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1. Települések bemutatása 
 

1.1. Kazár – Magyarország 
 
Kazár község Nógrád megye északkeleti részén, Salgótarjántól 7 km-re fekvő, közel 

2000 fős település. A népviseletéről, 
néphagyományairól híres régi bányász-
település a kimagasló hagyományőrző 
tevékenységével, falumegújítási prog-
ramjával a térség egyik legjelentősebb 
települése, a 8 Palóc mikrotérség köz-
pontja.  
A településen 2003-tól körjegyzőség 
működik, a két szomszédos telepü-
léssel, Rákóczibányával és Vizslással 
együttműködve. Az önkormányzat több 
intézményt működtet. A szociális 

feladatok nagy részét, az Idősek Napközi Otthona, a család- és gyermekvédelem 
szolgáltatását, a szociális étkeztetést a salgótarjáni kistérséggel közösen oldja meg, 
a fogorvosi és védőnői szolgálatot pedig saját hatáskörben. A településen orvosi 
rendelő és fiókgyógyszertár működik. A település infrastrukturális ellátottságának 
javítása 1998-tól folyamatos. Megtörtént a teljes közművesítés, az úthálózat 
minősége jó.  
A helyi Óvoda a Bóbita Óvodafenntartó társuláshoz tartozik, mely 2005-ben alakult 
meg Kazár, Rákóczibánya, Vizslás együttműködésével. A kazári székhelyű Aba 
Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti Iskola mára 4 település (Kazár, Vizslás, 
Rákóczibánya, Dorogháza) által fenntartott iskolatársulás székhelye, a magas 
színvonalú művészeti oktatás kapcsán pedig az intézménynek telephelyei létesültek 
több településen is.  
A település nyújtotta szolgáltatások közül nagy 
elismerésnek örvend, hogy sikerült megtartania a 
postát, valamint a Sajóvölgye Takarékszövetkezet 
kirendeltséget működtet a településen 1999 óta.   
A község gazdag hagyományokkal rendelkezik a folklór 
és a népművészetek területén. A palóc népi építészet 
szórványos emlékei mellett káprázatos szépségű 
népviselete, folklór hagyományai országos, sőt 
nemzetközi hírűvé tették Kazárt. A települést a múlt, a 
hagyományok tisztelete és megóvása motiválja 
programjai, fejlesztési koncepciói megalkotásában.  
Falumegújító munkáját 1996-ban kezdte meg: az Ófalu 

program keretében 
néhány eredeti 
palóckontyos épület 
került felújításra, valamint helyi védelem alá, majd 
ezt követte a faluközpont megújítása, köztéri bútorok 
elhelyezése. Az utóbbi másfél évtizedben számos 
fejlesztés valósult meg: az intézmények korszerűbbé 
tétele, a szolgáltatások színvonalának javítása, a 
településkép hagyományokhoz hű fejlesztése, a régi 
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épületek felújítása, a kiállítóhelyek létesítése, számos hagyományosan 
megrendezésre kerülő rendezvény, számtalan bemutatkozó kiadvány tükrözi az 
eredményeket. 
A falufejlesztési programban megfogalmazott Ófalu program, az általános iskolában 
zajló népművészeti oktatás, a fejlesztések 
irányvonalai, a hagyományőrzéssel 
szoros kapcsolatban álló rendezvények 
mind remek bizonyítékai a kitartó és 
tudatos, másfél évtizedes falufejlesztési 
munkának. 
A sikeres munka eredményeképp Kazár 
2007-ben elnyerte a Magyarországi 
Falumegújítási Díjat, 2008-ban pedig 
Európai Falumegújítási Díj a falufejlesztés 
több területén elért kiemelkedő 
teljesítményéért kitüntetésben részesült. 
 
