
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és Földművelésügyi 
és Vidékfejlesztési Minisztérium 2007-ben második alkalommal hirdette 
meg közös pályázatát a Magyarországi Falumegújítási Díj elnyerésére. 

A verseny célja, hogy: 
- mozgalommá szervezze a Magyarországon már eddig megvalósult falumegújí-
tási elképzeléséket, tevékenységeket, 
- az információk cseréjével tovább javítsa a falumegújításban részt vevő közsé-
gek, nagyközségek eredményeit, jó példával elindítsa a falumegújítást az ebből 
még kimaradó falvakban, 
- a legkiválóbb és példamutató kezdeményezések, tevékenységek bemutatásán 
keresztül kirajzolódjon a fenntartható fejlődésen alapuló, a jövő kihívásainak 
megfelelni képes vidéki térségek, települések jövőképe.

A pályázat az „Európai Falumegújítási Díj 2008.” Pályázati kiírás követelmé-
nyein alapult, amelyet az Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munkakö-
zösség írt ki. Ez egészül ki néhány magyarországi sajátossággal, amelyek megléte 
(települési tervezés, magas színvonalú közszolgáltatások) nem olyan természe-
tes, mint a fejlett európai államokban.

A verseny mottója, megegyezően az Európai Falumegújítási Díj 2008. kiírással, 
a „Társadalmi innovációk a jövőért” volt, amely során Magyarországon most 
azokra a falvakra és vidéki közösségekre kívántak fókuszálni, amelyek a falusi 
társadalmak sokrétű változásaira időszerű, emberséges és megvalósítható be-
avatkozásokkal tudtak választ adni. A cél az volt, hogy kiemelkedő, példás kez-
deményezések, akciók kerüljenek „rivaldafénybe” és díjazásra.

Magyarországi Falumegújítási Díj 2007.
A díjátadó ünnepségnek és szakmai konferenciának a 2005. évi győztes telepü-
lés, Tápiógyörgye adott otthont, 2008. április 18-án.

A díjátadó ünnepségen elhangzottak szerint Kazár egyebek között a a hagyo-
mányőrzéssel és a harmonikus településszerkezet kiépítésével vívta ki az elsősé-
get. Rajta kívül további 11 település részesült elismerésben a szelektív hulladék-
gyűjtésben, a biogazdálkodásban, ipari park kialakításában és a falusi turizmus 
fejlesztésében elért eredmények jutalmazásaként.

A Magyarországi Falumegújítási Díj I. helyezése 
a falufejlesztés legkiemelkedőbb minőségű megvalósításáért - 2007 

KAZÁR (Nógrád megye)

„Kazár község falumegújítási tevékenysége azért érhette el a legmagasabb he-
lyezést, mert koncepcionális, a falumegújítás minden területét érintő telepü-
lésfejlesztés jellemzi, mely különösen kiemelkedő a hagyományok őrzésében, 
újjáélesztésében, a helyi identitástudat erősítésében, az átgondolt település-ren-
dezésben, a helyi építészeti emlékek megőrzésében, új funkciókkal való felru-
házásában, településszépítésben, a kulturális kezdeményezésekben, a helyi kö-
zösség szervezésében. Nem utolsó sorban, kiemelkedően színvonalas pályázati 
dokumentációjuk segítette őket a győzelemhez.”

A verseny győzteseként Kazár képviselhette Magyarországot az „Európai 
Falumegújítási Díj 2008” versenyen.

2008. okóberi különszám  Megjelenik 1200 példányban Kazáron
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Európai Falumegújítási Díj 2008.

Az Európai Vidékfejlesztési és Falumegújítási Munkaközösség 1988-ban 
alakult, és kormányzati képviselők, tudósok, továbbá falufejlesztési szak-
értők és időközben községi politikusok és civil szervezetek képviselőinek 

bürokráciamentes egyesülését jelenti. Jelenleg 19 európai tagországot, illetve 
tagrégiót, valamint egyesületi tagokat, Hinterstoder települést és az Európai 
Vidékfejlesztési Képzési Fórumot foglalja magába.  

Célok és tevékenységek

A Munkaközösség elsődleges célja, hogy támogassa az EU tagállamok országai 
és régiói, illetve a Kelet-Európai reformországok közötti nemzetközi tapaszta-
latcserét, növelje az érintettek motivációját, a vidéki régiókban erősítse a pozitív 
véleménynyilvánítást az emberek problémái iránt, segítve ezzel az életképes és 
vonzó falvak megtartását és kialakítását. 
Ebből kiindulva időközben tevékenységek egész sorát indította el a különböző 
európai régiókban, melyek döntően a falusi élet ökológiai, gazdasági, szocioló-
giai és kulturális kérdéseire koncentráltak. A nemzetközi kongresszusok, szak-
mai ülések, és vitafórumok mellett számos publikáció, rendszeres kirándulások, 
de mindenekelőtt a kétévente meghirdetett Európai Falumegújítási Díj jellemzi 
az egyesület tevékenységét. 

Akik az Európai Falumegújítási Díjat meghirdették: 
Európai Vidékfejlesztési és Falumegújítási Munkaközösség

és Woiwode Ryszard Wilczynski, a lengyelországi Opoleból. Az ügyvezetői te-
endőket Theres Friewald-Hofbauer végzi.
A munkaközösségi tagság iránti kérelem bármely országból benyújtható, mérté-
ke az érintett ország gazdasági teljesítőképességéhez, illetve a lakosság számához 
igazodik.

