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Egyesületünk sikeresen pályázott a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működtetésére kiírt 

pályázatán. Pályázatunk sorszáma : NEA-TF-16-M-0284. 

Az elnyert támogatás lehetővé tette számunkra annak a társadalmi szükségletnek a kielégítését, hogy 

Egyesületünk jobban működjön, több olyan rendezvényre jussunk el, ahova eddig nem juthattunk el.  

A támogatásnak köszönhetően tovább tudtuk szélesíteni kapcsolatainkat más civil szervezetekkel. 

A támogatásnak köszönhetően a Szőlőhegy őrzését 2001 óta végző Hegyőrség tagjainak útiköltség 

térítést tudunk fizetni. A szőlőhegy biztonságát, a Hegyőrség komfortját szolgálta egyenpóló vásárlása. 

A támogatás felhasználásának egyik pozitív társadalmi hatása, hogy sikerült megőrizni a Szőlőhegy 

biztonságát, az elmúlt évben sem volt betörés, vagy lopás! Azaz érdemes összefogni, mert közösen 

meg tudjuk óvni értékeinket. 

 

A működésünket szolgálta, hogy a korábbi támogatásból vásárolt sörpadjainkkal és sátrainkkal a 

rendezvényeinket könnyebben, sokkal színvonalasabban tudtuk lebonyolítani.  

Ennek társadalmi hatása, hogy a különböző rendezvényeken kulturáltan tudtuk megjelenni, pozitív 

üzenetként sugározva az összefogásban rejlő erőt.  



Számunkra fontos volt, hogy a pályázati támogatásból fedezni tudtuk bankszámlavezetésünk 

költségeit, illetve a posta irodaszer, nyomtatvány készítés, terembérlet költségeit. 

 

A NEA támogatás lehetőséget teremtett arra is, hogy bekapcsolódjunk a civil szervezetek információs 

rendezvényébe és képviselőink útján hasznosítható információkat szerezzünk. 

Ezért vettünk részt Budapesten, Darányban, Csurgón, Kaposváron és más településeken a Civilek 

számára szervezett tájékoztatókon, rendezvényeken. 

A NEA támogatás lehetővé tette, hogy felelevenítsük a múltban virágzó, de közben az anyagiak hiánya 

miatt megszakadt kapcsolatainkat a tőlünk távol levő települések civil szervezeteivel, mint pl. 

Balatonfüred, Balatonboglár, Balatonlelle, Csurgó, Böhönye, stb. 

 

 

A 2016-os évben a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásának felhasználásával az Egyesület 

fenntarthatósága érdekében az alábbi célokat tudtuk megvalósítani: 

 

2015. 01. 09-én részt vettünk a Három Királyok Túra szervezésében, lebonyolításában. Egyesületünk 

tagjai közül 10 fő várta a pincéjében a túra résztvevőit zsíros kenyérrel, teával és forralt borral. A túrán 

kb. 700 fő vett részt. A túráról tudósított a Kapos Tv, a Zselic Tv és Somogyi Hírlap is. 

/Fényképeket ld. a www.kaposfured.hu honlapon, Kaposfüred facebok oldalán./ 

 

2016. 01. 23-án a Kaposfüredi Művelődési Házzal közösen megrendeztük a 2016. évi Kaposfüredi 

Bormustrát, „Jó bort mérnek Füreden és Kaposvárba…” szlogennel.  

A borversenyen 18 hegyközösség 79 borásza, összesen 136 borral nevezett, ami számunkra elismerés. 

Büszkék vagyunk arra, hogy a mi bormustránk Kaposváron belül ez a legnagyobb népszerűségnek 

örvendő borverseny. 

A borversenyre 18 kaposfüredi borász nevezett. 

A díjátadó ünnepségen 120 fő vett részt, köztük 50 bort kóstolni vágyó kaposfüredi lakos. 

A borversenyen 1 nagyarany, 12 arany, 16 ezüst és 14 bronz minősítést szereztünk. 

/A rendezvényről készült fényképek megtalálhatóak a www.kaposfured.hu honlapon/ 

  

2016. 02. 27-én 10 fővel részt vettünk a Töröcskei Borversenyen. 2 Nagyarany, 6 arany, 8 ezüst és 8 

bronz minősítést értünk el. 

