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Köszöntő

A 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési időszak egyik új módszere volt a kö-
zösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD), melynek keretében Európa-szerte meg-
újultak a közösségi terek, új ifjúsági, művészeti, kulturális és szabadidős prog-
ramok indulhattak a 10 ezer főnél nagyobb városokban. Ebből Sárbogárd sem 
maradt ki. 

Annak érdekében, hogy Dél-Fejér központja, Sárbogárd közössége erősödjön, 
öt évvel ezelőtt 12 alapító taggal helyi akciócsoport jött létre. Az akciócsoport 
munkája nyomán Sárbogárd Város Önkormányzat, a Sárbogárdi Kulturális Egye-
sület, a Sárbogárdi Múzeum Egyesület, a Sárbogárd Római Katolikus Plébánia, 
a Sárbogárd Sportegyesület, a „Bogárd-Dal” Kulturális  Egyesület, a Sárbogárdi 
Egyesített Szociális Intézmény, a Sárbogárdi Zengő Óvoda, a Szegletkő Gene-
ral Kft., a Gázmodul-Weisz Kft., a Sudár Ablakrendszerek Kft. és a Társadalmi 
Vállalkozásfejlesztési és Befektetésösztönző Nonprofit Kft. együttműködésében 
elkészült és elfogadásra került Sárbogárd Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája, 
melynek megvalósítását 250 millió Ft támogatás segítette 2017-2021 között.

Az elnyert CLLD támogatás keretén belül került sor a József Attila Művelődési 
Ház közösségi célú felújítására, az ifjúsági parkban lévő futókör megépítésére, 
a könyvtár előtti terület rendezésére és sárbogárdi helyi szervezetek, vállalko-
zások, intézmények pályázhattak a helyi identitást, társadalmi összetartást és a 
helyi közösségeket erősítő programok, tevékenységek megvalósítására. 

Most, a programok lezárulta után, örömmel adjuk közre az eredményeket ösz-
szegző kiadványunkat, bízva abban, hogy 2021-2027 között a Sárbogárdi Helyi 
Akciócsoport ismét bizonyítani tudja majd értékteremtő képességét. 

Dr. Sükösd Tamás
polgármester, helyi akciócsoport elnök

Sárbogárd Helyi Közösség 
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A közösségi fejlesztések előkészítése 

Sárbogárdon a CLLD felhíváshoz kapcsolódóan 2016-ban megalakult az ön-
kormányzati, civil, valamint a gazdasági szférát reprezentáló helyi akciócsoport 
Sárbogárdi Helyi Közösség néven, mely a város életében egy teljesen újszerű 
kezdeményezés volt. A tervezési munkát nagy várakozás előzte meg, tekintettel 
arra, hogy leader-jellegű forrástervezésben korábban már voltak jó tapasztalatai 
a helyi közösségnek. A megalakuláskor rögzítésre került, hogy a Sárbogárdi Helyi 
Közösség alapvető célja a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia kidolgozása során 
az lesz, hogy a választott struktúra és módszer tegye lehetővé a helyi igényekhez 
leginkább igazodó és reálisan megvalósítható programtervek kialakítását. 

Fő célkét fogalmazódott meg, hogy a 2014-2020-as EU-s programidőszakban 
még rendelkezésre álló fejlesztési források a lehető legnagyobb mértékben szol-
gálják a helyi közösségfejlesztési célokat, fejlesztési igényeket és a specifikusan 
Sárbogárdot érintő problémák érvényesítésre kerüljenek.

Az akciócsoport közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapu-
ló városfejlesztési programot dolgozott ki, mely a tartalmas szabadidő-eltöltés 
lehetőségeinek megteremtését, valamint innovatív, együttműködni képes, kez-
deményező közösségeket definiált erősen kapcsolódva a térség hagyományai-
hoz. 

A helyi akciócsoport első lépésként a TOP-7.1.1-16 felhívás tervezési előírásai 
mentén, a közösségi tervezés szellemében elfogadta és meghatározta a Helyi 
Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) követelmények szerinti elkészítésének, a 
partnerségi egyeztetések lebonyolításának kereteit, a stratégiaalkotás és kapcso-
lódó feladatok ütemtervét, ezt követően pedig elkészítette és elfogadta a Helyi 
Közösségi Fejlesztési Stratégiát. A stratégiakészítés során kiemelt cél volt a helyi 
igényekre alapozott, valóban megvalósítható program meghatározása úgy, hogy 
a források egymásra épülve szolgálják a helyi közösség fejlesztését. 

