
Záró sajtóközlemény 

A helyi identitás és kohézió erősítése Palotás és térségében  

2022.12.02. 

 

2022. november 30-án zárult Palotás Község Önkormányzata TOP-5.3.1-16-NG1-2017-

00004 számú „A helyi identitás és kohézió erősítése Palotás és térségében” című 

pályázata. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, 71,01 millió Ft európai uniós 

vissza nem térítendő támogatás segítségével, a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program, „Helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívás keretében valósult meg.  

A projektet Palotás Község Önkormányzata és konzorciumi partnerei - Buják Község 

Önkormányzata, Csécse Község Önkormányzata, Ecseg Község Önkormányzata, 

Egyházasdengeleg Község Önkormányzata, Héhalom Község Önkormányzata, Jobbágyi 

Község Önkormányzata, Kisbágyon Község Önkormányzata és Szarvasgede Község 

Önkormányzata - együtt valósították meg. 

 

A szakmai munka a konzorciumban részt vevő 9 településen a közösségfejlesztési folyamatok 

fejlesztése érdekében közösségi interjúkkal, közösségi beszélgetésekkel és kérdőíves 

felméréssel kezdődött. Ezután a közösségi felmérés tapasztalatait összegezve elkészült a Helyi 

Cselekvési Terv. A projekt szakmai megvalósítására a Helyi Cselekvési Terv szerint került 

sor. 

 

Jelen projekt a társadalmi és gazdasági problémák megoldására kínált lehetőséget. A 

közösségi felmérés folyamatában a lakosság megkérdezésével, egy alulról jövő 

kezdeményezés útján megfogalmazott igény és szükséglet került középpontba, mely 

meghatározta a célterületen a fejlesztés irányát. Körvonalazódtak a közösségi akciók, 

tevékenységek és programok, melyek minden korosztály számára alternatív lehetőséget 

kínálnak a szabadidő hasznos eltöltésére. A közösségi beszélgetések és a település vezetőivel 

történt egyeztetések során összeállítottuk, és aktualizáltuk a települések rendezvénynaptárát. 

A COVID időszaka alatt többször került átdolgozásra a rendezvénynaptár. 

 

Összesen 59 rendezvény sikerült lebonyolítani ezalatt a 4 év alatt, összesen 7055 fő 

részvételével. Számos kiállítás, fesztivál és sportprogram volt, de megrendezésre került 

néhány nagyobb, Nógrád megyében kiemelkedő rendezvény is, melyben kiemelt szerepet 

kaptak Nógrádikumok is, például Bujákon a Szüreti fesztivál, vagy Palotáson a Tortafesztivál. 

 

A rendezvényeken kívül a településeken átvizsgálásra kerültek a helyi esélyegyenlőségi 

programok, illetve a közművelődési rendeletek, és ahol szükséges volt, ott ezek megújításra 

kerültek. Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programelemeket és beépítettek a 

nagyobb fesztiváloknál, melynek keretében elkészült egy részletes helyzetjelentés, melyben 

bemutatásra kerülnek a közbiztonsági problémák, a terület jellemzői, bűnügyi sajátosságai.  

 

A projekt során 10 fő közösségfejlesztő szakember képzésen vett részt. Jó gyakorlatok 

megismerése céljából a települések közösségszervezői, közösségépítésben résztvevő 

szakemberei belföldi és külföldi tanulmányutakon vehettek részt. 
 


