
 

Tájékoztatás 
Tornyai Város-rehabilitáció II. című, 

DAOP-5.1.2/C-14-K2-2014-0002 jelű projekt 
keretében  

 

az elkülönített Programalap felhasználásával 
megvalósuló mini-projektek támogatásáról 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat sikerrel 
valósította meg a belváros funkcióbővítő rehabilitációját Tornyai 
Kulturális Város-rehabilitáció címmel 2012. évben. A belváros 
felújításának folytatására nyílt 2014. évben lehetősége az 
Önkormányzatnak, mely keretében a Hódi Pál utca üresen álló 
telkén mélygarázs, a felszínen közpark, játszótér építése valósul 
meg, továbbá kerékpártároló kialakításával és területrendezéssel a 
Tóth Sándor utcában mind a közlekedési, mint a kerékpár tárolási 
körülmények javulnak, illetve nyilvános illemhely építésével a 
Népkert területén a játszótérre, futópályára érkezők komfortérzetét 
nagymértékben növelni tudja.  
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal, illetve a 
Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitánysággal konzorciumban 
valósítja meg a beruházást 740 millió forint összértékben 100%-os 
támogatási intenzitással.  
A pályázat un. szoft elemei keretében a közösségfejlesztést és a 
szabadidő hasznos eltöltését segítő programok megvalósítására 
non-profit szervezetek a mini projektek keretében pályázhatnak.  
A 2014. októbertől nyitva álló pályázati lehetőségre beérkezett 
pályamunkát második alkalommal 2014. december 15. napján 
előzetesen, majd 2015. január 13-án. napján bírálta el az Értékelő 
Bizottság és az alábbi projektet támogatásra méltónak és 
megvalósíthatónak ítélte.  
 



 

Pályázati 
kódszám Pályázó neve 

Pályázat 
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összeg 

Megvalósítás 
időtartama 
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DAOP-5.1.2/C-
14-k2-2014-
0002-
PROGRAMAL
AP-3 

Kankalin Közhasznú 
Néptánc Egyesület 

"Maskarás 
huszárok" 2 140 990 Ft 

2015. január 
15 - 2015. 
március 15. 
Részletes 
program: 
Maskaraság 
program:: 
2015. január 
31.; 
Téltemetés 
program: 
2015. február 
7.; 
Madárszemű 
huszárok: 
2015. február 
28.; 
Toborzás 
program: 
2015. 
március 15. 

Maskaraság 
program: a 
Hódtói 
Szabadidő 
Központban 
(Rózsa utca); 
Téltemetés 
program: 
Kossuth tér, 
belváros; 
Madárszemű 
huszárok: 
Hódtói 
Szabadidő 
Központban 
(Rózsa utca); 
Toborzás 
program: 
Kossuth tér 

A projekt keretében 4 tevékenység valósul 
meg. 2015. január 31-én a Hódtói Szabadidő 
Központban (Hódmezővásárhely, Rózsa 
utca) „Maskaraság”című program 
keretében néprajzi előadást hallgathatnak, a 
népi hagyományokról készült fényképeket, 
régi felvételeket tekinthetnek meg, majd 
azok alapján farsangi álarcokat, jelmezeket 
készíthetnek. Táncház is várja az 
érdeklődőket. A 2015. február 7-i 
„Téltemetés” című program keretében a 
Kossuth téren álarcos, lovas, zajos 
felvonulást tartanak, „Tél-asszony” bábúját 
égetik el, lovas kocsikkal hozzák az 
érdeklődőket az eseményre. A 
„Madárszemű huszárok” című, 2014. 
február 28-án megrendezésre kerülő 
programon a Bálint napi hagyományokkal 
kapcsolatosan előadást hallgatnak a Hódtói 
Szabadidő Központban 
(Hódmezővásárhely, Rózsa utca), 
különböző népviseleteket próbálhatnak fel. 
A program zárásaként 2015. március 15. 
napján a Kossuth téren a lakosság 
bevonásával, a tanult koreográfiákat adják 
elő. 
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Hódmezővásárhely 
Megyei Jogú Város 
Diáksport Szövetség 

Bejgli futás 788100 Ft 

2014. 
december 
22. – 2014. 
december 
31. 

Népkert-
Kossuth tér-
Dr. Rapcsák 
András út 

A projekt keretében 1 tevékenység valósul 
meg. A Bejgli futás elnevezésű program 
megrendezésére 2014. december 27-én 
kerül sor. A résztvevők 2 táv közül 
választhatnak, a Népkertből a Kossuth teret 
és a Dr. Rapcsák András utat érintve futják 
a 3 km-es, illetve a 9 km-es távot. A 
programot az Év süteménye 
megválasztásával zárják, hiszen a 
versenyzők saját készítésű süteményeikkel 
is nevezhetnek az eseményre, az mellett, 
hogy az év végén közösen sportolnak. 

 


