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A stratégia a „Közös Tevékenységek a Határ menti Kulturális Együttműködés 
Érdekében” elnevezésű projekt keretén belül került kidolgozásra, amelyet az 
Ópályiak Baráti Köre Egyesület (Magyarország), Jánok község polgármesteri 
hivatala (Szlovákia), Nevetlenfalu polgármesteri hivatala (Ukrajna), Crasna 
Domahida község Közösségfejlesztési Egyesülete (Románia) és a HID Egyesület 
(Románia) valósított meg, és a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrjana ENPI 
Határon Átnyúló Együttműködési Program finanszírozott.  

 

www.huskroua-cbc.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 
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KKKKontextus 

A fent említett szervezetek sok közös kulturális tevékenységgel, élménnyel 
rendelkeznek. Ezen élményekre, tapasztalatokra alapozva, 2010-ben egy közös 
pályázatot indítottak el, melynek általános célja a négy ország (Magyarország, 
Szlovákia, Románia, Ukrajna) határ menti régióinak multikulturális megőrzése és 
terjesztése a közös szokásokra és identitástudatra alapozva. 

A pályázat specifikus céljai: 

1. A kulturális kezdeményezések összehangolása a határ menti vidékeken, 
létrehozva a négy régióban aktív kulturális civil szervezetek és intézmények 
fenntartható hálózatát. 

2. A tradicionális, kulturális tőke támogatása a határ menti övezetben egy 
kulturális rendezvénysorozat segítségével, amelyet az öt partner közösen 
szervez meg a következő 12 hónapban. 

3. Fenntartható fejlődés megteremtése egy közép és hosszú távú nemzetközi, 
kulturális stratégia kidolgozásával az öt partner között a következő 12 
hónapra. 

A célrégióban élő közösségek közös kulturális jellemzőkkel rendelkeznek, 
ugyanakkor a köztük lévő különbségek kihangsúlyozzák a régió multikulturális 
jellemét. A legtöbb, egymáshoz közel élő ember csak a kultúraközi különbségeket 
veszi észre, ez pedig gyakran etnikum-közi konfliktusokhoz vezet. Ezek a 
konfliktusok nem orvosolhatóak állami szinten hozott politikai és gazdasági 
döntésekkel, csak ember közti tevékenységekkel. Azokban a régiókban, ahol 
előfordulnak ezek az etnikumközi félreértések és konfliktusok, a közös kulturális 
rendezvények előnyös megoldást jelenthetnek a jelenség megoldására. 

A négy ország gazdasági és társadalmi helyzetéből kifolyólag állampolgáraik 
kevéssé érdekeltek a tradicionális művészetek előállításában és fogyasztásában. 
Ennek fontos oka az érdektelenség vagy kapcsolathiány a művészetekkel, esetleg a 
motiváció hiánya. Mivel a hagyományos művészeteket egyre erősebben 
befolyásolják nem művészi hatások, sürgősen szükség van a régióban élők 
informálására, figyelmük felhívására a tradicionális értékek fontosságára, valamint 
arra, hogy ezen értékek megőrzése és terjesztése a nemzeti identitás kifejezésének 
legfontosabb faktora. 
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ÉÉÉÉrvelés – Miért van szükség egy közös stratégiára? 

Ahhoz, hogy biztosítva legyen a tevékenységek folytatása és egy olyan alap 
létrejötte, amelyre a további közös kulturális tevékenységek épülhetnek, szükség 
van egy jól strukturált, érthető és elérhető stratégiára, amely a négy régióban 
működő öt partner közös jövőképét, kulturális céljait és tevékenységeit fogja össze. 

Európa e részén több nemzet él együtt, saját identitással és hagyományokkal. A 
történelem során az országhatárokat többször újrarajzolták, így egy időszakban ezek 
a régiók egy országhoz tartoztak, a lakosság így multikulturálissá vált. A határ menti 
övezetben, mind a négy országban több etnikum él együtt, azonban a csoportok 
kisebbséget képeznek a szomszédos államokban, ahova többé-kevésbé 
integrálódtak a történelem, valamint a nemzeti, tradicionális értékek és identitástudat 
függvényében. Ezen etnikumok nagyon gazdag kulturális örökséggel rendelkeznek, 
bár az emberek sokszor ennek nincsenek tudatában, ami pedig az eltűnés szélére 
sodorja ezeket a kincseket, annak ellenére, hogy ez az örökség egy nagyon fontos 
erőforrás a helyi fejlődés tekintetében. Elég, ha csak a turizmusra gondolunk: a 
hagyományőrző rendezvények rendkívül sok belföldi és külföldi turistát vonzanak 
ezekbe a régiókba, ugyanis ezek a rendezvények arra motiválják az embereket, 
hogy látogassák meg és ismerjék meg többi nemzetet. 

