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ELŐSZÓ
Kedves barátaim,

A „Mit tudsz Európáról?” című projekt óta eltelt már néhány hét. A kiadvány, melyet 
most kezükben tartanak, az önkormányzatok partnerségének erősítésére irányuló 
erőfeszítéseink eredményét szimbolizálja. A községeink közti partnerség több éve léte-
zik. Alapját a gazdaság, a kultúra, a sport, az oktatás és a civil szféra területén végzett 
együttműködés képezi. Az önkormányzatok kölcsönös partnerségi megállapodásokat 
kötöttek egymással. Szűkös pénzügyi lehetőségeink ellenére községeink igyekeznek 
életben tartani, továbbfejleszteni a partnerséget. Ez irányú közös erőfeszítéseink egyik 
eleme a „Mit tud Európáról?”elnevezésű projekt. A projekt szándékai aktuális európai 
fejleményekre és a partnerség megerősítésének szükségességére reflektáltak. Az első 
ilyen szándék a közösségeink közti, európai színtéren megvalósuló szorosabb együtt-
működés kialakítása volt. A cél a partnerség hatékonyságának növelése volt, az önkor-
mányzatok EU-n belüli közös fellépését szem elit tartva. Ez a terv az EU-n belül zajló 
globalizációs folyamatokból indult ki, megnyitva az európai politika befolyásolásának 
lehetőségét. A projekt második célja a partnertelepülések lakosságának egyesítése 
volt a közös európai állampolgárság gondolatának mindannyiunk által történő elfoga-
dása érdekében. A projekt második szándéka a polgárok Európai Unióval kapcsolatos 
álláspontja megváltoztatásának szükségességén alapult. A projekt harmadik célja a 
népek közötti barátság, kölcsönös megértés fejlesztése és erősítése volt. Ez a szándék 
a szorosabb integráció szükségességéhez és a népek közötti akadályok felszámolásá-
hoz kapcsolódott. E tekintetben elmondható, hogy a projekt sikeres volt.
A projekt keretén belül sikerült felvázolnunk a partnerség jövőjét is, mely nemcsak a 
polgármesterek, hanem az önkormányzatok lakosainak vállán is nyugszik. Ezért, mi-
vel nem akarjuk, hogy bármelyik község polgármesterének cseréje miatt a partnerség 
veszítsen folyamatosságából, jelentőségéből, a lakosság intenzívebb bevonását ösz-
tönöztük. Milyen hát a mi közös jövőnk? Az önkormányzatok törekedni fognak a ren-
delkezésre álló európai források felhasználására a partnerség fejlesztését támogató 
közös projektek megvalósítása során. A partnerközségek lakosai egy aktív polgárokból 
álló közös bizottságot hoznak létre, amely részt vesz a közös rendezvények megvaló-
sításában. Ez a bizottság lesz a partnerség motorja, biztosítva ezzel a partnerség túl-
élését.
Bulhary község polgármestereként szilárdan hiszem, hogy a helyes utat választottuk. 
Erről tanúskodik ez a prospektus is.

Jiří Osička, Bulhary község polgármestere

BEMUTATJUK PARTNEREINKET
Bulhary

Bulhary község Dél-Morvaország borvidékén terül el, Lednice és Milovice köz-
ségek között a Novomlýnské víztározó és a Pálavai hegység közelében. A jel-
legzetes kis falut, mely körül termékeny földek, szőlőültetvények terülnek el, 
a Dyje folyó szeli át. Épp a szőlőtermesztés az, ami különleges karaktert bizto-
sít a településnek, melynek köszönhetően nemcsak a Cseh Köztársaságban, 
hanem külföldön is ismert ez a vidék. A szőlészettel és borászattal szorosan 
összefonódik a falu kulturális és társadalmi élete is. Számos rendezvény a bor 
tematikájához kapcsolódik. Festői településünk és környéke számos lehető-
séget nyújt a szabadidő eltöltéséhez, mint például a horgászat, kerékpáros 
turizmus vagy borospincék megtekintése.

