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Hejőkeresztúr Község Önkormányzata
Partnerek
Hejőkeresztúri Iskolásokért Alapítvány
Hejőkeresztúri Horgász Egyesület

Projekt megvalósítási időtartam:
2014.03.01-2015.08.31.

Mindösszesen támogatás: 80 000 000.- Ft
Támogatási intenzitás: 100 %



 Elvándorlás megállítása,
 Hejőkeresztúr vonzóvá tétele mind a jelenlegi, mind a 

jövőbeni lakosok számára,
 Hosszú távon a fiatalok zökkenőmentes beilleszkedése a 

helyi társadalom életébe,
 A települési és lakossági tér aktivizálása,
 Élmény-gazdag, interaktív programok, foglalkozások 

szervezése, 
 Önkéntességet segítő, karitatív programok, jótékonysági 

tevékenységek, akciók szerevezése (közösségi 
rendezvények, kulturális programok)

 Roma és nem roma lakosság közötti együttműködést - roma 
felnőtt lakosság civil kapacitás-fejlesztése 

 Önkéntes programok keretén belül a településkép javítása



Hejőkeresztúr település teljes lakossága, azaz 1054 fő

 A munkanélküli személyek,  kb. 60 fő,  jövedelempótló főtámogatásban részesülő 40 fő

 Idősebb, nyugdíjas korú lakosok, akiknek száma közel 20 % a településen, akik 
önkéntesként, szabadidejük aktív hasznosítására nyitottak. Kb. 50 fő

 Azon családok akik a bio - kertészet kialakításában aktívan részt kívánnak venni. Az 
előzetes felmérés során a bevonhatóak száma 20 főre tehető. 

 Az önfoglalkoztatóvá válók és a fejlesztést követő 1-5 éven belül munkát találó 
munkavállalók családtagjai, a rendezvényeken – akár önkéntesként- részt vevő egyéb 
személyek. Létszámuk: 180 fő (családtagjaikkal együtt)

 Helyi intézményrendszer, aktív civil szervezetek: Önkormányzati dolgozók, 
Hejőkeresztúri Iskolásokért Alapítvány aktivistái, Nagycsaládosok Hejőkeresztúri 
Egyesülete, Hejőkeresztúri Horgász Egyesület, Hejőkeresztúr Tavi Vitorlás Baráti Kör, 
Polgárőr Egyesület, Hejőkeresztúri Táblajátékosok Társasága Egyesület, Házi szociális 
gondozó szolgálat, Egyházak

 A kistérség lakossága számára szeretnénk mintaként szolgálni



 Hejőkeresztúri Modell a lakosság szolgálatában

Komplex Instrukciós Program: 
szociális és életviteli kompetenciák,
általános megismerő kompetenciák (intellektuális képességfejlesztés), kommunikációs készség 
fejlesztése

Logikai Táblajáték Program:
a gyerekek értelmi képességének, fejlesztése, a szabadidő igényes, tartalmas eltöltése, a társas 
élet, a szociabilitás erősítése, a rendszeres megmérettetés, versenyzés és a hagyományápolás

Generációk Közötti Párbeszéd Program:
A szülők aktív szerepet vállalnak az iskola életében, másrészt az intézmény olyan szolgáltatásokat 
nyújt, amelyet nem csak a diákok vehetnek igénybe

Workshopok szervezése
Cél: a településen élő különböző csoportok (vállalkozók, értelmiségiek, mester emberek) 
bevonása a programba
Olyan tevékenységek feltérképezése, meghatározása, amelyben ők partnerek lehetnek



Pro Lecsó Program

- zöldségtermelés
- táplálkozás – táplálkozástan 
– fenntartható fejlesztés 
– környezettudatos életmód 
– környezettudatos településfejlesztés témák 

Olyan, hosszú távon önmagát fenntartani képes mintagazdaságot 
eredményez, amely lehetővé teszi a felnőtt lakosság civil kapacitás-
fejlesztését, a munkanélküliség csökkentését.