A partner intézmények és szervezetek kis falvakban találhatóak, ahol a lakosság 
szegény/ vagy a gazdaság gyenge. Az egyetlen lehetőség a fennmaradáshoz és 
fejlődéshez a jelenlegi gazdasági nehézségek között a tradicionális értékek 
megőrzése és terjesztése.  
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SSSSWOT ELEMZÉS 

ERŐSSÉGEK 

� elhivatott tagok (elhivatottság a 
hagyomány terén) 

� technikai lehetőségek a 
kommunikációhoz 

� közös nyelv 

� személyes megszólítás (HU), 
plakát (RO) + média használása 

� színpad, iroda, technika (laptop) 

� jó szervezési képesség 

� kapcsolati tőke 

GYENGESÉGEK 

� kevés az aktív ember (egy 
emberen áll a dolog) 

� nem hatékony a kommunikáció 

� oda – vissza kommunikáció, nem 
hatékony 

� jármű hiány 

� nincs forgó tőke 

� helyszínbiztosítás (Szatmárnémeti 
Híd Egyesület ) 

� érdeklődés hiánya 
(Szatmárnémeti Híd Egyesület), 
Jánok község Önkormányzata) 

LEHETŐSÉGEK 

� létező központok: tudás centrum 
(HU), néprajzi egyesületek (SK), 
népművészeti iskolák (SK), 
népművészeti iskolák (RO) 

� internet, mobil 

� a médiák létezése, hatékonysága 

� támogatási és pályázati 
lehetőségek 

 

VEZSÉLYEK 

� politizálás (politikai befolyás) 

� az államok kisebbségi politikája 
(SK, RO, HU) 

� média manipuláció lehetősége 

� drágulás, infláció 

� időjárás (szabadtéri 
tevékenységek esetén) 

� érdektelenség – közönség 
szempont 
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AAAAz együttműködés elvei 

1. A sokféleség tiszteletben tartása: Elutasítjuk a diszkrimináció minden 
formáját, fontosnak tartjuk az esélyegyenlőség biztosítását minden 
állampolgár számára. 

2. Kölcsönös bizalom: Kapcsolatunk alapja a bizalom, a partnerség, egymás 
önállóságainak tiszteletben tartása. 

3. Az együttműködés a felek igényeinek megfelelően változtatható, rugalmas és 
befogadó típusú. 

4. Az együttműködés feltételeiben a szakmai és szervezeti szempontok a 
meghatározók. 

5. Tevékenységeink során kerülünk minden részhajlást és megkülönböztetett 
figyelmet fordítunk a nyitottságra. 



 

 

    

���� 8 ���� 

 

AAAAz érintettek listája    

Nevetlenfalu polgármesteri hivatala 

Ki? Miért? Mi? Hogyan? 

Tiszahát 
Ökológiája és 
Kulturális Tradíciói 
Civil Szervezet.  

Pozitív 
hozzáállása a 
megrendezendő 
eseményekhez. 

A kulturális és 
ökológiai 
rendezvények 
megszervezése és 
lebonyolítása. 

Különféle 
megbeszéléseken részt 
vesznek és 
megszervezik az 
önkénteseket. 

Aranykalász 
néptánc és 
népzenei együttes. 

Pozitív 
hozzáállás a 
rendezvényeken 

A rendezvényeken 
fellépni és részt 
vesznek a stratégia 
kidolgozásában. 

Az aktuális 
rendezvényeken, mint 
önkéntesek vesznek 
részt a szervezésben és 
megvalósításban 

Akli kultúrház. 
 

Pozitív 
hozzáállás a 
szervezésben. 

Helyet ad a 
rendezvények 
helyszínéül. 

Mint kultúrház a 
rendezvényeket 
biztosítja, ha az időjárás 
nem engedi meg a 
szabadtéri 
rendezvényeket 

Új Akli kultúrház Pozitív 
hozzáállás a 
szervezésekben. 

Helyet ad a 
rendezvények 
helyszínéül 

A rossz időjárási 
körülményekhez 
viszonyítva helyet ad a 
zárt rendezvényekhez 

Református 
egyházközösség. 

