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a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz 

a 2018. évi Kulturális 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),(5)-(6) bekezdései szerint a Kulturális Alapra benyújtott pályázatokat 
a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság véleményezi, melynek során a pályázatokat megvizsgálja és 
indoklással ellátott javaslatot tesz a támogatás odaítélésére, valamint annak összegére, illetve a támogatás 
más - nem pénzbeli - formában történő biztosítására. 

A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság a 21/2018.(11.20.) számú határozatában döntött a Kulturális Alap 
keretéből történő pénzügyi támogatás iránti felhívás jóváhagyásáról, mely felhívás zárónapjáig 2018. 
március 23.-ig 31 pályázat érkezett, ebből három pályázónak a benyújtott programja nem felel meg a 
Kulturális Alap pályázati kiírás céljainak. A benyújtott pályázatok támogatási összegének értéke eléri a 
11.958.195 Ft-ot. 

A Kulturális Alap célja, Nyíregyháza város együtteseinek és kulturális tevékenységet ellátó szervezeteinek 
2018. december 31. napjáig megvalósuló, városi programjainak, rendezvényeinek szervezéséhez és 
színvonalas lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozása. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének rendjéről szóló 
1/2018. (1.26.) önkormányzati rendelet alapján a Kulturális Alap támogatására szolgáló keretösszeg 
3.750.000.-Ft. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, a fenti tényeket figyelembe véve tegye meg javaslatát a társadalmi 
szervezetek támogatására. 

A pályázók által kért támogatás felhasználásának célját és összegét a mellékelt táblázat összegzi. 

Nyíregyháza, 2018. április 12. 

~~-, - Doka Diana 
osztályvezető 
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Határozat - tervezet 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 

/2018. (IV„„.) sz. 

határozata 

a 2018. évi Kulturális Alapra érkezett pályázatok véleményezéséről 

A Bizottság 

a melléklet szerint javasolja a Képviselő-testületnek a 2018. évi Kulturális Alapra érkezett pályázatok 

támogatását. 

Nyíregyháza, 2018. április „ .... " 

A határozatról értesülnek: 

1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 
2./ A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési és Törvényességi csoportja 
3./ Irattár 

y R 

Halkóné dr. Rudolf Éva 
a bizottság elnöke 
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Pályázó neve 
képviselője 

Szent István Nemesi 
Rend Első Alapítványa 

Móré Mihály 
kuratóriumi elnök 

Gyermekmosoly 
Alapítvány 

Rácz Anikó 
kuratóriumi elnök 

e·,~ ... ' \r. 
J 

f 

N y 

Pályázó címe Kérelem tárgya 

A 2018 őszén "Gulyás Pál utcai gulyás 
parti" rendezvény megrendezéséhez 
kérnek támogatást. A rendezvény segíti 
az itt élő embereket abban, hogy 
megismerjék egymást, aktív közösség 
jöjjön létre. 2017 évben 220 fő vett 

4481, 
részt a rendezvényen. A rendezvény 

Nyíregyháza 
keretében a néptáncbemutatót 
követően táncház és utcabál kerül 

Templom utca 49. 
megtartásra. 
Támogatást kérnek az élelmiszer 
alapanyagokhoz, eldobható 
evőeszközök, ásványvíz megvételéhez; a 
rendezvényhez kapcsolódó 
műsorszolgáltató tiszteletdíjára és a 
higiénia feltételeinek biztosításához. 

Az Alapítvány 2018. szeptember 24-28 
napja között megrendezendő "Népmese 
hete" programjához kér támogatást. A 
rendezvénysorozat részeként a szülők 
és a gyerekek is mondanak mesét, a 

4400 gyermekek számára mesemondó és 
Nyíregyháza, rajzversenyt rendeznek a legjobb 

Stadion út 32/a mesemondókat díjazzák. 
Támogatást kérnek az oklevelek, 
mesekönyvek, kézműves eszközök, 
könyvjutalmak vásárlásához. 

R E G Y H Á Z A 

1.sz. melléklet 

2017.évben 
Javasolt Elnyert 

támogatásként Kért 
támogatás támogatás Megjegyzés 

kapott összeg támogatás (Ft) 
(Ft) (Ft) 

(Ft) 

170.000 Ft 241 OOO Ft 

95.000 Ft 170 OOO Ft 



A Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata zászlajával elismert 
Nyíri Honvéd Egyesület 2018. október 
26-án ünnepli megalakulásának 20. 