 

1.2. Criseni (K őrispatak) – Románia, Erdély 
 
Az erdélyi Kőrispatak a Kis-Küküllőbe ömlő Küsmőd-patak völgyében fekszik Etédtől 
nyugatra 7  km-re. Udvarhelyszék egyik határszéli települése. A falu a rajta keresztül 

folyó, kőrisfákkal szegélyezett patakról kapta 
nevét. A kőrispataki lakósság fő foglalkozása 
földművelés és állattenyésztés volt, 
jövedelempótló foglalkozás volt a 
tűzifaszállítás. Közel 150 éves múltra tekint 
vissza a népi kismesterségek terén a 
szalmakalap készítés (kalapkötés). 1879-ben, 
a faluban közel százan foglalkoztak 
szalmafonással. Ma kevés az a család a 
faluban, aki ne ismerné a szalmafonás 
technikáját. 

Ennek hagyományát folytatva egy hagyományos parasztházban létesült a 
Szalmakalap Múzeum, mely nemcsak Romániában, hanem az egész világon 
egyedülálló. A kiállításon az ország összes 
szalmakalap típusa megtalálható, valamint 
megtekinthető a kalapkészítés technikai 
folyamata az aratástól a kalap viseléséig. 
Ugyan itt megtekinthető és fel is próbálható 
az ország legnagyobb fejen hordozható 
kalapja, aminek átmérője két méter, súlya 
2,65kg és 500m szalmafonatból varrták 
össze másfél kilométer cérnával. 
A Szalmakalap Múzeum rendszeres programja szalmafonó és szalmakalap-készítő 
táborok 
szervezése, ahol a táborozók elsajátíthatják a szalmakalap készítés alapjait valamint 
a szalmafonás titkát és annak fortélyait.  
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A szalmafonás hagyományaira építkezve a település az utóbbi években jelentős 
idegenforgalmi fellendüléssel büszkélkedhet, évente több ezer turista látogatja meg 
Kőrispatakot.  
A turizmus mellett a település kapcsolatait is folyamatosan ápolja: Kazáron kívül 
testvértelepülési kapcsolatot alakított ki és tart fenn több magyar községgel is. 
Kazárral a kapcsolat kezdete 2000-re tekint vissza, 2008-tól pedig hivatalosan is 
testvértelepülések. 
A testvértelepülések rendszeresen szerveznek találkozókat, közös programokat, és 
látogatják egymás rendezvényeit. 
 
 

1.3. Gemerská Ves (Gömörfalva) – Szlovákia 
 
Gömörfalva község 1960-ban jött létre 
Harkács és Sánkfalva egyesítésével.  
A község a Szlovák Érchegység délkeleti 
részén fekszik, Kelet és Nyugat- Turóc folyók 
találkozásának partján. A községnek több 
mint 900 lakosa van, túlnyomó többségét 
magyar nemzetiségű lakosság alkotja. 
Írásos emlékek már 1274-ben megemlítik, 
Harkach néven. A település az évszázadok 
során elsősorban földműveléssel és 
mezőgazdasággal foglalkozott.  
A községben szlovák és magyar tannyelvű alapiskola működik, ahová 10 környező 
településről több, mint 300 diák jár. A kéttagozatos óvodát több mint 40 gyermek 

látogatja. 
A községnek nagy tornaterme, kultúrháza 
és könyvtára van. A községben található a 
körzeti egészségügyi központ: általános 
orvosi és fogorvosi rendelő várja a 
lakosokat.  
A településen nem működnek ipari 
üzemek, vállalatok, mezőgazdasági 
szövetkezetek, így helyi munkalehetőség 
híján a lakosság naponta ingázik a 
környékbeli településekre (pl. Tornalja). Az 

utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a településkép javítására, a 
különböző fejlesztések megvalósítására. 
Gyönyörűen kialakított park, felújított 
buszmegállók, köztéri bútorok teszik szebbé a 
környezetet. Nagyon nagy történelmi értékkel 
bír a 18. századi, késő barokk kastély, mely 
jelenleg igen leromlott állapotban van. 
Felújítása és funkcióval való megtöltése a 
jövőbeni tervek között szerepel. 
A település vezetése törekszik arra, hogy a 
megfelelő minőségű szolgáltatások mellett 
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megőrizze szellemi örökségét, hagyományait, ezt bizonyítják a faluban elhelyezett 
emléktáblák is. 
A népi és helytörténeti örökség bemutatását szolgálja a Tájház. A folklór 
hagyományok meg-őrzése és átadása céljából jött létre a Túróc néptánccsoport, 
valamint a Harkácsi Asszonykórus, akik sok más település rendezvényein is 
bemutatkozva öregbítik a község hírnevét. A közösségi összetartás jele az igen 