Pozitív segítség 
a 
szervezésekben. 
és a 
rendezvényeken 

A rendezvényeken 
egyházi részvételt 
biztosít 

A rendezvényeken 
felszólalnak és 
megnyitják egyházi 
részvétellel a 
megrendezendő 
programokat. 

Katolikus 
egyházközösség 

Pozitív segítség 
a 
szervezésekben. 
és a 
rendezvényeken 

A rendezvényeken 
egyházi részvételt 
biztosít 

A rendezvényeken 
felszólalnak és 
megnyitják egyházi 
részvétellel a 
megrendezendő 
programokat. 
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AAAAz érintettek listája   

Jánok község polgármesteri hivatala 
 

Ki? Miért? Mi? Hogyan? 

Csemadok helyi 
szervezete 

Magyar kultúra 
támogatása 

Kulturális háttér 
megteremtése 

A közös 
rendezvények 
tervezése, 
megszervezése 

Lakosság, 
önkéntesek 

Szívügyük, baráti 
kapcsolatok   

Technikai háttér 
megteremtése 

Az emberi források 
felhasználása 

Csemadok járási 
szervezete 

Magyar kultúra 
támogatása 

Járási rendezvények 
szervezése 

Lehetőség az éneklő 
csoport fellépéseire 

Napsugár éneklő 
csoport, Betlehemes 
csoport 

Fellépési lehetőség, 
eszmecsere 

Hagyományőrzés Szereplők  

Helyi sport szervezet 
Družstevník Janík 

Rendszeres sport 
lehetőség 

Sport támogatása Aktív szabadidőtöltés 

Bodvavölgyi és 
Ershegységi 
Kulturális Központ 

Módszertani központ Vendégszereplők, 
szakszerű 
programok 
összeállítása, 
programok 
rendezése 

Mint partnerek 

Egyház Eddigi negatív 
hozzáállás 

Lehetőség bevonni a 
Betlehemes 
találkozón 

Előadók a szakmai 
programba 
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AAAAz érintettek listája   

Szatmárnémeti Híd Egyesület 

Ki? Miért? Mi? Hogyan? 

Szatmárnémeti 
Református 
Gimnázium 

Megfelelő 
hozzáállás a 
rendezvényekhez 

Helyet ad a 
rendezvényekhez 

Biztosítja az 
előadótermet és az 
iskola udvarát a 
szabadtéri 
rendezvényekhez 

Szatmár-Németi 
Református 
Egyházközség 

Megfelelő 
hozzáállás 

Helyet ad a 
rendezvényekhez 

Előadóterem biztosítása 

Szatmári 
Alkotóház 
Képzőművészek 
Egyesülete 

Megfelelő 
hozzáállás 

Közreműködik Kiállítja alkotásait 

Veszprémi 
Mozaik 
Érdekvédelmi 
Egyesület 

Megfelelő 
hozzáállás 

Közreműködik Részt vesz közös 
rendezvénysorozatokban 

Zilahi 
Wesselényi 
Miklós Egyesület 

Megfelelő 
hozzáállás 

Közreműködik Részt vesz közös 
rendezvénysorozatokban 

Nagybányai 
Teleki Magyar 
Ház 

Megfelelő 
hozzáállás 

Közreműködik Részt vesz közös 
rendezvénysorozatokban 
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AAAAz érintettek listája   

Domahidi Crasna Közösségi Egyesület 

Ki? Miért? Mi? Hogyan? 

Polgármesteri 
hivatal 
 

Pozitív, mivel hogy 
megőrizzük a község 
hagyományait 

Anyagi forrás 
biztosítása 
Fellépési lehetőségek 
Logisztika biztosítása 
rendezvények esetén 

Közös 
rendezvények 
szervezése 

Iskola Gyerekek iskolán kívüli 
tevékenységek 
foglalkoztatása 
Iskolai rendezvények 
színvonalának a 
növelése 

HR biztosítása 
 

Közös 
rendezvények 
szervezése 

Centrul 
Judetean de 
conservare si 
promovare a 
patrimoniului 
cultural Satu 
Mare 

Tevékenységi köréből 
kiindulva minden 
tevékenységet 
támogat, ami a 
kultúrával kapcsolatos 

Fellépések biztosítása 
Szakértői háttér 
biztosítása 
A domahidi 
tevékenységek 
támogatása 

Meghívjuk 
rendezvényeinkre 

Szatmárnémeti 
Megyei 
Múzeum 

Jellemző 
tevékenységeinek 
támogatása (régészeti 
és néprajzi nemzeti 
örökség) 

