
 
 

 

A «Active cooperation for the future» projektet az Európai Unió 
finanszírozta az  

„Európa a polgárokért” program keretében 

 

 

Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan  

„Testvérvárosok polgárainak találkozói”  
 
Részvétel: a projekt lehetıvé tette a találkozókat 174 állampolgár részvételével, akik közül  
12 fı Brzesko, város/település (Lengyelország ), 17 fı Budapest XIII. Kerület, város/település (Magyarország ), 17 
fı Százhalombatta, város/település (Magyarország ), 52 fı Szikszó város/település (Magyarország ), 24 fı 
Mezıberény város/település (Magyarország ), 18 fı Tata város/település (Magyarország ), 17 fı Sümeg 
város/település (Magyarország ), 17 fı Csopak város/település (Magyarország ) lakosai 
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Szováta város (Románia ) volt, 07/06/2013  és  10/06/2013 között 
Részletes leírás:  
Aktív együttmőködés a közös jövıért címmel szervezett testvérvárosi találkozót Szováta önkormányzata, amihez pályázat útján nyert 
támogatást uniós forrásokból. Az Európai Bizottság megbízásából az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hirdette 
meg az Aktív Polgárokat Európának címő programot, ami az Európa a polgárokért keretprogram része. Ezen belül a Testvérvárosok 
Polgárainak találkozója alprogramra adott le pályázatot az Önkormányzat, sikeresen elnyerve azt hívhatta meg testvértelepüléseinek 
lakosait egy tematikus találkozóra. A találkozó céljai elsısorban a kapcsolatépítés: lehetıséget adni városunk lakosai és 
testvértelepüléseink lakosai számára, hogy földrajzi és nyelvi akadályokat leküzdve találkozhassanak és megismerkedhessenek egymással, 
egymás mindennapi életével, gondjaival és örömeivel, hagyományaival és terveivel.  
A projekt elemeiben kapcsolódik az elızı évben szervezett találkozóhoz, amit az aktív idıskor jegyében szerveztünk ugyancsak valamennyi 
testvértelepülésünk bevonásával, részvételével.  Idei találkozónk tematikája a fiatalokkal és szervezeteikkel, a fiatalok közösségi 
szerepvállalásával, a fiatalok különbözı társadalmi csoportok és rétegek közötti kapcsolatokkal foglalkozott, ezen belül is kiemelten az idıs 
korosztály tagjaival, csoportjaival, szervezeteivel.  
Az eseményre 2013. június 7 - 10 közötti idıszakban került sor, összesen 200-nál is több résztvevıvel. Ezek közül 162 magyarországi és 
12 lengyelországi résztvevıt köszönthettünk: hivatalos küldöttségeket (27 személy) és a szakmai eseményekre meghívottakat (133 fiatal és 
idıskorú személyt) Külön színfoltja volt rendezvényünknek a mezıberényi nagycsaládosok szervezete részérıl érkezı nagy-családok és a 
szikszói idıscsoport, akik szép népdalokkal örvendeztették meg a résztvevıket.  
A szakmai rendezvényeket a CARITAS családsegítı szolgálat szakemberei vezetésével zajlottak, azok sikeréhez közvetlen és aktív módon 
járultak hozzá a helybeli célcsoportok a Szovátai Ifjúsági Szerveszet önkéntesei, a szovátai Szép korúak Szeretet csoportjának tagjai is. A 
kedvezményezett csoportok részt vettek a rendezvények elıkészítésében, azok lebonyolító és utómunkálataiban, kiértékelésében és 
kulcsszerepük van a projekt eredményeinek hasznosításában is.  
Az események programja tömören összefoglalva:  
1. nap érkezés, elszállásolás, vacsora illetve ismerkedés és városnézés;  
2. nap a szakmai rendezvények kaptak nagyobb hangsúlyt: bemutató elıadásokat láthattunk, a csapatok kiscsoportos mőhelymunkában 
vettek részt, közösen ebédeltek és terepgyakorlatot végeztek, amit kiértékelı és díjazás követett. Egy kulturális esemény, komolyzene 
koncert és közös vacsora zárta a napot.  
3. nap a helybeli fiatalok és idısek mutatták be Szováta várost és környékét a vendégeknek rövid kirándulások keretében.  
4. nap búcsúzkodás és elutazás  
A projekt konkrét eredménye az ismerkedés kapcsolatteremtés és tapasztalatcsere illetve tudás-átadás. A szakmai beszámoló alkalmával 
különbözı települések képviselıi beszéltek a települések, közösségük helyzetérıl, ezen belül az ifjúság helyzetérıl, munkásságáról, 
programjaikról, tevékenységeikrıl. Érdekes és figyelemfelkeltı volt Sümeg város bemutatkozása. Sok érdekes, tanulságos esetet, helyzetet 
láthattunk ezek közül néhányat említek: Budapest XIII. Kerületbıl érkezı fiatal, 16-17 éves diáklányok bemutatták a halmozottan sérült 
gyerekekkel közösen szervezett programjukat. Tanulságos tapasztalat volt az ahogyan beszéltek és viszonyultak a közös programhoz, a 
gyerekekhez illetve az Eurosuli programról amin részt vettek. Elıadásukat harmonikusan kiegészítette a Kerületbıl érkezett szép korúak 
képviselıjének elıadása, ami részletezte  a csoport életét és bemutatta a korosztályok közötti kapcsolatok több szép példáját. Átfogó és 
részletes bemutatót tartott a mezıberényi alpolgármester asszony, szakmailag tanulságos és profi elıadást a szikszói szociális szolgáltató 
központ négy képviselıje. A lengyelországi Brzeskóbol érkezet vendégeknek több tolmács is fordította az elıadásokat illetve az ı 
bemutatójukat, amit a többi elıadáshoz hasonlóan vetített képes elıadással kötöttek egybe, lebilincselı és érdekes volt, részletesen 
ismertette mindazokat a szép hagyománnyal rendelkezı mozgalmakat, szervezeteket, amelyben a fiatalok részt vehetnek, kialakítva és 
fejlesztve többek között a közösségi szellemet is. A házigazda szerepet is betöltı Szovátai Ifjúsági szervezet és a CARITAS családsegítı 
szolgálat elıadása, bemutatója zárta az elsı szakaszt. Köszönet a tartalmas és tanulságos bemutatókért.  
A további szakmai programok részleteirıl a CARIATS szakemberi külön írásba számolnak be. Ismételten megköszönjük nekik a profi 
levezetést, a SzISz. Önkénteseinek az önzetlen munkát és segítségek. Ugyancsak köszönetet mondunk mindazoknak, akik a vendégek 
fogadásában, ellátásába, kíséretében, a szervezett programok megvalósításában részt vettek. Továbbá ezúton is köszönjük a testvér 
települések Önkormányzatainak és polgárainak, képviseleteinek, csoportjainak, hogy vállalták az utazással járó fáradalmakat, 
nehézségeket, megtiszteltek jelenlétükkel, aktív és lelkes részvételükkel hozzájárultak a szakmai rendezvények sikeréhez.  
08-09/06/2013-án/én a téma: az „Aktív együttmőködés, a közös jövıért” címmel szervezett szakmai program volt. Ennek keretében zajlott a 
csapatok bemutatkozása, az ifjúság szerepe és szervezeteik szerepvállalása a közösségek életében, együttmőködésük a helyi társadalmi 
csoportokkal különösképpen az idıs személyekkel és azok szervezetivel.  