sikeresen működő futballcsapat, és a helyi 
tűzoltócsapat is. Turisztikai látnivalók: 
kőlyuk, barlangok, gyógyforrások és 
kerékpárút is várja az idelátogatókat.  
Gömörfalva komoly tervekkel és 
eredményekkel bír a határon átnyúló 
együttműködésekben: a tervezett 
inkubátorház létrehozása, a meglévő 
természeti örökségek együttműködésben 
való feltérképezése és ápolása, a Kazár 
községgel 2009-től ápolt testvértelepülési 
kapcsolat mutatja a település nyitottságát a 

partnerségre. Már közös projekt is készült a Határon Átnyúló Programban, egy kazári 
civil szervezet, a Solum Vidékfejlesztési Egyesület, valamint a gömörfalvi Alapítvány 
között. 
 
 

1.4. Liptovská Tepli čka –Szlovákia 
 
A turisztikai szempontból jelentős, mezőgazdasági jellegű hegyi falu 919 m 
tengerszint feletti magasságban, a Fekete-Vág felső folyásánál, a Király-hegy északi 
lába alatt, 30 km-re délnyugatra Poprádtól fekszik. 

 

A települést Árva vármegye északi részéről származó gorál telepesek alapították. 
Okiratokban először 1634-ben szerepel, a liptóújvári (Liptovský Hrádok) uradalom 
tulajdona volt. Lakosai földműveléssel, állattartással, 
erdei munkával és faúsztatással foglalkoztak. Mára 
üdülő- és turistaközponttá vált. A lakosok nagy része 
ma a poprádi és szviti ipari létesítményekben 
dolgozik.  
    A falu házait a XX. század első feléig főleg fából 
építették, ezek gerendás, nyitott udvarú házak 
voltak. A házilag szőtt szövetet és vásznat ruházat 
valamint lakástextil készítmények (pokróc, ágyhuzat, 
abrosz, ágynemű) elkészítéséhez használták fel.  
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Népi és kézműves hagyományainak őrzésében igen kiemelkedő település.  
Minden év augusztusában Nemzetközi Folklórfesztivált 
rendeznek, melyre nemcsak Szlovákiából, de külföldről 
is szép számmal érkeznek vendégek.  
A település idegenforgalma meghatározó, elsősorban a 
túrázók és a síelők, alpesi síelők szempontjából.  
A községet komplex 
fejlesztés jellemzi: 

mezőgazdasági, 
építési, szociális, 
gazdasági és öko-
lógiai törekvések 

megvalósítását tűzték ki célul. Példaértékűek 
sikeres turisztikai kezdeményezéseik, a mindent 
átjáró gondolkodásmód, a hagyományok 
elkötelezett ápolása, a maximálisan innovatív 
iskola, a modern információs- és kommunikációs 
médiák iránti nyitottság, amely saját helyi 
rádióban és helyi regionális TV programokban 
valósul meg. Kiemelkedő eredményeket értek el 
az utóbbi években megvalósított roma integrációs 
programjukkal. 2008-ban Európai Falumegújítási 
Díj a komplex, fenntartható, kiemelkedő minőségű 
falufejlesztésért kitüntetésben részesült. 
 
 

1.5. Liptál – Csehország 
 
Liptál a csehországi Vsetín-i járásban, 
Zlín városától pár kilométerre fekszik.  
A települést és környezetét nagyrészt 
erdők borítják. A települést az első 
írásos emlékek az 1300-as években 
említik. Építészeti öröksége gazdag: a 
falu területén fekvő vár a 17-18. század 
fordulóján épült, barokk stílusban. 
Római katolikus templomuk 1790-es 
években épült, az evangélikus templom 
pedig az 1900-as évek elején.  