Partnereink e típusú 
projektek 
lebonyolításában 
Szakértői háttér 
biztosítása 

Kölcsönös felkérés 
alapján 

Megyei tanács Megyei regionális 
szinten fontosak az e 
fajta tevékenységek 

Összekötő tényező a 
megyei 
rendezvényekre 

Meghívjuk 
rendezvényeinkre 

Asociatia 
“Gheorghe 
Sincai” a 
studentilor in 
istorie - Oradea 

Projekt partnerek 
Tagjai részt vesznek 
több mi általunk 
szervezett 
tevékenységekben 

Szakképzet HR 
biztosítása 
(archeológiában, 
történelemben) 

Partner nyilatkozat 
aláírása alapján 
Közös 
tevékenységek 
szervezése 
(régészeti ásatás, 
szimpozion, 
tanulmányi 
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kirándulás) 
EKE Projekt partnerek 

Környezetvédelmi 
akciók terjesztése 

Szakképzet HR 
biztosítása 
(ökológiában, 
környezetvédelemben) 
Támogatás ökológiai 
tevékenységek 
szervezésében 

Partner nyilatkozat 
aláírása alapján 

Csengeri 
Művelődési 
Ház 

Projekt partnerek 
Határon átnyúló 
kapcsolatok 
megőrzése és ápolása 

Kölcsönös fellépések 
Egymás kultúrájának 
megismerésének 
biztosítása 

Partner nyilatkozat 
aláírása alapján 

OBKE Projekt partnerek 
Határon átnyúló 
kapcsolatok 
megőrzése és ápolása 
Multikulturalitás 
támogatása 

Kölcsönös fellépések 
Egymás kultúrájának 
megismerésének 
biztosítása 

Partner nyilatkozat 
aláírása alapján 
Közös 
rendezvények 
szervezése 

Janik Obec Projekt partnerek 
Határon átnyúló 
kapcsolatok 
megőrzése és ápolása 
Multikultúralitás 
támogatása 

Kölcsönös fellépések 
Egymás kultúrájának 
megismerésének 
biztosítása 

Partner nyilatkozat 
aláírása alapján  
Közös 
rendezvények 
szervezése 

Nevetlenfalu Projekt partnerek 
Határon átnyúló 
kapcsolatok 
megőrzése és ápolása 
Multikultúralitás 
támogatása 

Kölcsönös fellépések 
Egymás kultúrájának 
megismerésének 
biztosítása 

Partner nyilatkozat 
aláírása alapján 
Közös 
rendezvények 
szervezése 

Szatmári Híd 
Egyesület 

Projekt partnerek 
Multikultúralitás 
támogatása 
Szatmár megye 
kultúrájának a 
terjesztése 

Kölcsönös fellépések 
 

Partner nyilatkozat 
aláírása alapján 
Közös 
rendezvények 
szervezése 
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AAAAz érintettek listája   

Ópályiak Baráti Köre Egyesület 
 

Ki? Miért? Mi? Hogyan? 

Ópályi Község 
Önkormányzata  

Érdeke és feladat 
a kulturális 
feladatok ellátása 

Ópályi kulturális 
életének 
szervezése 

Feladat ellátási 
szerződés keretében 
megbízza az 
egyesületet a feladat 
ellátásával 

Református 
Egyház 

Érdeke az 
egyházi 
hagyományőrzés 

Érdeke az egyházi 
hagyományőrzés, 
részvételükkel 
támogatják 

Meghívjuk, és bevonjuk 
a szervezésbe, esetleg 
felkérjük előadónak 

Görög katolikus 
Egyház 
 

Érdeke az 
egyházi 
hagyományőrzés 

Érdeke az egyházi 
hagyományőrzés 

Bevonjuk a 
szervezésbe 

Ópályi Általános 
Iskola tanulóiért 
Közalapítvány 

Célkitűzése, hogy 
a fiatalok is 
vegyék át az 
idősebb 
generációtól a 
hagyományőrzést. 

