1.
Pályázó neve, címe:

Martfűi Mozgássérültek Egyesülete

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Mártírok útja 1.
közösségteremtő, kulturális

Pályázat rövid ismertetése:

Megvalósítandó cél:

Pályázott összeg:

Előzmény: Az Egyesület jelenlegi szervezeti formájában
2013. év óta működik. Bevételei a tagság által fizetett
tagdíjakból, MEOSZ támogatásból és Martfű Város
Önkormányzatának civil szervezetek részére pályázati úton
nyújtott támogatásából tevődik össze. Szűkös bevételeik
ellenére minden évben próbálják maximálisan végrehajtani az
alapító okiratukban megfogalmazott céljaik elérését, a Martfű
város és környező településeken élő mozgássérült emberek
segítését.
Szociális, valamint karitatív, esélyegyenlőség megvalósulását
elősegítő tevékenységükhöz, az ezzel kapcsolatos programok
megvalósításához kérnének támogatást. A beteg, ágyhoz
kötött,
esetenként
mozgásképtelen
tagtársaikat
rendszeresen látogatva az Egyesület programjainak
helyszínén készült fotók, beszámolók megismertetésével
bevonják őket az Egyesület életébe. Ezzel valamelyest
részeseivé válhatnak a közösségi élményeiknek úgy is, hogy
a betegségükre, helyzetükre való tekintettel erre egyébként
nem lenne lehetőségük. A látogatás alkalmával a saját
felajánlásukat és gazdálkodó szervezetek adományát is
tartalmazó tartós élelmiszercsomagot is rendszeresen visznek
az érintett tagtársaknak, melyhez olaj, cukor, liszt, tészta és
rizs, vagy lekvár megvásárlásához kérik az önkormányzati
támogatást, melyhez önerőként 13.500 Ft-tal járulnak hozzá.
30.000,- Ft
részletezése:

15 fő x 2.900 Ft/csomag megvásárlása

2.
Pályázó neve, címe:

Martfűi Kossuth Úti Nyugdíjas Klub

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Kossuth út 19.
közösségteremtő

Pályázat rövid ismertetése:

Megvalósítandó cél:

Előzmény: A Kossuth Úti Nyugdíjas Klub 1995-ben alakult.
Célja az óvárosi nyugdíjasok összefogása, kulturális,
szabadidő, szórakoztató idejének hasznos eltöltése. Részt
vesznek a város ünnepi eseményein: május 1. augusztus 20.
Mindenki Karácsonya, fellépnek műsoraikkal a városi
rendezvényeken. A Klub tagjai a decemberi Mindenki
Karácsonya ünnepségre rendszeresen süteményt sütnek.
A Mindenki Karácsonya városi rendezvényhez kapcsolódóan
a nyugdíjas klub szervezésében megvalósuló „Szeretet
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Vendégség” program lebonyolításához a klub tagjai saját
készítésű sós és édes sütemények készítéséhez.
Pályázott összeg:

50.000,- Ft
részletezése: sós és édes sütemények alapanyagainak és az
elkészítéséhez szükséges eszközök költsége: méz, liszt, tojás,
tej, margarin, töpörtő, lekvár, olaj, dió, sajt, sütőpor, cukor,
csokoládé, gázpalack-csere, szalvéta, papír alátét.

3.
Pályázó neve, címe:

Martfűi Kossuth Úti Nyugdíjas Klub

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Kossuth út 19.
közösségteremtő, kulturális

Pályázat rövid ismertetése:

Megvalósítandó cél:

Pályázott összeg:

Előzmény: A Klub Népdalköre 24 éve alakult azzal a céllal,
hogy helyi, térségi és megyei rendezvényeken örömet
szerezzenek a nyugdíjas társaknak és saját maguknak.
Kezdetben öntevékenyen, később tanári segítséggel készült a
Népdalkör a rendezvényekre és különböző minősítő
versenyekre. Kiemelkedő eredmények: 2012-ben Országos
minősítőn arany fokozat, 2013-ban Arany Páva díj.
A Népdalkör több városi rendezvényen hagyományosan
fellép. Részt vesznek különböző találkozókon és
hagyományőrző fesztiválokon, melyekre az idén is
felkérést kaptak: Berekfürdőre a 2021. szeptember 3-5-ig
tartó programra. A találkozókon való részvételükkel
szeretnék tovább bővíteni kulturális és a civil szervezeti
kapcsolatukat.
90.000,- Ft
részletezése:
autóbusz ktg:
fürdő belépő:

