
HAT/394-......../2022.
Előkészítésben közreműködött:
Petróczkiné Rajna Mónika közművelődési referens

Előterjesztés

a Grassalkovich Művelődési Ház 2021. évi beszámolójának elfogadásáról és 2022. évi munkatervének

jóváhagyásáról 

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL.  törvény  78/I.  §  (4)  bekezdésének  b)  pontja  alapján  az  éves  munkaterv  jóváhagyása  az
intézmény fenntartójának hatáskörébe tartozik.
A  közművelődési  alapszolgáltatások,  valamint  a  közművelődési  intézmények  és  a  közösségi
színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1)
bekezdése előírja,  hogy a feladatellátó  -  a  Grassalkovich Művelődési  Ház,  mint közművelődési
intézmény  -  az  általa  nyújtott  közművelődési  alapszolgáltatások  megszervezéséhez  éves
szolgáltatási tervet készítsen. A Rendelet 3.§ (6) bekezdése értelmében az éves szolgáltatási terv a
közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.
Fentiek alapján  a Grassalkovich  Művelődési  Ház  (székhelye:  3000  Hatvan,  Kossuth  tér  24.)
igazgatója  elkészítette  az  intézmény  2022.  évre  vonatkozó  munkatervét  és  szolgáltatási  tervét,
továbbá a 2021. évi munkatervben előirányzottak teljesítéséről szóló beszámolóját.

Az intézmény 2022. évre vonatkozó munkaterve és a 2021. évi tevékenységéról szóló beszámolója
az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Grassalkovich  Művelődési  Ház
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Határidő: 2022. március 4. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

2. Határozati javaslat:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  jóváhagyja  a  Grassalkovich  Művelődési  Ház
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 2022. évi munkatervét, mely tartalmazza az intézmény
éves szolgáltatási tervét is.

Határidő: 2022. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére)
Felelős: a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója

Hatvan, 2022. február 14.

         Horváth Richárd
Látta: dr. Kovács Éva             polgármester
                 jegyző              
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I. BEVEZETÉS 

 

 

Helen Keller 

 

Több, mint tíz éve indultunk  . Soha nem siettettem a 

megérkezést a köztes célokhoz. Tisztában vagyok vele, hogy az a szakmai munka, amit 

folyamatosan valósítunk meg és igazítunk a helyi igényekhez, ha lassan is de, látható 

eredményeket mutat. 

 kulturális - szolgáltató intézményei, civil szervezetei, 

közösségei között, fenntartható szolgáltatási és programkínálatot biztosítanak a 

lakosságnak.  

ház által, ehhez hozzáadott kulturális innováció, egy fenntartható, nyitott és egységes 

 

Az elmúlt két év globális egészségügyi helyzete, finoman szólva, nem kedvezett a 

an lefektetett biztos szakmai 

régi-új lakossági kezdeményezéseket, újrakezdeni a közösségi munkát, még szélesebbre 

tárni a kapukat, nyitni és befogadni. 

A célok nem vált

elfogadni a változásokat és alkalmazkodni a társadalmi kihívásokhoz.  

Segíteni, hogy Hatvan valóban  

 

Hatvan, 2022. február 11. 

 

Valló Ede 

igazgató 
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II. HELYZETELEMZÉS 

II. 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 

II. 1. 1. ALAPFELADATOK 

értelmében a nevesített összes alapszolgáltatás biztosítása megvalósul az intézményben:  

a)  

segítése, a 

helyszín biztosítása,  

b)  a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,  

c)   

d)  a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,  

e)  - -  

f)  a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint  

g)  a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

 

A JOGSZABÁLYI FELTÉTELRENDSZER  

• 

 

• 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról aktuális módosításokkal, 

és a vonatkozó végrehajtási rendelete (150/1992. (XI.20.) Korm.r., 2/1993. (I.30.) MKM 

 

• 

szóló 1997. évi CXL. Törvény  

• 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól kimondja, hogy 

 

• 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

az államháztartási törvény végrehajtásáról  

• 

módosításáról  
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• A 20/2018. (

végrehajtási rendelete  

• Az intézmény tevékenységi köreire vonatkozó jogszabályok  

• Az intézmény hatályos Alapító Okirata  

•  

•  

• 39/2020-

kulturális intézményben foglalkoztat

egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló.  

• 

közalkalmazottakról 

 

 

-ban alapította Hatvan Város Tanácsa, akkor 

-

ban lebontották és 1986-tól a Hatvan központjában álló Grassalkovich-kastély felújított 

nyugati szárnyában helyezték el. 

változtatták. 

 

El -ben a Hatvani galériát rendelték irányítása alá, majd 1992-ben a 

-

1998-ban  alapításának évében  a Tourinform irodát.  

Az intézmény életében tragikus emlékkel teli az 1995-

január 22-én  a Magyar Kultúra Napján  került átadásra az épület. 

2004. augusztus 1-
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pont és Könyvtár néven 

 megtartására. A 

 

határozata alapján a 2010. december 31-

Központ és Könyvtár jogutódjaként 2011. január 1-jével hozta létre Hatvan Város 

Önkormányzata.  

feladatait. Az intézmény az alapító okiratban meghatározott szervezeti keretek és 

feltételek között 

végez.  

kialakításra, valamint itt kap helyet több városi civil szervezet és itt került 2021-ben 

kialakításra a Hatvani Zenészek Egyesületével közösen egy zenekari próbaterem is.  

integrálták az újhatvani 

míg a kulturális-közösségi célú üzemeltetés a - és 

 (VOKE) hatvani szervezete végzi.   

Így a a már korábban is ide 

tartozó Hatvani Galéria, a 

 Napjainkban három egység központjának szerepét tölti be és 

a DALI-  
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A Grassalkovich épületben Az 

intézmény központi helyén, a Grassalkovich-kastély nyugati szárnyába, jelenleg 

négy helyiséget tud 

- ek 

24 m2-es. 

A város szívében található intézmény eredményesen hangolja össze a helyi kulturális 

tevékenysége útján tölti be. 

nemzeti kultúra értékeinek közvetítését, s minden

programok szervezését. 

Programjában kiemelten 

biztosít, gyermekek részére szünide

 

A 2011-

ori szabadtéri színpad 

városi nagyrendezvények, a nemzeti ünnepi megemlékezések, a téli és a tavaszi ünnepkör 

rendezvényei, amelynek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában egyaránt 
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országos rendezvénysorozatba, továbbá a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeummal, valamint a Hatvany Lajos Múzeummal közös 

szervezésben egész éjszakás programot szervez. 

Gazdag és színes, gyermek és ifjúsági programkínálatot nyúj

-II), 

tehetséggondozás együttesen jelen van. 