Tevékenységek

	Információnyújtás:
A Munkaközösség az Európai Unióban, és a különböző európai országokban 
és régiókban felkutatja, gyűjti, dokumentálja és publikálja a vidékfejlesztés 
és falumegújítás témájához kapcsolódó tudnivalókat és aktualitásokat. A ta-
gok meghívást kapnak a kongresszusokra és ülésekre, megkapják a „Falu-
megújítás nemzetközi szinten” című folyóiratot és szakmai kirándulásokon 
vehetnek részt.

	Kapcsolatok:
A Munkaközösség képviselteti magát az Európai Bizottság Vidékfejlesztési 
Tanácsadó Bizottságában, ezért a legjobb kapcsolatokkal rendelkezik az Eu-

rópai Unió döntéshozóival, valamint Európában azokkal az intézmények-
kel, amelyek a vidékfejlesztés kérdéseivel foglalkoznak. Ezen kívül említésre 
méltóak még a Munkaközösség egyes tagországaiban, felelős és mértékadó 
személyekhez fűződő kapcsolatok is, melyek többek között az éves Tanács-
ülésen ápolhatók.

	Tapasztalatcsere:
Az Európai Falumegújítási Díjhoz kapcsolódó verseny, melyet minden má-
sodik évben rendeznek meg, jó lehetőséget nyújt a tapasztalatcserére. De 
a hivatalos Tanácsülések, munkatalálkozók, és különböző rendezvények, 
melyeket a Munkaközösség tagjai számára szervez, hozzáférést biztosítanak 
mások tapasztalataihoz, lehetővé teszik a partnerségi kapcsolatok kiépítését, 
illetve a saját tudás és képesség átadását.

	Közönségkapcsolat:
A Munkaközösség nemzetközi jó hírneve és professzionális sajtómunkája 
gondoskodik arról, hogy a célok és az igények, de különösen a tagrégiók, és 
azok lakóinak tevékenysége megfelelő publicitást kapjon a nyomtatott sajtó-
ban, rádióban és a televízióban, és erről az egész társadalom, és a felelősséget 
vállaló politikusok érthető módon tudomást szerezzenek. 

A vidékfejlesztés és falumegújítás csaknem Európa szerte széles polgári mozga-
lommá fejlődött, ugyanakkor politikai tényezőként is szerepet játszik. Ehhez az 
Európai Vidékfejlesztési és Falumegújítási Munkaközösség a sokrétű, számtalan 
tevékenységén keresztül hozzájárult.

Szervezeti felépítés 

Az Európai Vidékfejlesztési és Falumegújítási Munkaközösség 2007. február 
óta önálló egyesületként működik, bécsi székhellyel. A Munkaközösség elnöki 
tisztjét Erwin Pröll, Alsó- Ausztria tartományi vezetője tölti be, helyettes elnö-
kök Josef Miller bajor tartományi miniszter, Charles Konnen, Luxemburgból, 
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Az európai verseny bíráló bizottsága 6 csoportban látogatta végig a versenyben indult településeket.
A zsűri 4 tagja 2008. június 18-án Kazáron járt, ahol bemutattuk számukra falufejlesztési tevékenységünk eddigi eredményeit, településeinket, intézménye-
inket. 

Nálunk jártak: 
	Johan Winston Boekhoven - Nijefurd község polgármestere, mely településhez a 2006. évi verseny győztese, Koudum (Hollandia) is tartozik.
	Heike Roos - Okleveles mérnök, kert- és tájépítész. 2004. óta tagja a bizottságnak.
	Peter Schawerda - Okleveles mérnök.1990 óta tagja az Európai Falumegújítási Díj verseny bíráló bizottságának, és 2001 óta az Európai Vidékfejlesztési és Fa-

lumegújítási Munkaközösség tanácsadója.
	Isabel Strehle - a Müncheni Műszaki Egyetem Vidéktervezési és építési tanszékéről, megfigyelőként

A zsűri a pályázati anyagok áttekintése, a településeken tett helyszíni látogatások, és az értékelő szakmai megbeszélések után a döntést 2008. június végén, Mün-
chenben hozta meg.

Kazár mérlegen - A zsűri látogatása

Európai Falumegújítási Díj 2008. 
Európai falvak mérlegen

A 10. Európai Falumegújítási Díj verseny kiírását az a szándék vezérelte, hogy 
a vidéki életterek jövőjének fenntartható fejlődése érdekében példaszerű 
akciók és kezdeményezések kerüljenek előtérbe és díjazásra.

A verseny mottója, „Társadalmi innovációk a jövőért” mindenekelőtt azokat 
a vidéki közösségeket szólította meg, akik a korszerű, emberi és gazdaságilag 
megvalósítható projektekkel a falusi társadalmi közösségek sokrétű változásai-
nak megfelelnek.   

A külső megjelenés mellett elsősorban a falvak és települések belső minőségi 
mutatóit értékelték, tehát olyan tevékenységeket, mint a falu környezetéhez al-
kalmazkodó gazdasági fejlődés, korszerű szociális intézmények létesítése, köl-
csönhatás az építészettel, településfejlesztés, ökológia és energiaellátás, valamint 
kulturális kezdeményezések és továbbképzési intézkedések. Kiemelt értékelési 
szempont volt, hogy a versenyző települések mennyire rendelkeznek fenntart-
ható, strukturált, és egységes tervekkel, melyeket a lakosság képvisel, regionális 
együttműködés jellemez, és a pályázati kiírás mottóját képviselik.