A megítélt forrás felhasználását úgy tervezte a közösség, hogy sárbogárdi kul-
turális és közösségi terek és szolgáltatások infrastrukturális és szolgáltatási minő-
ségének javulásához, összetartóbb, tudatosabb, a város jövőjének alakításában 
részt vállaló városi társadalom kialakulásához, összességében pedig a népesség 
helyben maradásához járulhasson hozzá. A stratégia megvalósítása során növe-
kedett a megújított közösségi tereket rendszeresen igénybevevő lakosság aránya, 
illetve a közösségi, szabadidős, közszolgáltatást nyújtó terekkel, létesítmények-
kel való lakossági elégedettség, továbbá a település kulturális és közösségi intéz-
ményeinek látogatottsága is bővült.

A 2018. év során az előkészítő munka részeként két helyi pályázati felhívás je-
lent meg önálló beavatkozásokat indukálva (beruházások és programok), 2019-
ben pedig megjelent a harmadik felhívása is a Sárbogárdi HACS-nak „Szabadtéri 
helyszínek, közösségi terek fejlesztése” címmel.  

Fejlesztési szükségletek és jövőkép

Sárbogárd múltjából és jelenlegi helyzetéből kiindulva az alábbi jövőképet fo-
galmazta meg a stratégia:

SÁRBOGÁRD EGY ÉLHETŐ, A LAKOSOK SZÁMÁRA FENNTARTHATÓ, 
EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETET BIZTOSÍTÓ, GAZDAG KULTURÁLIS ÉLETTEL 
ÉS ERŐS HELYI KÖZÖSSÉGEKKEL RENDELKEZŐ VÁROS.

A stratégiában meghatározott fejlesztési szükségletek pedig a következők: 1. 
Identitás fejlesztése, 2. Proaktivitás, 3. Közösségi terek és programok fejlesztése, 
4. Generációk közötti együttműködés, 5. Kisközösségek kapacitásbővítése és 
társadalmi bizalom helyreállítása.

A felhívásokra benyújtott projekttervek tekintetében elmondható, hogy a ge-
nerációk közötti együttműködés fejlesztése, a kisközösségek kapacitásbővítése 
és a társadalmi bizalom helyreállítása kevésbé vonzotta a pályázói kört.

A „Szabadtéri helyszínek, közösségi terek fejlesztése” címmel megjelent helyi 
felhívásra benyújtott projekt szorosan kapcsolódik a HKFS-hez. A Sárbogárdi 
Helyi Közösségfejlesztési Stratégia átfogó célja „A város vitalitását elősegítő kö-
zösségi terek és szolgáltatások alakítása”. A megvalósított pályázati projektek ezt 
a célt maximálisan támogatták, helyet és teret biztosították a minőségi közösségi 
szolgáltatásoknak. A stratégiában rögzített egyik specifikus cél a „Zöldterületek 
közösségi célú fejlesztése, átalakítása”. A „kis ERFA” pályázati projektben meg-
valósított beruházás közvetlenül ehhez a célhoz kapcsolódott.
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A tervezés során a stratégia alábbi céljai kerültek meghatározásra:
1. Generációk közötti együttműködés és a társadalmi bizalom szintjének nö-

velése átfogó cél
1.1SC Részvételi demokrácia eszközeinek, technikájának és gyakorlatá-

nak fejlesztése
1.2SC Ifjúsági és családi közösségi szolgáltatások integrált szemléletű 

fejlesztése
1.3SC Generációk közötti együttműködést segítő módszertani fejlesz-

tés és innovatív szolgáltatások biztosítása
2. A város vitalitását elsegítő közösségi terek és szolgáltatások alakítása átfogó 

cél
2.1SC Önkormányzati és civil intézményrendszer infrastrukturális álla-

potjavítása, szolgáltatáskínálatuk igény alapú fejlesztése
2.2SC Zöldterületek közösségi célú fejlesztése, átalakítása
2.3SC Városi közművelődési és közgyűjteményi intézményi kapacitá-

sok közösségi szempontok szerinti megújítása
3. Sárbogárdi identitás, társadalmi kohézió és a helyi közösségek megerősítése 

átfogó cél
3.1SC Proaktív, kezdeményező, területi szemléletű, helyi kisközösségek 

fejlesztés
3.2SC Sárbogárdi identitás erősítése
3.3SC Önkormányzati-vállalati-civil szféra közösségi célú együttműkö-

déseinek bővítése
3.4SC Civil szervezetek, szolgáltatók kapacitás bővítése

A stratégia megvalósítására a HACS három beavatkozási műveletet is definiált:

M1 József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása (kulcsprojekt), ERFA 
forrásból 85 millió Ft

M2 Szabadtéri helyszínek, közösségi terek fejlesztése ERFA forrásból, 50 mil-
lió Ft (2-10 projekt)