A falu egyedülálló nevezetessége a világhírű 
természetes amfiteátrum, amely az évente 
megrendezett nemzetközi népzenei fesztiválnak és 
ünnepségeknek ad otthont.  
Magas színvonalú intézményeivel és szolgáltatásaival 
(iskola, óvoda, bentlakásos iskola, egészségügyi 
intézmény) szolgálja a helyi lakosságot. 
Közösségi élete kiemelkedő: hagyományőrző 
együttese, tűzoltó és a vadász klubja, ifjúsági 
közösségei igen összetartó faluvá kovácsolták.  
A falumegújítás területén is kiemelkedő eredményeket 

7 



ért el, elsősorban a településre igen jellemző hagyományápolással, a faluközösség 
megerősítésével, a minden társadalmi csoport részvételére törekvő 
kezdeményezéseivel. Példaértékű még az iskola intézménye, valamint az építészeti 
örökség megőrzésére való törekvése. 
Sikereket ért el gazdasági területen is: az 
újonnan megnyitott kisipari üzemekkel, az 
idegenforgalmi fejlesztésekkel a térség 
meghatározó települése.  
A csehországi falumegújítási versenyben – 
melyet 1994 óta rendeznek – három 
alkalommal is eredményesen szerepelt: 
1997-ben Kék Szalag díjat kapott a 
társadalmi életért, 2005-ben Fehér Szalag 
díjat az ifjúsági munkáért és ifjúsági 
kezdeményezésekért, 2006-ban pedig Arany Szalag díjat nyert, vagyis az Év Faluja 
lett. 
2008-ban Liptál Európai Falumegújítási Díj a falufejlesztés egy vagy több területén 
elért különleges teljesítményért kitüntetésben részesült. 
 
 

1.6. Kuniów – Lengyelország 
 
A lengyelországi Gmina Kluczbork térségének területe 
217 km2, Kluczbork városa és még 26 település alkotja. 
A térség lakossága 39 000 fő, melyből Kluczbork városa 
26000 főt tesz ki. A térség érinti a Strobawa Tájpark 
védett területét.  
Ebben a térségben fekszik Kuniów település, mely 
2008-ban Európai Falumegújítási Díj a falufejlesztés 
egy vagy több területén elért különleges teljesítményért 
kitüntetésben részesült.  
Kuniow reális, ugyanakkor látomásszerű ötleteivel, 
megvalósított projektjeivel, lakosainak elkötelezett és 
személyes közreműködésével megvalósuló 
falufejlesztési tevékenységével ért el kiváló 
eredményeket az utóbbi években.  

Példaértékű, ahogyan saját értékeiket és céljaikat 
összegyűjtötték és kidolgozták, ahogyan a 
hagyományos kézművességet őrzik és ápolják, immár 
élmény- és turisztikai beállítottsággal kombinálva.  
Mintaprojektjükként említendő a „Kultúrház iskola 
szerepben”projekt, melyben 
a művelődési központ 
generációkat átölelő cent-
rumként funkcionál, és a 

művelődés, a találkozók, foglalkozások és ötletfejlesztés 
színhelyéül szolgál. A központ teret nyújt többek között az 
óvodának, iskolának ifjúsági és lakossági tevékeny-
ségeknek, a régi mesterségek bemutatásának.  
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A falu mindig is híres volt hagyományos szakmáiról, így történelmi kovácsműhely és 
pékség kialakításával tiszteleg a régi mesterségek előtt.  
Az utóbbi években nagy hangsúlyt fektettek az információs társadalom kialakítására: 
internet hozzáférést, hálózatot, internet-kávézót alakítottak ki. 
 