Az 1990 óta kétévente megrendezett verseny szervezője az Európai Vidékfej-
lesztési és Falumegújítási Munkaközösség. Az „Európai Falumegújítási Díj” 
mellett kitüntetést kapnak a „Kiemelkedő, egységes fejlesztési projektek” és a 
„Falumegújítás egyes területein megvalósított kiemelkedő teljesítmények”. 
A nemzetközi versenybizottság helyszíni látogatásokon ismerkedett meg a 
Belgiumból, Németországból, Olaszországból, Luxemburgból, Hollandiából, 
Ausztriából, Lengyelországból, Svájcból, Szlovákiából, Szlovéniából, Csehor-
szágból és Magyarországról benyújtott pályázati projektek minden részletével. 
A döntéshozatalra 2008. június végén Münchenben került sor, a díjátadás pedig 
2008. szeptember 26-án történt Hollandiában, Koudumban, a 2006. évi ver-
seny győztes településén, ahol 12 nemzet 29 falujának képviselői vettek részt.   

Műhelymunkák, kirándulások, és az egész települést megmozgató, 3 napig tar-

tó nagyszabású ünnepség színesítették a rendezvény programját, melyet az Eu-
rópai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága támogatott, és 
a Munkaközösség Koudummal, Nijefurd településsel és az Alsó-Ausztriai Klub-
bal együttműködve rendezett meg.

Az ünnepségen egy sor magas rangú személyiség és a számos európai állam-
ból érkező, mintegy 850 falumegújítási aktivista vett részt. A díjakat Johannes 
Arnoldus Jorritsma, Friesland tartomány királynői megbízottja, és az Európai 
Falumegújítási Munkaközösség nevében Theres Friewald-Hofbauer adta át.
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Aki a 2008. évi Európai Falumegújítási Díjat kapta:
Sand in Taufers, Dél-Tirol, Olaszország

Az 5100 lakosú Sand in Taufers település falumegújítási tevékenységét 
2000-ben indította el. A falu arra a felismerésre épít, hogy a fenntartható 
településfejlesztés kulcsa a művelődés és a továbbképzés. A község előnyös 

természeti és gazdaságilag kedvező fekvése mellett a település legértékesebb for-
rásait a polgárok ötletgazdagsága adja. 
A művelődés iránti kezdeményezések következetesen, vezérfonalként húzódnak 
végig minden jelentős területen: évente 80 továbbképzést rendeznek mintegy 
900 résztvevővel, tov ábbképzési egyesületük évente 2 képzési programot indít. 
Több képző központ áll rendelkezésükre modern felszereltségű oktatótermek-
kel, multifunkciós könyvtárral a település lakóinak pedig képzési csekket bizto-
sítanak. Nagy hangsúlyt fektetnek a községi közigazgatásban dolgozók szakirá-
nyú képzésére is.
A lakosság elkötelezettségét és önkezdeményező készségét a fejlődési folyamat 
legfontosabb vezérelemének tekintik: infrastruktúrával, a képesítéshez, a közre-
működéshez szükséges beiskolázással, szakértői előadásokkal és rendezvények-
kel.

Legjelentősebb fejlesztéseik:

	Megújuló energia és energiatakarékosság: öntudat kialakítása, információk 
és akciók, energiafelhasználási terv, alacsony energiafelhasználású házak, szél-
energia, vízenergia hasznosítása, energiaház megvalósítása. A biogáz beren-
dezések áramfejlesztővé alakítása mintaértékű egész Észak-Olaszországban.  

	Gazdasági és mezőgazdasági ágazat: sajtfesztivál, amely mintegy 10.000 láto-
gatót vonz, az Ahrntal-i aktív parasztudvarok, melyek attraktív ajánlatokkal 
és professzionális marketinggel rendelkeznek, idegenforgalmi modellkép, 
amely egyrészt a gazdaságot és a természetet, másrészt a turistákat és az ott 
élő lakosokat egyenjogú partnernek tekinti.

	Természetvédelem: új létesítésű tanösvény, számos természetvédelmi terület 
és élethely; szabadtéri fürdő tóvá alakítása, Sand in Taufers faluközpontjában 
„természeti parkház”, amely a látogatók számára minden metszetében köze-
lebb hozza ennek a hegyi világnak az egyediségét. A természeti kincsek iránti 
tudatépítés már az óvodában és iskolában megkezdődik.

	Mobilitás és településkonstrukció: a faluképet meghatározó épületek minő-
ségi felújítása, rendezése és vonzó faluközpont kialakítása, amely sokirányú 
funkciót tölt be. Átgondolt közlekedési terv, amely korlátozza a motorizált 
közlekedést, és támogatja a kerékpárt és a gyalogosokat; vállalkozók önálló 
kezdeményezései, melyekkel dolgozóikat támogatják és jutalmazzák a köz-
lekedést csillapító akcióik szervezéséért; megújuló energiával működő City-
busz köti össze 2008. novemberétől Sand in Taufers faluközpontot a környe-
ző településekkel.