M3 Helyi identitás, társadalmi kohézió és a helyi közösségek erősítése, ESZA 
forrásból 82,5 millió Ft. (5-20 projekt)

A Sárbogárdi Helyi Akciócsoport által közzétett pályázat felhívásaira számos 
értékes programterv érkezett be 2018-ban. Kulcsprojektként Sárbogárd Város 
Önkormányzata támogatást kapott a József Attila Művelődési Ház közösségi 
célú felújítására, melynek részeként megújult a színházterem. A szabadtéri hely-

színek közül az Agóra Vidékfejlesztési Alapítványnak köszönhetően zajlott le a 
„A sárbogárdi ifjúsági park funkcionális megújítása” című pályázat. A kulturális 
és sport programokra, rendezvényekre összesen 83 250 000 Ft támogatást osz-
tott szét a helyi akciócsoport kilenc szervezet között, melyek összességében 31 
tematikus programelemmel bővítették a város életét 2019-ben és 2020-ban az 
alábbiak szerint: 

Támogatott szervezet Program címe

„Bogárd-Dal” Kulturális Egyesület Klasszikus zenei koncertek Sárbogárdon

Falu-Város Vidékfejlesztési Egyesület
Fenntarthatóság, jövőtervezés: Sárbogárd civil szervezetei és 
a lakosság tájékoztatása, bevonása a város fejlődési folyama-
taiba

Sárbogárdi Katolikus Kórusért 
Egyesület XV. Sárbogárdi Szent László-napi Hangverseny és Fesztivál

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Mezőföld anno - Egy régió fénnyel írt története

Sárbogárd Város Önkormányzat Sárbogárd város lakosságának egészséges életmódra való 
ösztönzése

Sárbogárdi Múzeum Egyesület BogárdFESZT

Sárbogárdi Zengő Óvoda Intergenerációs híd az óvodában

Sárbogárd Sportegyesület Múlt, jelen és jövő a sárbogárdi labdarúgásban

Sárbogárdi Kulturális Egyesület Közösség és hagyomány építése Sárbogárdon
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Megvalósult projektek 

Projekt címe:
József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása

– Kulcsprojekt 

Kedvezményezett neve: Sárbogárd Város Önkormányzata
Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00010  

A projekt fizikai kezdetének dátuma: 2019.04.10. 
A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2019.12.11. 

A megítélt támogatás összege: 84.999.999 Ft 

A projekt rövid leírása:
A projekt átfogó célja a József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása 
volt. A megvalósult tevékenységek révén a szolgáltatási színvonal növekedett, az 
igénybe vehető szolgáltatások köre bővült, összességében pedig egy olyan kul-
turális közösségi tér jött létre, amely megfelelő helyszínt nyújt a helyi közösségi 
programokhoz, igazodik a helyi közösség igényeihez, ezáltal hozzájárul a helyi 
identitás erősödéséhez, a helyi közösségi kezdeményezések kibontakozásához. 
A fejlesztés közvetett célja volt, hogy minden szempontból alkalmas, minőségi és 
elérhető helyszínt biztosítson a helyi CLLD projekt keretében megvalósuló ESZA 
típusú tevékenységekhez, programokhoz.
A fejlesztés közvetlen célcsoportja Sárbogárd város és térsége lakossága, akik a 
művelődési házat és szolgáltatásait közvetlenül is igénybe veszik, az ott meg-

rendezésre kerülő programokon részt vesznek. A közvetett célcsoportot azok 
az elsősorban helyi és térségi civil szervezetek, helyi közösségek, vállalkozások, 
közszféra szereplők jelentik, akik a művelődési házat, mint rendezvényhelyszínt 
veszik igénybe, a megvalósult fejlesztés az ő működésük szempontjából is minő-
ségbeli javulást eredményezett.
A fejlesztés keretében megvalósult a József Attila Művelődési Ház közösségi célú 
felújítása, korszerűsítése, sor kerül a színházterem felújítására, a színpad és a né-
zőtér felújítására, a színházterem székeinek cseréjére, a színházterem szellőztető 
berendezésének megújítására, a női mosdó korszerűsítésére.

Projekt címe:
A sárbogárdi ifjúsági park funkcionális megújítása

Kedvezményezett neve: Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány
Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00540

A projekt fizikai kezdetének dátuma: 2019.10.01.
A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2021.03.31.