 

1.7. Krško – Szlovénia 
 
Szlovénia dél-keleti részén terül el 
Krško, mely közel 30 ezer fős 
nagyváros. A várost kettészeli Szlovénia 
leghosszabb folyója, a Száva, így a 
folyó bal partja Alsó-Stájerországban, 
míg jobb partja Alsó-Krajna területen 
helyezkedik el. A települést már 
kezdetektől fogva a folyó két oldalára 
építették. 
Krško város középpontjában található 
az óváros, melyet helyreállítottak, majd 
később ez vált a közigazgatási 
központtá. Szlovénia egyetlen 
atomerőműve itt található, mely a város új területén fekszik, melyet Videm 

városrésznek hívnak. Ugyanitt található az 
ország legnagyobb papírgyártó cége, a VIPAP 
Slovenia, a Brestanica erőmű, és a kartonpapír 
gyár is. Az új üzleti és ipari övezetek nagy 
lehetőséget biztosítanak a városnak, hiszen új 
munkalehetőséget nyújt, és segíti a város 
fejlődését.  
Krško a térség kulturális központja, mivel számos 
kulturális intézmény található a városban: 
Valvasor Könyvtár, Krško Művelődési Központ, 
Kapucinus Kolostor , Vladimir Štoviček Galéria, 

Krško Galéria.  
A város peremén elterülő hegyvidék ad lehetőséget a mezőgazdaságnak, és a 
turizmusnak. A lakosok alakították ki a területet, hogy az alkalmas legyen szőlő és 
gyümölcsösök, főleg alma, körte, szilva, őszibarack és kajszibarack termelésére. A 
táj helyi védjegye a "Cviček" bor, 
ami egy könnyű, frissítő világos 
bor, mely minden típusú ételhez, 
és bármilyen alkalomhoz illik. Mivel 
a város a völgyben helyezkedik el, 
a szőlőültetvények pedig a 
környező hegyekben találhatók, így 
két fő bor-turisztikai útvonalat 
alakítottak ki, az egyik az északon, 
míg a másik délen található. 
A változatos vidék remek 
lehetőséget nyújt a pihenésre, 
kikapcsolódásra, és szórakozásra 
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is. Szabadidőnket kerékpározással, futással, túrázással, vagy lovaglással tölthetjük 
el. 
A város sportokban is igen gazdag, több sporteseményre is ellátogathatunk, úgy 
mint: salakmotor verseny, lóverseny, kézilabda- és kosárlabda-mérkőzések, valamint 
a kerékpáros maraton. A téli hónapokban a síelés sok látogatót vonz, nyáron pedig 
horgászattal töltik szabadidejüket mind a helyiek, mind a vendégek. 
 Ez a város a világ miniatűr változata, ahol minden a múltban alakult ki, ám mégis 
megőrizte eredeti, hagyományos állapotát. 
 
 

1.8. Nebelschütz – Németország 
 
A Szászországi Nebelschütz mintegy 1200 főt számláló 
település, mely a lengyel és cseh határhoz közel helyezkedik el. 
Igen nagy a népsűrűsége, mivel kis területen, mindössze 22 
km2-en terül el. A település egyedisége a szorb nyelv, mely a 
szláv nyelvet beszélő országok közelisége miatt alakult ki.  
Nebelschütz egy széles medencében terül el, melyet közre fog a 
település két oldalán folyó Fawor patak. A település nyugati 
oldalán vízesés található, a vele ellentétes oldalon fejlett 
gazdaságok helyezkednek el a dombok mellett.  

A települést 
már az 
1300as években említik. A 
szakértők szerint a neve egy 
tulajdonevet vagy ködöt esetleg 
nem fehéret jelent. 
A déli és nyugati irányú lejtők 
által körülvett barokk stílusú 

templom, a település egy látványossága, mely 1740 és 
1743 között épült. A templom építésének tervére nagy 
hatást gyakorolt a Katolikus Egyház.  
Nebelschütz híres szülöttei közül a legfontosabb szorb 
hazafi, újságíró, költő és mesemondó Jan Skala (1889-
1945), akinek a nevét az Óvoda viseli. A nevet 
lakossági kezdeményezés hatására adták. A település 
másik híressége Jan Buck, aki pedig remek festő volt. 
Nebelschütz igen gazdag közösségi élettel 
rendelkezik. Templomkórus alakult, Ifjúsági csoport, 
Sport közösség, Kulturális Egyesület is megtalálható a 
településen. Az egyesületek száma is mutatja, hogy 
Nebelschütz igazi aktív falusi élettel rendelkezik. 
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1.9. Schönbach – Ausztria 
 