Az oktatási intézmények programjaihoz (iskolai csoportok összejövetelei, iskolai 

bemutatók) biztosítja a helyszínt, adott esetben az intézményi eszközöket kölcsönzi a 

programok lebonyolításához.  

hagyomány

 

Törekszik a szomszédos települések kultúrájának megismertetésére, bemutatására, ezzel 

 

 

II. 1. 3. HATVANI GALÉRIA 

A Hatvani Galéria szakmailag független, önállóan kidolgozott éves terv alapján 

életében is nagy változásokat eredményeztek. A sikeres szakmai vezetésnek 

- akik korábban ritkán kaptak 

-

közül kiemelkednek az országos kiállít

Kiállítás, Nemzetközi Gyermekrajz Kiállítás és a Tájkép Biennále. 2012 óta minden évben 

Sajtó-és eseményfotó kiállítás kerül meghirdetésre. A megnyitó minden évben a Március 
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15-ei Nemzeti Ünnephez kapcsolódik, hiszen ez a Szabad Sajtó napja is egyúttal. 2013-

ban hirdette meg a galéria a Szent Karácsony Gyermekrajz pályázatot, melynek olyan 

sikere lett, hogy a remek alkotásokból már háromszor nyílt kiállítás és Hatvan Város 

Önkormányzata könyv formájában is megjelentette az elkészült munkákat. 

 

II. 1. 4.  

A civil szervezeteknek sajátos helye van a helyi társadalom azonosságtudatának 

önállóságának kialakításában. A civil 

állampolgári részvétel tudatosításán, aktivitásán alapul.  

kohéziójának 

 

A helyi és országos civil szervezetek sokféle köz- és közhasznú feladatot látnak el.  

szerepük van a nemzeti érzés, a hazaszeretet kialakításában és megtartásában, a 

autonómiájának kialakulását, érvényesülését, a többszörösen hátrányos rétegek körében. 

ra.  

A civil szektor néhány problémájának felsorolása érzékelteti a tevékenységek sikeres 

feltételek hiánya, a programokhoz szükséges források esetlegessége, az önfenntartó 

pénzügyi akadálya, a média érdektelensége. 

fokozatos felszámolását, a kiszámítható tervezést és a tevékenységek eredményének mind 
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 az 

érdekvédelmi szervezetekkel egyaránt.  

Az intézmény jó kapcsolatot ápol a megyei Civil Információs Centrummal, rendszeres 

biztosítunk helyet a civilek számára kiemelt fontosságú információk átadást biztosító 

rendezvényeknek. 

2020. márciusától  a könyvtár átépítési munkái miatt onnan kiköltöztetett  hatvani 

zenészek próbaterme is ebben az épületben került kialakításra. 

 

II. 1. 5.  

-  

intézményeként kezdte meg. Az intézményhelyt adó épület korábbi tulajdonosa MÁV Zrt. 

volt, 2015 elején Hatvan Város Önkormányzata tulajdonába került. Hatvan Város 

Önkorm -testülete 2010-

-ban történt pozitív változás, amikor új 

Megállapodás új elvárások

 

 i, 

 

• 

hogy az újhatvani városr  

• 

 

• a vasutas hagyományok ápolása, a vasutas társadalom kiszolgálása a 

 



 

 

 

  

10 

 

Hatvan Város Önkormányzata kiemelt feladatként jelölte meg az újhatvani városrésznek 

elmúlt év

feladatnak te  

biztosít, melyeket térítésmentesen használhatnak. A foglalkozások nyitottak, az ide 

látogatók sz

si intézményeivel (iskolák, óvodák), gazdasági egységeivel 

szervezésében és lebonyolításában is. A városrész oktatási intézményei (óvodák, iskolák) 

itt tartják nagyobb rendezvényeiket. Ugyanakkor báloknak, konferenciáknak, szakmai 

helyszínt biztosítani a ház.  

A város kulturális intézményeivel, az önkormányzattal és a civil szervezetekkel 

megvalósított közös programok eredményeként ma már a VOKE is bekapcsolódik a város 

kulturális vérkeringésébe. 
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II. 1. 6. A SZERVEZETI EGYSÉGEK INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEI 

-

házat átmeneti megoldásként a Grassalkovich-kastély gazdasági oldalszárnyában 

csak terv maradt.  

állapota, hiszen az egy év folyamán több ezer ember fordul meg a rendezvényeken. A 

városban jelenleg ez az épületegyüttes az egyetlen, mely a lakosság közösségi és 

ö  

Az elmúlt években többféle terv és koncepció készült az épületek megújítására, melyek 

maradtak, ezzel szemben a lakossági igények pedig igencsak megnövekedtek, 2011-ben 

-ben több mint 55000-en vették igénybe az 

épületeinket és szolgáltatásainkat. 

A látogatószám növekedése magával hozta az  

öreg - épületek állagának romlását is.  

-

nagyobb összegek karbantartásra és felújításra lettek fordítva, azonban mára 

szükségesnek látom egy komplexebb renoválás elvégzését. 

 

A kastély oldalszárnyának 

átesett egy komplett felújításon, pályázati forrásból kiépítésre került a hang és 

fénytechnika, új színpad került beszerzésre, valamint megtörtént a teljes festés és mázolás 

is, az eltelt évek és a rengeteg látogató azonban nyomot hagytak a helyiségen, egy 

saj

 

2018 év végén megtörtént a Hatvany Ferenc terem tisztasági festése, ebben a teremben 

és a porta területén megtörtént a világító testek cseréje. A földszint mosdói és az alagsori 
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a nagyfokú igénybevétel miatt ezek a helyiségek ismét javításra szorulnak. 

 

A Kossuth tér 24. épület szükséges javítási munkái: 

• falfestés 

• -os, folyamatosan javításra szorul, 

 

• vizesblokkok teljes felújítása (nyilvános mosdók, a hátsó szolgálatik, és a pincei is) 

• ablakok cseréje (de legalább festése és a javítása  van amelyik nem zárható!!) 

• kültéri ajtók cseréje (de legalább festése és a javítása) 

•  

• udvari macskaköves területek felújítása (a 2014-es kastély felújításkor ezt 

kicserélt

kövek, balesetveszélyesen kiállnak a burkolat darabjai) 

• termeket elválasztó üvegajtók cseréje (nem zárhatóak és balesetveszélyesek) 

 

Jelenleg a Hatvani Galéria épülete funkcióját korlátozottan tudja betölteni. Orvoslásra 

szorulnak az alábbi problémák a Hatvanas utca 2. szám alatti épületen: a hátsó 

homlokzaton a vakolat évekkel korábban nagy felületeken mállik, ami hosszú évek óta 

komoly probléma. Mivel balesetveszélyessé vált, letakarították, ám az újravakolást nem 

szélessávú internethálózat is. 

