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Egyedi kérelem

Hajdúszoboszlón szeretnék egy városi meseutat létrehozni MeseKorzó néven, amely egy
családi és egy felnőtt útból állna. Ezek egymástól különböző tematikával /tartalommal
rendelkeznének de mind a kettő esetében 4-4 állomás és egy kezdőpont/ végpont
meglátogatásával tartalmas szabadtéri szórakozást nyújtanának a résztvevőknek.

A fizikai és tartalmi elemek kidolgozásánál is figyelembe vennénk a város, a tájegység,és a
helyszínek jellegzetességeit,hogy ezek is hozzá tegyenek Hajdúszoboszló turisztikai értékeihez
is.
Ennek a városi meseútnak a létrehozásához szeretném kérvényezni,hogy a város közterületeire
is kihelyezésre kerülhessenek a faládák az alábbi helyszíneken mint a program állomásai .

A családi út állomásai a következők lennének amelyekhez szeretnék engedélyt kérni :

● Városi Szabadidőpark játszótérének környéke
● Fordított Ház kerítése
● Harangház melletti füves terület
● Csónakázótó tópart a József Attila utca felől

A Felnőtt út állomásai a következők lennének amelyekhez szeretnék engedélyt kérni :

● Csónakázótó tópart a József Attila utca felől
● Anditta Virágbolt melletti füves terület
● Bocskai Múzeum - Bocskai utca 11. (a néprajzi kiállításnak az épülete)
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● Géptár kerítése

A meseutat egész évben szeretném működtetni ,határozatlan ideig, 2021. július eleji indulással.
Mivel a vállalkozás beindításának előzetes számításaim szerint kb 2-3 millió forintos induló
költsége van a járványügyi helyzet miatt ennek a megtérülésének az idejét bizonytalanság övezi
ezért szeretném kérni,hogy térítésmentesen helyezhessem ki a ládákat az első 2 évben.
Cserébe viszont szeretném felajánlani,hogy évente 2-szer pl. az adventi időszakában, nyári
szünetben stb. térítésmentesen rendelkezésre bocsátanánk 10 ,az önkormányzat által kijelölt
hátrányos helyzetű/nehéz körülmények között élő család részére. Illetve egy csoportnak mint pl
állami gondozásban élő gyerekek vagy iskolás,óvodás,nyugdíjas csoport. Továbbá a csoportos
programok kidolgozásánál szeretnénk a Bocskai Múzeum programjait is beletenni az
ajánlatokba.

A program részletei bővebben  a következő pontokban találhatóak:

1. Összefoglaló a MeseKorzóról  - 2. oldal

2. Családi Meseút - 4. oldal
● Útvonal  - 4. oldal
● Helyszínek fotókkal - 6. oldal

3. Felnőtt Meseút - 9. oldal
● Útvonal -11. oldal
● Helyszínek fotókkal- 11. oldal

4. Meseládák - 13. oldal
● Anyaga,méretei ,leírása - 13. oldal
● Referenciák,Térkép minta - 14. oldal

1. Összefoglaló a  MeseKorzó -ról

A Noszvajon majd 10 éve sikeresen működő meseút ( http://www.meseut.hu ) mintájára
szeretnénk Hajdúszoboszlón egy hasonlót létrehozni a város és a tájegység,a helyszinek
jellegzetességeit figyelembe véve a tematika és a tartalom kialakításánál. Hajdúszoboszlói
lakosként különösen fontosnak tartom egy olyan program megvalósítását ami színvonalában a
városhoz méltó,egy újabb okot ad arra,hogy a vendégek a városba látogassanak és
mindemellett a helyieknek vagy a környéken élőknek is egy tartalmas és a jelen helyzetben is
elérhető szórakozást nyújtson.
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Az eredeti noszvaji út alkotóival együtt dolgozva kerül kialakításra a program és a fizikai
kivitelezés részletei is, illetve a jövőben is az együttműködés a cél a magas minőségi színvonal
fenntartása, a folyamatos fejlesztések, időszakos tartalmak és az eredeti meseúthoz
kapcsolódás marketing és reklám értéke miatt.

