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TOP-os pályázatokkal erősítik  
a közösségeket

Egy közösség attól valódi, 
hogy tagjai ismerik, tisztelik a 
többieket, tudják, kivel mi tör-
ténik, a bajba jutott társaknak 
segítséget nyújtanak, ismerik 
egymás történeteit, a közös tör-
téneteket megőrzik és bemutat-
ják a hozzájuk érkezőknek. A 
helyi értékek újrafelfedezésével 
kovácsolják össze az embereket, 
ebben pályázatok is segítik a kis-
településeket. 

Több olyan TOP (Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Prog-
ram) pályázat is létezik, mely ezen 
értékek mentén segít a közössé-
gépítésben. Jelen esetben a TOP 
pályázatok közül kiemelten a helyi 
identitást erősítő pályázatról van 
szó. 

Nagyon fontosnak tartom, 
hogy a helyi közösségeket ösz-
szehozzuk, fejlesszük, erősítsük a 
helyi identitásukat. Burján István 
néprajzkutató szavait idézve „a 
tárgyakban, viseletben, hagyomá-
nyokban, jeles napokban, ünne-
pekben, eleink ételreceptjeiben él 
tovább a közösség. Az elmúlt évek 
munkájának köszönhetően olyan 
elfeledett néphagyományok vagy 
népi ételek élik reneszánszukat, 
mint például az ormánsági fehér-

hurka fesztivál és újra felfedeztük 
a drávai halakat, például a mun-
déros csukát”. Én azt gondolom, 
hogy ezek összegyűjtésében, fele-
levenítésében nyújtanak segítséget 
a pályázati források, amit az adott 
település költ el, a helyi igényekre 
alapozva. Ha összegyűjtjük az ér-
tékeinket, az turisztikai, gazdasági 
és társadalmi fejlődési lehetősége-
ket is teremthet, jól mutatja ezt a 
közelmúltban megjelent Kincses 
Baranya könyv is. Mind a könyv, 
mind pedig a kiállítás egy mese-
beli utazásra hívja a látogatót/ol-

vasót, amely csodálatos képanya-
gával, érdekes történeteivel eleve-
níti meg  Baranya sokszínű, izgal-
mas világát. Sajátos nézőpontból 
megörökítve mutatja be legdélebbi 
megyénk szokásait,  életét, sok év-
százados hagyományvilágát, épí-
tett és természeti örökségét

A tervezett projektekből ki-
emeltem néhány példát, hogy mit 
is szeretnének megvalósítani a 
TOP „Helyi identitás és kohézió 
erősítése” pályázatban nyertes Ba-
ranya megyei települések. Ezek a 
példák jól tükrözik a települési ha-
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gyományok és a jelen társadalmi 
fejlesztések metszéspontját. 

Piskó településen bevett szokás, 
hogy a lakosságot, a nemzetiségi 
önkormányzatokat, a civil szer-
vezeteket kérdezik meg, hogy mi-
lyen programokat szeretnének, de 
az máris bizonyos, hogy lesznek 
itt hagyományőrző programok és 
helyi értéktári munka. A modern 
kori értékeket is felmérik, van mé-
hészet, amatőr festő és foltvarró 
klub, amelyek értéket képviselnek. 
Fontosnak tartják, hogy a település 
lakói megismerjék egymást, meg-
mutassák saját értékeiket, kedvenc 
receptjeiket, családi történeteiket, 
fotóikat szomszédünnep keretében. 

A közösséget építők Vargán iro-
dalmi falunapot terveznek, amely-
nek keretében Sásdi Sándor író pá-
lyafutását szeretnék megismertetni 
a helyiekkel. Sásdi Sándor a népi 
írók nemzedékéhez tartozott, a te-
lepülésen született, könyveit össze-
gyűjtötték, egykori házában szeret-
nék bemutatni egy hagyományőrző 
rendezvény keretében. 

Kákicson Kiss Géza református 
lelkésznek, az Ormánság kutatójá-
nak emlékét szeretnék megőrizni 
az utókor számára, ez a pályázat 

pedig lehetőséget nyújt arra, hogy 
több rendezvényt tartsanak, ki-
adványok készüljenek a lelkész 
életútjáról, szellemi hagyatékáról, 
amelyek közvetlenül eljutnak majd 
a helyiekhez.

Jó példa lehet Drávaszabolcs 
is, a település 2016-ban ünnepelte 
fennállásnak 800 éves évforduló-
ját. A jeles jubileumra helytörténeti 
könyv készült, amely a környező 
települések életét is leírja. Emellett 

– a program keretében – szeretné-
nek egy, a második világháborús 
időszakot bemutató állandó kiállí-
tást létrehozni, erről már megkez-
dődtek az egyeztetések a megyei 
múzeummal. Egy régi épületnek 
új funkciót szánnak, az átépítést 
követően a továbbiakban közösségi 
házként funkcionál majd, a tervek 
szerint egy kiállítóteret is kialakí-
tanak majd. 

Mozsgón például települési ér-
téktárat szeretnének kialakítani, 
ahol a családoktól szeretnék ösz-
szegyűjteni és bemutatni a tárgyi 
emlékeket, régi fotókat, visszaem-
lékezéseket, abból építkezni a jövő 
számára. A közösségépítés terén 
is tenni szeretnének, összefogni 
a már meglévőket, illetve újakat 
létrehozni és olyan programokat 
biztosítani, mint a hagyományos 
ételek készítése, helyi termelők lá-
togatása, a sajtkészítés rejtelmeinek 
bemutatása és elsajátítása, illetve 
a gyerekek számára a népi hagyo-
mányt bemutató foglalkozások 
megtartása. 

A programban tíz pályázat ke-
retében mintegy hetven település 
vesz részt. 

A sok-sok tervből csupán néhá-
nyat ragadtam ki, de ezek alapján 
is jól látszik, hogy valamennyi tele-
pülés a saját, egyedi, a rá jellemző 
értékeket keresi, fogja össze. Mivel 
Baranya településszerkezete, ösz-
szetettsége szinte valamennyi me-
gyétől eltérő, kifejezett szándékunk 
volt, hogy a kistelepülések vehesse-
nek részt a pályázatban. A települé-
sek úgy pályáztak, hogy ne a közös 
hivatalok szerinti struktúra alap-
ján kössük össze a falvakat, hanem 
hogy új politikai és emberi kapcso-
latok alakuljanak ki a résztvevők 
között és a települések vezetői is 
részt vegyenek a programokban. A 
pályázók egy része már megkötöt-
te a szerződést, a többi pályázat es-
tében pedig már döntött a Baranya 
Megyei Önkormányzat. 

NAGY CSABA – Diplomát a Janus Pannonius Tudományegyetem Pollack Mihály 
Műszaki Főiskola Karán, építőmérnöki szakán szerzett. Pécsen – 1990-től – ön-
kormányzati képviselőként vett részt a város életében. 2010. májusától Baranya 
megye 2. választókerületében országgyűlési képviselő volt, majd Pécs alpolgár-
mestereként tevékenykedett. Az elmúlt négy évben a Baranya Megyei Közgyűlés 
elnöki feladatait látta el, 2018. áprilisától országgyűlési képviselő. Társadalmi 
megbízatásban a Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi 
tagja és a PVSK női (1997-2002), illetve a férfi (2008 óta) kosárlabda szakosztályá-
nak vezetőségi tagja. Két gyermek édesapja.