Összekötő kapocs 
az iskola és az 
egyesület között 

Segíti az Iskola a 
kulturális 
rendezvényeinek 
szervezését 

Jókai Mór AMK Iskolai 
programjában 
szerepel a kultúra 
és a 
hagyományőrzés 

A 
rendezvényeinken 
részt vesznek a 
fellépő csoportjaik 

A rendezvényeinknek 
helyet biztosítanak, 
segítenek a 
szervezésben 

Határon túli 
hagyományőrző  
szervezetek  

Szerepel a 
programjukban a 
velünk való 
kapcsolattartás 

Részt veszünk 
egymás 
rendezvényein 

Közösen tervezünk 
projekteket, a 
hagyományőrző 
csoportoknak fellépési 
lehetőséget  
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SSSStratégiai és operatív célok 

1. Stratégiai cél: Közös nemzetközi, kulturális és hagyományőrző 
fesztiválsorozat létrehozása és fenntartása 

1.1. Operatív cél: Egy fesztivál megszervezése. 

1.2. Operatív cél: Kiállítások megszervezése. 

1.3. Operatív cél: Eszmecserék, műhelytáborok, konferenciák szervezése. 

1.4. Operatív cél: Történelmi események, rendezvények, turisztikai programok 
szervezése. 

 

2. Stratégiai cél: Kulturális kezdeményezések segítése, partnerségi hálózat 
kialakítása, valamint kulturális, hagyományőrző tevékenységekkel foglalkozó 
személyek, csoportok, szervezetek, önkormányzatok, egyházak 
együttműködésének támogatása 

2.1. Operatív cél: Tehetségkutató versenyek szervezése. 

2.2. Operatív cél: Táborok szervezése. 

2.3. Operatív cél: Művelődési tevékenységek indítása. 

 

3. Stratégiai cél: A négy ország kulturális és hagyományőrző rendezvényeinek 
összehangolása 

3.1. Operatív cél: Együttműködni olyan nemzetközi fesztiválok megszervezésében, 
mely elősegíti a 4 ország közötti kapcsolat fejlődését. 

 

4. Stratégiai cél: Helyi csoportok nemzetközi szinten való elindítása 

4.1. Operatív cél: Hagyományőrző csoportok bemutatása. 

4.2. Operatív cél: Közreműködnek a helyi csoportok nemzetközi szinten való 
elindításában. 

 

5. Stratégiai cél: A kapcsolatháló folyamatos bővítése 

5.1. Operatív cél: Együttműködnek egy adatbázis kidolgozásában, mely elősegíti a 
rendezvényeken való résztvevők meghívóinak megszerkesztését, szétosztását. 

5.2. Újabb hasonló tevékenységkörű tag/szimpatizáns szervezetek toborzása. 
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AAAAkciótervek kidolgozása a stratégiai célok alapján 

 

 

 

 

A kapcsolatháló 
folyamatos bővítése 

 

Helyi csoportok 
nemzetközi szinten 

való elindítása 

A négy ország 
kulturális és 

hagyományőrző 
rendezvényeinek 
összehangolása 

 

Kulturális 
kezdeményezések, 
partnerségi hálózat 

kialakítása, 
hagyományőrzők 

támogatása. 

Közös nemzetközi, 
kulturális és 

hagyományőrző 
fesztiválsorozat 
létrehozása és 

fenntartása 

 

Együttműködés a 
hagyományőrzés 

érdekében 
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Az 1. Stratégiai cél  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatív célok: Ajánlott tevékenységek: 
1.1. Operatív cél: Egy 
fesztivál megszervezése 

1. Pályázat írása és lebonyolítása - évente 1-2 alkalom 
2. A rendezvény PR kampányának megszervezése 
3. Tradicionális események bővítése, átvétele 
partnerektől 
4. Kiállítások – évi 3-4 alkalommal 
5. Új piac keresése más magyarok lakta régiókban 
6. Önkéntesek toborzása 
7. Szakemberek: 1 szakember minden szervezetből 
8.  Történelmi eseményekről eszmecsere szervezése évi 
5-6 alkalommal 
9. Anyagi háttér: pályázatok, adománygyűjtés, 
jótékonysági koncertek, saját előadások pénzért, 
szponzorok, egyéb szolgáltatások 

1.2. Operatív cél: 
Kiállítások 
megszervezése 
1.3. Operatív cél: 
Eszmecserék, 
műhelytáborok, 
konferenciák 
szervezése 
1.4. Operatív cél: 
Történelmi események, 
turisztikai programok 
szervezése 

 

1.1. Operatív cél: 
Egy fesztivál 
megszervezése 

 

 

1.2. Operatív cél: 
Kiállítások 
megszervezése 

 

 

1.3. Operatív cél: 
Eszmecserék, 
műhelytáborok, 
konferenciák 
szervezése 

 