A városi meseút létrehozásával az elsődleges cél,hogy egy külső térben működtethető kulturális
szabadidős programot hozzunk létre ami gyerekek,családok,nyugdíjasok,párok számára is
élvezhető lenne az év bármely szakában.A szórakoztatás mellett az olvasásra nevelés és a
helyi értékekre való figyelemfelkeltés is hangsúlyt kap.

A tervek között szerepel egy későbbi fázisban az akadálymentesités is a hallás- és
látáskárosultak részére , illetve a szövegezés több nyelven is elérhetővé tétele a külföldi
vendégek számára.
Illetve, az indulást követően nagyrészt a járványügyi helyzettől függően szeretnénk csoportos
feladatok / tartalmakat is kidolgozni ami óvodás, iskolás felnőtt csoportok,nyári táborok számára
is egy szabadidős tevékenység lehetne.

A program Tátrai Vanda alkotó-fejlesztő meseterapeuta segítségével kerülne kialakításra,
egyedi névvel lenne ellátva (MeseKorzó), a ládákat pedig egy erre a célra készített térkép
alapján kellene a város különböző pontjain megkeresni és kinyitni. Ezek egyedileg lennének
dekorálva és különböző feladatokat, kérdéseket is tartalmaznának,kulccsal nyithatóak lennének.

A ládák kültéren való elhelyezése a jelenlegi virushelyzetben is működtethetővé tenné a
programot.Továbbá a helyszínek tervezésénél és a helyszíni engedélyek kérvényezésénél
figyelembe vettük a város turisztikai látványosságainak illetve vendéglátó és más szolgáltató
egységek közelségét  ,hogy ezek is profitálhassanak a ládákat felkereső részvevőkből.
Együttműködési szerződések is kidolgozás/megegyezés alatt vannak azokkal akik szeretnének
a meseúthoz kapcsolódni.

Az értékesítés a kulcsok átadásával történne, a meseutat az engedélyek függvényében már
2021 július elején szeretnénk elindítani 2 útvonallal :egy családi és egy felnőtt, ami 4-4
állomásból állna és 1-2 órás tartalmas programot és élményt nyújtana a résztvevőknek.A
későbbiekben esetlegesen több állomással szeretnénk ezeket bővíteni.

A kulcsok értékesítése/ leadása a jelen tervek szerint 2 helyszínen fog történni : A
hajdúszoboszló Tourinform Irodában és a Jókai soron található Gyöngyös ABC-ben .
A kulcsok mellé egyedi térképet, információt,szöveges leírást is kapnak a résztvevők a program
fontos részleteiről.

Ennek a városi meseútnak a létrehozásához szeretném kérvényezni,hogy a város közterületeire
is kihelyezésre kerülhessenek a faládák az alábbi helyszíneken mint a program állomásai .
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2.Családi meseút

A családi út állomásai a következők lennének amelyekhez szeretnék engedélyt kérni :

● Fordított Ház kerítése
● Szabadidőpark a játszótérének környéke
● Csónakázótó tópart  a József Attila utca felől
● Harangház melletti füves terület

Útvonal

Kezdő állomások ahol a program megvásárolható a kulcsok kaució ellenében átadásra kerülnek
a térképpel és a leírással együtt:

1. Gyöngyös ABC, Jókai Sor 1, Hajdúszoboszló, 4200
2. Tourinform Iroda, Szent István park 1-3, Hajdúszoboszló, 4200

Ajánlott útvonal és sorrend a Gyöngyös ABC kezdőpontból:

Google map itt
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https://www.google.hu/maps/dir/Hajd%C3%BAszoboszl%C3%B3,+J%C3%B3kai+sor+1/V%C3%A1rosi+Szabadid%C5%91park,+Hajd%C3%BAszoboszl%C3%B3,+Debreceni+%C3%BAt+4,+4200/Ford%C3%ADtott+h%C3%A1z,+Hajd%C3%BAszoboszl%C3%B3,+G%C3%A1bor+%C3%81ron+u.+53,+4200/Harangh%C3%A1z,+Hajd%C3%BAszoboszl%C3%B3,+Szent+Istv%C3%A1n+park+1,+4200/Hajd%C3%BAszoboszl%C3%B3,+Cs%C3%B3nak%C3%A1z%C3%B3t%C3%B3/Hajd%C3%BAszoboszl%C3%B3,+J%C3%B3kai+sor+1/@47.4508675,21.3968825,16z/data=!4m43!4m42!1m10!1m1!1s0x4747197cc046711f:0xc46b9044939a6f14!2m2!1d21.3989559!2d47.447367!3m4!1m2!1d21.40075!2d47.449807!3s0x4747197c3c54e243:0x7ab700b3b2732a2!1m5!1m1!1s0x4747191bdae3d8cf:0x3d403fccfa7c0161!2m2!1d21.4069391!2d47.4509234!1m5!1m1!1s0x474719c7de926f97:0xa4772186372e5722!2m2!1d21.4010748!2d47.4542624!1m5!1m1!1s0x4747197c3ccd56b5:0x68501fc2b0be65ae!2m2!1d21.401021!2d47.4495501!1m5!1m1!1s0x47471979a147ffad:0xe53c23b3538f5dde!2m2!1d21.3967144!2d47.4527134!1m5!1m1!1s0x4747197cc046711f:0xc46b9044939a6f14!2m2!1d21.3989559!2d47.447367!3e2


1. Kiindulópont : Gyöngyös ABC ,Jókai sor 1
2. Szabadidőpark játszótér közelében
3. Fordított Ház kerítése
4. Harangház melletti füves terület
5. Csónakázótó tópart József Attila utca felől
6. Végpont : Gyöngyös ABC ,Jókai sor 1

Ajánlott útvonal és sorrend a Tourinform Iroda kezdőpontból:

Google map itt

1. Kiindulópont : Tourinform Iroda, Szent István park 1-3
2. Szabadidőpark játszótér közelében
3. Fordított Ház kerítése
4. Harangház melletti füves terület
5. Csónakázótó tópart József Attila utca felől
6. Végpont : Tourinform Iroda, Szent István park 1-3
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https://www.google.hu/maps/dir/Hajd%C3%BAszoboszl%C3%B3,+Tourinform+iroda+Hajd%C3%BAszoboszl%C3%B3,+Szent+Istv%C3%A1n+park/V%C3%A1rosi+Szabadid%C5%91park,+Hajd%C3%BAszoboszl%C3%B3,+Debreceni+%C3%BAt+4,+4200/Ford%C3%ADtott+h%C3%A1z,+Hajd%C3%BAszoboszl%C3%B3,+G%C3%A1bor+%C3%81ron+u.+53,+4200/Harangh%C3%A1z,+Hajd%C3%BAszoboszl%C3%B3,+Szent+Istv%C3%A1n+park+1,+4200/Hajd%C3%BAszoboszl%C3%B3,+Cs%C3%B3nak%C3%A1z%C3%B3t%C3%B3/Hajd%C3%BAszoboszl%C3%B3,+Tourinform+iroda+Hajd%C3%BAszoboszl%C3%B3,+Szent+Istv%C3%A1n+park/@47.4510363,21.3973975,16z/data=!4m38!4m37!1m5!1m1!1s0x4747197c40e387b7:0x56b776dc01b25d56!2m2!1d21.4000057!2d47.4494046!1m5!1m1!1s0x4747191bdae3d8cf:0x3d403fccfa7c0161!2m2!1d21.4069391!2d47.4509234!1m5!1m1!1s0x474719c7de926f97:0xa4772186372e5722!2m2!1d21.4010748!2d47.4542624!1m5!1m1!1s0x4747197c3ccd56b5:0x68501fc2b0be65ae!2m2!1d21.401021!2d47.4495501!1m5!1m1!1s0x47471979a147ffad:0xe53c23b3538f5dde!2m2!1d21.3967144!2d47.4527134!1m5!1m1!1s0x4747197c40e387b7:0x56b776dc01b25d56!2m2!1d21.4000057!2d47.4494046!3e2


