P ROJEKTÖTLET ADATLAP HATVAN VÁROS TOP CLLD HKFS 2014-2020
1. Projekt
1.1. A projekt megnevezése:
1.2. A megvalósító megnevezése: Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola-alapítvány
1.3 A megvalósító székhelye: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.
1.4 A megvalósító képviselője: Ráczné Sisa Ágnes
1.5 Kapcsolattartó megnevezése: Pálné Szabó Mária Ilona, Lukovszkiné Toman Márta
1.6 Kapcsolattartási e-mail cím: szmi79@gmail.com, tomanmarti@freemail.hu
1.7 Kapcsolattartási telefonszám: 37/341-926
2. Megvalósulás helye
irányítószám
település

közterület megnevezés

hrsz

3000

Rákóczi út

4

Hatvan

külterület/b
elterület

3. A projekt illeszkedése a TOP CLLD prioritásaihoz kérjük húzza alá
Kulturális fejlesztés

beruházás (építés, eszköz)

rendezvény, képzés

Közösségi fejlesztés

beruházás (építés, eszköz)

rendezvény, képzés

4. A tervezett fejlesztés rövid bemutatása (max. 500 karakter)
Cél:
- Tetőtér beépítése, egy közösségi termet alakítanánk ki(szabadidős programokat,,iskolai előkészítőket,
pedagógus továbbképzéseket,városi szintű versenyeket szervezhetnénk
- Iskolaudvar fedett részének kialakítása, ahol eső esetén is szervezhetnénk programokat,iskolai
rendezvényeket
-Táboroztatások, a kárpátaljai iskolákkal való együttműködés,városi szintű tematikus táborok
- Tornaszoba kialakítása(városi szinten jógaórák, pingpong-foglalkozások, fejlesztő foglalkozások)
-A NAPKIRÁLY NYOMÁBAN- városi szintű tehetséggondozó programsorozat
Hagyományok:

5. Tervezett bekerülés költsége:
6. Rendelkezésre álló önerő:
7. Építési beruházás esetén rendelkezik-e: tervekkel:
igen/nem (kérjük aláhúzni)
8. Építési beruházás estén a tevékenység engedélyköteles-e:
igen/nem (kérjük aláhúzni)
9. Rendelkezik-e jogerős építési engedéllyel:
igen/nem (kérjük aláhúzni)
10. Rendelkezik-e az elkészítéséhez és lebonyolításához szükséges projektmenedzser szervezettel,
munkatárssal:
igen/nem (kérjük aláhúzni)
11. Igényelné-e a HACS közreműködését a projektmenedzsmentben: igen/nem (kérjük aláhúzni)
Dátum:
aláírás

P ROJEKTÖTLET ADATLAP HATVAN VÁROS TOP CLLD HKFS 2014-2020
1. Projekt
1.1. A projekt megnevezése: „ANYA APA TANODA”
1.2. A megvalósító megnevezése: Szülők a Bölcsődés Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
1.3 A megvalósító székhelye: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 1.
1.4 A megvalósító képviselője: Rádai Borbála
1.5 Kapcsolattartó megnevezése: Rádai Borbála
1.6 Kapcsolattartási e-mail cím: hatvanbolcsi@gmail.com
1.7 Kapcsolattartási telefonszám: 37/342 213
2. Megvalósulás helye
irányítószám
település
3000

közterület megnevezés

hrsz

külterület/b
elterület

Hatvan

3. A projekt illeszkedése a TOP CLLD prioritásaihoz kérjük húzza alá
Kulturális fejlesztés

beruházás (építés, eszköz)

rendezvény, képzés

Közösségi fejlesztés

beruházás (építés, eszköz)

rendezvény, képzés

4. A tervezett fejlesztés rövid bemutatása (max. 500 karakter)
Cél: Elsődlegesen az a cél, hogy a kisgyermeket nevelő családok, szülők rendszeres segítséget, támogatást kapjanak
a mindennapi életükben előforduló nevelési kérdésekben. A téma szakértőivel, esetenként előadók meghívásával
biztosítsunk lehetőséget arra, hogy az érintettek más családokkal szülőkkel találkozva beszélgethessenek,
kicserélhessék tapasztalataikat.
Hagyományok:
Kapcsolódás egyéb helyi kulturális/közösségépítési fejlesztésekhez, hagyományokhoz: Más szervezetekkel,
intézményekkel együttműködve hatékonyabb lehet a megvalósítás (pl: védőnői hálózat, kórház)

5. Tervezett bekerülés költsége:
6. Rendelkezésre álló önerő:
7. Építési beruházás esetén rendelkezik-e: tervekkel:
igen/nem (kérjük aláhúzni)
8. Építési beruházás estén a tevékenység engedélyköteles-e:
igen/nem (kérjük aláhúzni)
9. Rendelkezik-e jogerős építési engedéllyel:
igen/nem (kérjük aláhúzni)
10. Rendelkezik-e az elkészítéséhez és lebonyolításához szükséges projektmenedzser szervezettel,
munkatárssal:
igen/nem (kérjük aláhúzni)
11. Igényelné-e a HACS közreműködését a projektmenedzsmentben: igen/nem (kérjük aláhúzni)
Dátum: 2016. szeptember 6.

Rádai Borbála
Szülők a Bölcsődés Gyermekekért Közhasznú Alapítvány Elnöke
aláírás

Projektötlet Adatlap Hatvan Város TOP CLLD HKFS 2014-2020
Projektmegnevezése: Jégkorong torna nyolc csapat részvételével 8-10 éves gyerekek részére.
A megvalósító megnevezése: Lélegzet Gyermek és Ifjúságvédelmi Képességfejlesztő Alapítvány
A megvalósító székhelye: 3000 Hatvan Váci Mihály út 15
A megvalósító képviselője: Berencsi László
Kapcsolattartó: Szőke Attila
e-mail cím:jegkoronghatvanban@gmail.com
Telefonszám:+36707777717
Megvalósulás helye:
3000 Hatvan Kossuth tér műjégpálya
Rendezvény
A tervezett fejlesztés bemutatása:
Cél: Az ország távolabbi városában élő gyerekek és szüleik megismertetése Hatvan városával.
Hagyományok: 2013 óta rendezzük a Totyogó jégkorong tornát 4 csapat részvételével. Ezt a rendezvényt szeretnénk ,
bővíteni, népszerűsíteni .
Kétnapos jégkorongtorna az ország különböző városaiból érkező csapatok részvételével.
A résztvevők 8 és 10 éves csapatok.
Szeged, Nyíregyháza, Zalaegerszeg, Kaposvár, Miskolc, Tát, Győr, Sopron.
Kapcsolódás egyéb fejlesztésekhez:
Hatvan városa sokat tesz a sport és a turizmus fejlesztéséért. A programban részvevő csapatok várhatóan 30-40 fővel
érkeznek az ország minden részéből. A város hírnevét növeli és a turizmus fejlődését fokozhatja egy ilyen rendezvény, hiszen
a csapatok családokkal érkeznek, és később visszatérhetnek.
Konkrét tervezett költségek:
Jégbér: 2nap 12 óra X 30 000 Ft = 360 000 Ft
Játékvezetők díja: 100 000 Ft
Orvos költség: 100 000 Ft
Mérkőzések közötti étkezés üdítők biztosítása: 180főX1200 Ft= 216000X2nap=432000 FT
Díjak, érmek: 180 db érem, szalaggal X 450 Ft/db=81000 Ft
Tervezett bekerülési költség: 1 073 000 Ft

Rendelkezésre álló önerő: 150 000 Ft
Hatvan 2016.08.23.
Készítette: Szőke Attila +36707777717 www.hatvanigigaszok.hu
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1/4