Előnyök a résztvevők számára:
 Vetőmagcsomag a saját kert műveléshez
 Közös kertek termése a résztvevők között oszlik szét
 Jövedelem kiegészítés – a résztvevő eldöntheti, hogy a rá eső

megtermelt zöldséggel mi történjen – Értékesítés, fogyasztás
 Tudásanyag megszerzése –Bio módon történő gazdálkodás
 Tapasztalatcsere, közösségfejlesztés 



Rendezvényprogram

1 db kistérségi hatókörű nagyrendezvény (kb. 500 fő részvételével)

 Hagyományok és Kultúrák Találkozója (Sajókeresztúr, Bodrogkeresztúr és Pókakeresztúr (a település 
erdélyi testvérvárosa) részvételével); 2 napos rendezvény – 2014. június 20-21.

4 db környező településeket érintő rendezvény (kb. 300 fő részvételével)
 Horgász Verseny és Főzőverseny a Hejőkeresztúri Tavon (tótakarítás előtte – 2014. május 11. 

(vasárnap), önkéntesek részvételével) – 2014. május 17.– Horgász Egyesület
 Trianoni Emléknap – 2014. június 7. – Dalos találkozó és Kulturális Nap
 Generációk Napja (Idősek, Gyermek, Nők, Fogyatékkal élők) –2014. december 5. – Alapítvány
 Hagyományok és Kultúrák Találkozója 2015. június (Környező települések részvételével)

10 db települési rendezvény (kb. 150 fő részvételével)
 Projekt Nyitó rendezvény 2014. április 16.
 Gyermeknap és Pünkösdi Király Választás – 2014. május 31.
 Szüreti Mulatság 2014. szeptember 13.
 Október 23-i ünnepségsorozat és Fáklyás felvonulás 2014. október 23.
 Fiatalok Napja – 2015. február
 Március 15. Rendezvény 2015. március 15.
 Egészségnap – 2015.április hónap
 Önkéntesek Napja – 2015. évben megvalósuló rendezvény
 Vizi Sportok Napja –2015. július hónap
 Projekt Záró rendezvény – 2015. augusztus hónap



Felnőtt játszótér kialakítása az iskola 

udvaron

Sószoba kialakítása az óvodában

Ágaprító gép beszerzése –

Környezettudatos hulladékhasznosítás 

elősegítése





Heti rendszerességgel megvalósuló 

programok:

Foci edzések

Táncoktatás

 Judo oktatás

Női torna

Egyéb programok:

Úszásoktatás gyermekeknek

Nyári tábor a gyermekeknek



 Projektmenedzser – Bárdos István
 Szakmai vezető – Balogh Irma
 Hálózati kapcsolattartó – Tóth Józsefné
 Vállalati kapcsolattartó – Kovácsné Dr. Nagy Emese
 Kulturális Értékőr – Kovácsné Dr. Nagy Emese
 Mintagazdaság felelős – Kassai Melinda
 Nemzetközi kapcsolatok felelőse – Kassai Melinda
 Programszervező – Gátiné Kardos Zsuzsanna
 Pro Lecsó oktató-ügyintéző – Lengyelné Magyar Judit
 Kompetenciafejlesztő tanulószoba oktatók
 Generációs órák oktatói – Általános Iskola 

pedagógusai
 Táblajáték oktatók– Általános Iskola pedagógusai
 Hejőkeresztúr teljes lakossága



Önkéntes munkaórák száma: 2400 óra

Bevont önkéntesek száma: 60 fő
Kialakított partnerségi kapcsolatok száma: 5 db

Közösségfejlesztéshez kapcsolódó műhelymunkák 

száma: 15 db

Megvalósított közösségi programok száma: 20 db

Helyi közösségi életbe beépülő közösségi programok 

száma: 6 db



Köszönöm a figyelmet!

Bárdos István, projekt menedzser

E-mail: istvan.bardos@gmail.com

Telefon: 20/344-56-53

mailto:istvan.bardos@gmail.com

