
 

 

 

A « Spoznávajme sa navzájom /Lernen wir uns gegenseitig kennen / 

Ismerjük meg egymást » projektet az Európai Unió finanszírozta az  
„Európa a polgárokért” program keretében 

 

 

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés 

 

EURÓPA A 

POLGÁROKÉRT 



 

Részvétel: A projekt 834 fő találkozóját valósította meg, ebből 700 a helyi önkormányzat, Selice (Szlovákia), 67 Ács (Magyarország), 67 

pedig a Halászi Sportegyesület (Halászi - Magyarország) képviseletében.   
 
Helyszín/Dátumok: a találkozó Sókszelőce - Selice (Szlovákia) községben valósult meg 2015/09/11 és 2015/09/13 között. 

 
 
Részletes leírás: 
 
2015/09/11-én a találkozó résztvevői az ünnepélyes megnyitóra, egymás üdvözlésére és az addigi együttműködés megvitatására 

összpontosítottak.  
 
A délelőtti program a partnerek ünnepélyes fogadására irányult, melynek során a résztvevők a helyi óvodás és általános iskolás gyerekek 
fellépését tekintették meg. Az önkormányzati képviselők együttes ülésén áttekintették az addigi együttműködés eredményeit. A községben 
tett kirándulás nyugodt, baráti légkört teremtett az egyes partner önkormányzatoktól érkező résztvevők között. Új barátságok szü lettek, a 
régiek pedig megerősítésre kerültek. A program az első világháború kitörésének 100. évfordulójára való megemlékezést is tartalmazta, 
melynek során a résztvevők az elesett katonák emlékére koszorút helyeztek el a hősök emlékművénél. A délutáni műsor egyrészt a 
gyermekek munkáinak kiállítására és különböző sporteseményekre, másrészt uniós kérdésekre irányult, EU-s ismeretek terjesztése ill. az 
önkormányzatok  Európai Unióval kapcsolatos észrevételeinek megvitatása formájában. Az egyes közösségi témák során megvitatásra 
kerültek az EU-n belüli aktívabb polgári szerepvállalással kapcsolatos javaslatok. 
A zenés est baráti, nyugodt légkört teremtett. Kötetlen beszélgetésekre nyílt lehetőség a különböző partnerektől érkező résztvevők között, a 
hagyományok és európai témák szellemében. Megerősítésre kerültek nemcsak az önkormányzatok, hanem a civil társadalom képviselői 
közötti partnerségek, baráti kapcsolatok is. Az önkormányzati képviselők ülése során megvitatásra került nemcsak az eddigi 
együttműködés, hanem az EU-val mint egésszel kapcsolatos meglátások, észrevételek is. Szakmai előadók fejtették ki tudásukat és 
véleményüket az EU múltjával, jelenével, jelenlegi égető problémák lehetséges megoldásával kapcsolatban. A beszélgetések során 
lehetőség nyílt az aktívabb EU-s polgári szerepvállalást elősegítő javaslatok megvitatására, egy lehetséges jobb jövő építéséről való 
elmélkedésre a jövő generációi számára. Az este zenés, táncos fellépések jegyében telt, melynek során barátságok megerősítésére, 
kötetlen beszélgetésekre került sor. 
 
 
2015/09/12-én a találkozó résztvevői a népszokások, dalok, táncok és hagyományok bemutatásának, ápolásának szentelték figyelmüket 