Scönbach egy közel 900 fős 
mezőváros Alsó Ausztriában, 
Waldviertel tartományban. A város 
mindössze 35 négyzetkilométeren 
terül el, melynek az 58%-át erdős 
terület adja. 
A település története a XV. Századig 
nyúlik vissza. Akkoriban kedvelt 
zarándokhely volt a Maria-Rast szobor 
miatt, rengeted érdeklődőt vonzott, 
igen látogatott hely volt. Még 1. Lipót 
császár is meglátogatta a helyet, több 
alkalommal zarándokolt ide. Később kolostort alapítottak, de az 1800-as évek 
közepére kihalt. 

Schönbach kiváló élményt nyújt a természet 
szerelmeseinek. Hosszú gyalogutak 
találhatók, melyek elvezetnek a gyönyörű táj 
értékeihez. A tavasz közeledtével, a hó 
elolvadása után nagyon szép látványt nyújt 
az erdő és a tisztások. A gyalogutak mentén 
hatalmas sziklaképződmények és kövek 
találhatók, melyek nagyszerű turistalátványt 
képeznek. 
A természet nagyszerű lehetőséget nyújt 
kerékpározásra, túrára, futásra, lovaglásra, 
de akár pihenésre és kikapcsolódásra is. 
A település egyik legszebb, és legtöbb 
látogatót vonzó látnivalója, a háromhajós 
templom. A templom egy főhajóból és két 

mellékhajóból áll, melynek boltozatát díszes bordák díszítik. A kórus mennyezete 
pedig csillagos boltozatú. A templom egészét a barokk, és gótikus hatás jellemzi, 
amely megfigyelhető az oltár díszes megjelenésén. A templomban található a Maria-
Rast szoborról készült kép is, mely szobor 
által vált ismertté a település. 
A kolostor régi épületében kisvállalatok, és 
kiskereskedelmi gyártók találhatók, melyek 
kosárfonással, fafaragással foglalkoznak. Az 
épületben workshop-ok is kialakultak, sőt 
kurzusokat, kiállításokat is tartanak. Itt 
találjuk meg a helyi művészek kiállításait. Az 
épületet helyreállították az eredeti formáját 
megőrizve, a belső teret, helyiségeket pedig 
a kor elvárásainak megfelelően alakították ki. 
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2. Programok 
 

2.1. Zenei és tánctábor fiataloknak 
 
Időpont: 2010. 07. 14–21. 
Résztvevők: 100 fő (településenként 10-10 fő )(80 fő vendég, 20 fő Kőrispatak) 
 

1. nap:  Csoportok érkezése, ismerkedési est 
2. nap: Kőrispatak hagyományai: népzene, néptánc 
 Természeti értékek, kirándulás 
3. nap:  Zenei és tánchagyományok (csoportok és filmek) 
 Közös koreográfia készítés 
4. nap: Szláv hagyományok.  
5. nap:  Német, osztrák hagyományok. Népzene, néptánc 
 Közös koreográfia készítés. DVD film előkészítése 
6. nap:  Vendégművészek, együttesek fellépése, táncház 
7. nap:  Kirándulás a környéken.  
 Közös zenekari és táncprogram bemutatása 
8. nap:  Értékelés, hazautazás 

 
Fiatalok zenei és tánctábora az erdélyi Kőrispatakon. 
Településenként 10-10 fős hagyományőrző csoportok 
érkeznek. Cél a kulturális hagyományok bemutatása, 
elmélyítése, a kultúrák közötti párbeszéd elősegítése. 
„Fejlődés=hagyományaink őrzése.” - Őrizzük meg 
közösen értékeinket. 