A falu története a kőkorszak idejére nyúlik vissza. A falu kataszterében mamut-
vadászok lándzsáinak töredékeire bukkantak. Az első írásos említés 1244-ből 
származik, melyben a Dyje folyón működő malmot említik, amelynek zsilipje 
megduzzasztotta a folyó felszínét, elárasztva ezzel a Přítlucky kataszterbe tar-
tozó velehradi kolostor mezőit. I. Vencel király elrendelte, hogy a zsilipet szün-
tessék meg és fizessenek 20 hrivnya kártérítést a falu akkori tulajdonosának, 
Sirotek Siegfridnek. A Liechtensteini kódex 1414ből említést tesz a bulhary 
esperesről, így nem zárható ki, hogy a falunak már akkor, mint a környező fal-
vaknak is saját temploma volt, amely valószínűleg a husziták pusztításának ál-
dozta lett 1426-ban, akik felégették az egész falut. A falu templomáról az első 
hiteles említés 1582-ből származik, mikor Stanislav Pavlovsky olmüczi püspök 
felszentelte a templomot és a temetőt. A kisebb méretű templom, ellentétben 
a temetővel, nem maradt fenn. A jelenlegi Szt. Egyed templomot 1772-ben fe-
jezték be.

A község elnevezése számos változáson ment át: Bulgarn, Puligarn, Pulkař, 
Pulgram, Pulgáry és legutóbb, 1949 óta Bulhary- nak nevezik.
A település része a Lednice-Valtice Kistérségnek, amely a Cseh Köztársaság 



legnépszerűbb, leglátogatottabb turisztikai régiója. A kistérség elsősorban a 
regionális fejlesztéseket és a turizmust támogatja. A község sikeres végrehaj-
tója több, ERDF által társfinanszírozott projektnek is.

Bogya (Bodza)

Bogya kisközség Szlovákia délnyugati részén. Mezőgazdasági jellegű település, 
mivel Szlovákia legtermékenyebb talajú vidékén fekszik. Egyúttal, fejlett turisz-
tikai régió része is, mivel a híres nagymegyeri termálfürdő közelében található, 
amely idevonzza a turistákat, pihenni vágyókat. A falu rendszeresen szervez 
különféle kulturális és társadalmi rendezvényeket, melyekbe a község lakosain 
kívül a partnerönkormányzatok lakói is bekapcsolódnak. A falu három külföldi 
községgel tart fenn partnerségi kapcsolatot. Ezek a partnerségek fokozatosan 
alakultak ki. A partnerek rendszeresen találkoznak különféle rendezvények ke-
retén belül.
Bogya község Várbogya kataszterében jött létre. 1387-ben említik Villa nobilium 
de Bogya néven. Későbbi elnevezései például: Nemesch bogyesz (1786), Boda 
(1927), Bodza (1948) - magyarul Bogya. 1652-ben Koczor János, 1654-ben Vásár-
helyi Mihály és Halasy István, 1655-ben Szente Bálint, 1688-ban a Vasso család, 
a 18. Században a Boross és Csepy család tulajdonát képezte. A 19. században 
14 földesura volt. A faluban hídvámot szedtek, gyakoriak voltak az árvizek. 1938 
és 1945 között a falu Magyarországhoz tartozott. A mai község területén római 
kori és barbár települések nyomaira, valamint szláv és avar sírokra bukkantak a 
régészek. Várbogya nevét 1268-tól említik, mely a komáromi várhoz tartozott, és 
a 18. század végén egyesítették Nemesbogyával.