 
A résztvevőket az egész második nap folyamán egy népi mesterségek és hagyományok szellemében összeállított program várta, melynek 
során mindkét partnerközség népi együttesei bemutatkoztak. A népi mesterségek vására megtekinthető volt az egész nap folyamán, 
melynek során bemutatásra kerültek az egyes partnerek nemzedékről nemzedékre hagyományozott kézműves mesterségei. A szereplők 
közvetve hangsúlyozták hagyományokkal szemben táplált büszkeségüket, amely biztosítja a népi hagyományok nemzedékről nemzedékre 
történő átadását, egyes közösségeken belüli bemutatását és népszerűsítését. A zene és a tánc csak tovább erősítette a népi mesterségek 
vásárának egész napon át tartó csodálatos élményét. A kreatív műhelyek lehetőséget nyújtottak a résztvevők számára saját kézügyességük 
kipróbálására is, melynek során tapasztalt kézművesek irányítása alatt emléktárgyakat készíthettek. A kiállítás során ismereteket szereztünk 
a hagyományos ruházattal, őseink által egykor használt munkaeszközökkel kapcsolatban. 
Különleges figyelmet fordítottunk a gyermekek számára, különféle sport-tevékenységek és kreatív játékok, foglalkozások formájában. A 
sport révén, a kreatív foglalkozások és játékok során új barátságok születtek, régiek kerültek megerősítésre a legfiatalabb generáció 
körében, nemzetiségtől függetlenül. A gyermekek bemutathatták készségeiket és képességeiket. A legfiatalabbak számára alkotóműhely állt 
rendelkezésre kreatív sarok formájában, mely a készségfejlesztést, kreativitást és a játékosságot szolgálta. 
A délutáni program az európai uniós tájékoztatás kérdésére irányult. Az EU történetével és sokszínűségével kapcsolatos alapvető 
információk mellett sor került az európai polgári jogokkal és kötelezettségekkel és az Európai Parlamenttel kapcsolatos ismeretek 
bővítésére is. Növeltük az egyes résztvevők európai uniós tudatosságát, állampolgári büszkeségét. A szakmai előadás során megnyílt 
előttük az európai állampolgárság előnyeinek világa. Az előadás során, az egyes tagállamok európai parlamenti választásokon való 
részvételének prezentálása szélesítette a résztvevők látókörét az választásokkal és az Európai Parlament működésével kapcsolatban. 
Az estét az egyes partnerek népi együtteseinek zenés előadásai töltötték ki, melynek jegyében bemutatásra kerültek az egyes nemzetek 
népművészeti hagyományai. Az este folyamán a partnertelepülések különböző korosztályokat felvonultató népi együttesei léptek fel, mely 
felébresztette a résztvevők érdeklődését, természetes közeget szolgáltatva a szórakozni vágyók számára, elősegítve a baráti kapcsolatok 
létesítését, erősítését. 
 
2015/09/13-án a találkozó résztvevői figyelmüket az önkéntesség fontosságára és az EU jövőjével kapcsolatos elmélkedésre fordították. 

Az utolsó nap délelőttjét elsősorban európai témák megvitatásának szentelték. Az Európa jövőjéről, az EU-n belüli szerepvállalás 
növeléséről szóló viták során az egyes résztvevők hangsúlyozták a közügyekben való aktív részvétel fontosságát. Emellett a gyermekek és 
fiatalok számára szervezett tevékenység során játékos formában közöltek ismereteket az egyes Európai uniós tagállamokkal kapcsolatban. 
Érdekes sportbemutatók formájában lehetőség nyílt a partner- önkormányzatok prezentálására is. 
A délután ismét szórakoztató sporttevékenységek és versenyek jegyében telt, melyek segítségével felszabadult, baráti légkör jött létre a 
partner önkormányzatok résztvevői között. A résztvevők testmozgással töltötték idejüket különböző sportversenyek formájában, amelyek a 
tudásalapú tevékenységek utáni kikapcsolódást szolgálták. A tevékenységek által megszilárdultak a már meglévő partnerségek és erősebb 
kötelékek jöttek létre a különböző korú és nemzetiségű résztvevők között. 

 
Fontosnak tartottuk, hogy az önkéntesség kérdéskörével is foglalkozzunk. Egyes tevékenységek ennek jegyében teltek, népszerűsítették az 
önkéntesség eszméjét, ill. vágyat ébresztettek a társadalmon belüli aktívabb szerepvállalás iránt, szélesítve a résztvevők önkéntességgel 
kapcsolatos látókörét.  
Az esti program célja a kölcsönös együttműködés és a baráti kapcsolatok megerősítése, továbbá a háromnapos rendezvénnyel kapcsolatos 
emléktárgyak létrehozása volt. A közös partnerségi szerződés aláírása új dimenziót nyitott meg a partnertelepülések számára. 

 

 

 