 
 
2.2. Európai Szakácsakadémia N őknek 

 
Időpont: 2011. 05. 26–30.  
Résztvevők: 60 fő (településenként 5-5 fő)(40 fő vendég, 20 fő Kazár) 
 

1. nap:  Érkezés, ismerkedés 
2. nap:  Közös ételeink - alapanyagok, ételkészítés, tálalás, szakmai bemutatók 
3. nap:  Nemzeti ételek bemutatása, közös sütés-főzés 
4. nap: Neves cukrász, szakács bemutatja az ételkészítés fortélyait 
5. nap:  Közös nemzetközi receptfüzet elkészítése, összeállítása 
 értékelés, hazautazás 

 
Közép-Európa különböző országaiból érkező 
települések lakói megismerik egymás 
hagyományait, szokásait. A hálózati tag 
településekről 5 fős delegációk érkeznek. 
Egymás elfogadásának megtanulása, a nyelvi 
és kulturális sokszínűség elfogadása. 
Hagyományőrző együttesek közötti kapcsolat 
kialakulása. Közös „szakácskönyv” készítése az 
EU Falvak kapcsos könyv sorozat jegyében. 
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2.3. Fiatal zenekarok, együttesek Európai Hálózata 
 
Időpont: 2011. 07. 04–09. 
Résztvevők: 100 fő (településenként 10-10 fő)(80 fő vendég, 20 fő Kazár) 
 

1. nap:  Vendégek fogadása, ismerkedés 
 Európai zenék 
2. nap:  Zenei hagyományaink, bemutatók 
3. nap:  Zenei hagyományaink: hangszerek készítése és használata 
4. nap: Hangverseny a természetben a riolittufánál 
5. nap:  Hangverseny 
6. nap: Együtt komponálás, hangverseny 
7. nap:  Együtt komponálás, hangverseny 
8. nap: Közös DVD összeállítása, értékelés 

 
A programmal kialakíthatóak a nemzetközi 
kapcsolatok az iskolák között, javulhat a 
közösségi munka (szülők egyéb társaságok, 
szervezetek között), tapasztalatcsere 
valósulhat meg. Az eseményt a természet 
közelében, az erdőben rendezzük. Minden 
koncertet a természet közelébe viszünk, a 
településekről 10-15 fős zenekarok itt 
mutatják be zenei kultúrájukat. A közös DVD 
hanganyaga, zenei kísérete itt kerül 
rögzítésre. 

 
 

2.4. Amatőr Képzőművészeti Tábor 
 
Időpont: 2011. 09. 20–26. 
Résztvevők: 32 fő (településenként 4-4 alkotó)(32 fő vendég, 20 fő Kőrispatak) 
 

1. nap:  Csoportok érkezése, ismerkedés 
2. nap: Séta a faluban, a település bemutatása, kiállítóhelyek megtekintése, 
 meseház koncepció bemutatása 
3-5. nap: Fafaragó foglalkozások, egyedi köztéri darabok, mesefigurák készítése 
6. nap  Közös kiállítás előkészítése, kiállítási program előkészítése 
7. nap:  Kiállítás 
8. nap:  Zárás, értékelés, emlékeztető készítése 

 
Az alkotó tábor keretében a településen élő amatőr 
képzőművészek találkoznak, településenként 4-5 alkotó. 
Szakmai programot a „természet és hagyományok a 
települések fejlődésében” jegyében bonyolítjuk. A tábor 
keretében az egyes településeket jellemző a természeti 
értékeket, hagyományokat bemutató művek készülnek. 
A tábor keretében elkészült művekből kiállítás készül, 
melyet Kazár közintézményeiben, közterein állítjuk ki, de 
a vándorkiállításként a többi településen is bemutatjuk 
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2.5. Természetismereti és Fotótábor 
 
Időpont: 2012. 04. 20–27. 
Résztvevők: 34 fő (településenként 3-3 fő)(24 fő vendég, 10 fő Kazár) 
 