A megítélt támogatás összege: 49 250 000 Ft

A projekt rövid leírása:
A pályázat célja a sárbogárdi ifjúsági park megújítása volt, egy új közösségi tér 
létrehozása, amely a különböző generációk igényeit kiszolgálja, miközben meg-
újult a zöldterület is. Készült öntött gumiburkolatú futókör és megújult a könyvtár 
udvara is. Kiegészítő elemként a megújított közösségi téren tartandó programok 
és rendezvények megvalósítását segítő eszközök is beszerzésre kerültek: hulladék-
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gyűjtők, kerékpártárolók, sörpadok, valamint hang- és fénytechnikai eszközök. A 
projekt fő helyszínén, az ifjúsági parkban központi beruházási elemként kialakí-
tásra került a futókör, amelynek anyaghasználata megfelel a sport és szabadidős 
tevékenységeknek is. Emellett az igényeknek megfelelően kerékpártárolók és 
határolóoszlopok kerültek telepítésre és megvalósult a terület komplett terepren-
dezése is. 

Projekt címe: BogárdFESZT

Kedvezményezett neve: Sárbogárdi Múzeum Egyesület
Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00079

A projekt fizikai kezdetének dátuma: 2019.05.10.
A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2019.06.02

A megítélt támogatás összege: 15.000.000 Ft

A projekt rövid leírása :
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület alapfeladatának tekinti a helyi kulturális élet tá-
mogatását, a helyi értékek bemutatását és megőrzését éppúgy, mint a hasznos és 
kellemes időtöltés elősegítését kulturális programok segítségével. A BogárdFeszt 
című rendezvény megfogalmazott célja, hogy a sárbogárdiaknak egy olyan éves 
rendszerességgel megrendezésre kerülő rendezvényük legyen, amely sok em-
bert vonz a szabadba ünnepelni, közös programokat szervezni.
Egy másik pályázati konstrukció segítségével, közösségi részvétellel megvalósult 
felmérés és tervezés után megalkotásra került helyi cselekvési terv rögzíti és 
megfogalmazza a nagyrendezvények hiányát, így egy új fesztivál szükségességét 
is rögzíti. Ennek az űrnek a betöltésére vállalkozott az Egyesület.
A projekt közvetett célcsoportja a település teljes lakossága, közvetlen célcso-
portja a rendezvények látogatása szempontjából különösen aktív idős és fiatal 
korosztályok, létszámát tekintve a közvetlen célcsoport kb. 1 500 fő.
A projekt megvalósításába szakmai segítőt, megvalósítót vontak be a Sárbogárdi 
Kulturális Egyesület formájában. Az ő megbízásukkal került sor a programsoro-
zat előkészítésére, a fellépők felkutatására, velük való megegyezés kialakítására 
2018-19 telén. 
A BogárdFeszt nagyrendezvényt két napos programsorozatnak tervezték, fel-
vezető és kísérő rendezvényekkel együtt. A programokat 2019. június 01-02-án 



12 13

valósították meg: kiállítás, amatőr alkotóművészeti bemutató, könnyűzenei és 
táncművészeti események és gasztronómiai programok követték egymást. 
A megvalósított programok költségeit az előzetes keretek között sikerült tartani, a 
rendezvénysorozat a lakosság elégedettségét szolgálhatta, hiszen számos pozitív 
jelzés igazolta vissza a programok szükségességét, a sokszínűsége pedig valóban 
Sárbogárd lakosságának szinte minden korcsoportja számára nyújtott időtöltési 
lehetőséget. Ezek által nemcsak a helyi közösség tölthette el szabadidejét tar-
talmasan, de a helyi közösség kohéziója is erősödött, identitása szilárdabbá vált.

Projekt címe:
Klasszikus zenei koncertek Sárbogárdon

Kedvezményezett neve: „Bogárd-Dal” Kulturális Egyesület
Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00567

A projekt fizikai kezdetének dátuma: 2018.10.25.
A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2019.10.30.

A megítélt támogatás összege: 3 943 642 Ft

A projekt rövid leírása: 
A pályázat szakmai tartalma nem előzmények nélküli a városban. Az egyesü-
letünk keretében működő Huszics Vendel Kórus Sárbogárd város és környéke 
kulturális életének egyik meghatározó szereplője. Koncertjeinek látogatottságát 
a helyi művelődési ház befogadóképessége (pótszékekkel kb. 400 fő) határozza 
meg. Sárbogárdon és környékén kialakult egy néhány száz fős, különböző korú 
és foglalkozású emberekből álló közönség, amely elvárja, hogy helyben is hoz-
zájuthasson minőségi kulturális élményekhez.