	Kultúra és identitás: „Kulturális mérföld“ projekt: - 31 kultúrtörténeti, te-
lepüléstörténeti, gazdaságtörténeti és művészettörténeti jelentőségű helyet 
dolgoztak fel zsebkönyv formájában; a régi tudás és kulturtechnikai ismere-
tek megerősítése, amely nemcsak az identitást alakítja, hanem idegenforgal-
mi szempontból is értéket teremt.

	Szociális intézmények: idősek gondozása, nyári óvoda, községi tulajdonban 
lévő házak idősek számára, „ételkihordás kerekeken”, szociális körzeti komp-
lexum szolgáltatások sokaságával, „nyitott ifjúsági munka”, asszonykörök 
(beszélgetés, motivációépítés, továbbképzés – például fiatal vállalkozóknak), 
„Otthon Brazíliának” és más adományakciók a lakosság intenzív részvételé-
vel.

Sand in Taufers települést átszövi az egymással szoros kapcsolatban álló és ösz-
szehangolt helyi, regionális és nemzetközi tervekhez kötődő projektek sokasá-
ga, amelyek a jövőorientált és alapjaiban demokratikus, magas életminőséggel 
rendelkező kulturtelepüléshez vezető úton jellegzetes állomásnak tekintendők. 
A szociális, gazdasági, kulturális és ökológiai szempontok itt teljesen egyenér-
tékűek, amely az igen jellegzetes, főleg a klímavédelem, a folytonos társadalmi 
változások, és az innovatív tájékozódás eredményeképpen jelentkező új igények 
iránti problématudattal kombinálva azt a meggyőződést erősíti, hogy Sand in 
Taufersben olyan fenntartható fejlődési folyamat indult el, amely még sok si-
kert fog eredményezni.        
 
Az Európai Falumegújítási Díj a komplex, fenntartható, és a kiírás mottójának 
megfelelő, kiemelkedő minőségű falufejlesztésért kitüntetésben részesültek:

Ascha, Bajor tartomány, Németország

Különleges teljesítmények mutathatók fel a falufej-
lesztés minden egyes részterületén: a jövőorientált, 
géntechnikától mentes és önellátó mezőgazdaság-
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Gyereksarok
tól kezdve, a kereskedelemben, kisiparban és szolgáltató szektorban jelentkező 
helyi foglalkoztatási lehetőségek megtartásán és újak teremtésén, az épületek 
állagán és a településstruktúrán, a polgárok helyi identitástudatán túl, egészen 
a számos szociális és társadalmi-kulturális intézményig és kínálatig, melyeket 
igen élénk egyesületi élet kísér. Az abszolút csúcspontot azonban az erőforrások 
és a megújuló nyersanyagok felelősségteljes és jövőt célzó felhasználása jelenti, 
amely Ascha-t energia tekintetében csaknem önellátó településsé emeli.            

Liptovská Teplicka, Szlovákia

Liptovská Teplicka községet komplex fejlesztés jel-
lemzi, amely a mezőgazdasági, építési, szociális, 
gazdasági és ökológiai törekvéseket megvalósítására 
irányul. A nemesítés területén első próbálkozásra 
példaszerűen sikerült a biológiai-ökológiai zöldme-
zős- és legelőgazdálkodásra történő radikális átállás, 
amely az Európa szerte egyedülálló kultúrtáj fenn-

tartásáért felelős. Példaértékűek sikeres turisztikai kezdeményezéseik, a mindent 
átjáró gondolkodásmód, a hagyományok elkötelezett ápolása, a maximálisan 
innovatív iskola, a modern információs - és kommunikációs médiák iránti nyi-
tottság, amely saját helyi rádióban és helyi regionális TV programokban valósul 
meg, és nem utolsó sorban a falu lakosságának 25 %-át kitevő romákkal történő 
példaértékű bánásmód, akik minden beolvasztási szándék nélkül integrálód-
nak.

Élményfalu Maikammer, Rheinland-Pfalz tartomány, Németország

A Maikammer-i élményfalu Maikammer, Kirrweiler 
és St. Martin településekből áll és sokféle módon tű-
nik ki. Jelentősebb különlegességei az alábbiak:
	 Sikeres, újjárendezett szőlőhegy, amely a szőlő-
termelés és a jellegzetes szőlőtájegység jövőképét a 
természetvédelem maximális figyelembevétele mel-
lett biztosítja.

	Régi, minőségileg ép állagú épületek újjáélesztésével és belső értékteremté-
sével példaszerű belsőfejlesztés, különösen a természeti termék, a bor köz-
vetlen értékesítése és a turisztikai célok érdekében.  

	A közlekedés biztonságát elősegítő intézkedések, a nyilvános utcarészek és 
terek sikeres kialakítása, beleértve a motívumkertek parkosítását.   

	Nagyfokú lakossági részvétel és társadalmi összefogás a gyermekeknek, fia-
taloknak és idősebb korosztálynak szóló infrastruktúrával párosítva.

Seeham, Salzburg, Ausztria

Seeham kiemelkedő teljesítménye sokoldalú, amely 
a gazdasági ágazattól kezdve a szociális hálózaton át 
egészen a kulturális területig terjed. Salzburg tarto-
mányi főváros közeli fekvése és a településre ható 
nyomása ellenére sikerült a falusias struktúrát és 
jellegzetességet megőriznie és figyelemreméltó társa-
dalmi innováción keresztül a fenntartható fejlődés 

sikeres útjára lépnie. A legjobb fejlesztések közé sorolhatók a kovácsműhely és 
udvar műemlékszerű újrahasznosítása, a mezőgazdaság előkészítése biotermelési 
módra, régiós körforgásos gazdálkodás keresztülvitele, alternatív energiák hasz-
nálata, a település saját szociális munkása, motivált lakosság, melynek közösségi 
részvételét támogatják és segítik, valamint számos példa arra, hogy hogyan lehet 
megvalósítani a gyakorlatias együttműködési készséget és a megélt kapcsolatori-
entációt.  