 

A Civil Ház Hatvany Irén utcában található épületét Hatvan Város Önkormányzata 

2017. január 26-

tási feladatok elvégzése 

megtörtént.  

2017-
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is mállik a vakolat, nagyfokú a vizesedés, a  

balesetveszélyes. A fát kivágattuk, a gyökérzetet azonban nem tudtuk kiszedetni, a fa 

arról újrahajtott, így a kerítés javítása nem történt meg, mivel annak az anyagi fedezete 

lenne, a 2022-  

 

Az újhatvani városrészben található   Mészáros 

város rendezvényeinek.  
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II. 1. 7. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

Az intéz

alkalmazott a -ügyeleti területen dolgozik, 

-

koordinálásra. 

Így 

és szükség esetén a telephelyek és intézményi egységek közötti mozgatással lehet a négy 

egység szempontjából optimálisan foglalkoztatni.  

atunk további: 

 

 

nyitvatartás ügyeleti feladatainak ellátásra. 

biztosításával, esetleg a vizsgadíjak finanszírozásával realizálódik. 

Az intézményt az összeszokott csapatmunka jellemzi. A munkatársak tudják, elvégzett 

hogy saját munkaterületüké

legjobb tudásuk szerint lássák el 

-egy ötlet megvalósulását az 

alapoktól   

végig viszi az ötletgazda. Ez a dolgozók számára egy sikerélményekkel teli - ám nem 
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III. AZ INTÉZMÉNY FORRÁSTEREMTÉSI TECHNIKÁI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 

PÁLYÁZATI FORRÁSOK BEVONÁSÁRA 

III. 1. FINANSZÍROZÁS 

A kulturális terület finanszírozásának alapját a település kulturális feladatainak ellátására 

jutó normatív állami hozzájárulás adja, amelyet az önkormányzatok a költségvetési 

a költségvetési rendelet elfogadásával kerül meghatározásra. 

Intézmény 

finanszírozása  

= 
Normatív 

támogatás 
+ 

Önkormányzati 

kiegészítés 
+ 

Saját 

bevétel 
+ 

Pályázati 

források 

 

Újabb 

gazdálkodás érdekében. Újabb térítésköteles szolgáltatások bevezetése, támogatások, 

adományok, szponzori felajánlások. 

Szükséges kihasználnunk az Európai Uniós pályázati forrásokat, ehhez minden esetben a 

vonatkozásában. 

 megvalósítására is. 

 

III. 2. A GRASSALKOVICH  

Az intézmény részben önálló gazdálkodást folytat, a Polgármesteri Hivatalhoz 

kapcsolódik gazdaságilag. A gazdálkodói jogkört az intézmény igazgatója gyakorolja. A 

és a bérleti-, szolgáltatási díjakat az igazgató szabja meg költségkalkuláció alapján. 
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Utalványozásra a kiadások és bevételek beszedésének elrendelésére jogosult az 

 

ezért a 

- - szabályzatai az 

irányadóak. 

z éves 

pályázatokon való részvételhez szükséges önkormányzati önrészt. 

át, ki kell alakítania az intézmény önköltség-számítási szabályzatát, 

-külön készít költségtervet, s rögzíti annak 

pénzügyi és szakmai teljesítését. 

-

és más rendezvényeket. 

Hogy minél több programot lehessen megvalósítani, igyekezni kell kihasználni a pályázati 

pályázatok hozzásegítenek ahhoz, hogy színesítsük tevékenységeket. Szintén a 

intézményekkel, szervezetekkel és közös projekteket megvalósítására kell törekedni. 

 

III. 2. 2. PÁLYÁZAT FORRÁSOK 

 

Civil Alap 

H -testülete 2011. április 1-jével létrehozta a Civil 

célja, hogy a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, növelése, az 
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hatékonyabb ellátása, szabályozott keretek között történjen. 

feltétele, hogy a támogatható civil szervezetek a városhoz kapcsolódó vagy a városi 

- 

meghatározottak szerint  

 

hírnevét, hagyományokkal rendelkezik, magas színvonalon végzi tevékenységét, karitatív 

 

tségvetési 

rendeletben kerül meghatározásra. 

 

•  

• Ifjúsági keret 

• Sportfeladatokat, célokat támogató keret 

• Szociális és egészségügyi keret 

• Nemzetiségi keret 

• Egyházi kerettel 

A Civil Alaphoz ben

a csoportok nagyban hozzájárulnak a városhoz kapcsolódó, illetve a városi lakosokat 

 Barangoló Kulturális Egyesület, Hatvani 

Zenészek Egyesülete) 

Törekedni kell arra, hogy minél többféle segítséget kapjanak a civil kezdeményezések.  

 

 

Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 
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Hazánkban a kultúra területén leginkább meghatározó pályázati forma. Az intézmény a 

által 

megjelentetett pályázati felhívásokat követi. Szerencsés esetben a tervezett projektekre 

Napok, Határtalan Zenei Fesztivál a Hetedhét Hatvan Népmesefesztivál vagy a galéria 

etközi 

Gyermekrajz Kiállítás és a Tájkép Biennále rendezvénysorozat. 

 

Az Európai Uniós pályázatok további segítséget jelentenek a struktúra fejlesztéséhez, 

a városban és a 

oktatás hatékonyságának emelésére is. 

2020 áprilisától 30 000 000 Ft vissza nem térítend  támogatásból valósít meg az 

intézmény egy hosszútávú projektet. 

Közösségi és kulturális programok megújítása Hatvanban - TOP-7.1.1-16-H-092-2 

Program-kavalkád Hatvanban projekt 

A projekt segítségével folytatni és színesíteni tudja a városban az eseti, egy-egy speciális 

tevékenységek a város kulturális arculata szempontjából is kiemelt fontossággal bírnak, 

mivel olyan közönségréteget is képesek mozgósítani, akik a rendszeres intézményi 

kulturális eseményeket csak ritkán, vagy egyáltalán nem látogatják. 

 

• Táncházak: Gye

táncházak: sárközi ugrós, moldvai táncok és Márton napi táncházak szervezése.  

• Óriás történelmi társasjátékok foglalkozássorozat  

• Történelmi játszóházak a kastély udvarán 

•  

•  
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• DRAMA-ZURI  

•  

• Mesebeli kalandozások rendezvénysorozat  

•  

• Mesterségek utcája nagyrendezvényeken 

•  

•  

•  Alkotóház nyugdíjas alkotni vágyók részére 

• Családi Szombat rendezvénysorozat  

• Mesefészek rendezvénysorozat  

• Öko játéktér  

• Kacagtató  ölbeli játékok 0-3 éves korig 

• Apró lábak táncoktatás kisiskolások részére 

 

amelyre valós igény 
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ÉRDEKÉBEN 

-évre felülvizsgált és apró módosításokkal kiegészített célok, a realitások 

figyelemebe vételével és az elmúlt évek tapasztalatai alapján kerültek meghatározásra. 

lépésekben, de 

 

 

KIEMELT CÉLJAINK 

1. 

gondozása. 

