
Az « Új szomszéd érkezik, avagy Áttelepítések Európája - múlt, jelen és
jövendő» projektet az Európai Unió finanszírozta az 

„Európa a polgárokért” program keretében

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel:  a  projekt  lehetővé  tette  a  találkozókat  90  állampolgár  részvételével,  akik  közül  36  Fót  város
(Magyarország),   17  Aldebrő  község  (Magyarország),  23  Tápiószentmárton  község  (Magyarország)  14
Nemesócsa  község  (Szlovákia)  lakosai.  A  külföldi  résztvevőkön  kívül  a  szervezett  programoknak  direkt
résztvevője volt 63 balavásári lakós és indirekt módon érintett volt további 1.500 személy. 

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Balavásár, Románia volt, 03/08/2017  és 07/08/2017 között

Részletes leírás:

03/06/2017-án a téma A külföldi vendégek fogadása volt.

04/06/2017-én a téma Európai betelepítések volt.

05/06/2017-én a téma Kirándulás - Nemzetiségek kavalkádja Segesváron volt.

06/06/2017-án a téma Európa jövője a terrorizmus árnyékában és kulturális program volt.

07/06/2017-én a téma Következtetések volt.

2. ág, 2.2 "Városok hálózatai" intézkedés

2. ág, 2.3 "Civil társadalmi projektek" intézkedés

1. ág, "Európai emlékezés" intézkedés

6  eseményt valósítottak meg e projekt keretében:

1. esemény

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 90 állampolgár részvételével, akik közül 36 Fót város
(Magyarország),  17 Aldebrő község (Magyarország), 23 Tápiószentmárton község (Magyarország) 14
Nemesócsa község (Szlovákia) lakosai. A külföldi résztvevőkön kívül a program direkt résztvevője volt 63
balavásári lakós

Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Balavásár, Románia volt, 03/06/2017-én.

Részletes leírás: az esemény témája a vendégek érkezése, fogadása és elszállásolása valamint a 
közös vacsora, ismerkedés, programpontok átbeszélése volt. 

2. esemény

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 90 állampolgár részvételével, akik közül 36 Fót város
(Magyarország),  17 Aldebrő község (Magyarország), 23 Tápiószentmárton község (Magyarország) 14
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Nemesócsa község (Szlovákia) lakosai. A külföldi résztvevőkön kívül a program direkt résztvevője volt 63
balavásári lakós

Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Balavásár, Románia volt, 04/06/2017-én.

Részletes leírás: az esemény témája az Európai betelepítések - Előadások, kerekasztal-beszélgetés és
vita-fórum volt, melynek keretében a következő eseményekre kerül sor: a program hivatalos megnyitója,
ünnepi  beszédek,   sajtótájékoztató,   az  Európa  a  polgárokért  program  bemutatása,   a  részt  vevő
települések bemutatkozása,  Szénaverős - A betelepítések múltja – Előadás, Kerekasztal-beszélgetés a
testvértelepülések  tapasztalatairól  a  nemzetiségek  együttélésének  a  témájában,  előadás  az  európai
bevándorlási válságról, vita a bevándorlási hullámról, a közös színesebb jövő előrevetítése.

3. esemény

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 90 állampolgár részvételével, akik közül 36 Fót város
(Magyarország),  17 Aldebrő község (Magyarország), 23 Tápiószentmárton község (Magyarország) 14
Nemesócsa község (Szlovákia) lakosai. A külföldi résztvevőkön kívül a program direkt résztvevője volt 63
balavásári lakós

Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Segesvár, Románia volt, 05/06/2017-én.

Részletes leírás: az esemény témája Kirándulás - Nemzetiségek kavalkádja Segesváron volt, melynek
keretében a következő programpontokra került sor: látogatás a helyi evangélikus közösségnél, látogatás
a  helyi  ortodox  közösségnél,  a  római  katolikus  közösség  meglátogatása,  kerekasztal  beszélgetés  a
római katolikus plébánián a nemzetiségek és a különböző vallási felekezetek együttéléséről,  ennek a
jelenségnek  a  múltjáról,  jelenéről  és  jövőjéről,  látogatás  a  középkori  várban,  múzeumban  és  az
óvárosban, Segesvár épített örökségének megtekintése. 

4. esemény

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 90 állampolgár részvételével, akik közül 36 Fót város
(Magyarország),  17 Aldebrő község (Magyarország), 23 Tápiószentmárton község (Magyarország) 14
Nemesócsa község (Szlovákia) lakosai. A külföldi résztvevőkön kívül a program direkt résztvevője volt 63
balavásári lakós.

Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Balavásár, Románia volt, 06/06/2017-én.

Részletes leírás: az esemény témája Európa jövője a terrorizmus árnyékában - előadás és kerekasztal-
beszélgetés volt, melynek keretében előadássorozatra és kerekasztal-beszélgetésekre került sor a helyi
politikai élet résztvevőivel a következő témák érintésével: Euro-szkepticizmus - jogosak-e az aggodalmak
a terror-támadások fényében?, Helyi  projektek - milyen előnyökkel jár az Európai Uniós tagság helyi
szinten?, Választás 2019 - mik a kilátások és miért fontos szavazni? és Mindezek után - jó nekünk az
EU-ban?

5. esemény

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 90 állampolgár részvételével, akik közül 36 Fót város
(Magyarország),  17 Aldebrő község (Magyarország), 23 Tápiószentmárton község (Magyarország) 14
Nemesócsa község (Szlovákia) lakosai. A külföldi résztvevőkön kívül a program direkt résztvevője volt 63
balavásári lakós és indirekt módon érintett volt további 1.500 személy.

Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Balavásár, Románia volt, 06/06/2017-én.

Részletes  leírás:  az  esemény  témája  a  kulturális  program  volt,  melynek  keretében  szabadtéri
programokra került sor Balavásár község főterén: kézműves foglalkozások és vásár, sportvetélkedők,
néptánc- és népzene-előadások, a testvértelepülések által összeállított kulturális program bemutatása,
kulináris verseny, könnyűzenei koncert.

6. esemény

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 90 állampolgár részvételével, akik közül 36 Fót város
(Magyarország),  17 Aldebrő község (Magyarország), 23 Tápiószentmárton község (Magyarország) 14
Nemesócsa község (Szlovákia) lakosai.
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Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Balavásár, Románia volt, 07/06/2017-én.

Részletes  leírás:  az esemény  témája  a  következtetések  levonása  volt  a  következő tevékenységek
keretében: a projekt  kiértékelése, kérdőívek kitöltése az erre vállalkozó külföldi  vendégek részéről,  a
rendezvénysorozat  lezárása,  búcsú  a  meghívottaktól,  a  külföldi  testvértelepülések  küldöttjeinek
hazautazása,  a rendezvénysorozat  következtetéseinek megfogalmazása,  a  kérdőívek  kiértékelése  (a
helyi szervezők részéről). 
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