Urnäsch, Appenzell Ausserrhoden, Svájc

Urnäsch jó példa a maximálisan sikeres tendencia-
váltásra: hogyan válhat egy elvándorló vidék pél-
daértékű innovációs hellyé. A fejlesztési intézkedé-
sek legjobb példája a REKA – üdülőfalu létesítése, 
amely vidéki környezetben egyszerűen a fenntartha-
tó, minőségileg kiváló építészet és építési technika 

referencia projektjének tekinthető. Emellett legnagyobb elismerés illeti a pro-
jekt költségvetését és megvalósítását, amely a lakosság hatékony bekapcsolódása 
-11 millió svájci frank adomány előteremtése mellett, a gazdaság, a tudomány 
és a politika optimális összefogásán alapszik. Példaként szolgáló természeti, me-
zőgazdasági, szociális és kulturális források fonódnak össze értékteremtő lánco-
latok sorával, melyek képesek minden itt lakó elhelyezkedési esélyeit növelni és 
életminőségét javítani.           

Az Európai Falumegújítási Díj a komplex, fenntartható, és a kiírás 
mottójának megfelelő, kiemelkedő minőségű falufejlesztésért kitün-

tetésben részesültek: 

Gaschurn, Vorarlberg, Ausztria

Gaschurn a falufejlesztés minden mértékadó te-
rületére érvényes, figyelemreméltó aktivitásával és 
projektjeivel tesz mély benyomást, melyek egységes 
modellképen alapszanak, és amelyeket a lakossági 
részvétel aktív aránya és a folyamatok professzionális 
figyelemmel kisérése jellemez. Példaszerű intézkedé-

seket képvisel többek között a biomassza erőmű létesítése, 25 %-os napenergia 
termelés, régi épületek szanálása és egyidejűleg modern szerkezeti kialakításuk 
megvalósítása, a községen belül gazdasági közösség létrehozásával platform 
megteremtése a mezőgazdasági termékek értékesítésére. Említésre méltó még 
a turizmus és Montafon turisztikai luxusrégió összekapcsolása iránti kezdemé-
nyezés, tájösvény és egy természet közeli, élményorientált vízipark létesítése, 
nyári gyermekfelügyelet megszervezése, és ifjúsági klub létrehozása, melyet ma-
guk a fiatalok irányítanak.   

Mompach, Luxemburg

Mompach a falufejlesztés minden lényeges területén 
meggyőző, mindenekelőtt fenntartható és környe-
zetkímélő mezőgazdaságával és erdőgazdálkodásá-
val, példás természetvédelmi projektjeivel, az épített 
kulturális örökséggel bánó gondos módszereivel, 
valamint példaértékű energiatervezetével. A sokré-

tű lakossági vállalkozást a település minden korosztály és érdeklődési csoport 
számára korszerű szociális infrastruktúra megteremtésével támogatja. Kieme-
lendőek még azok a határon átnyúló, német szomszédközségekkel megvalósí-
tott kooperációs projektek, amelyek pénzforrásokat kímélnek, és összehozzák 
az embereket.  

Nebelschütz, Sachsen tartomány, Németország

A teljesítmények a falufejlesztés sok részterületén 
kiemelkedőek: a kereskedelem, kisipar és szolgáltató 
szektor területén jelentkező helyi foglalkoztatási le-
hetőségek megtartása és újak teremtése, a pénzügyi 
források és megújuló nyersanyagok felelősségteljes 
és jövőbemutató kezelése, a régi, megőrzésre érde-

mes épületek hasznosítása, az anyag- és energia körforgás megteremtése, vala-
mint innovatív technológiai együttműködések továbbfejlesztése teremtik meg a 
teherbíró gazdasági bázist. Társadalomkulturális tekintetben turisztikailag egye-
di sajátosságként a szorb hagyományok belső értékteremtése, az élénk egyesületi 
élet és a falusi közösségre és régióra jellemző összetartás tesz mély benyomást.  
Az egész világon élő barátok partnerségi viszonya teszi Nebelschütz települést 
olyan világra nyitott faluvá, melynek jövője van.      

Rohrlack, Brandenburg tartomány, Németország

Rohrlack egységes, fenntartható és kiemelkedő mi-
nőségű falufejlesztést tud felmutatni, ahol a falu fej-
lesztése tipikusan hátrányos helyzetű térségben lé-
tezve a helyi lakosság, a beköltözők és a máshol élők 
összefogásával  történik. Ebből az összefogásból em-
berek fogékony és példás integrációja nőtte ki magát 

egy olyan faluban, amely ráadásul jelentős mértékben a kapcsolatokra épít. 
Mindez csak a falu lakóinak saját érdekeltségeik iránti nagyfokú elkötelezettsége 
által lehetséges, melyek egységes kezdeményezésük folytán hatásosan teremtik 
meg a jövőt.    
  

