
 
 

 

A « Civil kurázsi Európában » 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 lehetővé tette a találkozókat 55 állampolgár részvételével, akik közül 11-en Balan város 
(Románia), 11-en Sturovo város (Szlovákia), 11-en Jaroslaw város (Lengyelország), 11-en Letovice (Csehország) 
és 11-en Vinkovci (Horvátország) lakosai. 
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Balatonlelle, Magyarország volt, 2016/08/08 és 2016/08/14 között 
Részletes leírás: 
2016/08/08-án a projekt nyitónapján a téma „A Civil Kurázsi Európában” projekten belül – az ismerkedés volt.  A 
projekt nyitónapján Kőbánya alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket, (Kőbányán) és a szervezők bemutatták a 
projekt célját, tevékenységeit. Ezután a résztvevők a balatonlellei táborhelyre utaztak és a meghívottak lehetőséget 
kaptak a bemutatkozásra. A delegációk bemutatták településük jellemzőit, és ízelítőt adtak fejlesztési céljaikból. 
Elindult az eszmecsere, a települési adottságok közötti hasonlóságokról és különbségekről. Ezután a fiatalok és a 
felnőttek is ismerkedési játékokkal kerültek közelebb egymáshoz. 
2016/08/09-én a téma a Helyi problémák bemutatása volt. A bemutatók előzetes munka révén készültek el és 
feldolgozták az adott település legjelentősebb problémáit. Ezek után lehetőség nyílt kérdéseket feltenni a többi 
részvevőnek az adott problémák jellemzőiről. Ezután azok a meghívott települések, akik több probléma 
megjelenítését is elővezették, a szervezők kérésének megfelelően egyetlen olyan problématerületet választottak ki, 
amivel a projekt során részletesen foglalkozni kívánnak.  A következő problémák feldolgozását választották a 
települések küldöttei: Balánbánya- elvándorlás a munkalehetőségek hiánya miatt, Jaroslaw- a jelnyelvi 
kommunikáció alacsony ismertsége a településen, Letovice- fiatalkori devianciák káros következményei a városban, 
Párkány- városi kórház hiánya, Vinkovci- kerékpárutak hiánya a településen.  
2016/08/10-én a téma a helyi problémák feldolgozása volt. Először minden csoport egy partner csoporttal  
megbeszélte a probléma jellemzőit, majd a partnerek ötleteket adtak az adott probléma megoldásához. Ezeket az 
ötleteket a csoport elraktározta, majd félrevonult, hogy kidolgozza a bemutatóját. A bemutatónak 5 vázlatpontból 
kellett állnia, de bármilyen módszerrel készülhetett (ppt, tabló és jelenet, tabló és előadás stb). A vázlatpontok: A 
probléma bemutatása, a felmerült megoldási javaslatok, a választott megoldási javaslat és annak indoklása, a 
választott megoldás erősségei-gyengeségei, összegzés. 
2016/08/11-én a téma helyi problémákról készített bemutatók megjelenítése volt. Két csoport ppt prezentációt 
készített (Balánbánya és Párkány), a többiek jelenettel egybekötött előadást és tablón történő szemléltetést 
alkalmaztak (Jaroslaw, Letovice és Vinkovci). A megjelenítés egymást felváltva zajlott, a hallgatóság feladata az 
volt, hogy véleményezze az előadásmódot, a témaválasztást, illetve a megoldási javaslat esélyeit. Nagyon 
színvonalas produkciók születtek és a fiatalok konstruktív javaslatokat fogalmaztak meg a problémák megoldásairól. 
Ezen a napon került sor a kőbányai küldöttség fogadására, amelynek keretében a projekt résztvevői pólókat és 
Kőbányai kalendáriumokat kaptak a szervezőktől.   
2016/08/12-én a téma a bemutatók értékelése volt. A szakemberek összefoglalták a megoldási javaslatokra 
vonatkozó észrevételeiket és indokolt esetben változtatásokat szorgalmaztak. Néhány esetben hosszabb vita alakult 
ki a lehetőségekről, illetve a változtatások szükségességéről. A viták rendkívül termékenynek bizonyultak és 
többnyire kompromisszumos eredmények születtek.  
2016/08/13-án a téma a csoportok heti munkájának az értékelése volt. A csoportok tagjai között nagyon eredményes 
együttműködés alakult ki. Néhány fiatal vezérszerepet töltött be a munkaszervezésben és a kommunikációban, az 
ő szerepük a projekt sikerességében megkérdőjelezhetetlen volt. A többi fiatal is aktívan részt vett a projektben, 
viszont néhányan a nyelvi nehézségek miatt nehezebben tudták megértetni magukat. A projekt célját sikerült 
megvalósítanunk: a résztvevők körében erősítettük az állampolgári aktivitást, kialakítottuk a problémákra érzékeny 
gondolkodást és segítettük a problémák megoldására alkalmas komplex látásmód kialakítását.  
2016/08/14-én a résztvevők hazautaztak. 
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