
Kenyér túra a Dunán -  Első felhivás 
 
Kedves Barátaink, 

 
A Duna hállozat projektuma ’’ Ízek a Dunán, kenyér, bor gyógynövények’’ 2016 januárjában 
kezdődött és már most mint háromhónapos kisérleti projektum fungál, 11 ország a Dunai 
régióbol vesz részt,  civil szervezetek, iskolák, a kultúra szférából. A Duna menti közös 
fellépés révén szeretnénk motiválni a szervezeteket, erősiteni a baráti köteléket és az 
összetartozás érzékét. A folyamatban levő aktivitásokat a honlapunkon www.tastes-of-
danube.eu megtekintheti.  
 
A projektum nem tudományos kutatás, betekintést nyújt a mindennapi élte kultúrájának 
kükönböző oldalaira.  Ez azért lehetséges mert a Dunai országok hállozata, helyi és regiónális 
jellegű,  csoportok tudnak kenyeret sütni, kifejteni a mindennapi kenyérhasználat 
kultúráját vagy mint hagyományos témák a bor és a gyógynöványek használata 
különböző formába. A projektum futamideje egy év. 
 
A tavasz folyamán egy csoport az Ulmi szakaszon a Duna menti mottóval "Kenyér túra a 
Dunán helyszíni tevékenységet szervez, Duna cipókat, süteményeket  megoszt másokkal. A 
többi túrát dokumentálni kell a honlapon képekkel, hogy létre hozzunk egy ’’baráti köteléket a 
kenyéren keresztül’’.  
Jelen pillanatba a ’’ Kenyér túra a Dunán’’  ötletet fejlesztjük. Ez azt jelenti, hogy szeretnénk, 
késziteni egy "alap kenyér tésztát" és  "tésztaféleségeket" melyet közössen újra és újra 
megosztanánk. A recept meg lesz osztva a Duna menti országok között, kenyér lessz sütve és 
osztva a városokba és községekbe a barátság jelképeként, mely készitmények a  
kerékpárosok, gyalogosok, kocsisok illetve repülősök által lessz osztva. 
 
A Nemzetközi Duna Fesztivál Ulm / Neu-Ulm, július 7 és 11. lesz megtartva a projekt 
partnerekkel. Addig a teljes projektumot össze kell állitani, mert július 8–án egy szimpoziumra 
kerül sor a szakértökkel, a téma bemutatása és megvitatása, valamint egy elöadásokra kerül 
sor.  
 
Július 10-én a Herdbrücke hidnál  Ulmba   10:30-00:30 órakkor lessz megtartva egy nagy 
"Duna reggeli" a szlogen: "Oszd meg kenyeredet a Duna-szomszédokkal".  Ez a művelet 
világossá  kell hogy tegye, szeretnénk megismerni a szomszédainkat a Duna mentén, 
szeretnénk együtt élni és jelképessen kifejezni a sokféleséget az egységben, a békés és 
toleráns Európába.   
 
A projektumot  a Baden-Württembergi állam Alapitványa támogatja, a szponzorokkal és a 
megszervezet jótékonysági kampányok az Ulm Duna-hállozatba. 
 
Közelebbi információ és kapcsolatot: 
 
Carmen Stadelhofer /Marina Iser 
ILEU e.V./Danube-Networkers für Europe (DANET) e.V. 
Olgastraße 109 
89073 Ulm 
Tel: 0731-5026691 
Email: info@tastes-of-danube.eu, www.tastes-of-danube.eu 
 
 

 