Schönbach, Alsó-Ausztria tartomány, Ausztria

Schönbach települést rendkívül nagymértékű pol-
gári elkötelezettség és az innovatív ötletek megva-
lósítása iránti készség jellemzi, különösen gazdasági 
és kulturális területeken. Kiemelkedőnek mutat-
kozik a kolostor együttes szanálása és újjáélesztése, 
élményműhely létesítése régión átnyúló képzési 
tanfolyamokkal, hagyományos kézműipari techni-

kák oktatására, (európai) heti piacok és fabörze szervezése, alternatív energiák 
hasznosítása iránti készség, mint például napkollektorok, növényi hulladékból 
és napraforgómagból készített biomassza, a legmesszebbmenőkig innovatív és 
figyelemreméltó módszerekre és ötletekre épülő iskola, valamint a területet le-
fedő, széles sávú ellátási kezdeményezések.
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Az Európai Falumegújítási Díj a falufejlesztés egy vagy több terüle-
tén elért különleges teljesítményért kitüntetésben részesültek: 

Brontallo, Tessin, Svájc

Brontallo településnek figyelemreméltó módon si-
került látszólag előre megírt sorsával, egy hanyatló 
kulturtáj közepén megszűnő lakóhely szerepével 
szembeszállni, és jövőképes agroturizmust kifej-
leszteni, amely a hagyományos mezőgazdasághoz 
kiegészítő és kísérőgazdaságként kötődik. Emellett 

más fontos tevékenységes is történtek: az elszaporodott mezei zsálya kiirtása, a 
kőteraszok és különféle kisépületek rendbe hozatala, valamint a hagyományos 
toronyházak bérbe adható üdülőházakká alakítása.  

Dechow, Mecklenburg-Vorpommern tartomány, Németország

Dechow sikeresen valósítja meg az „élő falu“ elvét, 
melyet az utóbbi évtizedben jellemző kedvezőtlen 
hatások ellenére céltudatosan, egységesen, fenntart-
hatóan és kreatívan terveztek meg, és alakították lé-
pésről lépésre. A fiatal, ám igen heterogén összetéte-
lű lakosság egymásra talált és elkötelezetten dolgozik 
„fiatal” falujukért, különösen a társadalomkultúra, 

az alkotói és környezetre releváns területén, valamint egy szolid idegenforgalom 
kiépítésén.    

Dolenja vas, Szlovénia

Dolenja vas a szociális és kulturális területen végzett 
kiemelkedő közösségi munkájának köszönhetően 
tesz mély benyomást, melynek során az ismeretek 
és a hagyományos készségek átadása játszik nagy 
szerepet. Különös elismerés illeti a faluközösséget az 
új, multifunkcionális művelődési központ építése 
során tanúsított elkötelezettségéért, amely példaér-

tékűen kizárólag saját munkával és saját eszközökkel valósult meg és döntően 
hozzájárult a falusi közösségi lét megszilárdulásához és az infrastruktúrától füg-
gő életminőség gyarapodásához.

Eckstedt, Thüringia, Németország

Eckstedt mindenekelőtt a lakosság hathatós együtt-
működése mellett hagyományosan gazdag épüle-
teinek szanálásával és újrahasznosításával tűnik ki, 
melyek közül a szép barokk templom restaurálását 
érdemes megemlíteni, amely ma koncertelőadások 
helyszínéül is szolgál. A település vonzerejének nö-
veléséhez hozzájáruló számos kezdeményezés és in-

tézkedés, továbbá a társadalmi aktivitást erősítő gazdag egyesületi élet, melyben 
minden generáció részt vesz, ugyancsak a példás teljesítmények közé sorolandó 
és nagyon pozitív hatást fejtenek ki az itt élők életminőségére.     
 

Elsendorp, Hollandia

Elsendorp elsősorban a társadalmi összefogás terüle-
tén, a lakosság elkötelezettsége és szociális intézmé-
nyein keresztül mutat példaértékű elkötelezettséget. 
Említésre méltóak többek között az idősek cent-
rumának megnyitása, amely társalgásra, de orvosi 
felügyeletre is lehetőséget nyújt, a hétközi étkezde 
kialakítása, amely generációkat gyűjt össze, és az is-

kola, amely nem a tanulók gyengeségeit, hanem az erősségeit keresi. A különle-
ges teljesítmények sorában kell megemlíteni a mezőgazdasági üzemek fenntar-
tását, a természet és környezetvédelmet, és a településfejlesztést.  

Havlovice, Böhmen, Csehország

Havlovice különösen az egész régió számára hoz-
záférhető sportkomplexum létesítése, a turista és 
kerékpárút hálózat kiépítése, illetve a falu lakóit is 
szolgáló, további idegenforgalmi intézkedések meg-
valósítása, valamint a kultúrház építészeti felértéke-
lése miatt meggyőző. Mindezek a kezdeményezések 
gazdag egyesületi élettel, és generációk társadalmi 

aktivitásával összekötve jelentős részt vállalnak abban, hogy sikerült a település 
vonzerejét és a lakosság életminőségét érezhetően javítani.  

