
 

 

 
 
 
 
 
 
 
PÁLYÁZATI KÓDSZÁM:   FCA-KP-1-2021/4-000117 
PÁLYÁZAT ELNEVEZÉSE:  A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 

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

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:  Vácszentlászlói Polgárőr Egyesület 
PROJEKT CÍME:  Települési értékteremtés és közösségfejlesztés 

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

száztizenegy forint 
TÁMOGATÁSI INTENZITÁS: 100 % 
TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő támogatás 
 
A pandémiás időszak után, helyi közösségformáló, értékteremtő programként, egynapos szabadtéri rendezvényt, 
helyi közösségépítést valósít meg szervezetünk, a Piknik Mozi esemény keretében. Projektünk célja, hogy a 
település lakosságát, civil szervezeteket bevonva új kultúrális, hagyományőrző színfoltot teremtsünk közösségi és 
társadsalmi tevékenységünk palettáján. A Vácszentlászlói Polgárőr Egyesület 2019 óta a falu életében aktív 
szerepet tölt be, több falunapot, eseményt szervezett és bonyolít. A Piknik Mozi lehetősége egy olyan új irányvonal, 
mellyel széles célcsoportot kívánunk elérni. Egyesületünk, - mely 2019-ben alakult 18 fővel (ma már 48 főből áll), 
közbiztonságra is irányuló fő célfeladatai mellett a falu közösség formáló és összetartó erejének segítését, 
szélesítését is támogatja, közösségépítő eseményekkel, rendezvényekkel. Legyen az falunap, főzőverseny, 
ünnepségek, szervezetünk mindenkori célja, hogy a helyi értékeket, a biztonságos településképet, a civil 
összefogás fontosságát, a társadalom helyi csoportjait, korosztályait is integrálja, összefogja. Piknik mozi 
programunk szinte egésznapos közösségépítő program, melynek keretében értékek és ízek is bemutatkoznak, a 
rendezvényhez kapcsolódva, értékeink többszintű megőrzése kapcsán, vizuális – anyagok imázsfilm is készül 
közösségi értékteremtésről, településünkről. Megteremtett értékeinket ilyen formában is megőrizzük és juttatjuk el, 
még szélesebb célközönség részére. Szervezetünk minden időben aktív szerepet tölt be a helyi civilek, közösségek 
életében, a település vezetésével összefogva, széles célcsoportot érintő programnapot alakítottunk ki ezen nyertes 
projektünkben is.  Olyan program valósul meg a településen, mely kicsiket és nagyokat, fiatalokat és időseket is 
egyaránt bevon, új, közösségi élményt és értéket teremt, kultúrális és művészeti téren is. Ezzel is illeszkedve azon 
igényekhez, melyet a helyi lakosok már oly sokszor megfogalmaztak. A pandémiás időszak után, rendkívül 
fontosnak tartjuk a személyes, helyi találkozásokat, tartalmas programokat, beszélgetéseket, önkénteteseink 
bemutatkozását, intézményi partnereink és a lakosság találkozását, párbeszédét. A programnapon mind a helyi 
ifjúság, mind a helyi nyugdíjasklub tagjanianknak is kedvezünk. Az eseményhez online kommunikációs kampányt 
is indítunk. Az projekt keretei között, a települési értékeink találkozásáról elkészült imázsfilm mutatja be az integrált 
helyi értékeinket.  

 
Köszönjük támogatóinknak a segítséget: 

 

 

 