Tárgy: Fwd: Re: ötletek megküldése
Feladó: Dr. Borbás Zsuzsanna <borbas.zsuzsanna@hatvan.hu>
Dátum: 2016.08.24. 11:28
Címze : "fejes.i@aba.hu" <fejes.i@aba.hu>

-------- Továbbíto üzenet -------Tárgy:Re: ötletek megküldése
Dátum:Wed, 24 Aug 2016 10:59:59 +0200
Feladó:Robotka Tamás <robitomi@vipmail.hu>
Címze :Horváth Gabriella <horvath.gabriella@hatvan.hu>, kozosenhatvanert@hatvan.hu

Kedves Gabriella és Ferenc!
A Triton Triatlon Club Kosárlabda Szakosztálya részéről az alábbiakat javaslom:
Egy nemzetközi kosárlabdatorna megszervezése a testvér települések részvételével (a
hollandokkal már játszo unk i egy alkalommal, de gondolom máshol is van kosárcsapat) - az új
csarnok ehhez nagyszerű há eret biztosít (a most újítandó koleszban megoldo a szállás), ehhez
kapcsolódva a Kodályban modernebb palánkokat és eredményjelzőt lehetne beszerezni, illetve a
kosarasoknak egy külön szekrényt rendszeresíteni, de ha merészek vagyunk akár az 5-ösben vagy
a hatosban le lehetne parke ázni a termet, nem olcsó, de nagyon megéri... (Az új
sportcsarnokhoz: mind Veszprémben, mind Szegeden parke ás a terem és csak nemzetközi
kézilabda meccseken terí k le műanyaggal - Győrben sportpadló van és sajnos szinte az egész
csapatnak volt már térdszalag szakadása... Nem beszélve arról, hogy a parke en társas
táncversenyt is lehet rendezni, míg sportpadlón nem.)
Ezzel át is térek más ötleteimre: Pont a múlt hét végén volt egy sikeres triatlon verseny a
strandon, régebben nagy hagyománya volt a Lőrincivel közösen rendeze versenynek, most,
hogy az utak (és kerékpárút a töltésen) is megújultak/újulnak érdemes lehet a környék
településeinek bekapcsolásával (pl: Boldog, Heréd) újra nagyobb triatlon vagy duatlon versenyt
rendezni - akár úgy, mint korábban a Magyar Honvédség bevonásával.
Régebben szintén nagy hagyománya volt az exponak - nyilván ma már az internet térnyerésével
csökken a vásárok népszerűsége, de éppen ez lehet a kulcs: Hatvan logisz kailag jó helyen van,
kössük össze a mobilitást a modern technológiával rendezzünk ún. virtuális valóság expot vagy
digitális észak-dél és kelet-nyugat logisz kai börzét (i a Bosch, az új gumigyár, Fényszarun a
Samsung és a most épülő másik mul gyár valamint az új főiskolánk)!
A végére a hagyománnyal kapcsolatban: Ha logisz kailag jó helyen vagyunk akkor a néptáncra is
igaz, hogy a Galga-mente, a palóc és az alföldi valamint a mátrai tájak találkozási helye is vagyunk
illetve lehetnénk, akár szintén bevonva a testvérvárosok hagyományőrzőit is, csináljunk
táncházat vagy néptánc találkozót.
Ha a fen ekből egyszeri alakalommal csinálunk valamit akkor egy érdekes program lesz - nyilván
ez is megéri - ám ha minden évben megrendezünk egy eseményt akkor egy idő után
hagyománnyá válik. Ha többféle programot összefogunk egy időpontra pl egy hétre akkor
nevezhető fesz válnak is (lásd szaújvárosi triatlon hét).
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A néptánc mellé zene is kell(het), a kosárlabda mellé lehet foci, kézi, hoki, stb...
Remélem nem tarto am fel feleslegesen az olvasót!
Üdv! Robotka Tamás
-- Erede üzenet -Feladó: Horváth Gabriella <horvath.gabriella@hatvan.hu>
Címze : Robotka Tamás <robitomi@vipmail.hu>
Elküldve: 2016. augusztus 22. 10:27
Tárgy : ötletek megküldése

-Polgármesteri Hivatal - Hatvan

Tisztelt Robotka Tamás!
A TOP CLLD Fórum Hatvan város kulturális és közösségi terveinek infrastrukturális fejlesztése
és helyi közösségszervezés témában 2016. augusztus 10-én megtarto rendezvényen
felkérést kapo , hogy ötleteit, elképzeléseit, terveit ossza meg a szervezőkkel és ju assa el
a kozosenhatvanert@hatvan.hu
e -mail címre.
Szeretném kérni, hogy
2016. augusztus 25-én, csütörtökön 16 óráig
küldje meg a fen e-mail címre vagy a kapo iraton, szkennelve vagy kézzel megírva és a
polgármesteri hivatal címére elju atva.
Segítő együ működését sztele el köszönöm.
Horváth Gabriella

Tisztele el:

2016.09.06. 11:44

Tisztelt Cím!
A VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház (Dali) és a házban működő civil szervezetek,
klubok és szakkörök nevében, a TOP CLLD Fórum Hatvan város kulturális és közösségi
terveinek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés témában 2016. augusztus 10én megtartott rendezvényen kapott felkérés alapján az alábbi ötleteket, elképzeléseket,
terveket küldjük:
A művelődési házban összesen 11 szervezet, klub, szakkör, alkotóműhely működik,
melyek rendszeresen tartanak foglalkozásokat, összejöveteleket, programokat. Ezek
természetesen nyilvánosak.
Elmondható, hogy a művelődési ház civil közösségi szintérként is működik.
A felkérés alapján, a működés jobbá, eredményesebbé, színvonalasabbá tétele
érdekében a következőket javasoljuk:
1. Klubterem felújítása:
A teremben egykoron bár működött (évekkel korábban diszkós ház volt a
Dali). Jelenlegi formájában csak nagyon ritkán tudjuk használni. A felújítás pár
százezer forint lenne, mely eredményeként multifunkcionális helyiség jönne létre.
Jelenleg kijárattal rendelkezik az udvarra és a belső termek felé, tehát jól
hasznosítható. Felújítás után több szervezet és klub törzshelyévé válhat.
2. Üveges, hosszabb galéria felújítása
Kiváló kiállítási teremmé válhat, időszaki, vagy akár állandó tárlat
megrendezésére.
3. Nagy, színházi terem felújítása
A különböző nagy rendezvényeknek rendszeresen helyt adó színházterem belső
felújítása roppan fontossá vált
4. Tető felújítása
Az épület több helyen beázik, a régi palatető „foldozgatása” már nem
hatékony.
Célunk az, hogy a művelődési házban a civil szervezetek, klubok, szakkörök, alkotóműhelyek
számára megfelelő helyiségeket hozzunk létre. Amikor pedig nagyobb rendezvényt
szerveznek, akkor a nagy terem áll rendelkezésükre.
Bízunk benne, hogy javaslataink közül minél több megvalósítható.
Hatvan, 2016. augusztus 25.
Tompa Z. Mihály
igazgató
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Tárgy: Fwd: ötletek
Feladó: Dr. Borbás Zsuzsanna <borbas.zsuzsanna@hatvan.hu>
Dátum: 2016.08.25. 13:21
Címze : "fejes.i@aba.hu" <fejes.i@aba.hu>

-------- Továbbíto üzenet -------Tárgy:ötletek
Dátum:Thu, 25 Aug 2016 12:23:22 +0200
Feladó:Óvoda Varázskapu <varazskapuovi@gmail.com>
Címze :kozosenhatvanert@hatvan.hu