Bakonysárkány

Bakonysárkány falu Komárom-Esztergom megyében fekszik Bakony és Vértes 
hegység között, melyek meredek lejtői kiváló feltételeket teremtettek egy te-
lepülés létrejöttéhez. Bakonysárkány egy mesés, festői község, amelyet erdők 
vesznek körül. A falu múltjára emlékeztet a házak tipikus elrendezése. Mind-
egyik udvart szérű zárt le, mely a szomszéd szérűjéhez kapcsolódott, ezzel egy 
erődítményt létrehozva, amely védte a lakókat. Ezen településbeli elrendezés 

maradványai mindmáig megfigyelhetők.
A falu neve török eredetű, és a bakonyi sárkányra utal. A falu első írásos említé-
se III. Béla király okleveléből származik 1193-ból. A falunak eseménydús törté-
nelme volt, a törökök tartós veszélyt jelentettek a lakosok számára. 1543-ban 
elfoglalták a falut, és a 17. század közepéig birtokolták. Ekkor megkezdődött 
a helység újratelepítése, elsősorban németországi telepesek által. A német 
kisebbség mindmáig fellelhető a faluban annak ellenére, hogy mintegy 100 
családot erőszakosan kitelepítettek a második világháború után.
Bakonysárkány gazdaságát a múltban a mezőgazdaság határozta meg, így 
van ez mindmáig. Számos műemlék található a faluban. Megemlíthető az 
1774-1775-ből származó barokk templom, a Wagner-i parasztház, melyből egy 
titkos folyosó vezet az erdőbe.
A jelenlegi falu egy modern falu, amely gondoskodik lakói igényeiről. A gon-
doskodás magában foglalja a műszaki és szociális infrastruktúrára kiépítését, 
a polgárok békés, nyugodt együttélésének feltételeit. A falu számos nonprofit 
szervezet székhelye, melyek tevékenyen veszik ki részüket a település gazdag 
társadalmi életében. Ennek köszönhetően is, a falu népszerű a fiatal családok 
körében..

Dabronc

Dabronc község Veszprém megye nyugati határán terül el. A falu neve a szláv 
„jó” szóból származik. A falu története nagyon mozgalmas volt, összefonódott 
a török hódoltsággal, többszöri teljes elnéptelenedéssel. Jól ismert magyar ne-
mesi családok, a Batthányiak és Széchenyiek birtokában is volt. A falu történe-
te 1198-ba nyúlik vissza, amikor a települést a Türje családnak adományozták. 
A Türje család egy kolostort építtetett itt 50 évvel később. A törökök magyar-
országi inváziója a falu életére is rányomta bélyegét, amely a török megszállás 
alatt többször is elnéptelenedett. A falu újkori történelme a dabronci kastély 
és uradalom kiépítésével kezdődött. Ebből az időszakból (18. század) szárma-
zik a falu legnagyobb éke - a barokk templom. Később a falu Szegedy család 
birtokába került. Függetlenségét a második világháború után nyerte el.
A mai falu egy fejlett turisztikai régió (Balaton-régió) közelében található. Ez 
a tény a szőlőtermesztés és borászat mellett meghatározza jellegét. A házak 



építészeti jellege, a helyi kulturális és a társadalmi élet a borászathoz kapcso-
lódik, mivel Dabronc egy jól ismert borvidéken fekszik. A falu az idegenforga-
lom terén is jelentős. Számos szálláslehetőség és borospince található itt. A 
falu jellegét gazdag kulturális élet és a kulturális hagyományok ápolása egé-
szíti ki. Dabronc önkormányzati feladatokat lát el a hozzá kapcsolódó telepü-
lések: Hetyefő, Megyeri és Zalaerdőd számára is..

A PROJEKT TARTALMA
Péntek 2017/10/06/

A rendezvény a vendégek érkezésével és az ünnepélyes megnyitóval kezdő-
dött 17.30-kor. A megnyitó során a résztvevők tájékoztatást nyertek a prog-
rammal, a partnerközségekkel, az EU támogatásával és magával a projekttel 
kapcsolatban. Ezt követően a résztvevők a migráció kérdésével kezdtek el 
foglalkozni. A fényképkiállítás, valamint a valódi bevándorlókkal folytatott 
beszélgetések rámutattak a probléma alulról-polgároktól történő megoldá-
sának szükségességére. A polgárok egyúttal megtudták, miért menekülnek 
az emberek otthonukból és mit várnak az élettől Európában. Ennek eredmé-
nyeként nőtt a szolidaritás érzése a polgárok között. A témához hozzájárult a 
szlovák partner – Bogya jelenléte, amely egy nemzetiségileg vegyes területen 
található. Jelentős magyar nemzeti kisebbség él itt. Képviselői rámutattak a 
kisebbségi lét aspektusaira egy szlovák többségi államban. Így a migráció té-
mája kibővült a többség és a kisebbségek együttélésének tematikájával is. Az 
este szabadidős tevékenységekkel telt, melyek segítették a résztvevők ismer-
kedését.