Helyszínek

1.Szabadidőpark játszótér környéke - Állvány ,alapozás vagy rögzítés szükséges

2. Fordított Ház  kerítése
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3.Harangház mellett : Állvány ,alapozás vagy rögzítés szükséges

4. Csónakázótó tópart : Állvány ,alapozás vagy rögzítés szükséges  (felnőtt és családi út
helyszíne is )
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Látványterv Példa:
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3. Felnőtt meseút

A felnőtt út állomásai a következők lennének amelyekhez szeretnék engedélyt kérni :

● Csonakázótó tópart a József Attila utca felől
● Anditta Virágbolt melletti füves terület
● Bocskai Múzeum - Bocskai utca 11 (a néprajzi kiállításnak az épülete)
● Géptár kerítése

Ajánlott útvonal és sorrend a Gyöngyös ABC kezdőpontból:
Google Térkép itt

1. Kiindulópont : Gyöngyös ABC ,Jókai sor 1
2. Csónakázótó tópart József Attila utca felől
3. Bocskai Múzeum  - Bocskai utca 11 (a néprajzi kiállításnak az épülete)
4. Anditta Virágbolt melletti füves terület
5. Géptár
6. Végpont : Gyöngyös ABC ,Jókai sor 1
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https://www.google.hu/maps/dir/Hajd%C3%BAszoboszl%C3%B3,+J%C3%B3kai+sor+1/Hajd%C3%BAszoboszl%C3%B3,+Cs%C3%B3nak%C3%A1z%C3%B3t%C3%B3/Hajd%C3%BAszoboszl%C3%B3,+Anditta+Vir%C3%A1g+%C3%A9s+Aj%C3%A1nd%C3%A9k%C3%BCzlet,+Szilf%C3%A1kalja/Bocskai+Istv%C3%A1n+M%C3%BAzeum/G%C3%A9pt%C3%A1r+-+M%C5%B1szaki-K%C3%B6zleked%C3%A9si+%C3%A9s+Mez%C5%91gazdas%C3%A1gi+Eszk%C3%B6z%C3%B6k+Ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sa/Hajd%C3%BAszoboszl%C3%B3,+J%C3%B3kai+sor+1/@47.446453,21.3857918,15z/data=!3m1!4b1!4m38!4m37!1m5!1m1!1s0x4747197cc046711f:0xc46b9044939a6f14!2m2!1d21.3989559!2d47.447367!1m5!1m1!1s0x47471979a147ffad:0xe53c23b3538f5dde!2m2!1d21.3967144!2d47.4527134!1m5!1m1!1s0x4747197cbca24b93:0xefa78dc36ebd7be1!2m2!1d21.3974241!2d47.447209!1m5!1m1!1s0x47471966a17e4e9f:0x1f1025be5330855c!2m2!1d21.3913716!2d47.442373!1m5!1m1!1s0x4747196235884237:0xa5d6b6c9cd988ee7!2m2!1d21.3976431!2d47.4428144!1m5!1m1!1s0x4747197cc046711f:0xc46b9044939a6f14!2m2!1d21.3989559!2d47.447367!3e2


Ajánlott útvonal és sorrend a Tourinform Iroda kezdőpontból :
Google Térkép itt

1. Kiindulópont : Tourinform Iroda, Szent István park 1-3
2. Csónakázótó tópart József Attila utca felől
3. Bocskai Múzeum - Bocskai utca 11 (a néprajzi kiállításnak az épülete)
4. Anditta Virágbolt melletti füves terület
5. Géptár
6. Végpont Tourinform Iroda, Szent István park 1-3
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Helyszínek

1. Csónakázótó tópart : Állvány ,alapozás vagy rögzítés szükséges  (felnőtt és családi út
helyszíne is )

2 .AnDitta virágbolt mellett -Állvány ,alapozás vagy rögzítés szükséges
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3. Bocskai Múzeum - Bocskai utca 11. (a néprajzi kiállítás épületének a fala - a
megkeresésemre reagálva ezt a konkrét pontot a Múzeum javasolta, az általuk készített kép
lentebb látható.
Ha ez nem lehetséges, szeretnénk a ládát a Múzeum előtt az utcán a füves területen állványon
elhelyezni, amelyhez alapozás vagy rögzítés szükséges