Tisztelt Cím!
Zsuzsával egyeztetve a következő ötleteket szeretnénk küldeni a "Hatvan Jókai ú Óvodáért
Alapítvány" és a Hatvani Varázskapu Óvoda nevében:
1. Képzés szervezése
ERANGER KFT
www.eranger.hu
Mentálhigiénés tréning
Stresszkezelés, lelki egészség
Licskai Gergő
06/30 650 82 19
Képzés száma: 23/195/2015
(Ajánló a honlapjukról:

"Tréningek - Stresszkezelés, lelki egészség
Gyakoriak munkahelyén a stresszhelyzetek?
Sok a nega v gondolata vagy kollégái nega vak?
Oldani akarja csapatában a feszültségeket, vagy meg akarja előzni kollégái kiégését?
Ha igen, akkor ismerje meg stresszkezelő tréningjeinket.
Ajánljuk Önnek, ha szeretné
csökkenteni saját és kollégái feszültségszintjét, megelőzni a kiégési szindróma, a tes -lelki
betegségek kialakulását, a jó közérzet biztosításában növelni az egyének saját felelősségét,
ak vitását.
felismerni korán a stressz-szignálokat, mérni és elemezni a saját és kollégáinak
feszültségszintjét, csökkenteni a munkahelyi és egyéb stresszhatásokat.
elsajá tani csapatával a feszült helyzetek, a stressz kezelésének hatékony módszereit,
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eszközeit, tudatosítani a megküzdési erőforrásokat, védőfaktorokat, erősíteni a „tanult
sikeresség”, a „győzelemre esélyes” személyiségjegyeket, amelyekkel fokozhatják
személyes és szakmai eredményességüket, erősíthe k egészségüket, kapcsolataikat."
Forrás: h p://www.csapatepito-treningek.hu/vallala -treningek.html )

2. Óvodai játszótért felújítása
A játszótéren óvodásoknak szervezhető programok megszervezésének színhelye lehetne
Óvodák közö együ működések alkalmával a gyermekeknek közösségi tér az udvari játszótér
Intézmények jó gyakorlatának bemutatásakor a gyermekek játékának helyszíne
3 éves kortól kötelező óvodáztatás - az érinte szülőkkel, gyermekekkel. az óvoda vonzóvá tétele
érdekében - szabadtéri programok szervezése

Tisztele el:
Varsányiné Kondek Mónika
óvodavezető
Hatvani Varázskapu Óvoda
3000 Hatvan, Jókai u. 9.
tel: 06/37 342-203
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Tárgy: Fwd: Fwd: Re: ötletek
Feladó: Dr. Borbás Zsuzsanna <borbas.zsuzsanna@hatvan.hu>
Dátum: 2016.08.26. 8:44
Címze : "fejes.i@aba.hu" <fejes.i@aba.hu>

-------- Továbbíto üzenet -------Tárgy:Fwd: Re: ötletek
Dátum:Thu, 25 Aug 2016 15:19:23 +0200
Feladó:Horváth Gabriella <horvath.gabriella@hatvan.hu>
Címze :kozosenhatvanert@hatvan.hu

Kedves Zsuzsi!
Ismételten átküldöm az érkeze ötleteket.
Horváth Gabi
-------- Továbbíto üzenet -------Tárgy:Re: ötletek
Dátum:Thu, 25 Aug 2016 15:15:55 +0200
Feladó:Lazányi, Jánosné <hatvan@rakliga.hu>
Címze :Horváth Gabriella <horvath.gabriella@hatvan.hu>

Most hirtelen így tudom.
Hatvani Alapszervezet és Segítő Szolgálat

Tisztelt Horváth Gabriella!

Ígéretemhez híven küldöm a TOP CLLD Fórum Hatvan város kulturális és közösségi terveinek
infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés témához kapcsolódó ötleteimet:
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Városunk kulturális és közösségi tereinek fejlesztése és erősítése érdekében nagy szükség lenne
egy Civil Házra, ahol helyt kaphatnának a civil szervezetek, hogy a közösséget erősítő
programjaikat könnyebben meg tudják valósítani.

Csak ha az Alapszervezetünk példáját nézem:

Szükség lenne a Civil Házon belül egy tankonyhára, ahol a daganatos betegek táplálkozási
tanácsokat kaphatnának szakképze diete kustól (Fakanál klub), továbbá olyan helyiség(ek)re,
ahol egyéb klubfoglalkozásoknak is helyt tudnánk adni, mint pl.: a Kézműves klub, Filmklub, he
rendszerességgel most is működő Teremtornánk, Stresszoldó klubunk.

A Hatvani Alapszervezet és Segítő Szolgálat minden évben megszervezi a kommunikációs
tréninget Heves Megyei Alapszervezetek vezetőinek, kétévente szintén a Heves megyei
Alapszervezetek leendő önkénteseit képezzük ki városunkban. A képzés célja: a résztvevőknek
olyan ismereteket adni, amelyek segí k őket a daganatos betegek lelki támogatásában, kórházi
beteglátogatóként vagy az alapszervezet munkájában segítőként hasznosíthatják.

Segítő Szolgálatunknak nagy szüksége lenne egy olyan helységre is, ahol napi szinten tudja
egyéni beszélgetésre fogadni betegtársait vagy családtagjait.

Azért is jó lenne a Civil Ház, mert egy helyen megvalósíthatnánk elképzeléseinket.

Fontosnak tartjuk a mozgást.
Bővíteni lehetne a Fitnesz park gépeit, ki lehetne alakítani egy futópályát, ahol kedvükre
mozoghat ﬁatal és idősebb korosztály.
Épületen belül ki lehetne alakítani egy olyan területet, ahol fel lehetne állítani ping-pong vagy
csocsó asztalt, és akár kisebb versenyeket is lehetne szervezni tartalmas szabadidő eltöltése
érdekében.

Hatvan és kistérségben sok Egészségnapot szervezünk, felvilágosító előadásokat tartunk
iskolákban, nyugdíjas klubokban, öregek o honában. Ezek is közösségi programok, ezekhez
viszont szükség lenne új eszközökre is, mert a meglevők az évek során eléggé elkoptak.
Eszközöknél gondolok a mell- és here önvizsgálat mulázsra, PSA szűrőgépre, PSA tesz csíkokra
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Felvetem még az Alkotóház ötletét is ahol az ügyes kezű ﬁataljaink és az idősebb korosztály is
megtalálhatná kedvére való szabadidő eltöltésének lehetőségét.

Köszönjük meg sztelő bizalmukat szervezetünk irányába és a sikeres együ működés
reményében sok sikert kívánok a pályázat elnyeréséhez!

Üdvözle el:
Lazányi Jánosné
A Magyar Rákellenes Liga
Hatvani Alapszervezetének
és
Segítő Szolgálatának vezetője

Hatvan, 2016. augusztus 24.

2016. augusztus 25. 15:03 Horváth Gabriella írta, <horvath.gabriella@hatvan.hu>:

--
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TÉMA MEGNEVEZÉSE

TEMATIKUS ADATLAP
TOP CLLD Fórum Hatvan város kulturális és közösségi terveinek
infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés

Témával kapcsolatos kérdések

Témával kapcsolatos észrevételek

Témával kapcsolatos javaslatok:

NINCS

NINCS

Városunk kulturális és közösségi tereinek fejlesztése és erősítése érdekében nagy szükség lenne
egy Civil Házra, ahol helyt kaphatnának a civil szervezetek, hogy a közösséget erősítő
programjaikat könnyebben meg tudják valósítani.
Csak ha az Alapszervezetünk példáját nézem:
Szükség lenne a Civil Házon belül egy tankonyhára, ahol a daganatos betegek táplálkozási
tanácsokat kaphatnának szakképzett dietetikustól (Fakanál klub), továbbá olyan helyiség(ek)re,
ahol egyéb klubfoglalkozásoknak is helyt tudnánk adni, mint pl.: a Kézműves klub, Filmklub,
heti rendszerességgel most is működő Teremtornánk, Stresszoldó klubunk.
A Hatvani Alapszervezet és Segítő Szolgálat minden évben megszervezi a kommunikációs
tréninget Heves Megyei Alapszervezetek vezetőinek, kétévente szintén a Heves megyei
Alapszervezetek leendő önkénteseit képezzük ki városunkban. A képzés célja: a résztvevőknek
olyan ismereteket adni, amelyek segítik őket a daganatos betegek lelki támogatásában, kórházi
beteglátogatóként vagy az alapszervezet munkájában segítőként hasznosíthatják.
Segítő Szolgálatunknak nagy szüksége lenne egy olyan helységre is, ahol napi szinten tudja
egyéni beszélgetésre fogadni betegtársait vagy családtagjait.
Azért is jó lenne a Civil Ház, mert egy helyen megvalósíthatnánk elképzeléseinket.
Fontosnak tartjuk a mozgást. Bővíteni lehetne a Fitnesz park gépeit, ki lehetne alakítani egy
futópályát, ahol kedvükre mozoghat fiatal és idősebb korosztály. Épületen belül ki lehetne
alakítani egy olyan területet, ahol fel lehetne állítani ping-pong vagy csocsó asztalt, és akár
kisebb versenyeket is lehetne szervezni tartalmas szabadidő eltöltése érdekében.
Hatvan és kistérségben sok Egészségnapot szervezünk, felvilágosító előadásokat tartunk
iskolákban, nyugdíjas klubokban, öregek otthonában. Ezek is közösségi programok, ezekhez
viszont szükség lenne új eszközökre is, mert a meglevők az évek során eléggé elkoptak.
Eszközöknél gondolok a mell- és here önvizsgálat mulázsra, PSA szűrőgépre, PSA tesz csíkokra
stb.
Felvetem még az Alkotóház ötletét is ahol az ügyes kezű fiataljaink és az idősebb korosztály is
megtalálhatná kedvére való szabadidő eltöltésének lehetőségét.

Dátum: 2016.09.02
Lazányi Jánosné elnök
aláírás

(www.lelemenyeshoseink.hu)

Elektronikus programűrlap
Bemutatkozás
A program címe:
Kérjük, hogy rövid, lényegre törő címet adjatok a munkátoknak, mely kreatív és egyedi.

Hatvan egyik h

Hatvan egyik hőse nyomában: a város növényorvosa

A programot benyújtó közösség neve:

HATVANI ÖTÖ

HATVANI ÖTÖS SULI CSAPATA

Mutassátok be röviden a közösségeteket!
Hányadik osztályba jártok? Mi köt össze benneteket? Mi a közös érdeklődésetek? Korábban
kutakodtatok-e a saját településetek történetével, hagyományaival kapcsolatban? (ha igen mi
volt az)
A hatvani ötös suli csapata: Misku Bettina, Bodnár Csenge, Gáspár Gréta. Mindhárman a
Hatvani 5. Számú Általános Iskola 7.a osztályos tanulói vagyunk. Szeretünk ebbe az iskolába,
osztályba járni, jól érezzük magunkat itt. Az osztálytársainkkal és a tanárainkkal is jó a
kapcsolatunk, mindent meg tudunk beszélni egymással. Mindhárman szeretünk sportolni, a
testnevelés órákon a kedvencünk a kézilabda, mivel ez egy igen jó csapatsport.
A leleményes hőseink pályázatról tanárunktól, Sisáné Dósa Évától hallottunk. Mivel
mindhármunkat érdekel a történelem, szívesen jelentkeztünk rá. Eddig még nem
foglalkoztunk ilyen témájú feladattal, de városunk történelme és a környezet védelme olyan

ügy, ami mindhármunkat érdekel. Így örülünk neki, hogy általunk egy kézzelfogható projekt
ötlete valósulhat meg ebben a témakörben.

Előkészítés
Ki a Ti helyi hősötök?
Kit gondoltok példaképnek a településeteken, városrészeteken!
Nagy Lász

Nagy László választottbíró (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Választottbíróság),
növényorvos szaktanácsadó, igazságügyi szakértő

Mutassátok be a „Leleményes hősötöket” a róla összegyűjtött információk
segítségével!
Miért gondoljátok, hogy tevékenysége a mai napig jelentős a településeteken?
A kiválasztott példakép névjegye:
Nagy László
választottbíró
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Választottbíróság
növényorvos szaktanácsadó, igazságügyi szakértő
Cím: 3000 Hatvan Kisfaludy u. 60.
tel.: 06-37-737528; Mobil: 06-20-411 0298
E-mail: nl60@freemail.hu
miszk adatlap
Kiválasztott
példaképünk:
Kiváló
növényorvos. Bár
nyugállományba
vonult
kormánytisztviselő, de változatlan lendülettel végzi munkáját. Városunkban közismert
személyiség, „növényes” Nagy Lászlóként ismerik. Több mint 40 éve a növényvédelem
szolgálatában, ezen belül több mint 20 éve az igazságügy szolgálatában áll. Régóta
igazságügyi szakértő az egész országban növénytermesztés, kertészet és növényvédelem
területén. 2013-ban választottbíró mandátumot kapott 5 évre a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamarában. Ezen kívül megyei és országos küldött.
2014-ben a város közterületi parkjainak növényvédelmét társadalmi munkában irányította.
Ilyen virágos még soha nem volt a város. Az országos zsűri által odaítélt Arany Rózsa díjat
kapott Hatvan. Saját kertje már ötször nyert a Tiszta Virágos Hatvanért pályázaton. Utoljára
2014-ben kapott miniszteri elismerő oklevelet a Magyarország legszebb konyhakertje
pályázaton.
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Heves Megyei vezetőségi
tagjaként most is végzi a növényvédelmi felnőttoktatást. Elmondása szerint már közel 1000
főt oktatott növényvédelemre azzal a céllal, hogy hallgatói a nagyobb kockázatú növényvédő
szerek felhasználásához kaphassanak hatósági engedélyt.
Aktívan közreműködik az allergiát okozó parlagfű mentesítésben, felderítésben. Megyei
növényvédelmi felügyelőként a hatóság eszközeivel harcolt a kötelességéről megfeledkező
földművesek ellen. Most a meggyőzés eszközeit alkalmazza.
Hős jelöltünk már diák korában is honismereti szakkörösként tevékenykedett a hatvani Bajza

József Gimnáziumban. Ennek köszönheti, hogy épségben sikerült megmenteni egy saját
kertjében lévő 3500 éves bronzkori leletet, ami a hatvani kultúra létezésének ékes
bizonyítéka.
A
Hatvany
Lajos
Múzeum
állandó kiállító termében láthattuk az eredeti cserépedényeket és az erről szóló
tablót. Olvashattunk róla a hatvani gimnázium öregdiákjainak aranykönyvében is.
Egyik alapító tagjaként, -a polgárosodás érdekében- 1994. decemberében létrehozzák
a Hatvan Közművelődéséért Alapítványt, ami jelenleg is aktívan működik. Alapító tagok:
Nagy László, Monok Mihály, dr. Szabó Gábor, Szelei Béla, Fehérné L. Mária, Bodó Péter.
A szezonban gyakran hívják telefonján a növényvédelmi szaktanácsot kérők, de személyesen
is sokan keresik, akiknek meggyűlik a baja a növényi károsítókkal. Benne van az országos
szaktanácsadói névjegyzékben, a szakterületei: szántóföldi növénytermesztés, kertészet
(zöldség-,gyümölcs-, dísznövény-, gyógynövény- és faiskolai termesztés) ökológiai
gazdálkodás, integrált termesztés, növényvédelem.
Nagy Lászlót először a Hatvan Televízióban készült interjújából, majd a HatvanOnline
Internetes hírportál cikkéből és a plakátokról: 1, és 2, valamint a facebook
oldalán elérhető, tevékenységével kapcsolatos bejegyzések alapján ismerhettük meg.
A vele való személyes beszélgetés alkalmával bemutatta okleveleit, kitüntetéseit. Pályafutása
során háromszor is kapott miniszteri kitüntetést. Ez a legmagasabb szakmai elismerés.
Láthattuk a kertjében található bronzkori cserépedény leletek másolatát is az eredeti feltárás
helyén.
Végigjártuk a díjnyertes kertjüket, mely több alkalommal nyerte el a Tiszta, Virágos
Hatvanért címet. A kertről készült bemutatkozó videót is készített.
Hősünk drótkötélpályája is irigylésre méltó! Óriási élmény volt számunkra
kipróbálni! Elmondása szerint a munkahelyi adrenalin szint pótlására építette a kertjében.
Magyarország
harmadik
leghosszabb
kötélpályája: 265
m
hosszú.
Nagy László életútja számunkra is követésre méltó. Kitartással végzi munkáját, és látszik
rajta, hogy örömét leli abban, amit csinál. Kívánunk neki és családjának hosszú életet, és jó
egészséget!

