgozása az aktív á1lampolgárságcrt volt. A projektet a 
Tempus Közalapítvány támogatta, támogatási érték 10.500 euró. 

A VIDOR Fesztiválhoz kapcsolódóan gyermek táncházat tarlottunk ovi-buli 
néven, melynek keretében 2-300 gyermek táncolhatott csángó táncokat. A 
programot a Magyar Művészeti Akadémia támogatja 300 ezer forinttal. 

A VTDOR Fesztiválon folyamatosan készítettük riportjainkat, anyagainkat a 
Kelet-Magyarország is felhasználta. 

Rt:szl vettünk Budapesten a Tempus Közalapítvany információs napján , 
melynek témája a strukturalt párbeszéd volt. 

Részt vettünk a Nyíregyházi Kerekasztal ülésén . 

Frissítettük, folyamatosan bővítettük a Kerekasztal honlapját, melyet 
egyesületünk tart karban. 

Előkészítettünk több öszi projektet, pályázatot. 

Folyamatosan készítjük hetente kétszer RÁDióALLANDÓ műsorunkat, melyet 
a Mecenatúra támogat 2,5 millió forinttal. 

Folyamatosan készítettük rádiónkban a „Fonó" című műsort, mely a népzenét, 
néprajzot, népművészetet mutatja be. A műsort a Nemzeti Kulturális Alap 
Halmos Béla Ideíglenes Programja támogatja 1.200.000,- forinttal. 

Elszámoltu nk több korábbi nyertes projekttel. {Erasmus+, testvérvárosi 
EACEA, NKA) 

-



Ingyenes nyelvi klubjainkban olasz, spanyol, francia és angol nyelven folyik a 
tanítás, melyet európai önkénteseink tartanak a városunk lakói számára. 

Közösségi terünkben a fiatalok folyamatosan használják ingyenesen a 8 
számítógépet. 

1\·1uködtettük rádiónkat napi 24 órában, 50 tematikus musorral. 

Szeptember 

Nemzetközi ifjúsági cserét szerveztünk meg S orszag (Olaszország, Lit\'ánia, 
Románia, Szlovénia, Magyarország) 25 fiataljának részvételével augusztus 
\'égén és szeptember elején /\ csere témája a múlt feldolgozása az aktív 
állampolgárságért volt. A projektet a Ternpus Közalapítvány támogatta. 
támogatási értek 10.500 euró. 

A VIDOR Fesztiválon folyamatosan készitettük riportjainkat, anyagainkat a 
Kelet-Magyarország is felhasználta. 

Reszt vettünk partnerként egy 8 napos ifjúsági cserén Olaszországban, 
melynek a témája az aktív állampolgárság volt. A magyar partnert képviselt.e 
mások mellett a Díák-polgármeskri froda diák-alpolgármestere is. 

Elindult 4 hónapos ,.DM" projektünk. melyben az Oltatom Szeretetszolgálattal 
közösen fiatalokat vonunk be és közösségi programokat szervezünk a családok 
ármencri otthona lakói számára A projektet a dm Kft. 500 ezer forinttal 
támogatta. 

Frissítettük, folyamatosan bövitcttűk a Kerekasztal honlapját, melyet 
egyesületünk tart karban 

Részt vettünk az ENSZ ifjúsagi nagykövetének tartott bemutatón. 

Elindultak ismét heti rendszerességgel koncertjeink, melyeken tehetséges 
nyíregyhazi zenekarok lépnek fel. 

Előkészítettünk több oszi projektet, pályázatot. 

Folyamatosan készítjük hetente kétszer RÁDIÓÁLLANDÓ musorunkat, melyet 
a Mecenatúra támogat 2,5 millió forinllal. 

Folyamatosan készítettük Napi hírek musorunkat, melyet az MTVA 
Mecenatúra támogat 1 éven keresztül 2,5 millió forinttal. 

Folyamatosan keszitettük rádiónkban a „Fonó"' című műsort, mely a népzenét, 
néprajzot, népművészetet mutatja be. A musort a Nemzeti Kulturális Alap 
Halmos Béla Icldglenes Programja támogatja 1.200.000,- forinttal. 



Elszámoltunk több korábbi nyertes projekttel. (Erasmus+, Terror Háza, NK.I\) 

Ingyen es nyelvi klubjainkban olasz, spanyol, francia és angol nyelven folyík a 
tanít.as, melyet európai önkénteseink tartanak a városunk lakó1 számára. 

Közösségi terünkben a fiatalok folyamatosan használják ingyenesen a 8 
számítógépet. 

Működtettük rádiónkat napi 24 órában, 50 tematikus műsorral. 