Nyíri Honvéd Egyesület 4400 évfordulóját. Az ünnepi közgyűlésre a 

3 Nyíregyháza, Korona Szálló éttermében kerül sor. Ez 70.000 Ft 150 OOO Ft 

Tóth Sándor elnök Színház út 2. alkalomra kiadványt jelentetnek meg, 
tablókat, emléklapokat adnak át. 
A kulturális műsorral egybekötött 
közgyűlés ünnepi vacsorájához kérnek 
hozzájárulást. 

2018 októberében megrendezésre 
kerülő "Díszmadár Kiállítás" 
megtartásához kérnek támogatást. A 
kiállítás célja az egyesület tagsága által 
elért tenyésztési eredmények elbírálása 

Madárbarátok standard normák alapján, ismert és 
Nyíregyházi Egyesület 4400 különleges díszmadarak bemutatása az 

4 Nyíregyháza, érdeklődőknek, hely és lehetőség 30.000 Ft 100 OOO Ft 
Jámbor István Csaba út 15. biztosítása a társszervezetek 

elnök bemutatkozására. A fiatalok számára 
egy kézzelfogható hasznos időtöltés 
megismertetése. 
A támogatási összeget terembérleti 
díjra fordítanák. 
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2018. szeptember 19-20 között a 
Nyíregyházi Művészeti 
Szakgimnáziumban megrendezésre 
kerülő "Nyitott tér" elnevezésű íjász 
programokat népszerűsítő 
rendezvényükhöz kérnek támogatást. A 

4400 
fejlesztő hatású programokon az 

Naplövő Egyesület 
Nyíregyháza, 

egészséges fiatalok túl részt vehetnek 

5 sérült, hátrányos helyzetű fiatalok is. A - 180 OOO Ft 

Madják András elnök 
Damjanich utca 

programok fejlesztő hatásai: mozgás és 
4-6. 

térérzék fejlesztése, gyorsaság és 
stratégia. A tervezett létszám 400 fő. 
A támogatási összegből fedeznék a 
szállítási, kézműves alapanyagok 
költségét, a szakmai előadók 
tiszteletdíját és a szórólapok, plakátok 
nyomtatási költségét. 

A "Városnapok" rendezvényen való 
lapcsánka és szabolcsi egytálétel 

Nyírségi Ízkirályok 
4481 

kóstoltatás megvalósításához kérnek 

6 
Egyesület 

Nyíregyháza, 
támogatást. 

700.000 Ft 490 OOO Ft 
Fejedelem u. 16. 

A támogatási összegből fedeznék az 
Szoboszlai Gyula elnök alapanyag költségeket és a 

kóstoltatáshoz szükséges eszközök 
megvételét. 

"EZ-KI projekt" című előadássorozatuk 
folytatásaként 2018 évben is havi 
rendszerességgel, meghívott előadók 

Nyírség Könyvtár segítségével minden korosztály számára 
Alapítvány 4400 érdekes előadássorozatot valósítanak 

7 Nyíregyháza, meg. 150.000 Ft 281855 Ft 
Onderó Szilárd Ungvár sétány 5. Támogatást kérnek a meghívott előadók 

kuratórium elnöke megbízási díjához és egy szerény 
reprezentációs költségükhöz. 

t<" \_ Y .. ) N y REGYHÁZf\ 



Az alapítvány 2018 évben folytatni 

kívánja a "Mozaikok Nyíregyháza és 

"Periférián" Kulturális és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye XX. 

Művelődési Alapítvány 
4405 századi történelméből" című 

8 Nyíregyháza, előadássorozatát. Az előadások anyagát 200.000 Ft 400 OOO Ft 

Dr. Szilassy Géza elnök 
Tímár u. 2 történelmi füzetek formájában 

megjelentetnék és a rendszerváltás 30 

éves jubileumára egy szociográfiai 
filmet készítenének. 

