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Összefoglaló jelentés 

A pályázat címe: "Testvérközségek és generációk találkozója Kürt (Strekov) Községben", amely az 

"Európa a polgárokért“ program, 1.1 Testvérvárosok polgárainak találkozói - programtípus 

keretében valósult meg. 

Helyszín: Kürt (Strekov), Szlovákia 

Időpont: 2012, július 21-22. 
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A pályázat fő célja 

Testvérvárosi kapcsolataink erősítését és bővítését elősegítő találkozó megvalósítása Kürt 

Község (Strekov), Szlovákia és a négy magyarországi település részvételével. Minderre az immár 

hagyományos "Kürti borfesztivál" keretében került sor. 

A pályázat elsődleges célcsoportjai 

Kürt község lakosai: 1.185 fő, a négy magyarországi testvérközségből érkező vendégek: 205 

fő és egyben régiónkból  a hagyományos „Kürti borfesztivál“-ra ide érkező  résztvevők - látogatók 

összesen: 8.000 fő. 

Fő tevékenységek 

1. sz. Tevékenység 

Partnerségi együttműködés fejlesztési stratégiája 2012-2016 évekre 

Megrendezésre került a tervezett szeminárium, amely az egymás kölcsönös megismerését és 

a konzorcium 2012-2016 időszakra szóló közös fejlesztési tervének kidolgozását szolgálta. A partner 

önkormányzatok szakértői öt témakörben javaslatokat dolgoztak ki az együttműködés egyes 

területeit illetően. A kérdések megvitatását követően valamint a módosítások jóváhagyása után 

a települések polgármesterei ünnepélyes keretek között aláírták a Stratégiai Fejlesztési Tervezetet. 

Ezt követően a helyi alapiskola udvarán elültették az „Európai Unió Fáját“, melyet az iskola tanulói 

fognak gondozni. Ezen tevékenységek után a vendég önkormányzatok képviselői aktívan 

bekapcsolódtak a különböző programokba, melyek elősegítették a különböző kulturális jellegű 

tevékenységet végző csoportok a partnerség keretében való együttműködését az elkövetkező két 

nap során. 
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2. sz. Tevékenység 

"Ízelítő partnerközségeink gasztronómiai hagyományaiból – minden generáció számára“ – 

az ételek előkészítése, kóstolóval egybekötve. 

A szélesebb visszhang és nagyobb látogatottság érdekében a pályázat megvalósítását térben 

és időben egybekötöttük a már hagyományos (V.) Kürti Borfesztivállal. A projekt szervezeti és 

műszaki csapatának sikerült megszólítani és nagyban bekapcsolni tevékenységébe a borfesztivál 

résztvevőit. A kétnapos találkozó alatt a hét partnerközség (205 külföldi résztvevő) képviselői nagy 

szorgalommal és odafigyeléssel készítették el ill. mutatták be a finomnál finomabb 

ételkülönlegességeket – specialitásokat (kőtés, gulyás, halászlé, sztrapacska, rétes, tepertős bodak, 

tésztakülönlegességek – formában és ízben egyaránt, különböző töltelékkel). Ezeket a specialitásokat 

ingyenes kóstoló keretén belül a rendezvény minden látogatójának lehetősége volt megízlelni.  Az 

érdeklődés a kissé szomorkás idő ellenére is nagy volt – körülbelül 8.000 résztvevői látogatott ki 

a kürti szőlőhegyre – kicsik és nagyok egyaránt. Minden nemzedék aktívan képviselte magát az 

eseményen és a célcsoportok elégedetten távoztak, pozitív élményekkel, tapasztalatokkal a 

fesztiválról. Ennek az aktivitásnak a lényege abban is rejlett, hogy összehozzon különféle 

állampolgárokat és állampolgári csoportokat, kiaknázva a települések közötti partnerséget az 

állampolgárok közötti és a kultúrák, gasztronómiai   hagyományok közötti kölcsönös megismerés 

elmélyítése céljából. 
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3. sz. Tevékenység 

Interaktív alkotóműhelyek és kvízek  amelyek célja növelni az EU szimbólumok és céljainak 

ismeretét illetve releváns publikációs anyagok terjesztését. 

Az egyes tevékenységek animátorai  az "EU Infocentrum" keretén belül a kétnapos program 

során gyerekek és fiatalok voltak,  akik közreműködtek a partnerközségek tanáraival és kulturális 

aktivistáival - 45 fő.  Ezenkívül az egész fesztivál területén is spontán módon igyekeztek megszólítani 

minden korosztály tagjait a polgárok aktívabb európai szintű részvételre való ösztönzésével, ezzel 

hozzájárulni  az aktív európai polgári szerepvállalás fejlődéséhez.  A célcsoportok tagjainak promóciós 

anyagot osztogattak  az EU célokról, programokról.  EU szimbólumokkal ellátott propagációs 

tárgyakat adtak át nekik és felkérték  őket, hogy látogassák meg az EU Infocentrumot a fesztivál 

területén. Az alkotóműhelyben EU logók és jelképek  festése, rajzolása, papírból való kivágása, 

valamint tészából való kirakása folyt.   Gazdagítása volt ennek a  tevékenységnek az a lehetőség is, 

hogy konzultálhattak a látogatók egy profi projektmenedzserrel is aki bemutatta a "jó gyakorlatot" 

a sikeres uniós pályázatok végrehajtásáról. Az aktív résztvevők száma összesen 850 fő. 
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4. sz. Tevékenység 