Az európai uniós pályázat lehetővé tette eddigi törekvéseik folytatását, tartal-
mának kibővítését és mélyítését. A projekt megszervezésére és megvalósítására 
a három ajánlattevő közül a legkedvezőbb árajánlatot adó Sárbogárdi Kulturális 
Egyesületet kérték fel. A projekt 2 klasszikus 
zenei koncert megvalósításáról szólt. Kü-
lönlegesség, hogy a két koncert két külön-
böző évben került megrendezésre. A szak-
mai elképzelés szerint a két koncert témája 
és tartalma egymásra épült, a második az 
első folytatása, nem csupán megismétlése.
Az első koncertet 2018. november 25-én, a 
másodikat 2019. október 27-én rendezték 
a sárbogárdi József Attila Művelődési Köz-
pontban.
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Néhány adat a koncertekről: mindkét alkalommal teltházas nézőtér (400 fő), 
45 tagú szimfonikus zenekar, 75 énekkari énekes, a jelenléti ívek szerint sokféle 
korosztály.
A  sikeres koncertek megvalósulásaként fogalmazódott meg az egyesület össze-
foglalója: „Megelégedéssel tölt el bennünket, hogy fél évszázados kulturális te-
vékenységünk (koncertek szervezése, hagyományok kialakítása, közönségünkkel 
való kapcsolat kialakítása és erősítése, más országok, határon túli magyar közös-
ségek kultúrájának Sárbogárdra hozatala stb.), olyan kulturális légkört teremtett, 
amely a magas kultúra befogadására is alkalmassá tette a sárbogárdi közönséget. 
A most befejeződött projekt tökéletesen illeszkedett hagyományainkhoz, segí-
tette és erősítette a közösségformálást, az identitástudatot.”

Projekt címe:
XV. Sárbogárdi Szent László-napi Hangverseny és Fesztivál

Kedvezményezett neve: Sárbogárdi Katolikus Kórusért Egyesület 
Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00086 

 A projekt fizikai kezdetének dátuma: 2019.06.17. 
A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2021.03.20. 

A megítélt támogatás összege: 2 325 000 Ft
 

A projekt rövid leírása:
XV. Sárbogárdi Szent László-napi Hangverseny és Fesztivál megrendezése 2019. 
június 29-én. 
Helyszín: Szent László király Római Katolikus Plébániatemplom (7000 Sárbo-
gárd, József Attila utca 18.)
Program: Johann Sebastian Bach – Marcel Dupré: Szimfónia a 29. Kantátából 
(Ács Dávid László - orgona) Felix Mendelssohn: Hebridák-nyitány /zongoraket-

tős/ (Bakonyiné Pálóczy Júlia - Molnár Marcell) Antonio Bonfini – Szamosközy 
István: Szent László táltos lova (Varnyu Lilla) Schola Catholica Kamarakórus 
(vezényel: Bakonyi István),  Rudolf de Beer: Amavolovolo , Bob Chilcott: Irish 
Blessing (zong.: Molnár Marcell),  Victor C. Johnson: Pie Jesu (zong.: Molnár 
Marcell), Ola Gjeilo: Ubi Caritas (zong.: Molnár Marcell), Jaakko Mäntyjärvi: 
Ave Maria, Tomas Jervidal – Linda Jervidal: Sacta Maria, Arvo Pärt: Богородице 
Дево, Victor C. Johnson: Singabahambayo, Két zulu spirituálé: Ipharadisi – 
Siyahambe, Felix Mendelssohn: Lieder ohne Worte /részlet/ (Molnár Marcell), 
Musica Sacra Kórus (vezényel: Rónaszéki Tamás),  Dmitro Bortnianszky: Tiebe 
Paiom, Anton Bruckner: Ave Maria, Sapszon Bálint: Szent Ignác Imája, Ralph 
Manuel: Alleluia, Bárdos Lajos – Ady Endre: Az Úr érkezése, Spirituálé: Ride the 
Chariot (szólót énekel: Geiger Kovács Kinga), Összkar - Karl Jenkins: A Mass for 
Peace (Kyrie, Save Me From Bloody Men, Sanctus, Hymn before Action) (szóló: 
Herczeg Máté és Hózsa Zsófia)
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Projekt címe:
Közösség és hagyomány építése Sárbogárdon 

Kedvezményezett neve: Sárbogárdi Kulturális Egyesület 
Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00078 

A projekt fizikai kezdetének dátuma: 2018.11.01. 
A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2020.07.15. 

A megítélt támogatás összege: 9.000.000 Ft 
 
A projekt rövid leírása: 
1. Lovas sport népszerűsítése, fogathajtó verseny szervezése, 2. Néptánc gála a 
helyi és környékbeli népi kultúra bemutatása, népszerűsítése, 3. Helyi örökség 
megőrzésének elősegítése, kiadvány megjelentetése, 4. Társadalmi vállalkozások 
bemutatkozása

Projekt címe:
Sárbogárd város lakosságának egészséges

életmódra való ösztönzése

Kedvezményezett neve: Sárbogárd Város Önkormányzata
Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00080 

A projekt fizikai kezdetének dátuma: 2019.06.11. 
A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2019.12.31. 

