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Szakmai anyag
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó
támogatások keretében megvalósult projekt.

Közösségi terekhez kapcsolódó eszközbeszerzés Hantoson
Pályázati azonosító: 8567073138

Támogatói határozat iratazonosító száma: 1624633610

HVS célkitűzés: Térségi identitástudat és adottságok fenntarthjató fejlesztése, erősítése, épített
természeti táji és kultúrális örökségek megőrzése, fejlesztése.

HVS intézkedés: Közösségi tevékenységek fenntartását szolgáló fejlesztések megvalósulása,
fejlesztése, térségi identitástudat megőrzése és a fellelhető helyi értékek alapján.

A pályázó, projektgazda bemutatása:
Hantos község a Sárbogárdi Járásban található település, Székesfehérvártól 30 km-re, Dunaújvárostól
20 km-re, lakóinak száma 969 fő.
Közös az Önkormányzati Hivatal a szomszédos településsel, Nagylókkal. Önálló óvoda működik a
tavalyi évtől két csoporttal, ahol a gyermeklétszám 43 fő.
Az általános iskola tagintézménye a mezőfalvainak, helyben az 1-6 osztály található 34 fő tanulóval. A
falu központjában egy 4 hektár területű parkban található a Művelődési Ház, amelyben a kultúrális
csoportjaink működnek.
A felnőtt népdalkör és népi tánccsoport mellett 2013 tavasza óta gyermek néptánccsoport is működik
25 fővel. A helyi rendezvények mellett a környékbeli településeken is sikeresen szerepeltek több
alkalmommal.
Az Önkormányzat az elmúlt években több sikeres pályázatot nyújtott be és valósított meg.

A fejlesztés indoklása:
A kívül-belül felújított Művelődési Ház ad otthont a település ünnepségeinek megtartására. A nemzeti
ünnepek mellett az adventi gyertyagyújtások, a farsangi bálok és egyéb rendezvények lebonyolítása,
megrendezése éves szinten 15-20 alkalmat jelent.
Ezen kívül a szabadtéri programok (Jurta napok, Húsvét, Májfa állítás, Pünkösd) a Kihívás napja,
kispályás focitornák és más sportrendezvények kerülnek megrendezésre. Ezeknek a rendezvényeknek
a minőségi hangosítására nem volt megfelelő eszközünk.
A régi elavult hangtechnikai eszközök, mikrofonok, hangfalak már nem alkalmasak az olyan
produkciók hangosítására, ahol nagyobb létszámú énekkarok, citerazenekarok, több tagból álló
együttesek lépnek fel. A művelődési házban rendezett programokon a közönség száma 100 és 150 fő
között van.
A szabadtéri programok, melyeket a parkban tartunk alkalmanként 250-300 főt is vonzanak. Ekkora
rendezvény hangosítására fizetett külső technikusok bevonására volt szükség és komoly költséget
jelentett az eszközök bérlése is.

A fejlesztés tartalma:
A sikeres pályázatoknak köszönhetően 3.596.620.- Forintot nyertünk el: eszközbeszerzésre,
marketingtevékenység megvalósítása partneri együttműködéssel nyomdai szórólapok készítésére.
Az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:
QSC KW-152 aktív hangfal 1000W
QSC KW-181 aktív szub hangfal 1000W
Allen&Heath ZED-420 zenekari keverőpult
FS-Audio NUX-152MK aktív monitorhangfal
L-Ray 1000 aktív Line-Array rendszer
ML-09-24-30M csoportkábel
Elder-Audio EC-2600 hangprocesszor
ATW-2120a rádiós mikrofon
Rode M1 dinamikus kézi mikrofon
Rode M2 kondenzátor kézi mikrofon
Rode NT5 térmikrofon
Soundsation SMICS-200BK mikrofon állvány
DKIT7 dobmikrofon szett
Involight SBL-3000 fényszett

A fejlesztés közvetlen eredménye:

A megvalósult projektnek köszönhetően olyan minőségi berendezések kerültek megvásárlásra,
amelyek több évig biztosítják a rendezvények professzionális hangosítását, világítását.
Ezidáig már öt alkalommal különböző programon színvonalas lebonyolítást tettek lehetővé. Az
eszközök biztonságos, szakszerű kezelését képzett technikai személyzet végzi.
Jelentősen javult a település által nyújtott kultúrális szolgáltatás színvonala. Ez fontos a lakosság
megtartása szempontjából, illetve pozitív képet nyújt a településről a betelepülők számára. Minőségi
környezetben élhetnek társadalmi életet, így ápolhatják emberi kapcsolataikat, ezáltal több időt
fordíthatnak a közösségi életre.
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