A Piccoli Archi Ifjúsági Zenekar és a 

Gyermekzenekar támogatást kérnek 

hangszerjavítási költségeikhez, 

Pro Archi Egyesület 
4400 Nyíregyháza 

szóróanyag készítéséhez. 

9 2018 évben is több alkalommal 230.000 Ft 830 OOO Ft 
Nagyné Ligeti Edit elnök 

Kürt u. 5-11. 
hangversenyt adnak a Vikár Sándor 

Zeneiskolában és decemberben 
Karácsonyi Hangversenyt adnak 

városunk lakóinak. 

Az egyesület, támogatást kér "I. Családi 
Sportnap" című rendezvényének 

megvalósításához. Az Erdei Tornapályán 

megvalósuló egész napos sport és 

kulturális rendezvény tervezett 
Együtt a Családért 4400 időpontja: 2018. július 07. a tervezett 

10 
Kulturális Egyesület Nyíregyháza, résztvevők száma 200 fő. 35.000 Ft 250 OOO Ft 

Ungvár sétány 20. Támogatást kérnek a főzőversenyhez és 
Szalay László elnök 10/42 a kézműves foglalkozásokhoz szükséges 

alapanyagok beszerzéséhez, játszópark 

bérlésére és a fellépő csoportok és 

pedagógusok díjazásához. 

f~ \.···y .. N y R E G Y H Á Z A 
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XXI. Századi Roma Nők 
Országos Egyesülete 

Makula Réka elnök 

Szabolcsi-Szimfonikus 
Zenekar Közhasznú 

Egyesülete 

Nagy Gyula elnök 

Ezüst-kor Egészségügyi 
Nyugdíjasok Egyesülete 

Tógyerné Csík Julianna 
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Az egyesület a "Hagyományteremtés 
Mesterfokon" projektjének célja a roma 
identitás megőrzése, megerősítése, 
továbbá a roma származású hősökre, 

4400 
áldozatokra való tiszteletteljes 

Nyíregyháza, 
megemlékezés. Támogatást kérnek a 85.000 Ft 360 OOO Ft 

Május 1. tér 12. 
Roma Holokauszt Dandos Gyula 1956-os 

8/52. 
roma hősről való megemlékezések 
megszervezéséhez és egy Roma 
Gyermek Szépségverseny 
megrendezéséhez. 
A Szabolcsi-Szimfonikus Zenekar 2018. 
május 25.-én részt vesz testvérvárosunk 
Szatmárnémeti Városnapi 
rendezvényén és ünnepi koncertet ad a 

4400 szatmárnémeti római katolikus 
Nyíregyháza, székesegyházban. 2018. május 27.-én 

5.850.000 Ft 500 OOO Ft 
Szent István út ezen ünnepi koncertet Nyíregyházán is 

12. megtartják Dr. Fátyol Rudolf a 
szatmárnémeti Filharmónia 
igazgatójának közreműködésével. 
Támogatást kérnek az előadói-művészi 
tiszteletd íjakhoz. 
Az egyesület "Lelki egészség megőrzése 
időkorban" című előadássorozatuk 

megtartásához kérnek támogatást. A 
kórházi dolgozók nyugdíjba vonulással 

4400 
egy új élethelyzetbe kerülnek. A 

35.000 Ft 300 OOO Ft Nyíregyháza, 
beilleszkedést egy új életformában 

Szent István u. 68. 
segíti az előadássorozat. 
A támogatást előadói díjra, szórólap, 
emléklapok nyomtatására, záróműsorra 
fordítanák. 

REGYHÁZI-\ 
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Közlekedési Polgárőrség 

Kukucska András elnök 

Átutazók Művészeti 
Egyesület 

Mihálka György elnök 

TEMI Móricz Zsigmond 
Művelődési és Ifjúsági 

Ház Alapítvány 

Kasaróczki Ágnes 
kuratórium elnöke 
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A polgárőrség előadási sorozatot 
szervez az általános és középiskolások 

4405 részére a rendőrség bevonásával, azzal 
Nyíregyháza, a céllal, hogy a tanulók az önmaguk és 255.000 Ft 350 OOO Ft 

Kéményseprő út mások számára biztonságos gyalogos-
12/a. és kerékpárral történő közlekedésre 

képessé váljanak. 

