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Közösen Hatvan kulturális fejlődéséért!

(70 kitöltés)
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Kérdésekre adott válaszok statisztikái:

1.

  1.  Név nélkül szeretnék válaszolni 71.4 % 50
  2.  Megadom az elérhetőségemet, szeretnék részt venni a közösségi
munkában 28.6 % 20

70 kitöltőtől összesen 70 válasz

2.
Kérjük, hogy amennyiben szeretne személyesen bekapcsolódni a város
kulturális életének megújításába, adja meg elérhetőségi adatait.
Amennyiben ezt a lehetőséget választotta, hamarosan felkeressük
további információkkal.

  1.  Szervezet/személy neve: 27 % 20

  2.  Szervezet/személy címe: 23 % 17

  3.  Szervezet képviselője: 23 % 17

  4.  Elérhetőség: e-mail/telefon: 27 % 20

70 kitöltőtől összesen 74 válasz

1 2 3 4

Fekete István Csaba Fekete István
Csaba fekete.csaba@hatvan.hu

Lélegzet Gyermek és
Ifjúságvédelmi Képeség
fejlesztő Alapítvány

3000 Hatvan Váci
Mihály út 15 Szőke Attila jegkoronghatvanban@gmail.com

+36707777717

BSI Futónagykövet-Hatvan
3000 Hatvan
Ifjúság Útja 18.
fsz.2.

Hevesiné
Tábit Adél hevitadel@gmail.com/303884346

Kerékgyártó Katalin kgyka@freemail.hu
Zámbó Éva/Hatvani
Tűzkerék alapítvány

3000 Hatvan
Dembinszky u.48.

Kocsis
István zagu60@gmail,com

Corelli-60 Zenéért és
Gyrmekekért Közhasznú
Alapítvány

3000 Hatvan,
Balasi B. u. 36

Hargitai
Géza hargeza@yahoo.com, 06 309653470

Hatvankodók Néptánc
Együttes

Varsányi
Orsolya 70/397-4200

Q
Téglalap
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SZ.ZS, Beeruházó Kft. Nagy Ferenc nagy.ferenc@hatvan.hu

Hatvani Uszoklub Egyesület 3000 Hatvan
Móritz Zs.u. 13. Gyóni János hatvaniuszoklubse@gmail.com

Lélegzet Gyermek és
Ifjúságvédelmi
Képességfejlesztő Alapítván

3000 Hatvan Váci
Mihály út 15 Szőke Attila jegkoronghatvanban@gmail.com

Kutyaszív Állatmentő
Közhasznú Alapítvány

3000 Hatvan,
Bercsényi u.28.

Rudas
Aranka ariar60@gmail.com

Hatvan Város és Környéke
Mozgáskorlátozottainak
Egyesülete

3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.

Fonyódi
Imre 06-20/465-1649

DOBERON kutyás kör 3000 hatvan
bornemissza 6

Füzér
Zoltán fuzerzoltan@gmail.com

Ratkó József Közművelődési
Egyesület

Dr. Hóka
József hokaj@citromail.hu

Ratkó József Közművelődési
Egyesület

3000 Hatvan
Kossuth tér 3.

Dr. Hóka
József hokaj@citromail.hu

Robotka Tamás 3000 Hatvan
Csokonai u. 4.

Robotka
Tamás

robitomi@vipmail.hu/
+36302015964

Maassluis Hatvan
Testvérvárosi Egyesület

3000 Hatvan,
Kossuth tér 3.

Mátyássi
Gábor gaborart60@gmail.com

LENGYEL JUTKA NAGYMÁNYOK,
JÓZSEF A. U. 2/A

LENGYEL
JUTKA faludijutka@gmail.com

Hatvani Polifónia Egyesület 3000 Hatvan,
Balassi B. út 36, Tóth Zoltán koszta81@gmail.com

Cs+Z kft Hatvan József A.
24

Csaba
Tamás csata01@gmail.com

3. Kérjük, írja le, mit gondol Hatvan kulturális, közösségi erősségeként.
Többféle erősséget felsorolhat

MÁV Szimfonikus Zenekar, turisztikai lehetőségek kihasználása, helytörténet fejlesztése, újszerű●

kreatív programok szervezése, Hatvan Expo újraélesztése

Q
Téglalap
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A város legnagyobb erősségének a sok programot és a tenni akarást gondolom.●