Október 

Nyertes pályá7-atot nyújtottunk be az EFOP transznacionális 
együttműködések kiírásara. Ennek kapcsán az elkövetkezendö 26 hónapban 
fejleszteni tudjuk szolgáltatásainkat, együttal egy 100-100 fos magyar és 
román ifjúsági szakcmbcrckböl álló kutatást végzünk el. A projektben 16 
műhely, 11 látóút, 3 konferencia, 2 képzés, 4 kiadvány megírására lesz 
lehetőség. A projekt értéke 44.320.000 forint. 

Elindult 4 hónapos „DM" projektünk, melyben az Oltatom Szeretetszolgálattal 
közösen fiatalokat vonunk be és közösségi programokat szervezünk a családok 
átmeneti otthona lakói számára. Októberben 3 érzékenyítést és 2 kézműves 
illetve játékos programot szerveztünk meg. A projektet a dm Kft. 500 e;,,er 
forinttal támogatta. 

Szintén elindult KÖSZ! programunk, melyben az Oltalom Szeretetszolgálat 
részére gyűjtést, valamint a bekapcsolódó fiatalok számára közösségi 
szolgálatot biztosítunk. A programot a MOL Nyrt. új Európa Alapítványa 
támogatja 400 ezer forinttal. 

El6kcszítcttűk a 2. városi verébavalóL, melyben 30 önkéntes fiatal segíti 
munkánkat. 

Részt vettünk a Nyiregyháza-lserlohn bizottság ülésén, a bizottság rés~ére 
konkrét ötleteket és felajánlásokat tettünk. 

Ülésezett az Ifjúsági Fórum. Egy áprilisban megrendezendö ifjúsági het 
konkrét összeállitását és megszervezését tuztük ki célul. 

A Time to move program keretében a Kölcsey és Kossulh gimnaziumban 
lartottunk elóadásokal az európai lehetöségekröl. 

r'rissítettűk, folyamatosan bövitettük a Kerekasztal honlapját, melyet 
egyesületünk tart karban. 



A Magyar Művészeti Akadémia támogatásával ősszel táncházakat szervezünk 
meg. A 6 tancházat az MMA 300 ezer forinttal támogatja. 

Elindultak ismét heti rendszerességgel koncertjeink, melyeken tehetséges 
nyíregyházi zenekarok lépnek fel. 

Elökész1tettünk több osz1 projektet, pályázatot. 

Folyamatosan készítj ük hetente kétszer RÁDIÓÁLLANDÓ műsorunkat. melyet 
a Mecenatúra támogat 1 ,5 millió forinttal. 

Folyamatosan készítettük Napi hírek műsorunkat, melyet az MTVA 
Mecenatúra támogat l éven keresztül 1,5 millió forinttal. 

Folyamatosan készítettük rádiónkban a ..,Fonó" című musort, mely a népzenét, 
néprajzot, n épművészetet mutatja be. A műsort a Nemzeti Kulturalis Alap 
Halmos Béla Ideiglenes Programja támogatja 1.200.000,- forinttal 

Elszámoltunk több korábbi nyertes projekttel. (Erasmus+, NKA miniszteri) 

Ingyenes nyelvi klubjainkban olasz. spanyol, francia és angol nyelven folyik a 
tanítás. melyet európai önkénteseink tartanak a városunk lakói számara. 

Közösségi terünkben a fiatalok folyamatosan használják ingyenesen a 8 
számíLógépet. 

Működtettük rádiónkat napi 24 órában, 50 tematikus műsorral. 

November 

A 2. városi verébavatón 14 nyíregyházi középískola összesen 600 diákja 
(résztvevo, szurkoló, segito) vett részt. 

Elindult EFOP transznacionális együttműködésünk csíkszeredai, szatman. 
adai és alsóöri partnereinkkel. A projektben elöször novemberben egy kick-off 
meetinget szerveztünk meg, illetve clökészítettünk a következő hónapokra 
több eseményt is. A programot 100%-ban az EMMI finanszírozza, a projekt 
értéke 44,32 millió forint. 

Részt vettünk a magyarországi Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetségének 
kecskeméti 2 napos ülésén . 

Nyertes pályiuatot nyújtottunk be a Gyermek és Ifjúsági Alaphoz. Ennek 
értelmében 4 találkozón cserélhetnek eszmét, illetve ismerkedhetnek meg 
cgymas tevékenységével a nyíregyházi, debreceni, gyergyószentmiklósi , 
csíkszeredai, sepsiszentgyörgyi, székelyudvarhelyi fiatalok. A projekt 
támogatási értéke 650.000,- forint. 