Az egyesület alaptevékenységének 
megfelelően 2018 évben is a 
művészetek, művészeti alkotás 
népszerűsítését kívánja folytatni. Részt 
vesznek a "Városnap" című 
rendezvényen ahol egy művész-sarok 

4400 kialakításával nyújtanak betekintést az 

Nyíregyháza, alkotás folyamatába az érdeklődők 130.000 Ft 330 OOO Ft 
Tavasz u. 6/B. számára. Az elmúlt évekhez hasonlóan 

2018 évben is megszervezik a 
"Varázslatos akvarell" című 
festő kurzusokat. 
Támogatást kérnek a festészeti 
alapanyagok beszerzéséhez és a festő 
kurzus helyszínbérleti díjához. 

Az Alapítvány kulturális és 
ismeretterjesztő programjainak 
megvalósításához kér támogatást. 

4400 Fogyatékkal élők XVI. Művészeti 
Nyíregyháza, Fesztiválja és kiállítás kapcsán 65.000 Ft 230 OOO Ft 

Rákóczi u. 18-20. támogatást kér az étkezési költségekhez 
és a fellépők díjazásához. 

H E G Y H Á Z A 11 
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Generációk 
Mandabokori Szociális 

és Kulturális Egyesülete 

Vassné Harman Gyöngyi 
elnök 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Gasztronómiai 

Egyesület 

Tóthné Medved 
Zsuzsanna 
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Az egyesület részt kíván venni a "Tirpák 
Fesztivál" című városi 
nagyrendezvényen. A fesztiválra 1000 
adag hagyományos tirpák süteményt 

4400 
készítenek. Az egyesület az "Idősek 

Nyíregyháza, 
napjához" kapcsolódva a 

360.000 Ft 350 OOO Ft 
településrészen élő idősek számára 

Kalászos utca 2. 
kulturális előadást és vendéglátást 
szervez. 
A támogatási összegből élelmiszeripari 
alapanyagokat, fellépők tiszteletdíját 
fizetnék meg. 

A "Városnapok" rendezvényen 
szeretnének - profiljukba illeszkedően -
a tirpákságra jellemző süteményeket 
készíteni és kínálni az érdeklődő 
városlakóknak. Utánpótlás nevelési 
szándékukat a szakképző iskolák 
bevonásával kívánják realizálni. 

4405 Elképzelésük alapján a tanulóknak az 

Nyíregyháza, alapanyagot biztosítanának a termékek 640.000 Ft 390 OOO Ft 
Míves u. 19. elkészítéséhez. Ezen túlmenően 

városunk cukrászai is bekapcsolódnának 
a programba a hagyományos 
alapanyagokból készített saját 
kreációjukkal. 
A támogatási összegből az 
élelmiszeripari alapanyagokat és 
segédeszközöket vásárolnák meg. 

R E G Y H A Z A 11 



Az Alapítvány 13 éve foglalkozik 
szenvedélybetegekkel és a jelenlegi 
ellátottai között vannak olyan klienseik, 
akik hosszabb rövidebb ideje absztinens 
életet élnek. 2018. évben is szeretnének 

Talentum Európai 
egy olyan egyhetes tábort szervezni 
Nyíregyházán "Tábor a szermentes 

Fejlődésért Közhasznú 
életért 11" címen, amely az ő részükre 

Alapítvány 4400 
nyújt segítséget. 

19 Nyíregyháza, 
A tábort alapvetően három módszer 

140.000 Ft 1176 160 Ft 

Hornyákné Pásztor Kassa köz 3. 
kiemelt használata köré szervezik: 

Enikő 
motivációs tréningek tartása, OH kártya 

kuratóriumi elnök 
használat, coaching munkafolyamatok. 
A táborban a művészetterápiás 
módszereket is alkalmaznak. 
Támogatást kérnek a szállás, 
művészetterápiás alapanyagok, étkezési 
költségek, buszjegyek vásárlásához. 