A Budapest Sportiroda Futónagyköveteként leginkább sportolókkal állok kapcsolatban, a●

szabadidőmben is ezzel foglalkozok. A város egyik legnagyobb rendezvénye a tavaszi Futófesztivál
és egészségnap. A futás a legtöbb sport alapja, minden sporthoz szükséges állóképesség
megszerzésének eszköze. Azt gondolom ez nagyon jó kapcsolatot teremt a profik és az amatőrök
között is. Az egész család számára lehetőséget biztosít a közös szórakozásra. Hatvanban kiváló
sportolók vannak, akikre más téren is alapozhatunk.
könyvtár●

A közelebbi, régebbi ,múltban gyökerező hagyományok. (Iparoskör, legényegylet Szívós-féle●

irodalmi színpad, az országban első olvasótábor, díszítőművészeti szakkörök, gyermekklubok, az
országban elsők között létrejött mentálhigiénés csoport, zenekarok, kórusok, a 70-es években
kuriózum kisvárosi galéria országos tárlatokkal, performanszokkal, Hatvani Műhely
alkotóközösség,a múzeum országos szinten egyedi kiállításai Kovács Ákos munkássága idején (pl.
falvédők, madárijesztők). Múzeumbaráti kör.
Magas színvonalú zenei-, irodalmi-, képzőművészeti kulturális élet. Fesztiválok, önszerveződő civil●

kezdeményezések.
Május 1-ei, augusztus 20-ai rendezvények; író-olvasó találkozók; egészségügyi programok; nyári-,●

őszi fesztiválok.
sokféle érdeklődési kör a lakosság körében, kisebb közösségek erős összetartó ereje●

Városi rendezvények az év minden szakában.●

A hatvani tömegrendezvények mozgatják meg a legtöbb embert, ezek hozzák leginkább össze a●

közösséget.
könyvtár, múzeumok, irodalmi beszélgetések, könyvbemutatók, táncegyüttesek, nyugdíjas klubok,●

zenekarok, komolyzenei hangversenyek, zeneiskolai programok, a művelődési házak széleskörű
rendezvényei 
Sörfesztivál●

Sajnos nem sokat tudok róla, nem tudnék erősséget mondani, ami jelentős lenne.●

népi hagyományok, múzeumok, szervezett közösségi programok●

Hatvani Vadaspark, Vadászati Múzeum, Hatvany Lajos Múzeum●

Jam Garden●

Erősség lehetne a Vadászati Múzeum, ha lenne benne folyamatosan rendezvény, ismert emberek●

alkotásaiból kiállítás. A játszóház és az élménytér is erősség lehetne, ha jobban lenne hirdetve,
több rendezvényt is oda lehetne vinni. Nehézkes a megközelíthetősége, nincsenek meghirdetve a
rendezvények, kevés a program, az interaktív sem eléggé interaktív... Erősség a sőrház.
sportprogramok, zenei programok●

Sok kulturális egyesület működik, magas színvonalon.●

Folyamatos fesztiválok rendezése●

Szerintem a város már régóta jó úton jár ebben a kérdésben. Számtalan kulturális program van●

(havonta legalább 10), melyek közül mindenki megtalálhatja a neki kedvére valót. HOgy az
emberek miért passzívak ?????
Sok városi rendezvény kerül megrendezésre, ami jelentős létszámot vonz. ●

Hatvan Város Önkormányzata szervezésében megvalósuló, minden évszakban megvalósuló,●

széleskörű igényeket kielégítő programsorozat. 
Minden korosztály megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő programokat. Különböző városi●

helyszínek is be vannak vonva a programokba. Egész évben vannak programok.
Jól szervezett városi kulturális programok.●

Nagyon jó és rendszeres programok vannak.●

A város nagyon sok pénzt költ különféle rendezvények, események megszervezésére, ahol sokszor●

nagyon széles réteget megmozgat. Érdeklődési körének megfelelően sok ember megjelenik egy-egy
rendezvényen. Zenei rendezvényeken sok zenét szerető ember, sportrendezvényeken a
sportbarátok, kiállításokon festmények, fotók szerelmesei stb...
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zenei kínálat, kiállítások, sport rendezvények●

rendezvények, kulturális programok●

kiállítások, zenei és irodalmi előadások●

zene, művészet●

zene, sport, művészetek●

tánccsoport, énekkar, hímzőkör, alkotótábor●

vonzáskörzete, uszoda, kastély, múzeum, strand●

Hatvany Lajos Múzeum a rendezvényeivel, tematikus kiállításaival. Vadaspark Vadászati Múzeum●