1.nap:  Csoportok érkezés, ismerkedési est 
2.nap:  Település bemutatása, virtuális séta a természetben 
3.nap:  Természeti értékeink, épített és természeti örökségünk, 
 hagyományok, arcok 
4. nap: Kirándulás a riolittufához, természetfotózás 
5. nap:  Természetfotózás terepen 
6. nap: Kiadvány előkészítése, vándorkiállítás előkészítése 
7. nap:  Emlékeztető készítés, értékelés 

 

 
 
 
3. Konferenciák 
 

3.1. Fenntartható vidékfejlesztés 
 
Időpont: 2010. 09. 13–16. 
Résztvevők: 50 fő (településenként 5-5 fő)(40 fő vendég, 10 fő Kazár) 
 Vidékfejlesztési szakemberek, civil szervezetek vezetői, 
 vállalkozók, önkéntesek 
 

1.nap:  érkezés, ismerkedés 
2.nap:  Fenntartható vidékfejlesztési programok bemutatása 
3.nap:  Hagyomány és természet a fenntartható vidékfejlesztés jegyében –  
 Szakmai programok 
4. nap: Vidékfejlesztés a gyakorlatban – Vállalkozók helyszíni bemutatkozása 
5. nap:  Vidékfejlesztés és a természet kapcsolata 
 Értékelés, hazautazás 

 
A konferencián a meghívó település vidékfejlesztési 
szakemberei, vállalkozók, non-profit szervezetek, 
önkéntesek vesznek részt. A hálózati tag 
településekről 5 fős delegációk érkeznek. 
Bemutatják településfejlesztést célzó programjaikat. 
Európai Uniós szakemberek előadásokat tartanak a 
tendenciákról, kihívásokról. A program keretében 
sikeres programokat, a természethez közeli 
vállalkozásokat ismernek meg a résztvevők. 
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3.2. Hagyomány és modernizáció 
 
Időpont: 2011. 08. 11–15.  
Résztvevők: 60 fő (településenként 5-5 fő)(40 fő vendég, 20 fő Kazár) 
 
„Játékos” visszaemlékezés és konferencia az Európa 
megosztását jelképező „Berlini Fal” felépítésének 50. 
évfordulójához kapcsolódóan. A határ közeli 
kistelepülések életének bemutatása az ifjúság 
számára. A kistelepüléseket veszélyeztető új típusú 
„vasfüggöny”, a modernizáció veszélyei a fejlődő 
falvakra. 
 
 

3.3. Helyi termék és gazdaságfejlesztés 
 
Időpont: 2011. 11. 15–17. 
Résztvevők: 60 fő (településenként 5-5 fő)(40 fő vendég, 20 fő Harkács) 
 

1. nap:  Helyi termékek bemutatója, kiállítás megnyitó 
2. nap:  Helyi termék, helyi gazdaságfejlesztés – konferencia 
3. nap: Helyi termék és természet kapcsolata 
 DVD és könyv anyagának összeállítása 

 
Kazár testvértelepülésén, Harkácson non-profit szervezetek 
együttműködésében a helyi termékek, helyi szolgáltatások 
segítését célzó Inkubátorház létesül. A kistelepülések 
számára a lakosság megtartó képességük helyben lévő 
munkahelyekkel képzelhető el. 
A program célja az együttműködésben részt vevő települések 
gazdaságfejlesztést, helyi termékek piacra jutatását célzó 
programok és eredmények bemutatása. Gazdasági 
szakemberek, vállalkozók, önkéntesek (non-profitok) mutatják 
be a programokat. 

 
 
4. „Együtt Európában” – Programzárás 
 
Időpont: 2012. 05. 08–12.  
Résztvevők: 60 fő (településenként 5-5 fő)(40 fő vendég, 20 fő Kazár) 
 
Az Európa Naphoz, május 9-hez igazodva kerül sorra a program 
záró rendezvénye. A falumegújításban élen járó, természetet, 
kultúrát, hagyományokat megőrző települések közös 
programjának értékelése. A program időszakában csatlakozott új 
települések ünnepélyes felvétele a hálózati tagok közé. Együtt 
Európában! Közös kiadványok megjelentetése. 
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Kiadja: Kazár Község 
Önkormányzatának Képviselőtestülete 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 


