BESZÁMOLÓ
A felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-82-8.1.6-17
A támogatott szervezet adatai
A pályázó szervezet hivatalos neve: Nagyváty Község Önkormányzata
A pályázó szervezet székhelye: 7912 Nagyváty Kossuth L. u. 41.
A szervezet hivatalos képviselőjének neve: Tömösközi Sándor polgármester
A támogatott projekt főbb adatai
A helyi felhívás címe: Helyi identitásfejlesztés támogatása
A pályázat címe: „Váty nyomában” hagyományőrző rendezvény szervezése
Nagyvátyon
A projekt megvalósításának kezdete: 2019.08.02.
A projekt fizikai befejezése: 2019.09.10
A projekt megvalósításának helyszíne: 7912 Nagyváty Kossuth L. u. 41. sz. 65.
hrsz.
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2019. 12. 31.
Az elnyert támogatás összege: 799.668,- Ft
A támogatás intenzitása: 90%
A megvalósult tevékenységek/eredmények bemutatása
A pályázat benyújtásának célja hagyományőrző rendezvény szervezésén keresztül
a helyi hagyományok felelevenítése, a település történelmi és kulturális értékeinek
bemutatása, valamint a község közösségformáló erejének növelése volt.
A projekt a település 12-13. században betöltött szerepére kívánta ráirányítani a
figyelmet, hogy ezen keresztül biztosítsa a falu kulturális és szellemi örökségének
megóvását: Váty az Árpádkorban várispánság és egyházi központ, esperesség
volt. Az ispánság területe az Okor és az Alma folyók közére terjedt ki, az
esperesség délen a Dráváig, nyugaton az Alma folyóig terjedt, északon határa a
Zselic erdeiben húzódott, keleten Pécs környezete is hozzá tartozott. Erre a
területre valószínűleg Géza fejedelem telepítette a székelyeket határőrzési
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feladattal. A várispán közvetlenül a király alá tartozott, kötelessége a déli gyepük
védelme és a hadba vonulás volt. A székelyek száma a fegyveres harcokban
megfogyatkozott. A tatárjárást követően a várispánság megszűnt, a vátyi esperes
pedig a fallal körülvett Pécsre költözött, a vátyi esperességet ezzel felváltotta a
pécsi esperesség.
A projekt megvalósítási helye a 7912 Nagyváty Kossuth L. u. 41. szám 65. hrsz-ú
kultúrház és könyvtár.
A projekt eredményeként kialakításra került egy helytörténeti tárlat, ehhez
kapcsolódóan a képi és szöveges illusztrációk bemutatásához képtartók, valamint
a Kisvárhegyen található 12-13. századi földvár méretarányos makettje került
beszerzésre.
A rendezvény 2019. szeptember 7. napján került megtartásra, célcsoportja a
település teljes lakossága volt, nemtől és kortól függetlenül.
A rendezvény polgármesteri köszönővel vette kezdetét. Ezt követően az
érdeklődők megtekinthették a helytörténeti tárlatot, mely a település 12-13.
századi történetét eleveníti fel a korabeli földvár bemutatásával, valamint a képi
és szöveges illusztrációkkal. Ezt követte Lebedy János "Váty és várai" című
helytörténeti előadása, mely rávilágított "Váty" korabeli jelentőségére, bemutatta
az ispánság és az esperesség korban betöltött szerepét, kitért a vátyi székelyek
különböző harcokban betöltött szerepére, fegyverzetére. Az előadást követően
került sor a fellépők műsorára, akik különböző műfajjal szórakoztatták az
érdeklődőket:
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slágereivel, Tarlós Ferenc és Tóth Enikő operett énekesek, valamint harmonika
muzsika is elhangzott.
A rendezvény hozzájárult a lakosság összetartozás-tudatának, a településhez való
kötődésének erősítéséhez. A hagyományok felelevenítésével értékmegőrzés
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valósult meg. A projekt keretében megvalósult a településen élők életminőségének
javulása, a község népességmegtartó-erejének növelése.
A vállalt további feltételek teljesítése
A rendezvény meghívóját legalább 30 nappal a lebonyolítás napja előtt elküldtük
a LEADER HACS részére honlapjukon történő megjelentetés céljából.
Nagyváty minden háztartásába eljutatott szórólapon értesítettük a lakosokat a
rendezvényről.
A rendezvény plakátjain, meghívókon elhelyeztük a szükséges arculati elemeket.
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