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1. A jó gyakorlat kiválasztási szempontjai 

A KurucFeszt Kárpátalja egyik legnagyobb kulturális, ezen belül 

néphagyományt népszerűsítő és bemutató programsorozata, amely 

kulturális identitásmegőrző és közösségteremtő és őrző szereppel bír. 

Kiváló alkalmat biztosít a kulturális örökség és értékek átadására.  

A programot hagyományosan 2011 óta szervezik meg minden éven. Az 

esemény látogatottsága jól mérhető, kínálatbővülése adatokkal 

alátámasztható, hozadékai láthatóak. A fesztivál ötlete jól adaptálható más 

régiókban, országokban vagy településeken.  

 

2. A szervezet(ek) / személy(ek), amely(ek)hez / aki(k)hez köthető a jó 

gyakorlat 

A program a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezethez, a kárpátaljai 

Magyar Vállalkozók Szövetségéhez, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetséghez és a helyi hagyományőrző csoportokhoz köthető.  

 

3. A jó gyakorlat érdekeltjei 

A jó gyakorlat érdekeltjei a helyi hagyományőrző közösségek, együttesek, 

tánccsoportok, hagyományőrző kézművesek, lovas iskolák, a 

hagyományőrzés kedvelői, családok, vállalkozások, civil kezdeményezések 

 

4. A jó gyakorlat célja, tevékenységei 

A KurucFeszt célja emléket állítani a Rákóczi szabadságharcnak 

hagyományőrző csoportok bemutatkozása, fellépése, népszerűsítése által. 

Erősíteni a helyi közösségek identitását, megalapozni Kárpátalján a 

gazdaságalapú kultúrafejlesztést, elősegíteni a lovassportok térhódítását és 

a kézműves termékek elterjedését. 



A projekt legfontosabb tevékenységei:  

• kárpátaljai néptánccsoportok bemutatkozása 

• népi mesterségek bemutatkozása 

• kézműves termékek piacának megteremtése, növelése 

• kézműves termékek, mesterségek versenyképességének növelése 

•  hagyományőrző lovasbemutató szervezése 

• bemutatkozási lehetőség biztosítása a lovas iskolák számára 

• gasztronómiai sajátosságok bemutatása 

 

5. A jó gyakorlat által érintett terület(ek)  

A jó gyakorlat a kultúra területén lett kiemelkedő, ezen belül a 

hagyományőrzésre és az identitás megőrzésre összpontosít. Legfontosabb 

feladata a kulturális értékek prezentálása és továbbörökítése, lehetőség 

biztosítás a bemutatkozásra. A projekt kiváló non-formális 

tudástranszferként működik.  

 

6. A jó gyakorlat területi hatóköre 

Területileg leginkább az egykori Ugocsa megyére összpontosít, de látogatói 

és szolgáltató egész Kárpátaljáról érkeznek. Az utóbbi évek során más 

ukrajnai megyék lakosságát is vonzzák. A különleges szolgáltatásai miatt 

turisztikai látványosságnak tartják, mind külföldön, mind belföldön. 

 

7. A jó gyakorlathoz szükséges feltételek (humán, pénzügyi, technikai) 

A KurucFeszt megszervezése elsősorban pénzügyi forrást és 

humánerőforrást, jó kapcsolati tőkét igényel.  

 

8. A jó gyakorlat eredményei, rövid, közép és hosszú távú hatása 

A KurusFeszt rövid távú célja a helyi, hagyományőrző közösségek erősítése 

volt, a szervezők lehetőséget szerettek volna biztosítani a 

hagyományőrzésnek. Középtávú célja a hagyományőrző tevékenység 

széleskörű népszerűsítése volt, illetve ezeknek a széleskörű elterjedése. 

Hosszú távú célja egy népszerű hagyományőrzésre épülő fesztivál, 

turisztikai látványosság létrehozása Kárpátalján. 

 

9. A jó gyakorlat fenntarthatósága 



A jó gyakorlat jelen pillanatban pályázati forrásból valósul meg, azonban 

hosszú távon turisztikai látványosságként fenntarthatósága biztosított.  

 

10. A jó gyakorlat adaptálhatósága 

A KurucFeszt minden olyan helyen adaptálható, ahol a fókuszpontot a helyi 

hagyományőrzők és közösségek értékeinek bemutatkozására helyezik. A 

fesztivál megvalósítható kisebb volumenű rendezvényként is. 

 

 