2. Településünk, térségünk kulturális értékeinek, hagyományainak folyamatos 

rökítése és további gazdagítása. 

3.  

4. 

tevékenységének támogatása, új csoportok indítása. 

5. 

- 

megismertetésére.  

6.  

7.  szélesítése, megismertetése. 

8. 

 

9. 

tárgyi feltételeket, szakmai segítséget nyújtunk szervezetek számára annak 

megvalósításában. 

10. A helyi társadalom, a civil szervezetek közösségi életének segítése, 

érdekérvényesítési kapcsolatrendszerük kiépítésének gondozása. 

11. éte továbbiakban is fontos 

 

12. Az innováció, új elképzelések megvalósítása kiemelt célként jelenjen meg az 

intézmény tevékenységében. 
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13. 
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V.  

 

 

2020-ban ismét sikeresen pályáztunk a Nemzeti Tehetség Program nyílt pályázatán. A 

Támogató döntése alapján 1 200.000 Ft vissza nem térítend  támogatásban részesültünk, 

a program 2022. május végéig folytatódik. 

 

Helyszín: Hatvani 5. Sz. Általános Iskola 

A program célja a gyermekek kreativitásának, logikai készségének, kézügyességének 

fejlesztése igényes munkavégzésre nevelés a térbeli  vizuális tehetségterületet fejlesztése, 

hagyományápolás. Azok a gyerekek vesznek részt komplex tehetséggondozó 

foglalkozásainkon, akik természetesen többféle tehetségterületen is tehetségesnek 

bizonyulnak térbeli vizuális, logikai-

megismerésére is. A program során egy családi  

 

Közösségi és kulturális programok megújítása Hatvanban - TOP-7.1.1-16-H-092-2 

Program-kavalkád Hatvanban projekt 2022. január 31.-én zárul. 

 A projekt segítségével folytatni és színesíteni tudjuk a városban az eseti, egy-egy speciális 

rejöttét. 

Tevékenységek: 

Grassalkovichok nyomában témanapok 

 

 

2. alkalom:  2022. január 12.-én  9:30 óra 

Hatvani Szent Adalbert-templom, Hatvany Lajos Múzeum 

 

  

3. alkalom:2022. január 22.-én  9:00 óra 
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 Gödöll i Királyi Kastély 

 Gyülekez :Grassalkovich M vel dési Ház, Hatvan (Kossuth tér 24.) 

 

ÖKO-játéktér 

tos magatartásának, életvitelének kialakulását 

társadalmak fenntarthatóságát. 

2022. január 12. VOK -8 

2022. január  26. Grassalkovich M vel dési Ház, Hatvan, Kossuth tér 24. 

 

 

A farsang a mókázásnak, a vidámságnak, a táncos mulatozásnak is helyet adó 

népszokás. Ilyenkor a legizgalmasabb elfoglaltság, más ruhájába, b rébe  bújni, a 

gyermekek nagy örömére. A foglalkozásokon a busó maszkot, állarcokat és csillogó 

szemüvegeket készítünk. Népi gyermekjátékkal, dalokkal is a farsang hangulatát idézzük, 

A foglalkozás végén hangos kiabálással zajos eszközökkel 

kergetjük el a telet.  

-8 

 

 

2022. január 30.(vasárnap) Papagáj kiállítás  

Igazi családi kikapcsolódást nyújtó kiállítással várjuk a madarak szerelmeseit. A kiállítás 

egyik nem titkolt célja, hogy egy kicsit közelebb hozza felgyorsult hétköznapjainkhoz a 

természet ezen apró csodáit és felhívja figyelmünket törékeny  

természetünk védelmére. 
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2022. február-május 

Az Art Cafe koncerteknek 

-ban megalakult az Art Cafe 60 Egyesület, és 

sikeres pályázat révén 5 koncertet tart idén nálunk. Céljuk, hogy az igényes zenét tárják 

a hatvaniak elé. Ös

 

Az alábbi koncertek várhatóak: 

2022. február 25. Jazz koncert 

2022. március 11. Jazz koncert 

2022. április 15. Világzenei koncert 

2022. április 22. Népzenei koncert 

2022. május 27. Világzenei koncert 

 

A Vasárnapi Mesemozaik rendezvényeken at valósítunk meg, az 

Art Cafe 60 Egyesület segítségével. A mese segít feldolgozni az élményeket, a képzelet 

 

2022. március 6. 10 óra Mesemozaik- Piroska és a farkas 

2022. március 20. 10 óra Mesemozaik- Csipkerózsika 

2022. április 3. 10 óra  Mesemozaik- Kecskegidák és a farkas 

2022. április 24. 10 óra Mesemozaik- Vándormanók 

 

 

2022. január-március 

Kosárfonás Tóth Istvánnal és Báti-Dobos Szilviával 

A SZAKKÖR  

Célja, hogy a hagyományos szakköri tevékenységek egyes fázisaiba az internet 
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oktatókat, akik magas szinten, több évtizedes tapasztalattal rendelkezve vállalkoznak 

tudásuk megosztására. 

 

2022. március 

Apró lábak ovis torna 

táncra is egyaránt. 

 

2022. március 9. 

"Ami a szívedet nyomja".. vagy már nem - kötetlen beszélgetés középiskolásokkal 

filmekr l, zenér l, versr l, irodalomról, amit l talán könnyebben el tudunk igazodni a 

világban. 

 

2022. március 22. 

Ügyeskedek - kikapcsolódás kisiskolások számára. Lehet társasjátékozni, 

beszélgetni, tudóskodni és egy alkotást készíteni saját kez leg. 

 

2022. március 23. 

Mesefészek foglalkozás  

Ünnepekhez, jeles napokhoz, népszokásokhoz kapcsolódva nézhetnek meg a gyerekek 

magyar népmeséket. A heti szakkört kisiskolás korúak részére tervezzük. A 

 

 

2022. április 1., Táncház - Népi 

együttes közrem ködésével. 

kárpát - medencei magyarság hagyományos tánckultúrájával megismerkedjenek. Ezt a 

népdalok, hangszeres népzene és a táncmotívumok megismerésén, elsajátításán és 
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képviselve, a hagyományokat ápolva, hasznosan és egészségesen, jó közösségben töltse 

 ad tánctanulásra és a tanult tánc eredeti 

 

 

2022. április 4-8-  

lelkesen készülnek erre az alkalomra, a termékeket szívvel-lélekkel készítik.  

 

 

 húsvéti dekorációkat az ajtóra, 

ablakra, valamint az ünnepi asztalra. Többségében természet adta anyagokat 

használunk (fa, termések, rafia, textil, filc anyag, vászon). Egy-egy ritkábban látott 

anyagnál fokozatosan jutunk el, oda hogy mire is használható. A foglalkozás az önálló 

esetén. 