80000 Ft
10000 Ft
(10 fő x 1000 Ft)

4.
Pályázó neve, címe:

Martfűi Kossuth Úti Nyugdíjas Klub

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Kossuth út 19.
közösségteremtő, kulturális

Pályázat rövid ismertetése:

Előzmény: A Klub Népdalköre 24 éve alakult azzal a céllal,
hogy helyi, térségi és megyei rendezvényeken örömet
szerezzenek a nyugdíjas társaknak és saját maguknak.
Kezdetben öntevékenyen, később tanári segítséggel készült a
Népdalkör a rendezvényekre és különböző minősítő
versenyekre. Kiemelkedő eredmények: 2012-ben Országos
minősítőn arany fokozat, 2013-ban Arany Páva díj.
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Megvalósítandó cél:

A Népdalkör több városi rendezvényen hagyományosan
fellép. Részt vesznek különböző találkozókon és
hagyományőrző fesztiválokon. A Klub 2020-ban ünnepelte a
fennállásának 25. évfordulóját, melyet a pandémia miatt nem
tudott megünnepelni. Az idén megszervezik a jubileumhoz
kapcsolódó „Tiszazugi Nyugdíjas Találkozót”, ennek
kulturális programként egy operett, táncdal műsor előadás is
része lesz, melynek költsége finanszírozásához igénylik a
támogatást.

Pályázott összeg:

105.000,- Ft
részletezése:
fellépési díj:
útiköltség:

90000 Ft
15000 Ft

5.
Pályázó neve, címe:

Martfűi Kossuth Úti Nyugdíjas Klub

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Kossuth út 19.
-

Pályázat rövid ismertetése:

Megvalósítandó cél:
Pályázott összeg:

Előzmény: A Kossuth Úti Nyugdíjas Klub 1995-ben alakult.
Célja az óvárosi nyugdíjasok összefogása, kulturális,
szabadidő, szórakoztató idejének hasznos eltöltése. Részt
vesznek a város ünnepi eseményein: május 1. augusztus 20.
Mindenki Karácsonya, fellépnek műsoraikkal a városi
rendezvényeken.
A vonatkozó jogszabályok alapján az Egyesület könyvelési
feladatainak ellátását biztosítaniuk szükséges.
Az Egyesület könyvelési feladatai ellátása költségének
finanszírozása.
18.000,- Ft

6.
Pályázó neve, címe:

Jóreménység Klub Egyesület

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Mártírok út 1.
egészségügyi

Pályázat rövid ismertetése:

Előzmény: A Jóreménység Klub 1994-ben alakult a daganatos
betegek megsegítésére a betegség megelőzése érdekében, a
Rákbetegek Országos Szövetsége támogatásával. A Klub
jogutódjaként 2008-ban jött létre az egyesület, melyet a
Megyei Bíróság közhasznú szervezetként vett nyilvántartásba
s melynek 25 tagja van. Az elmúlt évek során részt vettek a
város közéletében, fontosabb rendezvényein. Szívesen
végeznek társadalmi munkát, rendszeresen szerveznek orvosi
előadásokat, szűrővizsgálatokat. 2006-ban „Martfű Városért”
Egészségügyi Díjat, 2008-ban pedig „Jász-Nagykun-Szolnok
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Megvalósítandó cél:

Pályázott összeg:

Megyei Egészségügyi Díjat” kaptak. A munkájuk egyik
legnagyobb eredményének az országos Európa Donna naphoz
való csatlakozással a nők egészsége érdekében szervezett
rendezvényüket, a mellrák elleni sétát tartják.
Az egyesület tagjai fontos feladatuknak tekintik a rákbetegség
kapcsán a rákbetegek széleskörű szemléletformálását a
betegség leküzdése, az életminőségük javítása érdekében. Az
egyesület tagjai feladatuknak tekintik a rákbeteg emberek és
családjuk
segítését
a
rendszeres
szűrővizsgálatok
megszervezésével. Idén bőrgyógyászati rákszűrést
terveznek.
110.000,- Ft
részletezése: bőrgyógyászati szűrővizsgálat elvégzése (50 fő
x 2000,- Ft)
10.000,- Ft működési költségekre: fénymásoló tonertöltése,
nyomtatványok,
irodaszerek
vásárlása,
tájékoztató
szóróanyagok készítése.