A megítélt támogatás összege: 15.000.000 Ft 
A felhasznált támogatás összege: 15.000.000 Ft 

A projekt rövid leírása :
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00080 azonosító szá-
mú, „Sárbogárd város lakosságának egészséges élet-
módra való ösztönzése” című projekt keretében 6 
db egészségmegőrző és sport programot (1 db Vá-
rosi sportnap, 2 db Városi labdarúgó torna, 1 db 
Egészségnap, 2 db Sport, egészségmegőrző napkö-
zis tábor) valósítottak meg. Az első tábor megrende-
zésére 2019. június 17. és június 21. között került sor, 
mely egy hétfőtől péntekig terjedő időszak. A tábor 
időzítése közvetlenül az iskola befejezése utáni 
hétre esett, így gyakorlatilag meg lett hosszabbítva 
a gyerekek felügyelete, melyet a szülők lelkesen fo-
gadtak. Ez volt az egyik oka annak, hogy több mint 
40 gyerek vett részt az első turnusban. A második 
tábor megrendezésére 2019. június 24. és június 28. 
között került sor. Összességében sikeres volt a két 
tábor, sikerült egy újabb hétre sok szülőt „tehermen-
tesíteni”, és sikerült egy kevés sportértékkel hozzájá-
rulni a gyerekek fejlődéséhez, egészségéhez. 
Az első (jelen pályázatban szervezett) városi lab-
darúgó bajnokságra 2019. június 20-án került sor a 
Sárbogárd SE Sport utcai kis műfüves pályáján. Ez 
a bajnokság a sportszerető ifjú és felnőtt korosztály 
számára került megrendezésre, tekintettel arra, hogy 
hasonló jellegű bajnokságok szoktak télen lenni a 
város iskoláinak tornatermeiben, de így lehetőség 
volt folytatni a labdarúgást a szabadban. A második 
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jelen pályázatban szervezett városi labdarúgó bajnoksára 2019. június 27-én, csü-
törtök délután került sor.
2019. szeptember 7-én Sárbogárdon a Sport utca 10. szám alatt található sport-
komplexumban megrendezésre került városunk Sportnapja, melyre az eső elle-
nére is sokan kijöttek. 
2019. november 18-án a Sárbogárd Sport utca 10. szám alatt levő sportépület au-
lájában egészségmegőrző napra került sor. A megfelelő marketing és az ingyenes 
vizsgálatra való felhívás sok ember érdeklődését felkeltette. A programokon meg 
lehetett őket szólítani, felhívni a figyelmüket az egészségmegőrzésre. Az egészség-
napra szép számmal érkeztek résztvevők. Anyajegyszűrés (Dr. Hodula Orsolya) és 
a testösszetétel vizsgálat (Dr. Bőle Pál) is nagyon népszerű volt. Az orvosok nem 
csupán a vizsgálatot végezték el, de tanácsadásban is részesítették az érdeklő-
dőket. Az egészségnapon véradás is volt, így a részt vevők nem csupán a saját 
egészségükre figyelhettek, hanem a beteg embertársaikon is segíthettek. 

Projekt címe:
Múlt, jelen és jövő a sárbogárdi labdarúgásban

Kedvezményezett neve: Sárbogárd Sportegyesület 
Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00088 

A projekt fizikai kezdetének dátuma: 2019.03.01. 
A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2019.07.31.

A megítélt támogatás összege: 15 000 000 Ft

A projekt rövid leírása:
A projekt által érintett célcsoportok a gyerekek és fiatalok voltak, cél volt a sport 
megszerettetése, városhoz való tartozás erősítése, egészséges életre való nevelés. 
A szülőket bevonták a közösségi munkába, a közép és időskorúaknak pedig a 
kapcsolatkialakítás volt a feladatuk fiatalokkal. 
Megvalósított tevékenységek a következők voltak: 
Fotókiállítás 2 alkalommal. A fotókiállítás tartalmazta az eredeti képek felkutatását, 
digitalizálását és annak költségeit, a képek, dokumentumok és esetleg relikviák, 
tárgyak vitrinbe helyezését és azok elkészítését. A fotókiállításon részt vettek VIP 
vendégek is, akik meséltek a régi időkről, és megnyitották a rendezvényt. Az ese-
mény továbbá magába foglalta, hogy a szervezők, kijelölt koordinátorok két órán-
ként a látogatókat körbe vezették, és eléjük tárták a város és a sport történelmét. 
Megyei első és másodosztályú bajnoki és kupamérkőzések szünetében (tavasz 
folyamán) megemlékezések zajlottak a régi idők emlékezetére: ezen eseményekre 

