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PROGRAMALAP-11 

Tiszta Szívvel Egyesületért 
Közhasznú Alapítvány 

„Várjuk 
együtt a 
karácsonyt” - 
adventi 
koncert 500 000 Ft  

2013.11.25.-
2013.12.08. 

A mini projekt keretében a Szent István 
templomban 2013. december 8. napján 
hangulatos, ingyenes adventi orgonakoncerttel 
várják az érdeklődőket, ahol Perneczky Balázs 
játékát élvezheti a közönség, majd a koncert 
után a hallgatóságot adventi teával és 
aprósüteménnyel látják vendégül a szervezők. 

DAOP-5.1.2/C-09-2f-2012-0002-
PROGRAMALAP-12 

Vásáhelyi Pákozdy Ferenc Sakk 
Sportegyesület 

Sakk! 
Képességfejle
sztés a sakk 
segítségével   2 000 000 Ft  

2014.01.01.-
2014.09.30. 

A projekt keretében négy programelem valósul 
meg. A Sakk Diákolimpia kerül megrendezésre, 
tavasszal a Szent István téren nyilvános, 
figyelemfelhívó sakk foglakozások kerülnek 
megtartásra. Bizonyára a leglátványosabbak a 
szintén a Szent István téren sakkszimultán 
bemutatók lesznek, ahol neves  nemzetközi 
mester egyszerre 30-40 játékossal játszik 
sakkpartit. A programfolyamot a Városi 
Sakknap elnevezésű rendezvény zárja színes 
programokkal 2014. júliusában. 
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PROGRAMALAP-13 

Hódmezővásárhelyi Ének-Zenei 
Iskola Alapítvány HANG-TÉR 3 000 000 Ft  

2013.12.      .-
2014.08.31. 

A mini projekt keretében három programelem 
valósul meg. A Szent István Templomban 
tartandó karácsonyi hangversenyen a Liszt 
Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola diákjai 
adnak elő, illetve a Szent István teret és a 
Szabadság teret bemutató kiadvánnyal 
kedveskednek. 2014. májusától megvalósuló 
Fotószafarain az iskola minden diákja részt vesz. 
Az iskola diákjainak 40%-a az akcióterületen él. 
A fotószafarin önálló kutatómunkával az 
akcióterület épületeit, az utcákat egyedül 
térképezik fel és gyerekszemmel fotókat 
készítenek, melyekből a csoportok egymásnak 
előadást készítenek. Munkájukat helyi 
mesterkurzusokon, műhelymunkában 
fotóművész, restaurátor és festőművész segíti. 
A harmadik programelem a Liszt-Faktor zenei 
tehetségkutató, ahol szakavatott zsűri dönt a 
legjobbakról, melyet záró koncert követ. 



DAOP-5.1.2/C-09-2f-2012-0002-
PROGRAMALAP-14 Érték Nőknek Egyesület 

Iránytű az 
ÉLET-hez 2 570 000 Ft  2014.01-2014.05. 

A mini projekt keretében két projektelem 
valósul meg. A négy részes előadássorozat 
keretében az egészséges önismeret, a felelős 
párválasztás, a családi intézmények 
népszerűsítése az akcióterületen található két 
iskola felső tagozatos diákjait szólítják meg. A 
második projektelem a Kincskereső kalandtúra 
családi összetartozást megcélzó kulturális 
városismereti rendezvény, melybe a téren élők 
és a város más részein élő érdeklődők is 
csatlakozhatnak. 

 

 


