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2. nyílt pályázati felhívás   

Projekt kód ROHU-316 

Projekt cím Traditions  

Hagyomány és korszerűség – Határon átnyúló kulturális együttműködés  

Prioritás tengely 6 – Az intézmények és állampolgárok közötti határon átnyúló 

együttműködés elősegítése (Intézmények és közösségek közötti 

együttműködés) 

Beruházási 

prioritás 

11/b – Az állampolgárok és intézmények közötti jogi és adminisztratív 

együttműködés támogatása (Állampolgárok közötti együttműködés)  

Megvalósítási 

időszak 
12 hónap (2018. december 1 – 2019. november 30.) 

Célkitűzés 

A projekt fő célja a különböző szociális háttérrel rendelkező célcsoportok 

kulturális rendezvényeken történő részvételének elősegítése három 

helyszínen: Jimbolia (RO), Cărpiniș (RO) és Csanádpalota (HU).   

Partnerség 

Vezető kedvezményezett:  

Zsombolya (Jimbolia) Város (Románia) 

Projekt kedvezményezett:  

PP2: Gyertyámos (Cărpiniș) Város (Románia) 

PP3: Csanádpalota áros Önkormányzata (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 
76.690,00 €, melyből 65.186,50 € ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU-316 sz. projekt keretében különböző kulturális tevékenységek 

megszervezésére kerül sor a három település fiatal és felnőtt lakossága 

számára az egymás helyi örökségének jobb megismerése és a határmenti 

térség társadalmi kohéziójának erősítése céljából.  

 

A főbb projekttevékenységek az alábbiak:  

- kulturális, gasztronómiai és vallási témájú események megszervezése 

a három helyszínen: 

 gyermek néptánc tábor Jimbolia-ban; 

 egynapos gasztronómiai fesztivál Cărpiniș városában 6 csapat 

részvételével; 
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 2 egyházi fesztivál (30 fő/esemény) Cărpiniș városában;  

 egy hatnapos gyermektábor és egy egynapos gyermekeknek szóló 

fesztivál Csanádpalotán; 

 gasztronómiai nap Csanádpalotán; 

 „Böllérnap”: hagyományos téli esemény Csanádpalotán; 

 egynapos kulturális esemény Csanádpalotán. 

- a fenti események lebonyolításához szükséges specifikus eszközök 

beszerzése (2 hangszóró, 2 hangfal, 2 vezeték nélküli mikrofon, egy 

laptop, 12 csatornás keverőpult, 7 üst, hangosítási rendszer és egy 

laptop a PP2 részére). 

   

A Program teljesítménymutatója a „11/b2 A határon átnyúló 

kezdeményezéssel érintett résztvevő személyek száma”. A ROHU–316 sz. 

projektnek köszönhetően a rendezvényeken részt vett 297 fő járul hozzá 

az indikátor teljesítéséhez.  

Főbb 

eredmények 

A projekt főbb eredményei az alábbiak:  

- gyermekeknek szóló 3 rendezvény, melyek közül: 1 néptánc tábor 

került megszervezésre Jimbolia-ban (RO), melynek keretében a 

résztvevők néptáncot, népzenét tanultak, kerámia, bőr és fa 

anyagokból készítettek tárgyakat, gyöngyöt fűztek, hímeztek és 

kötöttek, valamint 1 ifjúsági tábor és gyermek fesztivál került 

megrendezésre a PP3 szervezésében Csanádpalotán, melyek 

különböző, pl. sport, szabadidős és kulturális tevékenységeket 

foglaltak magukba; 

- 3 gasztronómiai rendezvény, melyből 1 Cărpiniș, 2 Csanádpalota 

településen került lebonyolításra, és amelyen a régió jellegzetes 

ételeinek készítése, valamint a magyar partner által hagyományosan 

megrendezésre kerülő „Böllérnap” zajlott. Az esemény egy régi, 

tradicionálisan télen tartott esemény, ahol, többek között, különféle 

sertéskolbászok készítése is zajlik; 

- 2 vallási rendezvényt tartottak Cărpiniș városában, melyen vallási 

témájú zenéket lehetett megismerni és szertatásokon részt venni; 

- 2 kulturális esemény (1 Jimbolia-ban, 1 Csanádpalotán) került 

megrendezésre, ahol a kulturális programok mellett a projekt 

eredményeinek disszeminációja, valamint a résztvevők közötti 

tapasztalatok és jó gyakorlatok cseréje is megvalósult.  

 


