
 

 

 
 
 
 
 
 
 
PÁLYÁZATI KÓDSZÁM:   FCA-KP-1-2021/4-000194 
PÁLYÁZAT ELNEVEZÉSE:  A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 

„civil közösségi tevékenységek és feltételeinek 
támogatása” (2021.) 

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:  Bojt Községért Kulturális Hagyományőrző és 
Fejlődését Elősegítő Alapítvány 

PROJEKT CÍME:  Kultúrális közösségi nap, - újdonságtartalommal Bojt 
községben 

ELNYERT ÖSSZEG: 1 902 111 Ft, azaz egymillió-kilencszázkettőezer-
száztizenegy forint 

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS: 100 % 
TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő támogatás 

 
Bojt község rendkívül gazdag és aktív is kultúrális és hagyományokat, tradíciókat őrző rendezvények, közösségi 

párbeszédek, találkozók, események szervezése kapcsán, melynek középpontjában a hagyományőrző alapítvány 

2016 óta fontos szerepet tölt be karöltve a település vezetésével, helyi szociális szövetkezettel, önkéntesekkel és 

más civil szervezetekkel együttesen. Bojt egy apró kis község, ahol rendkívül fontos az Alapítvány számára, hogy 

a helyi fiatalok megismerjék hagyományainkat, helyi mesterségeket, földművelési, kézműves tevékenységeket. A 

jelen pályázatban sikerrel megpályázott program keretei között is - közösségfejlesztő aktivitás keretében segíti az 

Alapítvány őket. Az alapítvány átfogó célja, a helyi közösségek közötti párbeszéd erősítése, a helyi 

munkanélküliség megszüntetése, a lakosok, civilek aktívabb bevonása mellett természetesen a karitatív 

segítségnyújtás adása. A pandémia időszaka sokféle elszigeteltséget teremtett, meg kellett tanulnunk, az újszerű 

kommunikációt, a párbeszédek lefolytatását más módon is, melyhez online eszközöket, felületeket szeretnénk is 

még inkább fog használni az Alapítvány a jövőben is - főként a helyi fiatalok még dinamikusabb elérése végett. A 

2021. júliusi hónapban lévő közösségi nap célja az, hogy a hosszas, "bezárt" időszak után egy olyan közösségi 

napot szervezzen az Alapítvány a községben élők számára, mely eltér az eddigiektől. De amelynek keretében 

rendkívül fontos, hogy a helyi hagyományok és a község életében jelentős szerepet játszó kultúrális tevékenységek 

is jelen legyenek. A szervezet még dinamikusabban kíván nyitni a fiatalok, családosok felé is, olyan közösségépítő 

program keretében, mely minden korosztály számára egyöntetűen szól. A Piknik Mozi program egy szabadtéri 

eseménynap lesz, ahol közös filmvetítést terveztünk, helyi ízekkel, tradícionális finomságokkal, a helyi szervezeti 

tagjaink által is biztosítva, - hagyományok, kézművesek, művészek, zenészek is bemutatkozhatnak, végre újra 

dinamikusabb közösségi élet indulhat Bojton.  

 

Köszönjük támogatóinknak a segítséget: 

 

 

 

 

 

 