és élménytér
Az Ady Endre Könyvtár irodalmi/történelmi témájú rendezvényeit elsősorban, melyben az oda●

kötődő civil szervezetek jelentősen részt vesznek. 
Az Ady Endre Könyvtár és a Ratkó József Közművelődési Egyesület együttműködéséből származó●

irodalmi, történelmi, művészeti ismeretek bővítése és események szervezése.
A sokszínűséget (pl. mesemondó vagy versmondó verseny óvodától az idősekig, a különféle●

tánclehetőségeket úgymint néptánc akrobatikus rock'n'roll, de korábban volt latin tánc verseny is,
különféle előadássorozatok, beszélgetések, zenei lehetőségek, stb).
Vadászati Múzeum, Hatvany L. Múzeum, az új játszótér a kávézóval a központban, Jam GArden●

A civil szervezetek és a kulturális közintézmények régmúltra visszatekintve gyümölcsöző és●

sokszínű, erős kapcsolatban dolgoznak egymással.
múlt●

Könyvtár,Múzeumok,●

Sokszínű civil élet. sok rendezvény.●

városi rendezvények●

A többféle helyszínt, ahol rendezvényeket lehet szervezni.●

városi sportesemények, hagyományőrző néptánc, nyugdíjas klub működése, tehetséges gyermekek,●

gyermekközösségek szerepeltetése
Grassalkovich Kastély,Szökőkút,Virágos közterületek●

történelmi helyszínek, régi épületek. Művelődési ház. Városi könyvár. Hatvany Lajos Múzeum.●

tematikus programok, elérhetőség, meglévő igények●

Ha valamit fentről megmondanak, hogy azt KELL csinálni, az megvalósul.●

A fesztiválok nagyon jók.●

Könyvtár, öntevékeny művészeti csoportok.●

képzőművészek, zenészek (komoly és könnyűzene), gyermek művészeti csoportok●

szervezett közösségi programok, kiállítások, rendezvények.●

70 kitöltőtől összesen 54 válasz

4. Kérjük, írja le, mit gondol Hatvan kulturális, közösségi gyengeségeként.
Többféle gyengeséget felsorolhat.

A még hiányzó de már tervezett létesítményeket.●

Nagyon jó ötletnek tartottam a színház alapítását, igényes szórakozási mód lenne, gyermekeinknek●

pedig perspektíva az önkifejezésre. 
A közép-és idősebb korosztály érdekeit, a komolyabb értékekre vágyókat kevésbé veszi figyelembe●

A város elvesztette megtartó erejét. A végzett egyetemistáink döntő létszámmal nem a városban●

válnak pályakezdővé. A fiatal értelmiségnek kultúrális közösségépítő ereje lenne.
Intézményhiány.(A nyolcvanas években két üzemi és egy önkormányzati művelődési otthona volt a
városnak színpaddal, működő közösségekkel, két mozival.) A főváros közelsége, az online
jegyvásárlás lehetősége miatt a családok, baráti társaságok könnyen gyorsan eljuthatnak friss,
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nívós műsorokra, kiállításokra, fesztiválokra, stb. A Grassalkovich Művelődési Központ a helyi zenei
programokon kívül nem tud nívós programokat felmutatni. ( Poros utaztatható produkciók, szerény
színvonalúnak is nehezen nevezhető beszélgetős műsorok igénytelen környezetben, mert a
valamikor vonzó miliő most a tisztaság, berendezés tekintetében mintha gazdátlan lenne. Bizonyos
területei a bútor lerakat hatását keltik.) A megfelelő kulcsszereplők hiánya. Aki ilyen intézményben
dolgozik, ilyet vezet, annak vonzó, messzire sugárzó, elkötelezett, társaságkedvelő, igen művelt
személyiségnek kellene lennie, aki bevonzza és megtartja a látogatókat, egyaránt tud kapcsolatot
építeni a város különféle rétegeivel.
Összekeverednek-összemosódnak a műkedvelő és professzionális művészeti csoportok és●

produktumok. Az iskolai ünnepségeken meghatározókká váltak a "playback produkciók" amelyek
könnyű elérhetőségükkel hamis értéktudatot alakítanak ki a fiatalokban. 
Nagyon sok civil szervezet egyesület van jelen a város életében.●

