BESZÁMOLÓ
A felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-82-8.1.6-17
A támogatott szervezet adatai
A pályázó szervezet hivatalos neve: Botykapeterd Község Önkormányzata
A pályázó szervezet székhelye: 7900 Botykapeterd Kossuth L. u. 24.
A szervezet hivatalos képviselőjének neve: Gellér Jánosné polgármester
A támogatott projekt főbb adatai
A helyi felhívás címe: Helyi identitásfejlesztés támogatása
A pályázat címe: Bagol András Hagyományőrző Nap rendezvény szervezése
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.09.30.
A projekt fizikai befejezése: 2019.08.25.
A projekt megvalósításának helyszíne: 7900 Botykapeterd Kossuth L. u. 23. sz.
28/1. hrsz.
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2019.08.31.
Az elnyert támogatás összege: 798.948,- 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 hagyományaira kívánta ráirányítani a figyelmet, hogy ezen
keresztül biztosítsa a falu kulturális és szellemi örökségének megóvását.
A Bagol András Emlékkiállítás 2017. június 3-án került megnyitásra. A kiállítással
az önkormányzat a település híres fafaragó szülöttének állít emléket. Bemutatásra
kerül Bagol András (1820-1911) életrajza, verse, levelei, valamint az ország
különböző néprajzi múzeumaiban őrzött faragványai írásban és képekben. A
bemutató középpontjában a pécsi Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztályától
kölcsönzött fokos áll. A kiállítást a bognár mesterséghez kapcsolódó szerszámok,
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valamint a település lakói által adományozott tárgyakból álló helytörténeti
gyűjtemény egészítik ki.
A projekt megvalósítási helye a 7900 Botykapeterd Kossuth L. u. 23. sz. 28/1.
hrsz. alatti Bagol András Hagyományok Háza.
A projekt eredményeként megírásra, valamint kiadásra került Botykapeterd község
történetét bemutató monográfia dr. Erdődy Gyula történész jóvoltából, illetve
megújításra került a helytörténeti gyűjtemény kiállítási vitrinek, valamint
népviselet bemutatására alkalmas bábuk beszerzésével.
A Bagol András Hagyományőrző Nap rendezvény 2019. augusztus 25. napján
került megtartásra, célcsoportja a település teljes lakossága volt, nemtől és kortól
függetlenül.
A rendezvény polgármesteri köszöntővel vette kezdetét. Ezt követően az
érdeklődők megtekinthették a kiállítási vitrinekkel és a helyi népviseletet bemutató
bábukkal gazdagodott helytörténeti gyűjteményt, valamint a Bagol András
Emlékkiállítást. A kiállítás keretében a csebényi helytörténeti gyűjtemény részét
képező tutyi gyűjtemény egy része is bemutatásra került. Ezt követte dr. Erdődy
Gyula történész „Összetartozva – Botykapeterd története” című könyvének
bemutatója, melynek egy-egy példányát az érdeklődők helyben átvehették, a
szerzővel dedikáltathatták. Az előadást követően került sor a fellépők műsorára,
akik különböző műsorszámokkal szórakoztatták az érdeklődőket: jelen volt a
dunaföldvári rézfúvós együttes, a Babarci Néptáncegyüttes magyar néptáncokkal,
Hahner Duó az elmúlt évtizedek slágereivel, valamint Tarlós Ferenc és Tóth Enikő
operett énekesek.
A rendezvény hozzájárult a lakosság összetartozás-tudatának, a településhez való
kötődésének erősítéséhez. A hagyományok felelevenítésével értékmegőrzés
valósult meg. A projekt keretében megvalósult a településen élők életminőségének
javulása, a község népességmegtartó-erejének növelése.
2

A vállalt további feltételek teljesítése
A rendezvény meghívóját legalább 30 nappal a lebonyolítás napja előtt elküldtük
a LEADER HACS részére honlapjukon történő megjelentetés céljából.
Botykapeterd minden háztartásába eljutatott szórólapon értesítettük a lakosokat
a rendezvényről.
A rendezvény plakátjain, meghívókon elhelyeztük a szükséges arculati elemeket.
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