 

2016. 03. 12-én részt vettünk a Hetesi Borversenyen is, ahol 3 arany 2 ezüst és 1 bronz minősítést 

értünk el. 

http://www.kaposfured.extra.hu/
http://www.kaposfured.extra.hu/


 

2016. 04. 02-án 9 fővel vettünk részt a Toponári Kertbarát Kör borversenyén. 4 arany, 8 ezüst 6 bronz 

minősítést értünk el. 

 

2016. 04. 09-én 4 fővel vettünk részt Mernyén az ottani borversenyen. 4 arany, 2 ezüst 4 bronz 

minősítést értünk el. 

 

2016. 04. 14-én 4 fővel részt vettünk Szőlősgyörökben a megyei napilap, a Somogyi Hírlap és a Megyei 

Önkormányzat által szervezett Megyei Amatőr Borversenyen. 2 ezüst, 4 bronz minősítést értünk el. Ez 

a megye legnagyobb létszámú amatőr borversenye, ahol a hivatásos borászok bírálják az amatőrök 

borait. A profik is díjazták füredi borainkat. 

 

2016. 04. 16-án részt vettünk Csurgón, a Óvári Napok rendezvény keretében szerrvezett Borvásár 

rendezvényen. Kaposfüredi borokat kóstoltattunk a látogatókkal. 

 

2016. 04. 15.-17. között Egyesületünk csapata részt vett a Kaposfüredi Szőlpőhegy alatti Deseda tavon 

rendezett horgász versenyen. Sajnos helyezetlenek lettünk. 

 

2016. 05. 29-én részt vettünk a Desedai Horgászegyesület által rendezett Szezonnyitó 

Horgászversenyen A Horgászegyesülettel együttműködési megállapodásunk van, ennek keretében 

részt vettünk a szervezésben is, ulti versenyt és borkóstolót szerveztünk. 

A rendezvényen 59 tagunk és családtagjaik vettek részt. A főzőversenyen 1. helyezést, az ulti versenyen 

1.-2.-3. helyezést értünk el. 

A rendezvényen használtuk a NEA támogatásból vásárolt sátrakat, sörpadokat, főzési kellékeket 

(üstház, főzőüst, gázzsámoly, stb.). 

A rendezvényről fényképek megtalálhatóak a www.deseda.hu honlapon. 

 

2016. 05. 14-én önkéntes munkát szerveztünk, lekaszáltuk, rendbetettük a szőlőhegyre kivezető utat. 

18 tagunk serénykedett. 

 

2016. 05. 21-én önkéntes munkában rendbe tettük a Hegyerdő utcát. Kivágtuk a bozótot az út mindkét 

oldalán 3 mes szélességben, illetve lekaszáltuk a füvet. A munkában8 fő vett részt. krészt vettünk a 

Toponári Strandon megrendezett Roma Nap rendezvényen. 

 

2016. 05. 29-én részt vettünk a Desedai Horgászegyesület által rendezett Szezonnyitó 

Horgászversenyen A Horgászegyesülettel együttműködési megállapodásunk van, ennek keretében 

részt vettünk a szervezésben is, ulti versenyt és borkóstolót szerveztünk. 

http://www.deseda.hu/


A rendezvényen 59 tagunk és családtagjaik vettek részt. A főzőversenyen 1. helyezést, az ulti versenyen 

1.-2.-3. helyezést értünk el. 

A rendezvényen használtuk a NEA támogatásból vásárolt sátrakat, sörpadokat, főzési kellékeket 

(üstház, főzőüst, gázzsámoly, stb.). 

A rendezvényről fényképek megtalálhatóak a www.deseda.hu honlapon. 

 

 

2016. 06. 11-én segítséget nyújtottunk a Mernyei Hegyi Búcsú megrendezéséhez. A mernyei hegyi 

búcsún kb. 200 fő vett részt. 

 

2016. 07. 30-án a Mészáros Pincénél vendégül láttuk a FŐNIX Nagyasszonyok Egyesülete 14 fős 

küldöttségét. A tulajdonos, Mészáros Zoltán nyerte el a borversenyünkön a Nagyasszonyok bora 

különdíjat és hagyományainkhoz híven mindig annak pincéjénél fogadjuk a nagyasszonyokat, aki 

elnyeri a különdíjat. A két egyesület között együttműködési megállapodás van, az ilyen rendezvények 

is jók arra, hogy ápoljuk a barátságot. 