 2022. április 6. 

"Ami a szívedet nyomja".. vagy már nem - kötetlen beszélgetés középiskolásokkal 

filmekr l, zenér l, versr l, irodalomról, amit l talán könnyebben el tudunk igazodni a 

világban. 

 

2022. április 

Apró lábak ovis torna 

táncra is egyaránt. 

2022. április 26. 

Ügyeskedek -  kisiskolások számára. Lehet társasjátékozni, 

beszélgetni, tudóskodni és egy alkotást készíteni saját kez leg. 
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2022. április 27. Anyák napi meglepetés készítés 

A

  A finommotorika fejlesztése mellett 

fontos célunk a folyamatos figyelem kialakítása és az esztétika fejlesztése is. Iskolai 

csoportbejelentkezések esetén. 

2022. április 28. 

Mesefészek foglalkozás  

Ünnepekhez, jeles napokhoz, népszokásokhoz kapcsolódva nézhetnek meg a gyerekek 

magyar népmeséket. A heti szakkört kisiskolás korúak részére tervezzük. A 

 

 

2022. május 

Apró lábak ovis torna 

táncra is egyaránt. 

2022. május 10 

Ügyeskedek - felh tlen kikapcsolódás kisiskolások számára. Lehet társasjátékozni, 

beszélgetni, tudóskodni és egy alkotást készíteni saját kez leg. 

 

2022. május 

Mesefészek foglalkozás  

Ünnepekhez, jeles napokhoz, népszokásokhoz kapcsolódva nézhetnek meg a gyerekek 

magyar népmeséket. A heti szakkört kisiskolás korúak részére tervezzük. A 
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2022. május 11-   

Teakeverékek készítése, a teázás tudnivalói, szabályai  Körömvirágolaj készítése  

Ajakápoló készítése  Naptej készítése  Gyógynövényes tinktúrák készítése  Dezodor 

készítése  Egészs

egészséges  Jól enni, jól lenni  Energiagolyó készítése   

Vegyszermentes háztartás  Vegyszermentes személyi higiénia. 

2022. június 9-11. Hetedhét Hatvan Népmesefesztivál 

 

 

k az intézmény udvarán és a 

díszkertben. 

 

2022. június-szeptember Jam Garden 

Júniustól szeptember közepéig intézményünk szervezi a rendszeres foglalkozásokat, 

A tematikus rendezvénysorozat minden héten 

  

 

2022. június 27.-  

A gyerekek (8-14 éves) minden nap egy történelmi keretjáték segítségével 

ágaival, tárgyi világával, életmódjával, társadalmi összetételével (színház/színjátszás, 

-  

Célja 

számtalan ismerettel, tapasztalattal gazdagodhatnak. Felfedezhetik a környezetüket, a 
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2022. július 1., Táncház - 

együttes közrem ködésével. 

kárpát - medencei magyarság hagyományos tánckultúrájával megismerkedjenek. Ezt a 

népdalok, hangszeres népzene és a táncmotívumok megismerésén, elsajátításán és 

képviselve, a hagyományokat ápolva, hasznosan és egészségesen, jó közösségben töltse 

 

 

2022. szeptember 9., Táncház - Népi táncház tánctaní

együttes közrem ködésével. 

kárpát - medencei magyarság hagyományos tánckultúrájával megismerkedjenek. Ezt a 

népdalok, hangszeres népzene és a táncmotívumok megismerésén, elsajátításán és 

továbbörökítésén keresztül teszik. Fo

képviselve, a hagyományokat ápolva, hasznosan és egészségesen, jó közösségben töltse 

zására. 

 

2022. szeptember 

Mesefészek foglalkozás  

Ünnepekhez, jeles napokhoz, népszokásokhoz kapcsolódva nézhetnek meg a gyerekek 

magyar népmeséket. A heti szakkört kisiskolás korúak részére tervezzük. A 

technikák segítségével a m  

 

2022. szeptember 14- sorozat  

Teakeverékek készítése, a teázás tudnivalói, szabályai  Körömvirágolaj készítése  

Ajakápoló készítése  Naptej készítése  Gyógynövényes tinktúrák készítése  Dezodor 

készítése  

egészséges  Jól enni, jól lenni  Energiagolyó készítése   

Vegyszermentes háztartás  Vegyszermentes személyi higiénia. 
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2022. szeptember 

Apró lábak ovis torna 

k a zenére és a 

táncra is egyaránt. 

2022. szeptember 13. 

Ügyeskedek - felh tlen kikapcsolódás kisiskolások számára. Lehet társasjátékozni, 

beszé  

 

2022. szeptember 28-30 (szerda-csütörtök) Magyar Népmese Napok 14.00 óra 

A Magyar Népmese Napokon a "nagy mesemondó", Benedek Elek születésének emlékére 

szervezünk. a programokat óvodások és kisiskolások részére. Ezzel a magyar kultúra 

lására szeretnék felhívni a figyelmet. 

 

 2022. szeptember-december  

- mesevetítés és kreatív foglalkozás 1-2.osztályosoknak 

 

2022. október 4. 14 óra 

 kisiskolásoknak 

október 4-  

Egyszerre tanulhattak és szórakozhattak azok a gyerekek akik szeretik az állatokat mivel 

az állatok színes világa jelenik meg játékos formában sok érdekes információval. 

sorverseny 

 

2022. október 7., Táncház - Népi táncház 

együttes közrem ködésével. 

kárpát - medencei magyarság hagyományos tánckultúrájával megismerkedjenek. Ezt a 

népdalok, hangszeres népzene és a táncmotívumok megismerésén, elsajátításán és 
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képviselve, a hagyományokat ápolva, hasznosan és egészségesen, jó közösségben töltse 

tanulásra és a tanult tánc eredeti 

 

 

2022. október 

Apró lábak ovis torna 

táncra is egyaránt. 

 

2022. október 11 

Ügyeskedek - felh tlen kikapcsolódás kisiskolások számára. Lehet társasjátékozni, 

beszélgetni, tudóskodni és egy alkotá  

 

2022. október 

 Három alkalmas drámapedagógia sorozat középiskolás korosztály részére 

A drámapedagógiai foglalkozások a személyiség formálásának és a közösség 

 

r. Ez a módszer olyan életre 

 

 

regénye alapján, a történet mai korba helyezésével. 

A gyáva- -  

Stop  hinták, apák, szerelmek 

 fiatal közös 

utazása, akik keresik helyüket, útjukat a világban. A darab olyan kérdéseket vet föl, mint 

elnyomások hogyan teszik a fiatalokat szorongóvá, egymással szemben bizalmatlanná, 
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párkapcsolaton keresztül.  