3 napos Eurodesk képzésen \'ettünk részt Debrecenben. 

„Dfv1" projektünk keretében novemberben is érzékenyítéscn, valamint 
kézműves, játék és sportprogramokon vettek részt a fiatalok. A projektet a dm 
Kft. 500 ezer forinttal támogatta. 

Szintén elindult KÖSZ' programunk, melyben az Oltalom Szeretetszolgálat 
részére gyujtest. valamint a bekapcsolódó fiatalok számára közösségi 
szolgálatot biztosítunk. A programot a MOL Nyrt. új Európa Alapít\·ánya 
támogatja 400 ezer forinttal. 

Összeállítottuk az aprilisi ifjúsági hét tervezett programját, valamint 
költségvetését. 

Frissítettük, folyamatosan bővítettük a Kerekasztal honlapjat, melyet 
egyesületünk tart karban. 

A .\1agyar Muvcszcti Akadémia támogatásával ősszel táncházakat szervezünk 
meg. A 6 táncházat az MM:'\ 300 ezer forinttal támogatja. 

Heti rendszerességgel tartunk koncerteket, melyeken tehetséges nyircgyházi 
zenekarok lépnek fel. 

Folyamatosan készítjük hetente kétszer RÁDIÓÁLLANDÓ műsorunkat., melyet 
a Mecenatúra támogat 1,5 millió forinttal. 

Folyamatosan készítettük Napi hírek müsorunkal, melyet az MTVA 
'Mecenatúra támogal 1 éven keresztül 1,5 millió forinttal. 

Folyamatosan készftettük rádiónkban a „Fonó" cimú műsort, mely a nepzenét, 
néprajzot, népművészetet mutatja be A műsort a Nemzeti Kulturális Alap 
Halmos Béla ideiglenes Programja támogatja 1.200.000,- forinttal. 

Elszámoltunk több korabbi nyertes projekttel. (Erasmus+, NKA minjszreri) 

Ingyenes nyelvi klubjainkban olasz, spanyol, francia és angol nyelven folyik a 
tanítás, melyet európai önkénlcscink tartanak a varosunk lakói számara. 

Közösségi terünkben a fiatalok folyamatosan használják ingyenesen a 4 
számi tógépet. 

ivlűködtettűk rádiónkat napi 24 órában, 50 tematikus musorral . 



December 

Nyertes pályázatot nyújtottunk be az Erasmus.._ programban ifjúsági csere 
témakörben, melyet 2018 tavaszán valósítunk meg. A projekt értéke 15.000 
euró. 

„DM" projektünk keretében decemberben megtartottuk záró rendezvényünket 
a Mustárházban, melyen a Családok Átmeneti Olthoné:l lakói vettek részl. A 
projektet a dm Kft. 500 ezer forinttal támogatta. 

KÖSZ! programunkban az Oltalom Szeretetszolgálat részére gyújtést. valamint 
a bekapcsolódó fiatalok számára közösségi S%:olgálatot biztosítunk szintén 
lezárásra került. A programot a MOL Nyrt. új Európa Alapítványa támogatja 
400 ezer forint tal. 

Részt vettünk a Nemzeti Ifjúsági Tanács 2 napos budapesti ülésen. 

:vtegszerveztük januári nyitó konferenciánkat az EFOP projekthez 
kapcsolódóan. 

Frissitettük. folyamatosan bóvitettük a Kerekasztal honlapját. melyet 
egyesületünk tart karban 

Heti rcndszcrcssl:ggcl tartunk koncerteket, melyeken tehetséges nyíregyházi 
zenekarok lépnek fel. 

Folyamatosan készítjük hetente kétszer Ri\DióALLANDÓ műsorunkat, melyet 
a Mecenatúra rámogat 1,5 millió forinttal. 

Folyamatosan készítettük Napi hírek músorunkat, melyet az MTVA 
Mecenatúra ttimogat l éven keresztül 1,5 mílliö forinttal. 

Folyamatosan készítettük rádiónkban a „Fonó" című müsorl. mc1y a nép:tenél, · 
néprajzol, népművészetet mutatja be. A műsort a Nemzeti Kulturális Alap 
Halmos Béla Ideiglenes Programja támogatja 1.200.000,- forinttal. 

ElszámoltLtnk löbb korábbi nyenes projekttel. (Erasmus f-, NKA miniszteri) 

Ingyenes nyelvi klubjainkban olasz, spanyol, francia és angol nyelven folyik a 
tanítás, melyet európai önkénteseink tartanak a városunk lakói számára. 

Közösségi terünkben a fiatalok folyamatosan használják ingyenesen a 4 
számítógépet. 