mindig kiemelt vendég érkezett és végezte el a kezdőrúgást együtt egy fiatal után-
pótlás játékossal, így szimbolizálva a generációk közti egységet és örökséget. Azt 
megelőzően pedig a veterán élsportolóról egy életút került felolvasásra, melynek 
anyagát a szervezők gyűjtötték be és állították össze, valamint osztották szét a 
kilátogatók között, így segítve elő az emlékek fennmaradását, megőrzését. 
Utánpótlás tornák, fesztiválok. Ahhoz, hogy az emlékek fennmaradjanak és meg-
őrizzék azt a következő generáció tagjai, szükséges, hogy felnövekedjenek olyan 
fiatalok, akik a helyi sport nevét képesek öregbíteni és továbbadni, ehhez pedig 
szükséges, hogy minél több gyermek megszeresse a helyi labdarúgást és egyúttal 
kötődjön is a városhoz. A tornák és fesztiválok ezt a célt szolgálták. 
Gyereknap alkalmával az egyesület nagyszabású családi napot rendezett, mely-
nek keretében a szülők és sportszervezők, város jóhírét építő lakosok találkoztak 
egy laza, gyerekektől hangos napon. A program célja volt, hogy a különböző tár-
sadalmi réteghez tartozó, más háttérrel rendelkező, ám egy városban lakó polgá-
rok integrálódni tudjanak egy nagy közösséggé és bátorították őket, hogy minél 
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nagyobb szerepet vállaljanak a társadalomban, melyből profitálna a város és a 
helyi labdarúgás is. A program keretében ugrálóvárat, csocsót és különböző játé-
kos, szórakoztató programot rendeztek a gyerekek számára, a szülőknek pedig fó-
rumot, melynek keretében megismerkedhettek a sportklub céljaival, történetével. 

Projekt címe:
MEZŐFÖLD ANNO – egy régió fénnyel írt története

Kedvezményezett neve: Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány
Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00128

A projekt fizikai kezdetének dátuma: 2019.07.01.
A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2020.10.22.

A megítélt támogatás összege: 11 927 550 Ft

A projekt rövid leírása: 
A projekt célja volt összegyűjteni, rendszerezni és megőrizni és minél széle-
sebb körben közkinccsé tenni azokat a – 19. és 20. században készült – fotókat, 
amelyek Sárbogárd, valamint a mezőföldi települések közintézményeinél, vál-

lalatainál és magánszemélyeinél találhatóak. Egy nyilvános, mindenki számára 
elérhető „fotóbank” létrehozása, amelynek anyagát az oktatásban, különböző 
tematikus kiállításokon és a tudományos munkákban egyaránt lehet kamatoz-
tatni. A projekt keretében létrejött a www.mezofoldanno.hu honlap, valamint 
lakossági fórum és kiállítás szervezése is megvalósult.

Projekt címe:
Fenntarthatóság, jövőtervezés: Sárbogárd civil szervezetei és a 
lakosság tájékoztatása, bevonása a város fejlődési folyamataiba

Kedvezményezett neve: „Falu-Város” Vidékfejlesztési Egyesület
Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00055

A projekt fizikai kezdetének dátuma: 2019.05.20.
A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2021.03.31.