 

2022. október 

 

A rendezvényt minden évben a Naplemente Nyugdíjas Klub közbenjárásával szervezzük. 

a Kossuth térre látogatókat. A rendezvényen a környékbeli nyugdíjasklubok színvonalas 

mint a hatvani óvodások 

szórakoztatják majd a közönséget. 

 

2022. október- december (havonta egy alkalommal) 

 

 kéthavonta 1 alkalommal, 

 

-          Érzelmek az információs korban (Tari Annamária) 

-          Bátran élni  Félelmeink, gátlásaink leküzdése (Dr. Almási Kitti) 

-          Hogyan lehetnénk boldogabbak? (Dr. Bagdy Em ke) 

 

2022. november 

Apró lábak ovis torna 

Foglalkozásaink során nagy hangsúlyt fektetünk a zenére és a 

táncra is egyaránt. 

 

2022. november 18. Táncház - 

együttes közrem ködésével. 

kárpát - medencei magyarság hagyományos tánckultúrájával megismerkedjenek. Ezt a 

népdalok, hangszeres népzene és a táncmotívumok megismerésén, elsajátításán és 

továbbörökítésén keresztül teszik. Fo
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képviselve, a hagyományokat ápolva, hasznosan és egészségesen, jó közösségben töltse 

zására. 

 

2022. november 26. 10 óra 

 

adventi kalendárium készítése. 

 

2022. december 

Mesefészek foglalkozás  

Ünnepekhez, jeles napokhoz, népszokásokhoz kapcsolódva nézhetnek meg a gyerekek 

magyar népmeséket. A heti szakkört kisiskolás korúak részére tervezzük. A 

k, ahol hagyományos és új 

 

 

2022. december 17. 10 óra 

Karácsonyváró Varázsnap 

nek szeretteiknek ajtókoszorút, karácsonyfadíszeket, 

almamikulást, gyertyatartót és alakos süteményeket készítünk. A mézeskalács tésztájából 

Cukormáz virágok, csillagok  

Célunk a szeretet és az ünnep fontosságának hangsúlyozása és ötleteinkkel az ünnep 

fényének emelése. Hiszen az egymagunk készítette karácsonyi dísz, ajándék különösen 

nagy örömet jelent a család minden tagja számára.   
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VI. A HATVANI GALÉRIA 2022. ÉVI MUNKATERVE 

 

A vészhelyzet miatt a Hatvani Galéria 2022-es munkaterve eltér a megszokottól. 

többfunkciós közösségi színtérként kívánunk szolgálni 2022-ben is. Továbbra is jelen 

leszünk más helyszíneken is - Városháza, Dali, oktatási intézmények, valamint más városok 

-

 

Bízunk benne, hogy a vészhelyzet tavasszal feloldásra kerül és a galéria élete a 

megszokott lehet. Program-

tudatában, az év többi részében a nyitás reményében állítottuk össze. 

 

 programok 2022-ben: 

2022. január 11.  A biennálé képei (tárlatvezetés érdekességekkel) 

2022. február 2.  Virágos állomások - A Városháza folyosó-galériájában  

2022. február 12.  A Képgrafikusok Olgyai Viktor Egyesületének tárlata  

2022. március 23.  Ragadj ecsetet!  a Hatvani Galéria nyílt napja    

2022. április 7.  A Fényhalász  Madaras László kiállítása   

2022. április 13.      

2022. április 27.  Gál Cecilia fotókiállítása a Városházán    

2022. május 14.  A IV. Nemzetközi Kisgrafikai Biennále megnyitója  

2022. június 1.       

2022. június 16.   Tárlat az utcán, utcai zenéléssel      

2022. július 6-7.      

2022. augusztus 10.  Nyári tárlat a Galériában      

2022. szeptember 14.  

2022. október 5.       

2022. október 29.   XXVI. Magyar Tájak Országos Tájkép Biennále  
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VII. KÖLTSÉGVETÉSÜNK 

blázat tartalmazza. A költségvetés 

meg! 

Az alábbi költségek tartalmazzák a négy 

Ház, Hatvani Galéria, Civil Ház  

 

Kiadások 
2022. pénzügyi 

terv (ezer Ft-ban) 

  

alapilletménye 0 

 0 

Rendszeres személyi juttatások összesen 0 

Normatív jutalmak 0 

Közlekedési költségtérítés 0 

 0 

Személyhez kapcsolódó költségek 0 

 0 

Személyi juttatások mindösszesen 0 

 0 

Dologi kiadások  

Szakmai anyag 0 

Egyéb készletbeszerzés 0 

Készletbeszerzés összesen 0 

Kommunikációs szolgáltatások 0 

Közüzemi díjak 0 

Karbantartási szolgáltatások 0 

Bérleti és lízingdíjak 0 

kéményseprés 

posta 

szemétszállítás 

 

fénymásolói díj 

egyéb+rendezvények 

0 

Egyéb szolgáltatások 0 

Szolgáltatások mindösszesen 0 
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Reklám, propagandakiadások 0 

Belföldi kiküldetés 0 

Kiküldetések kiadásai 0 

 0 

Egyéb kifizetések 0 

NTP KULT 2020 0 

TOP-7.1.1-16-H-092 2  Rendezvény Kavalkád Hatvanban 0 

Egyéb dologi kiadások 0 

Befizetések és egyéb dologi kiadások 0 

 0 

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0 

Beruházások 0 

Ingatlanok felújítása (próbaterem) 0 

Költségvetési kiadások mindösszesen 0 

 

 

Bevételek 
2022. pénzügyi 

terv (ezer Ft-ban) 

Szolgáltatások ellenértéke 0 

Kiszámlázott áfa 0 

Áfa visszatérítés 0 

 0 

Költségvetési bevétel mindösszesen 0 

Pénzmaradvány (TOP, NTP) 0 

 

 

 

 

 

 

 

Hatvan, 2022. február 11. 

 

 

 

          Valló Ede 

           igazgató 
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A Grassalkovich Művelődési Ház 2022. évi közművelődési szolgáltatási terve 
 
 
 

Közművelődési 
alapszolgáltatások 
Kultv. 76. § (3) 

A közösségi 
tevékenységek 
közművelődési 
alapszolgáltatásokba 
való besorolása 

Megnevezése Célja Helyszíne 
Rendszeressége, 
vagy tervezett 
időpontja 

Megtervezésében, 
megvalósításában 
és értékelésében 
a helyi lakosság 
részvételi módja 

A. 
Művelődő közösségek 
létrejöttének 
elősegítése, 
működésük 
támogatása, 
fejlődésük segítése, a 
közművelődési 
tevékenységek és a 
művelődő közösségek 
számára helyszín 
biztosítása 

Senior Örömtánc 
 

Nyugdíjas tagok 
részvételével a társastánc 
koreográfiáinak 
megismertetése, betanulása 
közösségi tevékenységek 
során 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 
 

heti 1 alkalom 
A lakosság 
meghívása a 
művészeti csoport 
által szervezett 
eseményekre, a 
programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése. 
Szükség szerint 
egyeztetés a 
csoportvezetőkkel, 
valamint évenkénti 
közművelődési 
fórumokon való 
értékelés, tervezés. 