Kezdeményezések tervének bemutatása
Mutassátok be szerintetek hogyan lehet ma a helyi hős nyomába lépni!
1. Mi az, ami hasznára válna a településeteknek?
2. Hogyan ösztönöznétek összefogásra a körülöttetek élőket, hogy megvalósuljon az
ötletetek?
3. Milyen folyamatokat indítanátok el a településeteken élők között, hogy „párbeszédek”
jöjjenek létre?
Hősünk nyomán az alábbi projekteket tartjuk megvalósíthatónak:
1. Óvjuk virágos városunkat!
2. Parlagfű mentes Hatvanért

3. Madarak etetése télen
4. Múltunk emlékeinek gyűjtése, megőrzése
Hősünk példáján keresztül is láthatjuk, mennyire fontos a tiszta, rendezett környezet. Nem
csak a testnek, hanem a léleknek is fontos, hogy mi vesz minket körbe. Egy szép kert, egy
rendezett utca vagy park öröm az ember számára rohanó világunkban. Városunk több díjat is
elnyert már a virágosítással kapcsolatban, így különösen fontos ezt az elköteleződést széles
körben is hirdetni. Már iskolás korban fontos, hogy a gyerekek konkrét példákat, helyi
megmozdulásokat, cselekvési terveket lássanak. Ezekből kiindulva, az itt élők is
bekapcsolódnának a projektekbe, így szélesebb körben is valóra válna az összefogás.
Ötleteinkbe, projekt elképzeléseinkbe a város többi általános iskoláját is szeretnénk bevonni.
A gimnáziumi diáktestületek példájából kiindulva egy, a város általános iskoláit magába
foglaló közösséget hoznánk létre. Az iskolások, tanárok, helyi szakemberek és segítők minden
hónapban találkoznának és egy adott téma (pl ünnepek, iskolai rendezvények,
hagyományőrzés…) alapján
megvitatnánk elképzeléseinket,
ötleteinket.
Közös
kirándulásokat, versenyeket szerveznénk. Saját városunk - gyakran kevéssé ismert természeti
értékeinek – megismerése, megismertetése, a környezet védelme fontos feladat napjainkban.
Úgy gondoljuk, hogy erre már igen fiatal kortól fel kell hívni a figyelmet. Leleményes hősünk
jó példa erre, hiszen a környezetünk, lakóhelyünk közvetve saját magunk megismerésére is
sarkall.

Fogalmazzátok meg, mi a célja a kezdeményezéseteknek, amit kidolgoztatok,
és mutassátok be, hogyan valósítanátok (vagy valósítottátok) meg!
A fent felsorolt kezdeményezések közül a 4. pontot dolgoztuk ki részletesebben.
Múltunk emlékeinek gyűjtése, megőrzése
Hatvan város múltjában egy igen nagy lépést tettünk visszafelé. Egészen pontosan a
bronzkorig utazunk vissza. Településünk már ebben az időben lakott volt. Milyen lehetett az
élet akkoriban? Mit csinált, hogyan élt a bronzkori hatvani lakos? Szeretnénk ezt az időszakot
jobban megismerni és megismertetni a környezetünkkel.
Projektünk célja városunk történelmének korai szakaszának megismertetése. Emellett pedig
az iskolai közösség fejlesztést szeretnénk előmozdítani.
Lakóhelyünk történelmének jobb megismerését az alábbi formában képzeljük el:




Honismereti szakkör létrehozása: Németi Gábor középiskolai tanárnak
hagyományteremtő szakköre volt (az 1970-80-as években). Ezt a nagyszerű
kezdeményezést szeretnénk feleleveníteni iskolánkban és utána ezt a tevékenységet
kiterjeszteni a többi hatvani általános iskolára is. Különös tekintettel arra, hogy segítő
tanárunk tájékoztatott minket arról, hogy iskolánkban régebben már működött hasonló
szakkör városunk díszpolgára, Dr Molnár Lajosné áldozatos munkája révén. A
szakkörben sok gyermek szerzett ismereteket hon-és népismeretből.
Ismert hatvani és Hatvan környéki régészeti lelőhelyek megtekintése: a helyi
lakosság által ismert régészeti lelőhelyek (például: strázsahegyi bronzkori földvár,
Hatvan-nagygombosi római őrtorony) környékére kirándulások szervezése szakavatott
„idegenvezetők” segítségével. Utunk kiemelkedő pontja lenne leleményes hősünk,
Nagy László leleteinek megtekintése. Többszöri találkozásunk után biztosak vagyunk





benne, hogy személye garancia arra, hogy színes, érdekfeszítő előadásmódjával
segítségünkre lesz a téma alaposabb megismerésében.
„Rostán a múltunk emlékei”: felhívást intéznénk a hatvani oktatási intézmények
diákjaihoz, hogy kutassák fel az otthonukban fellelhető, múltat idéző tárgyakateszközöket, fényképeket, írásos dokumentumokat. Az iskolába behozott emlékeket a
Hatvany Lajos Múzeum szakembereinek közreműködésével „szűrnénk meg”. A
kiválasztott tárgyakból kiállítást rendeznénk, melynek a Múzeum adna otthont.
A hatvani kultúra napja

A régészeti lelőhelyek megtekintése után a Hatvany Lajos Múzeumban kerülne
megrendezésre a Hatvani kultúra napja rendezvény. Több program is megvalósulna:
1.
2.
3.
4.

vetélkedők: TOTO feladatsor, kidolgozandó feladatok, képfelismerés, vaktérkép
Előadások: helytörténész, régész előadása a témával kapcsolatban
bronzkori élet: agyagozás, ékszerkészítés, ételek kemencében való elkészítése.
rajzpályázat

A verseny a túrán látottak-hallottak és az előre megadott irodalom alapján zajlana. A kérdések
kidolgozásában a múzeum dolgozói segítenének.
Az előadások mellett kézműves feladatok is várnák a gyerekeket. A bronzkori
agyagművesség bemutatására agyagművest (fazekast) kérnénk fel. A Nagy László leleteit
másolatban elkészítő Nádasdi József lenne a segítségünkre.
A rajzpályázat „Vissza a múltba. Élet a bronzkori Hatvanban” címmel kerülne kihirdetésre. A
beérkező rajzokból kiállítást is szerveznénk.
Mivel a hatvani kultúra területileg széles elterjedésű volt, így meghívnánk más olyan
településeket is, akik ezen korból való emlékekkel rendelkeznek. A kapcsolatteremtés esetleg
további, a jövőben megvalósuló terv elindulását idézhetné elő (pl közös, több helyszínes
rendezvények, előadások, iskolai programok szervezése). Akár még egy dokumentumfilm
forgatására is sor kerülhetne.
Turisztikai szempontból nagy jelentőségű lenne egy-akár ideiglenesen is kialakított- interaktív
bronzkori falu rekonstrukció a százhalombattai régészeti parkhoz hasonlóan.
Városunk korai története is már számtalan elképzelés megvalósítására alkalmas. Projektünk
egy ötlet ennek a véghez viteléhez.