Hügelland (dombság) Graztól keletre, Steiermark tartomány,
Ausztria

A Graztól keletre fekvő Hügelland (dombság) 24 te-
lepülésből álló regionális szövetséget foglal magába 
és a gazdasági területen példás, és kiemelkedő telje-
sítmény jellemzi. Különös elismerés illeti a sikeres 
fáradozásokat Graz tartományi székhely vonzásá-
ban, mivel a regionális identitás megerősítését szol-
gáló intézkedéseket a saját értékesítés megszervezé-

se területén, illetve a szabadidő és a pihenés terén új értékteremtéssel sikerült 
megvalósítani. A kreatív „célhoz vezető eszközök” ezen felül regionális piaci 
teret képviselnek, amelyek igényes új helyi centrumokat is jelentenek. Stratégiai 
céljuk, hogy ne csak termékeket adjanak el a fogyasztóknak, hanem mindeköz-
ben az élelmiszerek magas értéke is hangsúlyt kapjon, továbbá öntudatépítésre 
törekszenek.        

Incourt, Wallonie, Belgium

Incourt települést a lakosság szociális kötődésének 
erősítése, a minőségi életfeltételek fenntartása, va-
lamint az ökológiai és gazdasági fejlődés vonatko-
zásában jelentős projektek jellemzik. Középpontban 
az egykori kőbánya sok romos épülettömbből álló 
területi hasznosítása áll, melyet különböző funkció-

jú új helyi centrummá kívánnak alakítani: tavat gazdag növény és állatvilággal, 
egy tanácsadó és képzőhelyet magába foglaló természeti házat, ahol minden, 
energiával kapcsolatos kérdésekre válaszolnak, valamint egy, minden generáció 
számára alkalmas lakóépületet. Fiatal családok számára támogatott községi bér-
lakások, a kulturális örökség megőrzése, a természet és környezetvédelem iránti 
elkötelezettség, új foglalkoztatási lehetőségek iránti fáradozás és aktív lakossági 
részvétel ugyancsak elismerést váltanak ki.     

Kazár, Magyarország

Kazár község a falumegújítási folyamat megkez-
dése óta fontos fejlesztéseket hajtott végre. Min-
denekelőtt sikeresen járult hozzá a faluközösség 
kulturális önazonosságának megtalálásához, szá-
mos épület-helyreállítási és –felújítási beruházást, 
korszerű, az életminőség emelkedését szolgáló in-
tézményeket hozott létre, valamint kiemelkedő a 

kistérségi együttműködésre való készsége. A kezdeményezések, melyeket a 
gazdaságfejlesztési útkeresés, a falu helyének és jelentőségének meghatáro-
zása érdekében hajtottak végre, a helyes irányok felismeréséről tanúskod-
nak. 

Kuniów, Opole, Lengyelország

Kuniów reális, ugyanakkor látomásszerű ötleteivel, a 
már objektív, kiépített projektjeivel, személyes erő-
kifejtéssel és lakosainak elkötelezett, magával raga-
dó lendületével nyűgöz le. Külön említést érdemel 
a saját értékek és célok kidolgozása, a hagyományos 
kézművesség megőrzése és ápolása élmény- és turisz-

tikai beállítottsággal kombinálva. Mintaprojektnek számít a „kultúrház – iskola 
szerepben”, amely teret nyújt többek között az óvodának, ifjúsági és lakossági 
tevékenységnek, és generációkat átölelő centrumként a művelődés, találkozók, 
foglalkozások, és ötletfejlesztés színhelyéül szolgál.     

Liptál, Morvaország, Csehország

Liptál település a jellemző hagyományápolással, a 
faluközösség megerősítését és a falusi életben min-
den társadalmi csoport részvételét szolgáló kezde-
ményezésekkel, de különösen az iskola és a régihez 
hű lakhatás építészeti kombinációjával tűnik ki.  
Gazdasági területen is sikereket lehet feljegyezni, 

amely az újonnan megnyitott kisipari üzemekben és az első idegenforgalmi inf-
rastruktúrákban nyilvánul meg.

Radenthein, Karintia tartomány, Ausztria

Radenthein a településfejlesztés különféle részterüle-
tein jelentkező kiemelkedő projektjeivel győz meg. 
Különös elismerés illeti a szociális területen tett fára-
dozásaikat, amelyek a helyi ipar hanyatlását követő 
negatív alaphangulat ellen dolgoznak. A kulcsfon-
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tosságú személyek elkötelezettsége segített abban, hogy kedvező fordulat állt be, 
amely az itt lakóknak tartást és új jövőperspektívát nyújt. Ezen kívül jelentősek 
a település, helyi üzemekkel – Granatium és Sagamundo élményvilágával- kö-
zösen megvalósított kezdeményezései is. Ezekből meríti a község az új, modern 
imázsát, ezek teremtik meg a régióban nyaralók számára a vonzerőt, és nem 
utolsó sorban hozzájárulnak a gazdasági megélénküléshez.    
 

Ramsdorf, Észak-Rajna, Vesztfália tartomány, Németország

Ramsdorf a falufejlesztés több területén nyújtott 
különleges teljesítményeivel tesz mély benyomást. 
Legfőképpen a szociális közelség, az érintetlen tár-
sadalmi háló, a saját munkára való erős hajlam és 
a szociális összefogás erősítésére tett jövőbe mutató 
kezdeményezések tűnnek ki. Ezen felül nagy elisme-
rés illeti az érintetlen, a kulturális örökséghez alkal-

mazkodó falukép iránt kifejezett érzékenységet, melyet a minőségi szanálások és 
az odaillő építkezések során számításba vesznek.   

