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Sajtóközlemény 2:
Kiskunmajsa és Topolya Önkormányzatának CET projektje révbe ért
Kiskunmajsa Város Önkormányzata és Topolya Város Önkormányzata (Szerbia) az Interreg-IPA
Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programon belül ”Közös törekvések a
turizmusért” elnevezéssel CET rövid címmel és HUSRB/1602/31/0081 azonosítószámmal projektet
valósított meg.
A projekt teljes költségvetése: 584.349,20 EUR
Ebből az EU támogatás mértéke: 496.696,81 EUR
A projekt kezdete: 2018.06.01.
A projekt vége: 2021.05.31.
A projekt célja az volt, hogy mind a szerb, mind a magyar oldalon természeti értékekre épülő turisztikai
kínálatot hozzunk létre szolgáltatásokkal, termékekkel, miközben a helyi értékek és
hagyományok adatbázisán keresztül megerősítésre kerülnek a helyi termelők. Az adatbázisok
teremtették meg az alapjait az elkészült mesekönyvnek, mobil applikációnak és ismeretterjesztő
napoknak. A Partnerség kétnyelvű ifjúsági táborokat, helyi termék kiállításokat szervezett meg.
A pályázat legfontosabb elemei azonban a magyar és szerb oldalon megvalósult beruházások és a 2
tansövény.
Kiskunmajsán egy Öko-Tanya épült fel, ahol állat simogató, kert, pajtaszínház és kiszolgáló épületek
találhatók és egy Tansövény, melynek a teljes hossza 1,8km és átlagosan, kényelmesen 1 óra alatt lehet
bejárni. Szerbiában Topolya Kapuja néven jött létre egy látogatóközpont, információs pont és
találkozóhely egyben, továbbá szintén egy Tanösvény, melynek a teljes hossza 3571 méter, melyet a
kezdő táblától az utolsó tábláig átlagosan 2,5 óra alatt lehet gyalogosan végigjárni.
A lakosság, a turizmus, családok számára új kikapcsolódási pontok jöttek létre. A helyi termékek és
helyi értékek támogatásával, motiválásával és promótálásával a helyi termelők / őstermelők /
hagyományőrző kézművesek is komoly szerepet kaptak.
Az önkormányzatok bevonták a megvalósításba a területen lévő civil szervezeteket és intézményeket
is, mely a hálózatosodás erősítésében játszottak fontos szerepet. A kétnyelvű táborok létrejöttével a
gyermekeket is közelebb vittük nem csak a természethez, de a két ország kultúrájához és
hagyományaihoz is.
A projekt zárásaként 2021. május 25-én megtartásra került egy sajtótájékoztatóval egybekötött
Zárókonferencia. Sajnos a pandémia miatt ez az esemény csak online tudott megvalósulni. A
konferencia alatt bemutatkozott a két partner Kiskunmajsa Város Önkormányzata és Topolya
Önkormányzata, továbbá bemutatásra került a projekt, a benne megvalósított tevékenységek, a két
beruházás - Öko-Tanya és Topolya Kapuja, továbbá a két csodálatos helyen elterülő Tanösvény.
2021. május 26-án pedig megtörtént a hivatalos és ünnepi átadása is az Öko-Tanyának és a
Tanösvénynek.
A partnerek a közös pályázat megvalósítása során számos problémával találták szembe magukat köztük a pandémiával -, de végül teljes elkötelezettség mellett sikeresen befejezték a projektet.
Köszönjük Mindenkinek, aki bármilyen formában is segítette és támogatta a projektet.
További információk a projektről: www.cetproject.eu
Az elkészült mobil applikáció a következő linkről letölthető:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.knovak.cet
További információk a programról: www.interreg-ipa-husrb.com