Mutassátok be részletesen a programot!
Ezek szerint haladjatok:
1.
2.
3.
4.

Hogyan született meg az ötlet?
Mit szeretnétek vele elérni?
Hogyan szeretnétek elérni a kitűzött célokat?
Miben tudnak segíteni a helyi közösségek, a helyi emberek?

4. MÚLTUNK EMLÉKEI GYŰJTÉSE, MEGŐRZÉSE
1. Hősünk, Nagy László életútját megismerve nagyon sok ötlet jutott az eszünkbe. Ebből
egyet választottunk ki, hogy részletesen bemutassuk azt. Nagyon érdekesnek találtuk a
bronzkori lelet történetét. Úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan téma, ami felkelti a fiatalok
érdeklődését. Hatvan városa mindig is fontosnak tartotta a múlt emlékeinek megőrzését.

Ennek nagyszerű példája a Nagy László kertjében megtalált és bemutatott 3500 éves
bronzkori sír együttes. A szőlőtelepítés közben előbukkant régészeti leleteket az egri múzeum
régészei szakszerűen feltárták a Bajza Gimnázium diákjainak segítségével. Nagy László
lelkiismeretességének köszönhetően így az utókor számára is fennmaradt a Hatvani kultúra
egyik egyedülálló temetkezése. Az Ő kezdeményezésére elkészült hiteles
műtárgymásolatoknak köszönhetően pedig a mai napig átélhető múltunk egyik jelentős
fejezete.
Örömmel tettünk eleget Hősünk meghívására, hogy személyesen is tekintsük meg lakóhelyét.
Sétánk során arra gondoltunk, hogy mi is azt az utat tesszük meg, mint a bronzkori emberek
pár évezreddel ez előtt, ő nyomukban járunk. Igazi élmény volt megszemlélni a leleteket. Az
edényeket kézbe is vehettük, közelebbről megtekintve őket. Még a kilátóra is felmásztunk! A
kilátás nagyon szép innen, nem véletlen, hogy a hatvani kultúra embere temetkezési helyének
választotta ezt a területet.
Jól éreztük magunkat, sok hasznos információt tudtunk meg. Túránkon részt vett segítő
tanárunk és a kapcsolattartónk is. Erről a látogatásról több fénykép is készült.
A projekt megvalósítsa érdekében többször is találkoztunk, hogy megvitassuk
elképzeléseinket.
Leleményes Hősünkkel és segítő tanárunkkal is tartottunk megbeszéléseket, és hárman is
többször összeültünk, hogy projektünket kidolgozzuk. Először is feltettük a kérdést
magunknak. Mi, általános iskolai diákok mit tudnák tenni, mivel tudnánk hozzájárulni
múltunk örökségének védelméhez? Az iskolában és azon kívül milyen lehetőségeink lennének
céljaink megvalósításához? Kikhez fordulhatnánk segítségért? Ötleteink-terveink megvitatása
után elkezdtük projektünk kidolgozását.

2. Projektünkben több ötletünk kerülne megvalósításra. A hatvani kultúra néven, a
történészek, régészek számára jól ismert korszakot szeretnénk a helyiekkel jobban
megismertetni. Nagy László örökségvédelmi tevékenysége ma is példaként állítható a helyi
lakosság elé, hiszen akár a saját lakóhelyünkön is találhatunk régészeti leleteket, melyeket be
kell jelentenünk az illetékes hatóságnak. Rajtunk is múlik, hogy régészeti örökségünkből
mennyi marad az utókor számára. Emellett szeretnénk korosztályunk figyelmét is felkelteni,
cselekvésre bírni őket.
A rendezvényeken túl a város többi iskolájában, a történelem iránt érdeklődő gyerekeket
szeretnénk egy közösségbe vonni.
3. A kitűzött célokat több szereplő által gondoljuk megvalósítani. Együttműködési
megállapodást kötnénk a Hatvany Lajos Múzeummal, ahol a hatvani kultúra kiállítási
leletei tekinthetők meg.
Az ott dolgozók segítségével még alaposabb ismereteket szereznénk a korról. Már projektünk
előkészületében a segítségünkre volt Kordé Nóra, történész-muzeológus és Kovácsné Lénárt
Éva múzeumpedagógus. Emellett megtekintettük a Hatvani kultúráról szóló kiállítást is, mely
során részletes előadást is meghallgattunk a kiállítási tárgyakkal kapcsolatban.
Hatvan Város Önkormányzatát is megkeresnénk projektünk megvalósításának
elősegítésére, mivel a Testület számára kiemelkedően fontos a hagyományőrzés és a közösség
teremtés. Hatvan Város Közös Önkormányzati Hivatal, falrészlete is erre utal.
Felvennénk a kapcsolatot helytörténettel foglalkozó lakosokkal, mivel nekik is igen
széleskörű ismereteik vannak városunkról.

Leleményes hősünk is számtalan jó ötlet forrása volt, így céljaink elérésében az ő további
javaslatait is szívesen fogadnánk.
Iskolánk is maximálisan projektünk megvalósítása mellett van. Igazgatónk, Kalcsó Mária
nagy lelkesedéssel fogadta.
A többi iskola tanulói is részt vennének a program megvalósulásában. Honismeretei szakkör
és összevont iskolai találkozók keretében beszélnénk meg ötleteinket. A szülőket,
családtagokat is bevonnánk, véleményüket szívesen meghallgatnánk.
4. Nem csak egy-egy intézmény tud segítséget nyújtani egy-egy projekt elkészítése során.
Hiszen a helyi közösségek, emberek szerepe is óriási. Elég csak a nagyszülőkre gondolnunk,
mennyi történetet, saját tapasztalatot, élményt tudnak megosztani velünk. A helyi közösségek
a hátteret biztosítják. Több olyan közösség is van a városunkban, akik segítségünkre lehetnek
elképzeléseink megvalósításában. Sokan vannak városunkban, akik annak múltját kutatják.
Projektünkre visszatérve a helyi lakosság felelősségteljes és törvénytisztelő magatartással tud
segíteni múltunk emlékinek megőrzésében, melyben példaként állhat előttük Nagy László
tevékenysége. A lakosság hatékony közreműködésével valósítjuk meg a múltidéző tárgyak
iskolai begyűjtését is.
A „Rostán múltunk emlékei” felhívás során éppen a helyieket szeretnénk cselekvésre bírni
azzal, hogy kutassanak, nézzenek szét, kommunikáljanak egymással. Úgy gondoljuk, hogy
minden családnak megvan a saját története, amit szeretne megosztani másokkal is. Ehhez
azonban meg kell szólítanunk egymást. Így pedig egy konkrét, kézzel fogható eredményre
juthatunk. Ez a projekt szerintünk ebben tud segítséget nyújtani a helyi közösségek, emberek
számára.
Hatvan, 2015.02.10.
A hatvani ötös suli csapata

Amennyiben készítettetek prezentációt, kisfilmet, hanganyagot, stb., amit
szeretnétek megosztani, másoljátok ide a linkeket! *
Minden általunk készített digitális anyag (kép, videó, egyéb szöveg) a pályázati egységek szövegében,
hivatkozással érhető el.
A hivatkozások megnyithatóak a Ctrl billentyű lenyomva tartásával majd a kékkel szedett részekre
történő kattintással.