Tarka Barka 
Lengető 
Mozgásfejlesztő 
foglalkozás 

A korai fejlesztés a 
gyermekek számára 
megfelelő dalok, mondókák, 
mozgásfejlesztő gyakorlatok 
segítségével.  

Gyerekfoglalkoztató havi 2 alkalom 

Kacagtató 
foglalkozás 

A népköltészet apró 
remekeivel - a mondókákkal, 
az ölbeli játékokkal - a 
beszédfejlesztést, a 
minőségi időtöltést célozza 
meg a program 

Gyerekfoglalkoztató heti 1 alkalom 

 

Dúdoló, Zenés, 
hangszeres 
foglalkozás  

A szülők és gyerekek közös 
zenés programja, ahol a 
hegedű is megszólal. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

heti 1 alkalom  
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Hatvani 
Zenésztalálkozó  

Hatvanban és környékén élő 
zenészek összefogása, 
közösségé kovácsolása, 
közönség javára. 

Próbaterem 
 
heti 2 alkalom 

Jóga Klub 
Légző és relaxációs 
gyakorlatok elsajátítása 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

heti 1 alkalom 

Naplemente 
Nyugdíjas Klub 

Szabadidő hasznos 
eltöltése, ismeretterjesztés 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

heti 2 alkalom 

Liszt Ferenc 
Vasutas 
Nyugdíjas Klub 

Szabadidő hasznos 
eltöltése, ismeretterjesztés 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

heti 2 alkalom 

Magyar 
Rákellenes Liga 
Hatvani 
Alapszervezete 

Segítő szolgálat 
Grassalkovich 
Művelődési Ház 

havi 1 alkalom 

Németi Gábor 
Honismeret Kör 

Fontos hatvani történelmi 
események, személy 
bemutatása, eszmecsere. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

havi 2 alkalom 

Gáspár András 
Bajtársi  

Fontos hatvani történelmi 
események, személy 
bemutatása, eszmecsere 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

havi 1 alkalom 

Nóta Klub 
Nótákat, népzenét és 
operett slágereket kedvelők 
közössége 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

havi 1 alkalom 

Krisztus 
Szeretete Egyház 

Kiemelkedően fontosnak 
tekinti az újjászületést és a 
betegekért való imádkozást. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

havi 4 alkalom 

Nyitott Ház 
Tanoda 

Hátrányos helyzetűek, főleg 
gyermekek és fiatalok, illetve 
leszakadásban lévő 
csoportok részére 
szolgáltatások biztosítása 

Civil Ház heti 3 alkalom 

Nyitott Ház 
Családi Erőforrás 
Központ 

Szülők, gyerekek segítése 
 Nevelési tanácsadás 
Családok erősítése 
 

Civil Ház heti 3 alkalom 
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B. 
 
A közösségi és 
társadalmi részvétel 
fejlesztése 

Kiállítások 

Amatőr alkotók, civil 
szervezetek, intézmények 
kiállításinak, tárlatainak 
bemutatása. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

Évi 6 alkalom, 
alkalmanként 3-4 
heti látogathatási 
időtartammal 

A lakosság 
meghívása a 
művelődési 
központ által 
szervezett 
eseményekre, a 
programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése. 

Galéria kiállításai 

A hazai és a nemzetközi 
képzőművészeti, 
iparművészeti, 
fotóművészeti élet 
kiemelkedő alakjainak 
bemutatása.. 

Hatvani Galéria 

Évi ? alkalom, 
alkalmanként 3-4 
heti látogathatási 
időtartammal 

Gyermek 
színházi 
előadások 

művelődést elősegítő 
tevékenység  

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

Szeptembertől 4 
alkalom 
1 órás 
időtartamban 

Kultúrházak éjjel-
nappal 

A közművelődés területén 
meglévő munkafolyamatok 
bemutatása, kiemelve az 
amatőr alkotó és művészeti 
tevékenységet. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

Február 9-10. 
3 órás 
időtartamban 

Játszóházi 
foglalkozás 

Színházi előadások utáni 
kézműves foglalkozás, 
meseszereplők elkészítése. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

Szeptembertől 4 
alkalom 
2-3 órás 
időtartamban 

Szervezett 
Gyerekszínházi 
előadások 

Színházi előadás általános 
iskolás korosztály számára 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

Évi 4 alkalom 
          1 órás 
időtartamban 

Hatvani csata  
Rendezvényhez kapcsolódó 
kézműves foglalkozás. 

Népkert 
4 órás 
időtartamban 

Május 1 
főzőverseny 

Helyi közösségek 
főzőversenye 4 
kategóriában, elkészített 
ételek értékelése, majd a 
díjak átadása. 

Népkert 
6 órás 
időtartamban 
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Május 1 
főzőverseny 
Civil sokadalom 

Az érdeklődők személyes 
találkozás keretében 
megismerhetik a helyi 
egyesületek, alapítványok 
tevékenységét, a 
közönségek jelenlévő tagjait, 
valamint színpadi 
produkciók kerülnek 
bemutatásra  

Népkert 
 
5 órás 
időtartamban 

 

A zene világnapja 
A zene világnapjához 
kapcsolódó koncert,  

Grassalkovich 
Kastély 
Díszterem 

Október 1. 
2 órás 
időtartamban 

Szüreti mulatság 

Szüreti hagyományokat 
felelevenítő és bemutató 
kulturális szórakoztató 
rendezvény. 

Hatvan Népkert 
Október 14. 
8 órás 
időtartamban 

 
Föld Napja 
Játszóház 
 

 Öko Játszóházunkban a 
gyermekek játékosan 
tanulhatják meg azt, hogy 
miért és hogyan óvhatják 
meg környezetünket 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

Áprilisban igény 
szerinti 
alkalommal  

Mikulástól 
karácsonyig 

Adventi programsorozat, 
Mikulás nap a helyi 
csoportoknak, 
közösségeknek, 
intézményeknek. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

December 1-22. 
7 alkalom, 2 órás 
időtartamban 

Kézműves vásár 
Helyi kézműves alkotók 
munkáiból kiállítás és vásár. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

Évi 2 alkalommal 
alkalom 
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C. 
Az egész életre 
kiterjedő tanulás 
feltételeinek 
biztosítása 

Szépkorúak 
Akadémiája 
A Naplemente 
Nyugdíjas Klub 
tagjainak 

Találkozók, előadások, 
beszélgetések külső 
szakemberek meghívásával. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

Évente 6 alkalom  

Szakemberek 
meghívása a 
programra, az 
események 
médiafelületeken 
történő hirdetése. 
Folyamatos 
egyeztetés. 