Romrod, Hessen tartomány, Németország

Romrod több, minőségi teljesítményével emelkedik 
ki, ez kisugárzik fejlesztési irányvonalából, és a ki-
írás mottójának megfeleléséből is. A sokrétű kihatás 
iránti nagyfokú érzékenységre alapozva, amely a de-
mográfiai átalakulásból és a falusi társadalom vál-
tozásaiból adódik, a vidékről történő menekülés és 
az elöregedés problémája elkötelezett gondolkodás-

móddal és innovatív projektekkel találkozik. A falufejlesztés különféle területe-
in foganatosított intézkedéseket és tevékenységeket sikeresen megvalósították, 
melyek a jó hálózati rendszernek köszönhetően kölcsönhatást és széles hatókört 
eredményeznek.     

Roßbach, Sachsen-Anhalt tartomány, Németország

Roßbach többszörösen meggyőző, különösen az 
iparban és a kézműiparban helyi munkahelyek lé-
tesítéséért és megtartásáért nyújtott előretekintő tel-
jesítményével, melynek alapját a professzionális vál-
lalkozó szellem képezi. Ez visszatükröződik a község 
centrumának stílszerű újjáélesztésben is, természe-
tesen a korszerű igények figyelembevétele mellett. A 

saját erősségek tudatában, a lakosság és egyesületek támogatásával alakult ki a 
várható minőségi turizmus szolid bázisa, amelyhez a két vallási közösség akti-
vistái csak úgy, mint az innovatív borászok hozzájárultak. Roßbach borközség 
ezzel életértéket teremtő településként gondoskodott jövőjéről.    

Steffeshausen, Német nyelvű Közösség, Belgium

A belga Eifelben fekvő Steffeshausen a Belgium–
Luxemburg–Németország hármas határ pompás 
vidékén tűnik ki képességeivel. Az önszervezésű, 
intakt közösség a hagyományok által irányított falu 
kiindulópontjából munkálkodik falujuk jövőjén. A 
több korosztály bevonásával közösen megvalósított 

számos kisebb projekt biztosítja az itt élők erős kötődését életterükhöz. A szoli-
dabb idegenforgalom fejlesztésére irányuló törekvéseket lehetőségnek tartják.    
  

Umhausen, Tirol, Ausztria

Umhausen turisztikai vonzerejének növekedését kö-
vető útkeresőjében és a történelmi hágón átvezető 
út adta helyzeti tudatában megtalálta a jellegzetes 
rést: 
Régészeti parkot nyitni, a népszerű Ötzi védnök-
sége alatt. Az egyre több látogatót vonzó régészeti 
szabadtéri park, a hagyományos kultúrtáj minő-

ségi, agroturisztikai továbbfejlesztése és újra strukturálása megerősítették az 
umhauseni lakosok öntudatát és jövőbe vetett hitét, és dicséretre méltó alkotá-
sokat mutatnak fel. 

Wienhausen und Eicklingen, Niedersachsen tartomány,
Németország

Eicklingen és Wienhausen települések falvaikban 
nagyon érzékeny faluközösséggel rendelkeznek, akik 
a lakosság teljesítőkészségével párosítva minőségileg 
nagyon jó, egyedi projektekkel jövőt teremtettek. 
A decentralizált szennyvízderítő berendezés, a régi 
épületek jól sikerült szanálása és újrahasznosítása 
mellett különlegesen innovatív megnyilvánulásnak 
minősül.

Tapasztalatok
Kazár felkerült Európa térképére

Jó volt látni, hallani, hogy a résztvevő falvak legfontosabb célja a falusi 
életmód, az ott évszázadok alatt felhalmozódott értékek átmentése a jövő 
számára, és a modern kor kihívásaira megfelelő választ adni képes, élettel 

teli, önfenntartó, magas színvonalú életminőséget nyújtani képes falvakat.
Igaz, nem azonos gazdasági alapokról indultunk és dolgozunk, de közös a nyel-
vünk a falu szeretete, az átfogó gondolkodás, az ötletesség, elszántság és kitar-
tás.
Azt tapasztaltam, hogy minden résztvevő település megtalálta saját települése 
különlegességeit, aktív, alkotó, kreatív légkört teremtett, és együttműködve a 
lakossággal valósította meg elképzeléseit. 
Ez a díjátadó egy nagy ünnep volt, volt győztes, de nem voltak vesztesek. Épül-
tek a kapcsolatok, alakultak a barátságok, legyen az lengyel. olasz, német, lu-
xemburgi vagy szlovák. Büszkén kínáltuk egymásnak ételeinket, édességeinket 
és italainkat.
Szívtuk magunkba az ötleteket, terveztük közös programjainkat: LEADER-
eztünk a németekkel, lengyelekkel, luxemburgiakkal, rendezvényeket tervez-
tünk a szlovákokkal és olaszokkal, cseréltünk címeket, kiadványokat és filme-
ket.
Ezen a rendezvényen különböző kultúrák találkoztak, emberek, akik az együtt-
működésről tanúskodnak, akiknek világképét a zene, a nyelv, a vallás, a hit, a 
hagyományok, az építészet és a gazdasági gyakorlat alakítják.
Büszkék vagyunk, hiszen Kazár felkerült Európa térképére. 
Mindez az ÖNÖK, a FALU ötleteivel, segítségével, munkájával, hiszen a fa-
lut legbelül annak lakói tartják össze: személyes céljaikkal, generációikkal, 
az egymással való együttélésükkel, helyi folytonosságukkal, a tájjal való 
egységükkel, identitásukkal. 

Köszönjük!!!
Molnár Katalin

polgármester
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