7.
Pályázó neve, címe:

Jóreménység Klub Egyesület

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Mártírok út 1.
egészségügyi

Pályázat rövid ismertetése:
Megvalósítandó cél:

Előzmény: 4. pontban ismertetve.
zöldhályog szűrés szervezése.

Pályázott összeg:

100.000,- Ft (20 fő x 5000 Ft)
részletezése: A támogatást a lakosság számára szervezett
szűrés finanszírozására szeretnék fordítani.

8.
Pályázó neve, címe:

Portyázó Porontyok Alapítvány

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Martos F. út 2.
közösségteremtő, kulturális

Pályázat rövid ismertetése:

Előzmény: Az Alapítvány a martfűi Játékvár Óvoda és
Bölcsődébe járó gyermekek szociális, mentális, testi és értelmi
fejlődésének elősegítése, a gyermekek foglalkoztatásának,
tapasztalat- és élményszerzésének támogatása céllal jött létre.
A gyermekek és családjaik mindig nyitottan állnak az
alapítvány által szervezett közös programokhoz. A pandémia
enyhülése lehetővé teszi, hogy újra nyissanak a családok felé
és olyan programokat kínáljanak, amelyek hozzájárulnak
ahhoz, hogy a családok több időt töltsenek a szabadban,
mozogjanak, együtt lehessenek, közös élményeket
szerezhessenek.
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Megvalósítandó cél:

A 2021. őszén, hagyományteremtő céllal „Kacaj-Bicaj Nap –
avagy üzemanyag nélkül pörögjön a kerék” elnevezésű családi
programot kívánják megvalósítani, melyhez támogatást
igényelnek.
A támogatást a program eszközigényének finanszírozására
szeretnék fordítani.

Pályázott összeg:

294.420,- Ft
részletezése:
közlekedési táblák, rudak és téglák (2 készlet 89.990
Ft/készlet) összesen: 179.980 Ft
közlekedési lámpa: (3 db 9900 Ft/db) összesen: 29.700 Ft
sporteszközök: roller (6 db összesen: 84.740 Ft)
Mindösszesen: 294.420 Ft

9.
Pályázó neve, címe:

Martfű Városi Szabadidős Kör

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Mártírok útja 1.
közösségteremtő, kulturális

Pályázat rövid ismertetése:

Megvalósítandó cél:
Pályázott összeg:

Előzmény: 1990
óta
minden
év
októberében
hagyományosan megrendezésre kerül a NONSTOP megyei
szintű vetélkedő, ahol a martfűi középiskolán kívül még több
középiskola diákjai (kb. 250-300 fő) vesznek részt.
A vetélkedő költségeit szeretnék a támogatásból finanszírozni.
140.000,- Ft
részletezése:
Játékvezetői, program összeállítói díj:
70.000,- Ft/fő, csapatdíjazás – minden helyezéshez –
ajándékcsomag csapatonként és egyéni díjazás 70.000,- Ft.
Mindösszesen: 140.000,- Ft.

10.
Pályázó neve, címe:

Martfű Városi Szabadidős Kör

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Mártírok útja 1.
-

Pályázat rövid ismertetése:

Megvalósítandó cél:
Pályázott összeg:

Előzmény: A Martfű Városi Szabadidős Kör 1990 óta
tevékenykedik, 2013. március 13-án egyesületté alakult, sport,
kulturális és szabadidős tevékenységek szervezésével
foglalkozik egyesületi keretek között.
A vonatkozó jogszabályok alapján az Egyesület könyvelési
feladatainak ellátását biztosítaniuk szükséges.
Az Egyesület könyvelési feladatai ellátása költségének
finanszírozása.
18.000,- Ft

5

11.
Pályázó neve, címe:

DAN-TON Művészeti Egyesület

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Mártírok út 1.
közösségteremtő, kulturális

Pályázat rövid ismertetése:

Megvalósítandó cél:

Pályázott összeg:

Előzmény: A DAN-TON Művészeti Egyesület 2001-ben
alakult az élőzene megóvása és népszerűsítése érdekében.
Számos rendezvény és jótékonysági műsor szervezése fűződik
a nevükhöz.
Az egyesület az augusztus 20-i városi ünnepségen ünnepi
zenei műsort ad, a Mindenki Karácsonya rendezvénysorozaton
belül pedig Bethlehemes előadást tartanak gyermekek
bevonásával, melynek lebonyolításához szükséges költségek
finanszírozásához kérik a támogatást.
315.000,- Ft
részletezése:
augusztus 20-i ünnepi zenei műsorhoz zongorista díja: 35.000
Ft,
Karácsonyi műsorhoz a betanító tanár díja: 50.000 Ft,
zongorista díja: 50.000 Ft,
felnőtt szereplők tiszteletdíja:
150.000 Ft
Mindösszesen: 315.000 Ft

12.
Pályázó neve, címe:

DAN-TON Művészeti Egyesület

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Mártírok út 1.
-

Pályázat rövid ismertetése:

Megvalósítandó cél:
Pályázott összeg:

Előzmény: A DAN-TON Művészeti Egyesület 2001-ben
alakult az élőzene megóvása és népszerűsítése érdekében.
Számos rendezvény és jótékonysági műsor szervezése fűződik
a nevükhöz.
A vonatkozó jogszabályok alapján az Egyesület könyvelési
feladatainak ellátását biztosítaniuk szükséges.
Az Egyesület könyvelési feladatai ellátása költségének
finanszírozása.
25.000,- Ft

13.
Pályázó neve, címe:

Martfű Városi Nyugdíjas Egyesület

Pályázott témakör:
Pályázat rövid ismertetése:

5435 Martfű, Mártírok út 1.
Előzmény: A Martfű Városi Nyugdíjas Egyesület 2013.
március 6-án egyesületté alakult.
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Megvalósítandó cél:

A vonatkozó jogszabályok alapján az Egyesület könyvelési
feladatainak ellátását biztosítaniuk szükséges.
Az Egyesület könyvelési feladatai ellátása költségének
finanszírozása.

Pályázott összeg:

18.000,- Ft

14.
Pályázó neve, címe:

Martfűi Városszépítő Egyesület

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Munkácsy út 9.
közösségteremtő

Pályázat rövid ismertetése:

Megvalósítandó cél:

Pályázott összeg:

Előzmény: A Martfűi Városszépítő Egyesület 2014-ben
megnyerte a Heineken Hungaria Sörgyár által a civil
szervezeteknek kiírt pályázatát. Ennek keretén belül (többek
között) 2 db fedett pihetőt állítottak le a Tisza parton, az
egyiket a Kikötő térre, a másikat pedig a Tüzép útra, hogy a
családok kikapcsolódását elősegítő (leginkább idősek, fiatal,
kisgyermekes
szülők)
közös
sétálása,
sportolása,
kutyasétáltatása alkalmával a városlakóknak legyen
lehetőségük a környezetvédelem jegyében a természetet ott
megpihenve megfigyelni.
Az említett pihenők közül az „Augusztusi Ünnepi Napok”
lebonyolításának helyszínéhez vezető Tüzép úton lévő
pihenő tetőzetét az időjárási elemek kikezdték, több helyen
beázik, ami kárt tehet a padokban is. A kár kijavítása
anyag költségének fedezetére pályáznak, a munkát pedig
az ünnepséget megelőzően a civil szervezet tagjai fogják
elvégezni, mellyel az augusztus 20-i városi rendezvénysorozat
megvalósításához kívánnak hozzájárulni, biztosítva ezzel már
a programokon részt vevők igénybevételi lehetőségét.
112.700,- Ft
részletezése:
OSB lap (3 tábla 12.000 Ft/db) összesen: 36.000 Ft
trapézlemez:
51.060 Ft
fakötésű csavar (250 db 20 Ft/db) összesen:5.000 Ft
cserépléc (8 db 1.000 Ft/db) összesen:
8.000 Ft
vastag lazur festék 2,5 l
6.600 Ft
fenyő deszka (2 db 2.700 Ft/db) összesen: 5.400 Ft
Mindösszesen:
112.700 Ft

15.
Pályázó neve, címe:

Martfűi Városszépítő Egyesület

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Munkácsy út 9.
közösségteremtő