Biztonsági mentés
https://drive.google.com/file/d/0BwKPntiMsspsSnc0UU9hYUtPS04tRG1FY0s1RlZCV3p0Q3lv/view?us
p=sharing

PROJEKTÖTLET ADATLAP HATVAN VÁROS TOP CLLD HKFS 2014-2020
1. Projekt
1.1. A projekt megnevezése: Közösségi terem kialakítása
1.2. A megvalósító megnevezése: Új-hatvani Szent István Alapítvány
1.3 A megvalósító székhelye: Hatvan, Bajcsy Zs. út 2A
1.4 A megvalósító képviselője: Bagi Miklós
1.5 Kapcsolattartó megnevezése: Bagi Miklósné
1.6 Kapcsolattartási e-mail cím: pirosalma@gmail.com
1.7 Kapcsolattartási telefonszám: 30/556-7182
2. Megvalósulás helye
irányítószám
település

közterület megnevezés

hrsz

3000

Bajcsy Zs. út

2A

Hatvan

külterület/b
elterület

3. A projekt illeszkedése a TOP CLLD prioritásaihoz kérjük húzza alá
Kulturális fejlesztés

beruházás (építés, eszköz)

rendezvény, képzés

Közösségi fejlesztés

beruházás (építés, eszköz)

rendezvény, képzés

4. A tervezett fejlesztés rövid bemutatása (max. 500 karakter)
Cél: egy adott terem alkalmassá tétele közösségi rendezvények megtartására (gyerek foglalkozások, filmvetítések,
előadások stb.)
Hagyományok:
Kapcsolódás egyéb helyi kulturális/közösségépítési fejlesztésekhez, hagyományokhoz:

Konkrét tervezett költségek: festés, burkolás, fűtés kialakítás, villanyszerelés, berendezés

5. Tervezett bekerülés költsége:
4.600.000.- Ft
6. Rendelkezésre álló önerő:
7. Építési beruházás esetén rendelkezik-e: tervekkel:
igen/nem (kérjük aláhúzni)
8. Építési beruházás estén a tevékenység engedélyköteles-e:
igen/nem (kérjük aláhúzni)
9. Rendelkezik-e jogerős építési engedéllyel:
igen/nem (kérjük aláhúzni)
10. Rendelkezik-e az elkészítéséhez és lebonyolításához szükséges projektmenedzser szervezettel,
munkatárssal:
igen/nem (kérjük aláhúzni)
11. Igényelné-e a HACS közreműködését a projektmenedzsmentben: igen/nem (kérjük aláhúzni)
Dátum: Hatvan, 2016. 09. 12.
Bagi Miklós
aláírás

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület Hatvani Áldozatsegítő Iroda
kapcsolódása a „Hatvan város kulturális és közösségi tereinek
infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés” témához.

Témával kapcsolatos észrevételek
A tájékoztatásukban szereplő témát, annak céljait megvizsgáltuk.
Megállapítottuk, hogy Egyesületünk alapelvei, tevékenysége, célja számos
ponton tud kapcsolódni meghirdetett programjukhoz, amellyel segíthetjük a
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) sikeres elkészítését és a Hatvani
Kultúráért Akciócsoport sikeres, hatékony munkáját.
Egyesületünk tevékenységének fontos alapfeltétele, a közösségi tartalmú
stratégiák kialakításában való részvétel, az integrált közösségfejlesztés, hogy
szolgáltatásainkról tudatos módon a legtöbb lakos tájékoztatást kapjon.
Számunkra is fontos cél Hatvan város lakosságának közösségszervezése,
formálása, aktivitásának növelése.
Témával kapcsolatos javaslatok
Az iroda megalakulása, szolgáltatásai
A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület a bűnözés, bűncselekmények áldozatainak
támogatására és bűncselekmények megelőzésére alapított szervezet. Az
Egyesület 2000 januárjában nyitotta meg áldozatsegítő irodáját Hatvanban. Az
Iroda, működésének megkezdése óta 16 éve, megszakítás nélkül fogadja azokat
a bajba jutott személyeket, akik bűncselekmények áldozatai lettek. Hatvanból és
a környékbeli településekről is fölkeresik az irodát. Segítséget nyújtunk az
áldozatok és hozzátartozóik részére. Tájékoztatást adunk az áldozatsegítő
szolgáltatások igénybevételeinek föltételeiről. Pszichológiai tanácsadást, jogi
segítséget, mediáció lehetőségét biztosítjuk. Anyagi támogatást nyújtunk.
Önsegítő csoportokat szervezünk. Segítséget nyújtunk személysérüléses
közlekedési balesetek vétlen áldozatainak. Esetmegbeszélést szervezünk
szakemberek részére. Szolgáltatásaink díjmentesek.

Szolgáltatásaink kapcsolódása a programhoz
Tájékoztató előadások megtartása az áldozatsegítés témakörében. Oktatási
nevelési intézményekben dolgozók, tanulók számára. Időseket ellátó
intézményekben. Szociális intézmények részére. Egészségügyi dolgozók
elsősorban védőnők részére. Más alapítványok, civil szervezetek részére.
Városi szintű szakmai konferencia szervezése az áldozatsegítés témakörében,
vagy például kriminológia jellegű előadássorozat megtartása.
Éves szakmai évértékelő szakmai fórum tagjaink és az irodát segítő helyi
munkacsoport részére. Elismerő bronzplakettek, oklevelek, tárgyi jutalmak
átadása, ünnepi ebéddel egybekötve.
Kiadvány szerkesztése a helyi áldozatsegítés ismertetéséről,
információkkal 30 oldalas terjedelemben, 300 példányszámban.

hasznos

Egyesületi reprezentációs csomag elkészítése tagtoborzás, tagságunk bővítése
céljából. Az Egyesület logójával ellátott papírtasak, benne tollal, szórólapokkal
és az említett kiadvánnyal, füzettel.
Kiállítás szervezése a magyarországi áldozatsegítés 27 éves történetét
bemutatva. Időszakos vagy egész éves.
Nagyméretű plakátok elkészítése, elhelyezése a városi intézményekben.
Témával kapcsolatos kérdés
Egyesületünk anyagi támogatásokból, felajánlásokból, tagdíjból, elnyert
pályázatokból biztosítja működését. A Hatvani iroda egész évben folyamatosan
fogadja ügyfeleit, amelynek működési költségeit és az irodavezető munkabérét
és járulékait az Egyesület biztosítja költségvetéséből. A pályázat irányulhat-e az
irodavezető munkabérére és járulékaira valamint az iroda működési költségeire?

Hatvan, 2016. 08. 17.
Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület
Hatvani Áldozatsegítő Iroda
Bódi Tamás

P ROJEKTÖTLET ADATLAP HATVAN VÁROS TOP CLLD HKFS 2014-2020
1. Projekt
1.1. A projekt megnevezése: Sérült (fogyatékos) emberek évenkénti találkozója
1.2. A megvalósító megnevezése: Észak-Magyarországi Sclerosis Multiplex Egyesület
1.3 A megvalósító székhelye: 3000 Hatvan, Hegyalja út 25.
1.4 A megvalósító képviselője: Nagyné Siraky Szilvia
1.5 Kapcsolattartó megnevezése: Nagyné Siraky Szilvia
1.6 Kapcsolattartási e-mail cím: sirakyszilvia@gmail.com
1.7 Kapcsolattartási telefonszám: 70/930-4161
2. Megvalósulás helye
irányítószám
település

közterület megnevezés

3000
3000

gyermekfoglalkoztató
Bátor Tábor

Hatvan
Hatvan

hrsz

külterület/b
elterület

3. A projekt illeszkedése a TOP CLLD prioritásaihoz kérjük húzza alá
Kulturális fejlesztés

beruházás (építés, eszköz)

rendezvény, képzés

Közösségi fejlesztés

beruházás (építés, eszköz)

rendezvény, képzés

4. A tervezett fejlesztés rövid bemutatása (max. 500 karakter)
Cél: -

Komplex rehabilitációs szolgáltatások: egészségnapok, ismeretterjesztő előadások, beteg edukáció.
SM betegek számára a tartalmas szabadidős tevékenységen túl közösségi élményt, önmegvalósítást,
képességeik kibontakoztatását, új ismeretek szerzését és a művészetterápián keresztül finommotoros
képességek, kognitív képességek, kreativitás fejlesztése.
- Iskolai közösségek, egészségügyi dolgozók megkeresése, interaktív bevonása társadalmi érzékenyítésbe,
esélyegyenlőség és környezettudatos szemlélet formálása közös alkotáson keresztül. ( kreatív
újrahasznosítási technikák alkalmazásával kézműves foglalkozásokon.)
- Városi rendezvényeken újrahasznosított anyagokból készített termékekkel való megjelenés társadalmi
érzékenyítéssel egybekötve erősíteni a társadalom befogadását.
Hagyományok:

5. Tervezett bekerülés költsége: 1.500.000,- Ft/ év
6. Rendelkezésre álló önerő:
7. Építési beruházás esetén rendelkezik-e: tervekkel:
igen/nem (kérjük aláhúzni)
8. Építési beruházás estén a tevékenység engedélyköteles-e:
igen/nem (kérjük aláhúzni)
9. Rendelkezik-e jogerős építési engedéllyel:
igen/nem (kérjük aláhúzni)
10. Rendelkezik-e az elkészítéséhez és lebonyolításához szükséges projektmenedzser szervezettel,
munkatárssal:
igen/nem (kérjük aláhúzni)
11. Igényelné-e a HACS közreműködését a projektmenedzsmentben: igen/nem (kérjük aláhúzni)
Dátum: Hatvan, 2016.09.26.
aláírás

Fwd: ö tletek, javaslatok Hatvan vá ros kulturá lis é s kö zö ssé gi terein...
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Tárgy: Fwd: ötletek, javaslatok Hatvan város kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális
fejlesztéséhez
Feladó: Dr. Borbás Zsuzsanna <borbas.zsuzsanna@hatvan.hu>
Dátum: 2016.09.27. 13:17
Címze : "fejes.i@aba.hu" <fejes.i@aba.hu>

-------- Továbbíto üzenet -------Tárgy:ötletek, javaslatok Hatvan város kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális
fejlesztéséhez
Dátum:Tue, 27 Sep 2016 12:32:28 +0200
Feladó:info@taltos-ijasz.hu <info@taltos-ijasz.hu>
Címze :borbas.zsuzsanna@hatvan.hu

Tisztelt Akciócsoport!
A Táltos Íjász Egylet nevében szeretnék hozzájárulni az eddig felhalmozo ötletekhez.
1. Meglátásunk szerint jó szolgálat tenne a városnak egy 40x70 méteres homokkal boríto ,
fede mul funkcionális csarnok, amely oldalfalak nélkül, vagy ponyva jellegű mobil
oldalfalakkal készülhetne. Egy ilyen létesítmény alkalmas volna városi rendezvények
számára, de lovasok, íjászok, lovasíjászok, kutyások és egyéb tevékenységet végzőknek is
számos lehetőséget kínálna.
2. Célszerű, prak kus és jól kihasználható volna egy rendezvénysátor is, mely önkormányza
és civil szervezetek programjai számára állhatna rendelkezésre szabadtéri rendezvények
lebonyolítására (pl. versenyiroda). Egy megfelelő rendezvénysátor igény szerint több
méretben felállítható, ami a többfunkciós kihasználást teszi lehetővé.
Mivel a Táltos Íjász Egylet irányítása melle a Nemze Íjászszövetség elnöki sztét is ellátom,
bizton állíthatom, hogy az ilyen jellegű beruházások (egy mobil lelátóval együ ) nagyban
hozzájárulnának ahhoz, hogy a Nemze m Íjászszövetség évente több alkalommal is országos
rendezvényeket hozzon Hatvanba.
Jelzem egyú al, hogy a civilekkel és önkormányza elven működő szervezetekkel kapcsolatos
helyi illetve országos szervezési és döntéshozói tapasztalataimmal szívesen közreműködöm az
akciócsoport munkájában.
Tisztele el:
Borbély László
+36 30 9246807

2017.03.17. 12:46

Média- Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
H.A.CS. Pályázati ötletek

A cég 2011 óta foglalkozik rendezvényszervezéssel, így számos tapasztalatot sikerült
felhalmozni illetve betekintést nyerni a szórakozni vágyók igényeibe. A legfontosabbnak tartom
kiemelni, hogy az eddig megvalósult eseményekből tisztán érzékelhető és kivehető, hogy egyre
nagyobb az igény és akarat a lakosság részéről az igény és színvonalas szórakozást biztosító
rendezvények iránt a kultúra jegyében. Évről évre több és több különböző színházi darabot sikerült
színpadra vinni különböző társulatok segítségével. Ezt a vonalat szeretnénk tovább erősíteni és egy
még szélesebb társadalmi réteget lefedni.
’A’ program ismertetése: színházi előadás sorozat, ahol különböző társulatok neves darabokat hoznak
a városba és kőszínház jelleggel. Éves szinten 10 előadás. Egy előadás költsége: 3.000.000 Ft, így éves
szinten a program 30.000.000 Forintba kerül. Az ár tartalmazza a szükséges színpad, hang és
fénytechnika bérleti díját, a lelátót- és terembérleti díjat, a jogdíjat, és a tiszteletdíjakat és reklám
kiadásokat egyaránt. Egyéb járulékos költséggel nem jár. A várható elérés a nézőszámok esetében:
5500- 6000 fő éves szinten, jó idő esetén ez akár 7000 fő is lehet. A várható elérés marketing értékben
45.000-50.000 ember, hiszen a weboldalakat látogatók mind láthatják a programnak helyet adó városi
helyszíneket. A gyakorlatban az előadások tavasszal és ősszel a Nagy Endre Rendezvényteremben
kerülnének lebonyolításra, a nyáron pedig 4 héten keresztül egy fix szabadtéri színpadon. A
bemutatandó színdarabok kimerítenék a musical, gyermek, lovas, vígjáték, komédia, pszichológia
témaköröket.
Kiegészítő programok: középkori város berendezése, kézműves foglalkozások, lovagoltatás,
íjászkodás, állatbemutatók, jelmezverseny és vetélkedő, udvari bolond.
’B’ program leírása: kulturális kavalkád néven futó rendezvény sorozatot indítanék el, melyek
különböző helyszíneken kerülnek lebonyolításra, mint például a Széchenyi Zsigmond Vadászati
Múzeum kertje, a Nagy Endre Rendezvényterme és a Grassalkovich étterem. A legfontosabb, hogy
olyan közönséget szólítunk, meg akikben közös a kalandvágy és a művészetek iránti vonzalom. A
hétvégéken minden héten más-és más a program: Neves festők replikáinak elkészítése önállóan
instruktor vezetésével egy kellemes íz világú bor kíséretében 10-12 fős csoportokban. Minden
szükséges eszközt adunk, az elkészült képet mindenki haza viheti. A program költsége alkalmanként:
650.000 Forint, mely tartalmazza az anyag költséget, a jogdíjakat, a festőművész tisztelet díját és
terembérleti díjat. A második hétvégén egy szabadulós játékon lehet részt venni, ahol egy nyomozást
kell lefolytatni és megtalálni a megfejtést a feladványra közösen. A program költsége alkalmanként
550.000 Ft, mely tartalmazza az instruktor díját, a terembérleti díját és a szükséges dekorációt.
Bízom benne, hogy programötleteim elnyerik tetszésüket.
Hatvan, 2016-11-17
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