V. Kürti Borfesztivál 

Az V. Kürti Borfesztivál megvalósítása.  Ezen kétnapos fesztiváli program keretében valósultak 

meg a hazai és külföldi partnerközségeinkből érkező csoportok gazdag választékú kulturális és 

társadalmi jellegű bemutatói.   
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5. sz. Tevékenység 

Vándorkiállítás megnyitása:  „2012 az Aktív Időskor Európai Éve – szolidaritás és együttműködés 

a partnerközségek nemzedékei között". 

A szervező bizottság, mely a hét partnerközség képviselőiből állt, gazdag kiállítási anyagot 

gyűjtött össze – képeken keresztül mutatja be partnerségünk falvaiban élő különböző nemzedékek 

közötti párbeszéd és szolidaritás gyakorlati és követendő példáit. Ez a kiállítás a fesztivál főbejáratát 

a főszínpaddal összekötő út mentén volt látható. A szakértői csapat tagjai az érdeklődőknek 

információkat szolgáltattak az egyes fotókról, jellemezve a sokrétű tevékenységeket, összehasonlítva 

egyes regionális különbségeket, rámutatva a nemzedékek  együttműködésének   spontán és 

szervezett formáira. Ez a vándorkiállítás az aktív időskor pozitív példáiról tesz tanubizonyságot. 

A kiállitást a két nap folyamán a fesztivál minden látogatója megtekintette kb. 9. 500 fő. 

 

 

Pályázatunk  tevékenységeinek eredményei a célcsoportok tagjainál sikeresen elősegítették  az 

EU következő stratégiai célkitűzéseinek és prioritásainak sikeres elérését : 

 megerősítette a célcsoportok tagjainak Európai identitástudatát; főképp a 3-as számu 

specifikus tevékenység által   

 növelte az aktív európai polgárság fontosságának tudatát, éspedig mind az 5 fő tevékenység 

keretében; azáltal, hogy úgy formális mint informális oktatási-művelődési szinten 

elősegítettük  az EU legfontosabb közös történelmi és  kulturális értékeikeinek ismeretét 

terjesztését és megerősétését   

 megerősítette az Európai Unióval  kapcsolatos  tudatosságot; , mind az öt fő tevékenység 

kertetében azt a tudatot, hogy mindnyájan az Európai Közösség teljes jogú polgárai vagyunk 
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 növelte a kölcsönös tolerancia, megértés, együttműködés és a kulturális sokszínűség 

tényének tudatosítását és tiszteletben tartását;  mind az  5 fő  projekt tevékenység  

eredmények  által  

 pályázatunk, gyakorlati szinten is lehetőséget teremtett célcsoportjai tagjai  számára ahhoz, 

hogy  az öt fő tevékenység keretében aktív polgárokként részt vehessenek a társadalmi élet 

fejlesztésében és a  multikulturális párbeszéd megteremtésében 

 pályázatunk hozzájárult az aktív európai polgári szerepvállalás  szintjének emeléséhez azzal 

is, hogy használta azokat a meglévő forrásokat és mozgósította azon erőket, amelyek 

hozzájárulnak a meglévő kulturális akadályok felszámolásához, továbbá jó példaként 

bemutatta  a meglévő társadalmi kohéziós erőket, egyben  innovatív módon hozzájárult az 

EU 2012-es év egyik prioritásának az „ Aktív Időskor Európai Éve – szolidaritás és 

együttműködés a nemzedékek között“  való elősegítéséhez  

 Ezen  EU-s célok és prioritások elérését pályázatunk széles körben elősegítette úgy elméleti 

mint gyakorlati szinten  az 1,2,3,4,5-ös számu aktivitások és az elért eredmények szintjén. 

További képes és más vizuális dokumentáció az említett tevékenységekkel kapcsolatban 

megtekinthetők a következő internetes honlapon www.strekovin.sk 

 

Ez a projekt az EU, EACEA Bizottság támogatásával valósult meg. 

A fenti írások a szerző véleményét tükrözik. Tartalmukért az Európai Bizottság nem vállal felelősséget. 

Községünk vezetősége valamint a pályázatot megvalósító csapat tagjai ezen az úton is köszönik az Európai Unió 

Bizottságának  a pénzügyi támogatást. Köszönjük továbbá minden fizikai és jogi személynek aki részt vállalt pályázatunk 

egyes tevékenységeinek megvalósításában.  

Minden résztvevőnek tiszta szívből köszönjük, hogy látogatásával megtisztelte rendezvényeinket ezen a kétnapos 

fesztiválon Kürt Községben. 

http://www.strekovin.sk/