1.4. Operatív 
cél: Történelmi 
események, 
turisztikai 
programok 

 

1. Stratégiai cél: Közös nemzetközi, 
kultúrális és hagyományörző 
fesztiválsorozat létrehozása és 
fenntartása 
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A 2. Stratégiai cél  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatív célok: Ajánlott tevékenységek: 
2.1. Operatív cél: 
Tehetségkutató versenyek 
szervezése 

1. Kezdeményezések segítése 
2. Tehetségkutató versenyek évente 1-2 
alkalommal 
3. Táborok szervezése, legalább évente 1 
alkalommal 
4. Művelődési tevékenységek indítása (borkultúra, 
viselkedési, életmódi aktivitások) havi 1 alkalom 
5. A mostani partnerség bővítése 

2.2. Operatív cél: Táborok 
szervezése 

2.3. Operatív cél: Művelődési 
tevékenységek indítása  

 

 

 

 

 

 

2. Stratégiai cél: Kulturális kezdeményezések segítése, partnerségi 
hálózat kialakítása, valamint kulturális, hagyományőrző 
tevékenységekkel foglalkozó személyek, csoportok, szervezetek, 
önkormányzatok, egyházak együttműködésének támogatása 

 

2.1. Operatív cél: 
Tehetségkutató 

versenyek szervezése 

2.2. Operatív cél: 
Táborok szervezése 

2.3. Operatív cél: 
Művelődési 

tevékenységek indítása  
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A 3. Stratégiai cél  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatív célok: Ajánlott tevékenységek: 

3.1. Operatív cél: 
Együttműködni olyan 
nemzetközi fesztiválok 
megszervezésében, mely 
elősegíti a 4 ország 
közötti kapcsolat 
fejlődését. 

1. Bevezetni a saját tevékenységeket a már meglevő 
dokumentációba. 
2. Kommunikáció. 
3. Központi naptár készítése a partnerek programjairól, 
központi csapat a koordináláshoz. 
4. Közös projekt team létrehozása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Stratégiai cél: A négy ország 
kulturális és hagyományőrző 
rendezvényeinek összehangolása 

 

3.1. Operatív cél: Együttműködni olyan nemzetközi 
fesztiválok megszervezésében, mely elősegíti a 4 
ország közötti kapcsolat fejlődését. 
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A 4. Stratégiai cél  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatív célok: Ajánlott tevékenységek: 
4.1. Operatív cél: 
Hagyományőrző csoportok 
bemutatása 

1. “Induljunk el Kanadába!” 
2. Reklám a szervezeteknek, közös weboldal. 
3. Szükséges egy csoportvezető – először a főpályázó, 
aztán rotációval mindenki sorra kerül. 
4. Közös karaván. 4.2. Operatív cél: 

Közreműködnek a helyi 
csoportok nemzetközi 
szinten való elindításában 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Stratégiai cél: Helyi 
csoportok nemzetközi szinten 
való elindítása 

4.1. Operatív cél: 
Hagyományőrző csoportok 
bemutatása 

4.2. Operatív cél: Közreműködnek a 
helyi csoportok nemzetközi szinten 
való elindításában 
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Az 5. Stratégiai cél  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatív célok: Ajánlott tevékenységek: 
5.1. Operatív cél: 
Együttműködnek egy 
adatbázis kidolgozásában, 
mely elősegíti a 
rendezvényeken való 
résztvevők meghívóinak 
megszerkesztését, 
szétosztását. 

1. Határ menti Kulturális Hálózat: a weboldalon 
elérhetőségek, fő tevékenységek, produkciók 
2. Mindenki összeszedi a saját országa adatait. 
3. A konzílium eldönti, mi kerül be az adatbázisba. 
4. Folytonosan kell aktualizálni, kiegészíteni. 

5.2. Operatív cél: Újabb 
hasonló tevékenységkörű 
tag/szimpatizáns szervezetek 
toborzása 

1. Határ menti Kulturális Hálózat: a weboldalon 
elérhetőségek, fő tevékenységek, produkciók  
2. Kommunikáció 

 

5. Stratégiai cél: Közös nemzetközi 
adatbázis létrehozása 

 

5.1. Operatív cél: Együttműködnek egy 
adatbázis kidolgozásában, mely elősegíti a 
rendezvényeken való résztvevők 
meghívóinak megszerkesztését, 
szétosztását. 

5.2. Operatív cél: Újabb 
hasonló tevékenységkörű 
tag/szimpatizáns szervezetek 
toborzása 

 