Színházi előadások hiánya; nincs olyan közösségi tér, ahol az idősebb korosztály táncos estéket●

tudna tartani.
közösségi terek hiánya, programok nem eléggé kerülnek meghirdetésre, nincs igényfelmérés●

Közösségi tér/épület hiánya.●

A hatvaniak kis százaléka fogékony a "magaskultúrára". Ezt kellene valahogy közelebb hozni és●

megszerett az átlagos hatvaniakhoz.
érdeklődés hiánya a lakosság részéről●

Ferencz Beatrix●

Nagyon gyenge a közösségi tudat, ezért a város lakói nem vesznek részt nagy számban a közösségi●

eseményeken (kivéve az ünnepek köztéri mulatságain, és esetleg koncertek alkalmával). Nincs
olyan épület, amely elég nagy lenne, hogy magas színvonalú programokat lehessen megtartani.
szükség lenne több embert megmozgató közösségi programra ●

Nincs Mozi. Az Ady Endre könyvtár épülete nincs helyrehozva, az új helyen pedig nem az összes●

könyv érhető el.
Nincs a városban mozi, semmilyen szórakozási lehetőség a fiataloknak leszámítva pár kocsmát.●

Változatosabb program szükséges ami mindenféle társadalmi rétegnek megfelel. 
Nincs beülős kávézó, mozi, gyenge a könyvtár (vissza kell hozni az eredeti helyére), nincs olyan●

hely ahová be lehet ülni beszélgetni, tanulni, Semmi nincs nyitva este 6 óra után. Nincs gofris,
változatosabb program szükséges. Megszüntették a Triatlont és a Duatlon versenyt is. A JAM
Garden-ben szóló zenéket meg kellene válogatni, hogy minden társadalmi rétegnek megfeleljen.
Nincs diszkó.
tudományos ismeretterjesztés kevés●

Helyszín és eszközök hiánya.●

Nincs közösségi ház.●

emberi érdektelenség, az összefogás hiány●

A városban lakó fiatalok igényei pld. fellépők kiválasztásánál nem teljes mértékben van figyelembe●

véve.
Nagyobb létszámú közönség befogadására alkalmas közösségi tér hiánya.●

Sokszor későn érkeznek a programról az értesítések. Párhuzamosan,több intézményben, azonos●

időpontban (hasonló témájú) van program. Egymásra szervezett események. A városi könyvtár
rendezvényein való részvétel a gyermekek számára, csak felnőtt kíséretével kivitelezhető.
A kastélyt jobban ki lehetne használni a programok szervezésében. Nincs olyan kulturális központ●

ahol tinédzser korú fiatalok biztonságos, színvonalas helyen szórakozhatnának (pl. diszkó). A
fiatalokat itt kell tartani a városban.
Nem tudok ilyet.●

Még szélesebb réteget kellene megmozgatni, különösen a hátrányos helyzetű, roma, idős, beteg,●

alulképzett vagy képzetlen emberek csoportjára gondolok. Itt fontos szerepet kaphatna a műsorok
ismeretterjesztő- illetve e csoportok felzárkóztatását elősegítő jellege mintegy megmutatva az igazi
értékeket a gagyi helyett.

Q
Téglalap
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sportcsarnok hiánya, koncert terem- szabadtéri szinpad hiánya●