A nagyasszonyok részére borbemutatót tartottunk, illetve lepalackozhatták az ajándék borokat. 

 

2016. 08. 13-án nagy sikerrel megrendeztük a „Hegyi Búcsú” rendezvényünket. A nap folyamán kb, 200 

fő vett részt a programokon. Reggel 09. 00. órakor Hegyi Mise és Szőlő és Bor Áldással indult a program. 

Ezt követte a főzőverseny, amelyre 12 csapat nevezett. 

A Desedai Horgász Egyesület horgászversenyt rendezett a tagjaink számára, ezen 16 fő vett részt. 

A Pálinka Versenyre 34 nevezés érkezett. 

A Borversenyre 16 bort neveztek. 

Az ulti versenyen 12 fő vett részt. 

Délelőtt a gyermekek népi játékokat játszhattak, délután nagy sikere volt a gyermekek körében a póni 

lovagoltatásnak is. 

Az ügyességi játékok után este hegyi bállal zárult a program. 

 

2016. 08. 29-én részt vettünk a Kaposfüredi Káposztás Ételek Fesztiválján.  

 

2016. 09. 24-én részt vettünk a Kaposmérői Szüret rendezvényen. 

 

2016. 10. 16-án Birjánban részt vettünk a FŐNIX Somogyi Nagyasszonyok Egyesülete közgyűlésén. 

A rendezvényről képek találhatóak www.fonixnagyasszonyok.hu honlapon. 

 

http://www.deseda.hu/
http://www.fonixnagyasszonyok.hu/


2016. 11. 12-én rendeztük meg hagyományossá vált rendezvényünket, a borversenyeken induló 

tagjaink részére a libavacsorával egybekötött Márton Napi Újbor Kóstolót. A rendezvényen 15 

szőlősgazda hozta el az új borát, 32 mintát kóstoltunk meg. 

 

2016. 12. 26-án, Karácsony másnapján hagyományteremtő szándékkal Borszentelést tartottunk a 

Kaposfüredi templomban. 11 borosgazda hozott 3-3 palack bort, amit a plébános úr megszentelt. Az 

1.üveg bort összeöntöttünk és azzal megkínáltuk a misén részt vevőket, hogy az áldás rájuk is átszálljon. 

A 2. üveg bort elfogyasztottuk a családunkkal ebédhez, hogy az áldás a családunkra is átszálljon. A 3. 

üveg bort beletöltöttük a boros hordókba, hogy az áldás minden borunkra rászálljon. 

A településen széleskörű elismerést váltott ki, hogy őseink hagyományát felélesztettük. 

 

Ezen kívül a a NEA pályázati támogatás felhasználásával el tudtunk jutni más településeken zajló 

rendezvényekre, ahol borbemutatókon, borkóstolókon tudtuk népszerűsíteni az Egyesületet és Füredi 

Bort (Csurgó, Kaposvár, Balatonfüred stb.) 

Egyesületünk tagjai közül …. fő ……… óra önkéntes munkát végzett (Az Egyesületünk által működtetett 

Hegyőrség keretében a Szőlőhegy őrzése, a Hegyi Búcsú rendezvényünk lebonyolításában, a 

Szőlőhegyre kivezető út kaszálása, Hegyerdő utca kaszálása.) 

 

Ezen kívül még önkéntes munkával kétszer is elvégeztük a Szőlőhegyen a Kőkereszt utca és a Hegyerdő 

utca kátyúzását. 

 

 

 

A támogatott projekt kapcsán, vagy a támogatott szervezet esetében elért legfontosabb 

eredmények bemutatása: 

 

Egyesületünk tagjai közül 20 fő kb. 1500 óra önkéntes munkát végzett (Az Egyesületünk által 

működtetett Hegyőrség keretében a Szőlőhegy őrzése, a Hegyi Búcsú rendezvényünk 

lebonyolításában, a Szőlőhegyre kivezető út kaszálása, Hegyerdő utca kaszálása.) 

 

Ezen kívül még önkéntes munkával kétszer is elvégeztük a Szőlőhegyen a Kőkereszt utca és a Hegyerdő 

utca kátyúzását. 

Kaposvár-Kaposfüred 2017. május 26. 

 

                                                                                   Kurucz János 

                                                                                           elnök  