4. Géptár kerítés
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Látványterv Példa

4. Meseládák

Anyaga,méretei leírása:

A meseládák többek között olyan szakemberek bevonásával készülnek mint Dr Habil Balázs
Péter szobrászművész az EK Egyetem tanára,illetve Tátrai Vanda alkotó-fejlesztő
meseterapeuta .
Az alapanyaguk fa ,kívül és belül is egyedileg kerülnek dekorálásra esztétikailag és tartalmilag
is amennyire lehetséges a helyszínhez alkalmazkodva.
Belső részekre szövegblokkok és egyes ládáknál a mesékhez kapcsolódó rögzített díszítő
elemek is kerülnek,illetve kívül tetejük bádogozva is lenne.
Azoknál a helyszínekkel ahol nem lehetséges falhoz vagy kerítéshez rögzíteni ott álványra
lesznek szerelve,ezeket lehetőség szerint szeretnénk alapozni,hogy minél stabilabbak
legyenek.

Mivel a ládák kézzel készülnek kicsi eltérések lehetnek a méretezésnél de a helyszínek
tekintetében a gyerekládákat az alábbi méretekben szeretnénk elkészíteni:

57 cm (magasság) x 51cm (szélesség) x25 cm (mélység)
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A felnőtt ládákat pedig :

30 cm (magasság) x 25 cm (szélesség) x 15 cm (mélység)

A családi meseút tartalmánál a helyszínekhez és a tájegység,város jellegzetességeihez
,nevezetességeihez való kapcsolódás is nagy hangsúlyt kapna a mesés tartalom kialakításánál.
A mesés tartalom mellett feladatok,kérdések is helyet kapnak majd a ládákban .

A felnőtt meseút tematikája alapvetően a szerelem,szeretet,összetartozás így ezekhez a
témakörökhöz kapcsolódó mesék, feladatok várnak a résztvevőkre.

Minden meseládikó lehetőség nem csak a minőségi együtt töltött időre hanem,hogy ezáltal
jobban megismerhessék egymást a résztvevők.
Szeretnénk mielőbb QR kóddal a tartalmat digitálisan is elérhetővé tenni illetve a helyszinek
közeléről információt adni ami egyben promóciót is jelentene az állomásoknak .Ezekről a
Facebook oldalon is részletesen beszámolnék elősegítve,hogy akár egy egész vagy fél napos
programot is lehessen csinálni a ládák közelében lévő attrakciók meglátogatásával egybekötve.

A Bocskai István Múzeum vezetésével is felvettem a kapcsolatot,hogy esetlegesen a tematikai
illetve néprajzi kapcsolódással tudjuk erősíteni a hely és helyszíni kötődést.
Illetve a Géptár, Fordított Ház és a Bocskai István Múzeum programjait szeretnénk a csoport
ajánlatok kidolgozásánál a program választható részeként kiajánlani.

A Meseút kialakításánál a szórakoztatás mellett cél az olvasás és a népmesék népszerűsítése,
a helyi értékek hagyományőrző szemléletű, de a gyerekek számára könnyen befogadható
élményként való átadása és kompetenciafejlesztés is.

Amint a járványügyi helyzet engedi, az erre kijelölt meseládák mesekönyv csere állomásként is
funkcionálhatnak amint az egyik refernciaként csatolt képen is látható.
Ehhez akár a Városi Kovács Máté Könyvtárral való együttműködésre is lehetőség lenne,hogy
ez a program is segítse a gyerekek olvasóvá nevelését, a népmesék népszerűsítését .

Referenciák:

A Noszvajon elkészült ládákról néhány kép lentebb illetve az alábbi linken található
referenciaként :

http://www.meseut.hu/kepgaleria/

Néhány  a családi úton található ládákból:
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A Felnőtt út néhány ládája
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Térkép minta
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