Pályázat rövid ismertetése:

Előzmény: Az Egyesület 2015-ben szervezett először
Városszépítő Gyermektábort 12-14 éves gyerekeknek. Később
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Megvalósítandó cél:

Pályázott összeg:

a korosztály kibővült középiskolásokkal is. Délelőttönként
minden évben a város parkjaiban, játszóterén végeztek
növényápolási munkát a fiatalok. A munkájukért „cserében”
ebédet kaptak és egy emblémás pólót. Ezeket, illetve a délutáni
természetvédelmi foglalkozások segédanyagait, védőitalt, és –
kesztyűt adományokból és tagdíjból fedezte az Egyesület. A
városunkhoz kapcsolódó ipari nagyüzemekben bekövetkezett
változások az Egyesületet nagyon hátrányosan érintik, mivel
elesik a kapott támogatásoktól, adományoktól, így a fiatalok
munkájáért évek óta adott „fizetséget” nem tudják biztosítani.
Az Egyesület céljai között kiemelten szerepel a gyerekek
környezettudatos nevelése, a természet védelme, és –
megismertetése. Fontosnak tartják a fizikai munka
megismertetését is, mert odahaza zömmel nem találkoznak
ilyen jellegű feladattal. E cél megvalósítása érdekében
szervezik a nyári szünidőben a Városszépítő
Gyermektáborokat is. Az Egyesület a tábor lebonyolítási
költségeinek finanszírozására pályázik.
255.000,- Ft
részletezése:
ellátás:
póló: (25 db 2500 Ft/db) összesen:
védőfelszerelés (kesztyű, ásványvíz,
szúnyogriasztó, naptej)
Mindösszesen:

130.000,- Ft
62.500,- Ft
62.500,- Ft
255.000.- Ft

16.
Pályázó neve, címe:
Pályázott témakör:
Pályázat rövid ismertetése:

Megvalósítandó cél:
Pályázott összeg:

Martfűi Városszépítő Egyesület
5435 Martfű, Munkácsy út 9.
Előzmény: A Martfűi Városszépítő Egyesület 2013-ban
egyesületté alakult.
A vonatkozó jogszabályok alapján az Egyesület könyvelési
feladatainak ellátását biztosítaniuk szükséges.
Az Egyesület könyvelési feladatai ellátása költségének
finanszírozása.
18.000,- Ft

17.
Pályázó neve, címe:

Martfű Városi Nőikar

Pályázott témakör:

5435 Martfű, Mártírok útja 1-3.
közösségteremtő

Pályázat rövid ismertetése:

Előzmény: A Martfű Városi Nőikar 1979-ben alakult meg,

majd 2020. november 30 óta egyesületként működik. Az eltelt
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Megvalósítandó cél:

Pályázott összeg:

időben nemzetközi rendezvényeken országos, megyei és
városi programokon, énekkari találkozókon vett részt, a kórus
jelenleg a területi Príma díj zeneművészeti kategóriájában a
döntősök tízes listájában szerepel. A színvonalas előadások
alapja a művészi felkészülés mellett a kórustagok folyamatos
hangtechnikai fejlesztése, hangképzése.
2021-ben az augusztus 20-i városi ünnepségen és a Mindenki
Karácsonya ünnepségen és az óvodás gyerekeknek szóló mini
hangversenyen szeretnének a lakosság és kiemelten a
gyermekek számára művészeti-kulturális élményt nyújtani,
melyre való felkészülésük költségeinek finanszírozására
pályáznak.
230.600,- Ft
részletezése: hangképző tanár megbízási díja (5 alkalom
40.000 Ft/alkalom) összesen:
200.000 Ft
járulékok:
30.600 Ft
Mindösszesen:
230.600 Ft

18.
Pályázó neve, címe:

Martfű Városi Nőikar
5435 Martfű, Mártírok útja 1-3.

Pályázott témakör:

-

Pályázat rövid ismertetése:

Előzmény: A Martfűi Városi Nőikar 2020-ban egyesületté
alakult.
A vonatkozó jogszabályok alapján az Egyesület könyvelési
feladatainak ellátását biztosítaniuk szükséges.
Az Egyesület könyvelési feladatai ellátása költségének
finanszírozása.

Megvalósítandó cél:
Pályázott összeg:

60.000,- Ft
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