Nagyobb létszámú rendezvényre alkalmas akadálymentes termek hiánya●

nincs●

mozi (nagyobb rendezvények megrendezésére szolgáló helyiség)hiánya●

színjátszókör, városi zenekar, népi zenekar, népdalkör●

Kikapcsolódás, szórakozás nagyon szűk lehetőségei, hiánya.●

Azt, hogy többfunkciós művelődési ház nincs a városban több évtizede.●

Egy többfunkciós kulturális intézmény (művelődési ház, közösségi hely) hiánya.●

Még nem találkoztam színjátszókörrel... - lehet, hogy van csak én nem láttam. A fiataloknak nincs●

igazi közösségi helyük, lásd a Shell kút mellett isznak..., kéne egy - nevezzük - ifjúsági klubnak ahol
lehet pingpongozni, csocsózni, társasjátékozni, biliárdozni, dartsozni, énekelni, zenélni, színjátszani
stb. felügyelet mellett; tudom most is van babaklub meg több más szervezés, de egyben folyamban
nincs és valljuk be erre alkalmas hely sincs (a kastély oldala minimális).
Nincs mozi, színházterem●

Programok látogatottságát emelni kell!●

a jelen és a jövő●

Jégcsarnok,Sportcsarnok,Mozi,●

Művelődési ház hiánya●

nincs mozi kevés a szórakozóhely ●

A műsorvezetők gyakorta nem felkészültek, még a meghívott vendég is kifigurázza őket. A●

serdülő-tini korosztály nincs megszólítva.
sportcsarnok hiánya, felsőoktatás hiánya, színház, mozi hiánya, fiatalok részére disco, biliárd,●

bowling hiánya
Kastélyszálló elhanyagolt romos épülete●

megfelelő infrastruktúrájú közösségi ház, szabadtéri színpad.●

civil szervezetek, egyesületek értékgyűjtő, -feltáró mozgalma, tevékenysége●

Az önszerveződés sokszor nem kap teret, lehetőséget.●

Helyhiány●

civil szervezetek költségvetése, jogszabályok ismerete, alkalmazása●

a programok jobb propagálása●

70 kitöltőtől összesen 51 válasz

5. Kérjük, jelölje meg, milyen szolgáltatásokat látna szívesen egy
többfunkciós közösségi központban (több választ is megjelölhet)

  1.  modern könyvtár 10.5 % 42

  2.  szakkörök 7.5 % 30

  3.  gyermekprogramok 11.5 % 46

  4.  filmklub 11 % 44

  5.  koncertek 12 % 48

  6.  rendezvények 12.3 % 49

  7.  kiállítás 7.8 % 31

  8.  hangverseny 10 % 40

  9.  klubfoglalkozások 8.3 % 33
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  10.  kávézó 9 % 36

70 kitöltőtől összesen 399 válasz

"Egyéb" válaszok:

Előadások, legalább regionális szintű létszámnak megfelelő konferencia megtartására alkalmas●

terem, amelyben a fenti tartalmak is -természetesen- helyet kaphatnak.
színház●

táncos esték●

táncházak●

színházi előadások●

bálok, táncház, előadások●

eMagyarország Pont●

Sportrendezvények olyan sportolók meghívásával akik példaértékűek a gyerekeknek (pl. olimpiai●

bajnokok meghívása)
Állatvédelmi oktatások, kutyás rendezvények megtartására alkalmas helység, helységek kialakítása.●

sport klubok (darts, billiárd, snooker, stb) mozi●

színház, iskolák, óvodák bemutatkozása, versenye több kategóriában, (ezáltal szülők, nagyszülők is●

bevonásra kerülnek) erősítve a gyermekekben a közösség kovácsoló erejét
Egyesületek, alapítványok rendezvényei●

egy terem ahol különféle civil szervezetek tarthatják saját rendezvényeiket●

6. Kérjük, jelölje meg, milyen szolgáltatásokat várna el egy modern
közösségi központtól (több választ is megjelölhet)

  1.  Olvasóterem helyben használata 5.6 % 39

  2.  Folyóirat-olvasó 4.6 % 32

  3.  Könyvkölcsönzés 5.5 % 38

  4.  Folyóiratok kölcsönzése 2.2 % 15

  5.  Hanglemezek kölcsönzése 1.6 % 11

  6.  CD-ROM, DVD-ROM adatbázisok 3.5 % 24

  7.  DVD-k és videokazetták kölcsönzése 3.2 % 22

  8.  Hangos-könyvtár 3.9 % 27

  9.  Mozgókönyvtári szolgáltatás 2.3 % 16

  10.  Könyvek házhoz szállítása 1.6 % 11

  11.  Csoportos foglalkozások gyermekeknek 6.8 % 47

  12.  Rendezvények 7.8 % 54

  13.  Helytörténeti információszolgáltatás 5.3 % 37

  14.  Közhasznú információk 5.2 % 36

  15.  Online tájékoztatás 6.1 % 42

  16.  Irodalomkutatás 2.6 % 18

  17.  Előjegyzés 2.2 % 15
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  18.  Könyvtárközi kölcsönzés 3.8 % 26

  19.  EBSCO adatbázisok 1.6 % 11
  20.  eMagyarország pont (E-tanácsadók, Internet használata,
számítógép-használat, mentés külső adathordozóra, CD-DVD írás,
nyomtatás, szkennelés)

