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1. Nyitórendezvény
Mátrai Bornapok, Gyöngyös, 2022. május 20-22.

Nyitó rendezvény
Szakmai workshop
Sajtótájékoztató



2. Fenntartható jövő 

• Kézdivásárhely, 2022.06.17-19.

• Kézdivásárhely, valamint Kézdiszék turisztikai potenciáljának bemutatása, fejlesztési lehetőségek

• Borvizek földje, Székelyföld, Kézdivásárhely 

kisrégiós lehetőségek

• Helyi borvízforrások

és jótékony hatásuk az egészségre

Terepbejárások:

• Kézdivásárhely és helyi borvízforrások

• Bálványos és Csiszárfürdő helyi feredők és 

borvizek



3. Hagyományaink és a ti hagyományaitok - együtt 
értékeink mentén 

• Losonci Folklór Fesztivál, Losonc, 2022.07.29-30.

• Szakmai workshop
• Felvonulás
• Gasztronómiai és kézműves vásár  
• A helyi és vendég civil és kulturális

szervezetek gálaműsorral készülnek, 
mely során bemutatkoznak a 
közönségnek. A hálózat egy közös 
produkcióval mutatja be Európa 
sokszínűségét. 

• Fellépnek a partneri körön kívüli 
szlovákiai és külföldi hagyományőrző 
csoportok is.



4. WE4EU
• Bográcsfesztivál, Lendva, 2022.08.26-27.

• Önkormányzati, gazdasági és civil szervezeti jó gyakorlatok
• Kapcsolatépítés és projektfejlesztési tréning.
• Nemzetközi gasztronómiai verseny

• A település főutcáján bemutatják
a helyi gasztronómia számos büszkeségét
és a borvidék borait.

• Kulturális fesztivál: helyi és vendég városok
hagyományőrző csoportjai mutatkoznak
be a város közönsége előtt.



5. EU – Határok nélkül 
• Szüreti Napok, Melnik, 2022.09.16-18.

• Szakmai workshop: közös projekttár összeállítása

• Felkészülés az uniós pályázati lehetőségekre.

• A projektet népszerűsíti a Melniki Szüreti Napok

ahol a résztvevők bemutatkoznak

a színpadon és a borgasztronómiai standokon is.



6. Kultúrával a barátságért
• Lodyowice, 2022.09. 23-25.

• A partner települések ifjúsági küldöttei (15-25 évesek) találkoznak. 
• Háromnapos műhelymunka a projekt minden partnerközösségének fiataljai számára
• Közösségi programok

• Kirándulások a településen és a környéken. 
• Rope Park Trollandia, Żywiec település, 

Żywiec tó és Park Żywiec megtekintése. 



7. A tenger Melnik közelében
• Melnik, 2023.07.07-08.

• Szakmai program: A turizmus a béke iparága, aminek alapja a szabad utazás és az egymás megismerésének igénye.
Ez nem működött az elmúlt két évben. A résztvevők számára szakemberek kerekasztal beszélgetés keretében
turisztikai célú Európai Uniós jógyakorlatokat mutatnak be, elemzik a trendeket, egyfajta jövőképet rajzolnak fel.

• Fő kérdés a regeneratív turizmus, azaz lehetnek-e utazásaink zöldebbek és intelligensebbek a 2020 március előtti
időszakhoz képest?

• Fesztivál: Szabadtéri Fesztivál kortárs
előadóművészet (színház, új cirkusz,
modern zene) bemutatója.

• Az eseményhez tartozik egy
Food track show, ahol a „megkóstolható”
a világ szinte minden szelete.



8. Határtalan élmények
• Losonc, 2023.08. 25-27.

• Közös koncepció és stratégia kialakítása, gazdasági, társadalmi és kulturális területen. 

• Turisztikai együttműködés az előzőekben felvázolt jövőkép alapján.

• Szakmai találkozó: A korábbi szakmai napon megfogalmazott közös projektek mentén közös stratégia 
alapjának elkészítése

• Losonc Városnapok 

• gyermekprogramok a Mese dobogón

• kreatív műhelyek

• koncertek népdaloktól, modern, és könnyű zenéig

• Vásár, helyi védettségű 

kézműves termékekkel 

és gasztronómiai bemutatókkal. 



9. EU – Határok nélkül
• Lendva, 2023.09.02-03.

• Turisztikai és gazdasági együttműködés megalapozása.

• Minden partner meghatározza a közös projekttárba szánt fejlesztési célokat és konkrét javaslatokat.

• Szakmai program: Elkészül a hat város közös projekttárának összeállítását segítő lista a partnerek fejlesztési
elképzeléseiről, potenciális együttműködési területekről, amiből elkezdik összeállítani a fejlesztési elképzelések
végleges gyűjteményét.

• Néprajzi és gasztronómiai rendezvény

gazdag kisérőprogramokkal.

• Fő téma a szőlő és a bor.

• Szüreti felvonulást kiegészítik

a vendég országok csoportjai.



10. Záró program – WE4EU 
• Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál, Gyöngyös 2023.09.15-16.

• Projekt zárása, beszámoló elkészítése.

• Közös stratégia kialakítása, gazdasági, társadalmi, klímavédelmi és kulturális területen. 

• Elkészül a végleges, közös projekttár.

• Szakmai program: A civil, az önkormányzati-

és gazdálkodó szervezetek együttműködésének

helyi példái.                                                                                    

• Üzemlátogatások: innovatív ökobarát vállalkozások. 

• Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Dr. Lénártné Benei Anikó

Ügyvezető igazgató

Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft.

• benei.aniko@gyvt.hu

• +36309284397
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