EURÓPA A 
POLGÁROKÉRT  



Az 1. alprogram, 1.2. pályázati típusra vonatkozóan  „Testvérvárosok hálózatának kialakítása" 
a 2. alprogram, 2.3. pályázati típusra vonatkozóan „Civil társadalmi szervezetek által 

kezdeményezett projektek támogatása"  

a 4. alprogramra vonatkozóan – „Aktív Európai Emlék ezés"  

…  eseményt valósítottak meg e projekt keretében: 

 

1. esemény  
Részvétel:  a projekt lehetıvé tette a találkozókat … állampolgár részvételével, akik közül … … város/település 
(ország ),  … … város/település (ország ) stb. lakosai. 

Helyszín/Dátumok : az esemény helyszíne … (város/település, ország ) volt, éé/hh/nnnn és éé/hh/nnnn között 

Részletes leírás: az esemény témája … volt. 

 

2. esemény  
Részvétel:  a projekt lehetıvé tette a találkozókat … állampolgár részvételével, akik közül … … város/település 
(ország ),  … … város/település (ország ) stb. lakosai. 

Helyszín/Dátumok : az esemény helyszíne … (város/település, ország ) volt, éé/hh/nnnn és éé/hh/nnnn között 

Részletes leírás: az esemény témája … volt. 

 

3. esemény  
Részvétel:  a projekt lehetıvé tette a találkozókat … állampolgár részvételével, akik közül … … város/település 
(ország ),  … … város/település (ország ) stb. lakosai. 

Helyszín/Dátumok : az esemény helyszíne … (város/település, ország ) volt, éé/hh/nnnn és éé/hh/nnnn között 

Részletes leírás: az esemény témája … volt. 

 

4., 5., stb esemény.  

 

 


