
 

 

 

A « Stretnutie aktívnych občanov EU v Sikeničke / Európa aktív 
polgárainak találkozója» c. projektet az Európai Unió finanszírozta az  

„Európa a polgárokért” program keretében 

 

 

 „Testvérvárosok polgárainak találkozói” 
 

Részvétel: A projekt lehetővé tette a találkozókat összesen 3500 állampolgár részvételével, akik közül 3310 
személy Sikenička/Kisgyarmat község és szomszéd településeiről valók, 45 személy Borszék városból (RO), 45 
személy Vámosmikola községből (HU), 88 személy Sob városból (HU), 20 személy Łącko városból (PL) és 190 
személy Helemba községből (SK). 
 
Helyszín/Dátumok: A találkozó helyszíne Sikenička/Kisgyarmat Község (SZK) volt, 05/06/2013 és 06/06/2013 
között. 
 
Részletes leírás 
A projekt fő tevékenységei voltak: 
 
2013/06/05-én a téma az 1. számú aktivitás lebonyolítása volt. 
Szeminárium A Partnerség Egyűttműködési Stratégiájának kidolgozása a 2013-2016 időszakra. A hat partner 
önkormányzat szakelőadói öt hónap alatt javaslatokat dolgoztak ki a stratégiai dokumentum megfogalmazásához. 
A szeminárium eredményeként a partnerközségek képviselöi-vezetői elfogadták-aláírták ezen fejlesztési 
dokumentumot. A nap további részében az egymás megismerése illetve a szórakoztató programon való részvétel 
valósult meg. 
 
2013/06/06-án a téma a 2, 3, 4 számú aktivitások lebonyolítása volt. 
A 2. számú tevékenység: Interaktív workshopok az EU-ról 
Végrehajtási módszer: A tevékenységek animátorai iskolai oktatók és fiatalok voltak a 6 partner város/falu-ból, 
összesen 28 fő. A fesztivál területén spontán módon EU-s promóciós anyagokat osztottak szét a nagyközönség 
tagjainak és meghívták őket az alkotóműhelyek sátrába. Itt az EU-s célok, programok és szimbólumok 
természetes anyagokból való elkészítésével foglalatoskodtak. Ez a tevékenység hozzájárult az aktív 
állampolgárság erősítéséhez. Ezt egészítette ki az a lehetőség, hogy a résztvevők konzultálhattak egy profi 
projektmenedzserrel aki "jó példa/gyakorlat" – ként bemutatott több sikeresen megvalósított projektet. Mindezt 
gazdagították azok a szórakoztató tevékenységek, játékok, amelyek a gyermekek számára voltak megszervezve. 
Ezeken a tevékenységeken összesen 550 fő vett részt. 
 
A 3. számú tevékenység: A partner községek multikulturális fesztiválja volt. 
Bemutatkoztak partnerközségeink kulturális gyermek, ifjúsági és felnőtt csoportjai. A program keretében 15 hazai 
és 6 vendég kórus, tánccsoport, zenekar összesen 180 előadója 3500 néző jelenlétében mutatta be kulturális 
értékeinket. A fesztivál ideje alatt került sor kiegészítő programként a pörkölt és gulyás főző versenyre. 
 
A 4. számú tevékenység - kiállítás címe: "2013 Az Európai polgárság Éve”. A szervező csapat 6 partner községből 
az elmúlt hat hónapban folyamán készítette a községe polgárainak aktivitásait jellemző kiállítási anyagokat. A 
kiállításon tehát minden egyes partner önkormányzat elhelyezett egy információs táblát amely a község 
történelmét, lakosainak életét, mutatja be. Mindemellett sokféle értékes tárgyi, népi mesterségek illetve kézimunka 
is kiállításra került. A látogatók számára az animátorok részletes információkkal is szolgáltak az egyes kiállított 
tárgyakkal kapcsolatosan. Ez a kiállítás be lesz bemutatva a többi partner községben is. Kiállítást a két nap 
folyamán összesen mintegy 3500 ember látta. 
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