Az egyesület az idei évben immár 10. 
alkalommal fog csatlakozni a 
Nemzetközi Babahordozó Héthez 
"Bizalom és biztonság: Hordozott 

Gyerekek, Családok, gyermekek találkozója" című 
Anyák, Kreatívan 4400 programjukkal. A rendezvénnyel 

20 Közhasznú Egyesülete Nyíregyháza, kiemelten szeretnék hangsúlyozni, hogy 100.000 Ft 322 OOO Ft 

Geduly H. u. 15/B Nyíregyháza családbarát város és olyan 

Valcsák Viktória elnök hely, amely élhető teret ad fiatal 
kisgyermekes szülők számára. 
Támogatást kérnek az előadók 
tiszteletdíjára, hangtechnika 
biztosítására, terembérletre. 

\y N y R E G Y H Á Z A 11 
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Százszorszép Alapítvány 
a Borbányai 
Óvodásokért 

Hegedűs Józsefné elnök 

Vörös Postakocsi 
Alapítvány 

Kulin Borbála elnök 
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4400 
Nyíregyháza, 

Kállói út 109/a 

4400 
Nyíregyháza, 

Nyár u. 7. 

R E G Y H 

Az alapítvány az idei évben is 
megrendezi a "Szüreti hét" 
programsorozatát a Keleti óvoda 
Százszorszép tagintézményében. Az 
egyhetes rendezvény fő célja, hogy a 
gyermekek és a szülők figyelmét 
felhívják tájegységünk hagyományainak 
ápolására, megőrzésére, továbbá az 
egészséges életmódra, egészséges 295.000 Ft 208 180 Ft 
táplálkozásra. 
Támogatást kérnek a sportverseny 
díjainak megvásárlásához (rostos levek, 
gyümölcslevek), az aszalás, turmixolás 
és párolás bemutatásához szükséges 
eszközök beszerzéséhez, kézműves 
foglalkozáshoz szükséges alapanyagok 
beszerzéséhez. 
A 11 Művészasztal" című különleges 
irodalmi-színházi rendezvénysorozatuk 
három estjének megvalósításához 
kérnek támogatást. 
A 11 Művészasztal" célja, hogy a magyar 
írók, drámaírók színe-javát bemutassa 
Nyíregyházán. Az est két egységből áll. 
Az első részben a meghívott művésszel - 300 OOO Ft 
folytatnak beszélgetést egy megadott 
vezértéma mentén. A második rész a 
színpadi produkció, annak 
megmutatása, hogyan működik együtt 
az irodalom és a színház. 
Támogatást kérnek a közreműködő 
művészek tiszteletdíjára. 

Z A 



"Nyíregyháza utcaneveinek története és 
utcanév lexikona" című könyv 1000 

Nyíregyházi Városvédő példányban történő kiadásához és a 

Egyesület kötet bemutatása kapcsán tartandó 
4400 tudományos tanácskozáshoz és 

23 Dr. Daragóné Nyíregyháza, sajtótájékoztató tartásához kérnek 200.000 Ft 500 OOO Ft 
Cservenyák Katalin Őz utca 21. támogatást. 

Zsuzsanna A könyv az 1753-as újratelepítéstől 

elnök számba veszi Nyíregyháza utcaneveinek 
történetét elemzés és lexikon szócikkek 
formájában. 

Az egyesület 2018 évben rendezi meg a 
IV. Tirpák Cross Kerékpáros 
Futamsorozatot. A futamsorozat 4 

ViniBike Kerékpáros 
4400 

versenyből áll (Robinson Kupa, Várda 

24 
Sportegyesület 

Nyíregyháza, 
Cross, Decathlon-Mikulás Kupa, 

35.000 Ft 265 OOO Ft 
Arany J. út 7. 

Szilveszteri Kupa), 1-1futamon80-120 
Vinnai Zsolt elnök versenyző áll rajthoz. 

Támogatást kérnek az érmek, kupák és 
díjak beszerzéséhez és a rendezvény 
marketingkiadásaihoz. 

Céljuk a társaság 21. századi igényes 
arculatának kialakítása, szeretnék 
megreformálni a kommunikációjukat. 