Szombat 2017/10/07

Szombaton a projekt résztvevői az Európai Uniónak szentelték magukat. Reg-
gel az európaiak nyitottak voltak a résztvevők előtt. Feladata az volt, hogy 
tájékoztatást nyújtson az EU-ról brosúrák és nyomtatott promóciós anyagok 

formájában. Az EU-val kapcsolatos egyszerű játékokat a legkisebbekre is fel-
készítették. Ez a polgárok jobb megértéséhez vezetett az EU-ban. Reggelre 
fiatal résztvevők számára tudásbajnokságot tartottak. A verseny témája: Mit 
tudsz Európáról? Az EU polgárait az EU által elismert pénzügyi támogatás el-
lenére az EU elismerte. Ennek köszönhetően a partnerközösségek mind az 
infrastruktúrát, mind pedig a társadalmat fejlesztik. A kerekasztalon bemuta-
tott projektek a partnerek által végrehajtott és az EU által társfinanszírozott 
projektek voltak. Ez kiemelte az uniós tagság előnyeit és hozzájárulását a 
polgárok életéhez. A program bevezette az önkéntességet is, amelyet mind-
annyiunk végeztethet. Ez a tevékenység segített felkelni az önkéntesség ér-
zését a résztvevők között. Délután a kézügyességgel foglalkozó workshopok, 
valamint a gyermekek szórakoztató programja indult. Elvben az volt, hogy ösz-
szekapcsolják az embereket. Az EU ismereteit a „Mit tudsz Európáról” verseny 
második fordulójában felnőtt résztvevők tesztelték. A tevékenységeken belül 
bemutatták a partner önkormányzatok kultúráját is. A résztvevők elismerték 
Európa multikulturalizmusát, valamint az egyes partnerközösségeket a kultú-
ra szempontjából. Ez segített a barátság megteremtésében.

Vasárnap 2017/10/08

A vasárnapi program a formális egység szellemében volt. A tömeg után a rendes pol-

gárok aktív közösségbeli képviselői találkoztak egy kerekasztalon. A téma a polgárok, 

a partnerországok és az EU-n belüli szolidaritás volt. A közös vitanak köszönhetően a 

polgárok nemcsak a szükségletekre, hanem a szolidaritás konkrét példáira is rámutat-

tak egymás között, a különböző önkormányzatok, valamint a népek körében jelen lévő 

különböző etnikai csoportok képviselői között. A nap folyamán oktatás zajlott az EU-

ban. A bemutató bemutatta az EU történelmét. A teljes cél az információk terjesztése 

és az EU és a polgárok közelebb hozása volt. A nemzetközi konyhák is szerepeltek a te-

vékenységekben. A partnerség fák ültetése a sikeres projekt árokává vált. Az értékelés 

részeként a résztvevők emlékeztek a projekt mérföldköveire és búcsúztatták.

FOTÓGALÉRIA >>





Kiadta:

Obec Bulhary 
Obecní úřad Bulhary

Bulhary 88
691 89 Bulhary
Česká republika

+420 519 340 722
starosta@bulhary.cz

„Az Európai Bizottság támogatta ezen kiadvány elkészítését, me-
lynek tartalma azonban a kiadvány szerzőinek véleményét tükrözi, 

és az Európai Bizottság nem vállal felelősséget az abban foglalt 
információk bármilyen felhasználásának következményeiért.“

 

Spolufinancováno 
v rámci programu 
Evropské unie „Evropa 
pro občany“ 

 