A felhasznált támogatás összege: 4 997 450 Ft

A projekt rövid leírása:
A Sárbogárdi járás, relatív jó helyzete ellenére az 
ország legfejletlenebb járásai közé tartozik. A vá-
ros rendelkezik településfejlesztési koncepció-
val és integrált településfejlesztési stratégiával is, 
ezen dokumentumok mentén az elmúlt években 
az Önkormányzat több pályázatot nyújtott be és 
valósított meg sikeresen, összesen mintegy 3,5-4 
mrd Ft értékben. A projekt előkészítése során tar-
tott megbeszéléseken felmerült, hogy a település 
erőforrásai, a lakosság és a civil szervezetek akti-
vitása nélkül a város belső perifériahelyzetből való 
kitörése szinte lehetetlen, ehhez közösségfejlesztés 
szükséges. Az elnyert projektekhez minden eset-
ben kapcsolódott tájékoztatási tevékenység, amely 
bemutatja az adott projektet, integráltan, komplex 
módon egyik pályázat sem mutatja be a lakosság-
nak, a civil szervezeteknek a projektek összefüggé-
seit, az azokban rejlő lehetőségeket. A különböző, 
jelen projektet is elkészítő beszélgetéseken is meg-
fogalmazódott az igény egy szélesebb körű, társa-
dalmi tervezés és bevonás szükségességére.
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A jelenleg futó beruházások ismertetése mellett, már a jövőre gondolva felmér-
ték, hogy mely területen szükségesek további beavatkozások, a városban milyen 
lakossági, civil igények, kezdeményezések vannak, amelyekhez csak a tér, illetve 
a lehetőség hiányzik, milyen további hasznosítható adottságokkal rendelkezik a 
település, ezek kihasználásához, piacosításához milyen feltételek szükségesek.
A stratégia, illetve a konkrétumok szintjére lefordított tervezés az egyik alapja 
egy város fejlesztésének. Annak érdekében, hogy a város ismét fejlődési pályára 
kerüljön, szükség van egy konszenzuson és kompromisszumon alapuló, konkrét 
beavatkozásokat is tartalmazó terv elkészítésére, melyet széleskörű társadalmi 
egyeztetés kell, hogy megelőzzön. A tervet tiszteletből Kenessey-tervnek ke-
reszteltük el.  Dr. Kenessey Gyula polgármester úr Sárbogárd legjelentősebb 
személyiségei közé tartozott, a város az ő vezetése alatt, a két világháború között 
élte fénykorát. Ehhez akkor mind a külső, mind a belső, prosperáló körülmények 
rendelkezésre álltak. A terv bemutatja a város jelenlegi erősségeit, gyengeségeit 
és a jövőre vonatkozó terveket.

Projekt címe:
Intergenerációs híd az óvodában

Kedvezményezett neve: Sárbogárdi Zengő Óvoda
Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00084

A projekt fizikai kezdetének dátuma: 2019.04.01.
A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2020.10.27.

A megítélt támogatás összege: 6 000 000 Ft

A projekt rövid leírása:
Kultúrára nevelés már az óvodában meg kell, hogy kezdődjön ezért óvodánk fon-
tosnak tartja, hogy a kisgyermekek már korai életszakaszukban megismerjék a 
színházi előadások miliőjét. Ezen felelül a helyi természeti adottságok megisme-
rése, illetve a helyi értékek átadása a következő generációnak szintén fontos célja 
a projektnek, annak érdekében, hogy tiszteljék, szeressék meg a természetet és 
az őket körülvevő környezetet. A természeti értékek megbecsülése hozzájárul a 
kulturált viselkedés és városképünk megőrzéséhez is egyaránt. A programok, ren-
dezvények keretében a közösség erősítése a gyermek-szülő kapcsolat, valamint 
a mások elfogadásának elősegítése is hozzájárult a helyi közösség fejlesztéséhez. 
Részletesen az alábbi programok valósultak meg:
Színházlátogatás: A sárbogárdi Zengő Óvoda és tagóvodái (Sárszentmiklós, 
Töbörzsök és Pusztaegres) gyermekeinek színházlátogatása valósult meg a pro-
jekt ezen részéből. A színházlátogatás 4 előadásból álló bérletsorozatot jelentett, 

melyben zenés gyermekdalos műsor, hagyományos bábszínházi előadás, élősze-
replős zenés mesejáték és modern köntösbe öltöztetett népmese is helyet kapott. 
A gyermekek zenei nevelésében, esztétikai fejlesztésükben, valamint figyelmük 
összpontosításában is komoly szerepet játszik a különböző színházi produkciók 
megtekintése. A darabok kiválasztása az életkori sajátosságaik figyelembevételével 
történt. A településrészek óvodáiból autóbusszal szállították a gyerekeket a ren-
dezvénynek helyet adó helyszínre. 
Kirándulások szervezése: Családi-közösségi programként kirándulást szerveztek, 
hogy a gyerekek mozgásra legyenek ösztönözve és megismerjék a természetet. A 
kirándulás során mesék hangzottak el gyerek nyelven a természetről, illetve a helyi 
sportcsapat tagjai adtak elő a mozgás fontosságáról játékos módon.
Nyárköszöntő rendezvény: Az óvoda utolsó napján valósult meg egy nagyméretű 
nyárköszöntő programsorozat családokkal együtt, külső helyszínen, amely magába 
foglalt sok különböző programot: volt arcfestészet, tűzoltóautó bemutatás, sport-
versenyek, gólyaláb kipróbálása, tombola, nyeremények, büfé és étkezés és sok 

más színes program, valamint egy kon-
certtel zárult az esemény.



Sárbogárdi Helyi Közösség
helyi akciócsoport

ügyfélszolgálat:
+36 30 / 450-9481

www.sarbogardclld.hu