Jóga  
Életminőséget és életesélyt 
javító tanulási lehetőségek 
szervezése 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

Évente 3-4 
alkalom 

A lakosság 
meghívása a 
programra, az 
események 
médiafelületeken 
történő hirdetése. 
Folyamatos 
egyeztetés a külső 
szakemberrel. 

Zumba 

Könnyen elsajátítható, latin 
ritmusokra épülő tánc és 
fitneszprogram zumba 
oktató vezetésével.  
Életminőséget és életesélyt 
javító lehetőség 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

Havi 4 alkalom 

Rákellenes Liga 
Teremtorna 

Egészségmegőrzés céljából 
szervezett torna szakember 
vezetésével 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

Havi 4 alkalom 

Meridián torna 
Egészségmegőrzés céljából 
szervezett torna szakember 
vezetésével 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

Havi 4 alkalom 

Gerinctorna 
Gyógytornász vezetésével 
végzett  mozgásjavító torna.  

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

Havi 4 alkalom 

Kettlebell torna  
 

Egészségmegőrzés céljából 
szervezett torna, gépek 
nélkül  átmozgatja a egész 
testet 

Civil Ház Heti 2 alkalom 

Jóga torna 

A test és a lélek 
megerősítésére és jó 
állapotának megőrzésére 
szolgáló alkalmak 
szervezése 

Civil Ház Heti 2 alkalom 
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Idősek Világnapja 

Ünnepek kultúrájának 
érdekében támogató 
tevékenység megvalósítása 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

Évente 1 alkalom 
(Október) 

A lakosság 
meghívása a 
művészeti csoport 
által szervezett 
eseményekre, a 
programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése. A 
művészeti vezető 
részvételével 
havonkénti 
egyeztető 
csoportvezetői 
értekezlet 
megtartása. 
 
A lakosság 
meghívása a 
művelődési 
központ által 
szervezett 
eseményekre, a 
programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése. 

Hatvankodók 
Néptáncegyüttes 
Táncház 

Táncház sorozat 
Tánctanulás, 
hagyományőrzés, népi 
hangszerek megismerése 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

Évente 4 alkalom 
 

Idősek Kistérségi 
Fesztiválja 

Kulturális értékek 
átörökítése érdekében 
támogató tevékenység 
megvalósítása. 
Környékbeli nyugdíjasklubok 
műsorai, fiatal 
népdalénekesek és fiatal 
táncosok, valamint a hatvani 
iskolások és óvodások 
előadása. 

Népkert 
Évente 1 alkalom 
(Október) 
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D. 
A hagyományos 
közösségi kulturális 
értékek átörökítése 
feltételeinek 
biztosítása 

Játszóházvezetők 
Alkotóközössége 

Hagyományos mesterségek 
fortélyainak bemutatása, 
valamint a saját kezűleg 
készített ünnepi dekorációk, 
ajándékok elkészítése. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

havi 1 alkalom   
A lakosság 
meghívása a 
művészeti csoport 
által szervezett 
eseményekre, a 
programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése. A 
művészeti vezető 
részvételével 
havonkénti 
egyeztető 
csoportvezetői 
értekezlet 
megtartása. 

Hatvankodók 
Néptáncegyüttes 
Néptánc 
foglalkozások  

A magyar néptánc kincs 
minél szélesebb körű 
megismertetése, 
megszerettetése, 
táncművészeti képzés, 
utánpótlás nevelés 
 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

Heti 2 alkalom 

Tekergő népzenei 
táncház 

A diákok megismerhetik 
népünk kulturális örökségét, 
népzenéjét és a magyar 
népi hangszereket 

Kodály Zoltán 
Ált. Isk. 

Évi 6 alkalom 

Tekergő népzenei 
táncház 

A diákok megismerhetik 
népünk kulturális örökségét, 
népzenéjét és a magyar 
népi hangszereket 

Hatvani 5. Sz. 
Ált.Isk 

Évi 6 alkalom 
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E. 
Az amatőr alkotó- és 
előadó-művészeti 
tevékenység 
feltételeinek 
biztosítása 

Hatvani Műhely 

A műhely résztvevői 
különböző művészeti 
ágakban jeleskednek. Céljuk 
az alkotás és az 
eszmecsere  

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

Évi 4 alkalom 

 
A lakosság 
meghívása a 
művészeti csoport 
által szervezett 
eseményekre, a 
programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése. A 
művészeti vezető 
részvételével 
havonkénti 
egyeztető 
csoportvezetői 
értekezlet 
megtartása. 

Rajzművészeti 
műhely 

Ismerkedés a 
művészettörténeti korokkal, 
és azok nagy alkotóival. 
Ábrázolási technikák 
(ceruzarajz, festés), és a 
különböző rajzeszközök 
használatának elsajátítása. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

havi 4 alkalom 

Naplemente 
Nyugdíjas Klub 
Kultúrcsoport 

Szabadidő hasznos 
eltöltése, fellépésekre 
készülés, eszmecsere 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

havi 4 alkalom 

Hatvani Akrobatikus 
Rock and Roll csoport 

 
Grassalkovich 
Művelődési Ház 

havi  alkalom 
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F. 
A tehetséggondozás-
fejlesztés feltételeinek 
biztosítása 

Tehetségondozó  
KézMűhely 

A gyermekek 
kreativitásának, logikai 
készségének, 
kézügyességének 
fejlesztése igényes 
munkavégzésre nevelés a 
térbeli – vizuális 
tehetségterületet fejlesztése, 
hagyományápolás. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház, 
Hatvani 5. Sz. 
Ált.Isk 

heti 1 alkalom  

A lakosság 
meghívása a 
művészeti csoport 
által szervezett 
eseményekre, a 
programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése. A 
művészeti vezető 
részvételével 
havonkénti 
egyeztető 
csoportvezetői 
értekezlet 
megtartása. 
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G.  
Kulturális alapú 
gazdaságfejlesztés 
 

A kulturális turizmus 
fejlesztésének 
lehetőségei vidéki 
városokban 
konferencia 
megrendezése 
Hatvanban 

Szakmai eszmcsere, 
hasonló méretű települések 
kulturális turisztikai 
kínálatának bővítéséről. Jó 
gyakorlatok 
tudásmegosztása. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház 

évi 1 alkalom  

A szakmai 
szervezetek és 
érdeklődők 
meghívása a 
szervezett 
eseményre, a 
program 
médiafelületeken 
történő hirdetése.  

 
 

Hatvan, 2022. február 11.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
          Valló Ede 
           igazgató 
 