Bessenyei György 2018 harmadik negyedévében a Nemesi 

Irodalmi és Művelődési 4400 és Polgári Füzetek című sorozat 2 

25 Társaság Nyíregyháza, kötetét kívánják megjelentetni a 2017- 200.000 Ft 500 OOO Ft 
Sóstói út 31/b. es Bessenyei emléküléshez kapcsolódó 

dr. Kührner Éva elnök kutatási anyaggal. Támogatást kérnek az 
új arculat kialakításának költségeihez és 
a Nemesi és Polgári Füzetek kiadási 
költségeihez. 
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Izrael állam megalakulásának 70 
évfordulója című rendezvény 

Eötvös Károly Magyar- 4400 megvalósításához kérnek támogatást. A 

26 
Izraeli Baráti Kör Nyíregyháza, támogatást a terembérleti díjra, előadó - 195 OOO Ft 

Szabadság tér 5. tiszteletdíjára és utazási költségeinek 
Gáll Ottó elnök Fsz./3. megtérítésére és reprezentációs 

kiadásra fordítanák. 

A 25 éve alakult egyesület 2018-ban egy 
három alkalomból álló sorozattal 
szeretné megünnepelni az elmúlt évek 
munkáját illetve újragondolni az 
egyesület következő éveit. 
2018. május végén egy szakmai 
workshopot tartanak Nyíregyházán az 

Kalamáris Egyesület 
4400 egyesületi jógyakorlatok bemutatásával 

27 
Nyíregyháza, és multiplikálásával. 

170.000 Ft 280 OOO Ft 
Groska Éva elnök 

Budai Nagy Antal 2018. június 12.-én egy társadalmi 
u. 22. vállalkozói szakmai műhelyt szerveznek 

a Labor Közösségi Kávézóban. 
2018. június 19. -én Nyírgyulajon 
rendezik meg a Kalamáris Családi 
Napot. 
Támogatást kérnek az előadói díjhoz, 
étkezési költségekhez és a bérleti 
díjhoz. 

Az egyesület támogatást kér Váci 
Mihály író-költői tevékenységének 

Váci Mihály Társaság 
4400 további népszerűsítéséhez, irodalmi 

Kulturális Egyesület 
Nyíregyháza, tevékenységének ébrentartásához. A 

28 támogatást Petőfi Irodalmi Múzeumban - 800 OOO Ft 
Stick Gyula Mihály 

Városmajor u. 2. 
végzendő kutatómunka költségeire, egy 

elnök 
1/34 

asztali naptár kiadására és egy kiadvány 
előkészítésére fordítanák. 
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29 

30 

31 

Majorság Lovas és 
Szabadidő Egyesület 

Czuczku Norbert elnök 

Nyíregyházi ILCO 
Egyesület 

Kovács Istvánné 
elnök 

Élőújság Közhasznú 
Egyesület 

Dr. Rácz Éva elnök 

Összesen: 

,~ .. \(··· 
\_ !I 
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4400 
Nyíregyháza, 

Újteleki bokor 46. 

4400 Nyíregyháza 
Szabadság tér 9. 

4400 
Nyíregyháza, 

Deák Ferenc út 8. 

R E G Y H 

Az egyesület 2018 szeptemberében egy 
gyermek lovas ügyességi versenyt 
szervez a nyíregyházi és környékbeli 
iskolák kis lovasainak, hogy a gyermekek 
felmérhessék saját tudásukat egy erre a 
célra kiépített akadálypályán. 150.000 Ft 410 OOO Ft 
Támogatást kérnek a területbérléshez„ 
védőmellények beszerzéséhez, 
akadálypálya kialakításához szükséges 
eszközök beszerzéséhez élelmiszer 
alapanyagok vásárlásához. 

"Petőfi útján Koltón" című programon 
való részvételre kér támogatást az 
egyesület. Az egyesületből 3 fő indul a 
versmondásban és az egyesület 
énekkara közreműködik az ünnepi 210.000 Ft 550 OOO Ft 
műsorban. 

Támogatást kérnek az utazási, szállás, 
étkezési és fellépő cipő és ruha 
költségeikhez. 

"Családbarát munkahelyek 
Nyíregyházán. Egy nap a kisgyermekes 
anyákért" című program 
megvalósításához kér támogatást az 
egyesület. 

549 OOO Ft 
A rendezvényen álláskeresési, pénzügyi, 

-

társadalombiztosítási és oktatási 
tanácsadást is tartanak. A gyermekek 
számára kézműves sarok, mesesarok 
kerül kialakításra. 

11958 195 Ft 
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