6.1 % 42

  21.  NAVA-pont (Nemzeti Audiovizuális Archívum) 3.9 % 27
  22.  Irodai szolgáltatások (szkennelés, fénymásolás, faxolás,
laminálás) 5.5 % 38

  23.  Könyvárusítás 2.9 % 20

  24.  Előadóterem bérbe adása 6.4 % 44

70 kitöltőtől összesen 692 válasz

"Egyéb" válaszok:

Helyi önkormányzati intézmény ( pl. óvoda, iskola, ) nonprofit közösség nonprofit rendezvénye●

számára ne legyen bérleti díja a teremnek, szobának! 
Mi az az EBSCO?●

interaktív kiállítás,üzletek,disco●

Ezek közül egyik sem, mert ezek elavultak már vagy 20 éve!!!! A mai internet korban ezek már●

NEM szolgáltatások Na de komolyan, tényleg ilyeneket találtak ki?? Nyomtatás, fénymásolás jó
lenne, ha 6 Ft./A4 15Ft./ A3. Scannelés laporelló A0 méretben. 
Hogy ne legyen ilyen korlátolt, mint az itt felsorolt lehetőségek.●

Felnőtt foglalkozások, előadások.●

7.
Kérjük, jelölje meg, milyen elvárásai vannak egy modern közösségi térrel
kapcsolatosan. Kérjük, jelölje meg azt a 3 tulajdonságot, amely az Ön
számára a legfontosabb!

  1.  tágas 13.8 % 43

  2.  légkondicionált 9.3 % 29

  3.  akadálymentesített 12.2 % 38

  4.  vannak elkülönülő, funkcionális helyiségei 13.8 % 43
  5.  modern eszközökkel felszerelt (számítógép, nyomtató, szkenner,
prezentációs eszközök) 12.9 % 40

  6.  internet elérhetőség biztosított 12.5 % 39

  7.  van büfé/kávézó 8.7 % 27

  8.  illeszkedik a városképbe 8.7 % 27

  9.  kapcsolódik a város múltjához és jelenéhez 8 % 25

70 kitöltőtől összesen 311 válasz

"Egyéb" válaszok:

A fentiekből nem lehet csak hármat választani!●

Hosszú nyitva tartás. Legalább este 10-ig legyenek nyitva.●

Kisállat fogadására alkalmas tér kialakítása●
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környezetbarátm, energiatakarékos●

légkondit, internetet, akadálymentesítést utólag is kell csinálni...●

babakocsival is lehessen közlekedni●

8. Kérjük, adja meg, milyen módon szeretne bekapcsolódni a helyi közösség
kulturális életébe

  1.  csak részt szeretnék venni a programokon 50 % 35
  2.  a programokon kívül szeretnék információt kapni a tervezési
folyamatokról, közösségi munkáról 10 % 7

  3.  szeretnék bekapcsolódni a közösségi munkába 14.3 % 10

  4.  ötleteim vannak, amelyet megosztanék a közösséggel 4.3 % 3
  5.  konkrét terveim vannak, amelyekhez partnereket, együttműködő
szervezeteket keresek 8.6 % 6

  6.  önállóan szeretnék programokat, fejlesztéseket megvalósítani és
szeretném, ha azok beépülnének a közösség programjai közé 11.4 % 8

  7.  nem érdekelnek a kulturális programok, jobban szeretem a TV
műsorokat 0 % 0

  1.  1.4 % 1

70 kitöltőtől összesen 70 válasz

"Egyéb" válaszok:

Ismét a korlátoltság tűnik fel a felsorolásban. ●

A későbbiekben szívesen bekapcsolódnék, de ebben a tanévben még nem.●


