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Európa a polgárokért program
Testvérváros-alprogram
ADMINISZTRATív ADATOK:
Teljes név :
ECAS adatok:
PIC kód :
Polgármester/Elnök neve , e-mail címe,
telefonszáma:
A pályázatért felelö személy neve,
beosztása, telefonszáma, e-mail címe:
Eddig
beadott
Town
Twinning
(ezekből
pályázatok
száma
megvalósított):
A rendezvényen résztvevő saj át
lakosok száma:
A projektben közvetlenül résztvevők
száma
(szervezés,
lebonyolítás,
ro ramok k özrem ük öd ői) :

Program vagy
kezdeményezés

Molnár Levente polgármester
polgamlester@tuskevar.hu
+360630 348 2754
Molnár Levente polgármester
polgamlester@tuskevar.hu
+3606303482754

500
200

Az elmúlt 3 évben a pályázó által elnyert EU-s pályázatok listája
Szerzödés szám
Szerződö szervezet
Projekt címe

A jelenlegi projekt megvalósításához igényelt egyéb támogatások (EU-s és egyéb)
Adott program
Igényelt összeg
I

I
A szervezet tevéken

2. PARTNEREK ADATAI
Teljes név (az adott ország nyelvén is):
Ország:
PIC kód :
Weblap :
Település lakosainak száma:
Polgármester/Elnök neve, e-mail címe,
telefonszáma:
A pályázatért felelő személy neve,
beosztása, telefonszáma, e-maii címe:
Partnerségi viszony leírása (pl.
testvértelepülési),
megkötésénekllétrejöttének időpontja:
Cím:

l. Partner adatai
Nyárádremetei Polgármesteri Hivatal, Primaria Comunei Eremitu
Romania
www.eremitu.ro
3897
Magyari Péter, pe temlagyari(iV,gmail.com, 0040744623292
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Az elmúlt 3 évben a partner által eln yert EU-s pályázatok listája
Szerz őd ő szervezet
Projekt címe
Program vagy
Szerződés szám
kezdeményezés
Measure Town-twinning,
2014-1434/001-00 I
Europe for Citizens
Europa:istorie si valori
Strand 2- Demoerati c
comune
engagement and civic
participation
Ajelenlea időszakban igényelt egvéb támogatások (EU-s és egyéb)
Adott program
Igényelt összeg

A szervezet tevéken

I A partner szerepe a projektben:

Teljes név (az adott ország nyelvén is):
Ország:
PIC kód :
Weblap:
Település lakosainak száma:
Polgárme ster/ Elnők neve , e-maii címe,
telefonszáma:
A pályázatért felelő szem ély neve,
beo sztása, telefonsz áma, e-mail címe:
Partnerségi viszon y leírá sa (pl.
testvértelepülési),
me gkötésénekllétrejöttének időpontja:
Cím :

2. Partner adatai
Bős község - Obec Gabcikovo
Szlovákia - Slovensko
www. gabcikovo .sk
5083
FenesIván gabcikovo@nextra .sk,

tel.sz : +421 905310652

Fenes Iván polgármester

Községi hivatal B ős , Fő út 1039, irányító szám 930 05
- Obecny úrad Gab öíkovo, Hlavná 1039, 93005 Gab éíkovo

Az elmúlt 3 évben a partner által elnyert EU-s pályázatok listája
Szerz őd é s szám
Szerz őd ö szervezet
Projekt címe

Program vagy
kezdeményezés

Ajelenleg időszakban igényelt ezv éb támogatások (EU-s és egyéb)
Adott program
Igényelt ő s szeg

A szervezet tevéken

I A partner szerepe a pro,jektben:
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PROGRAM ADATOK
3. Jelen pályázat

időtartama

I

Erkezés napja (év, hó, nap)

Elutazás napja (év, hó, nap)

I
4. A meghívott résztvevők becsült megoszlása (a táblázat alapján):
(Kérjük, töltse ki valamennyi szervezetre: pályázó és partnerek)
Résztvevők

Szervezet!
Partner

önkormányzat

száma

neve

Ország

Megoszlás

Hátrány

k

korcsoportok

os

összl étszá

szerint

hel yzetű

ma

<30

30

>65

Tüskevár

Magyar

Község

ország

résztvev

Nők

Férfiak

ők

65
Pályázó

R észtvevő

célcsoportonként

90

480 205 130

460

445

905

Önkormányzat
Pl

Bős

Szlovákia

20

55

20

285

50

70

120

P2

Nyárádremete

Románia

15

35

5

5

35

25

60

Osszesen

1085

5. A projektet szervező személyek (szervezetek) hasonló projektek megvalósításában szerzett tapasztalata.
A pályázó által eddig megrendezett hasonló rendezvények száma, ezek gyakorisága.

6. A projekt hirdetésének, illetve az eredmények terjesztésének tervezett módja (sajtó, televízió, rádió,
kiadványok, internet stb.) az igénybe vehető médiák nevének felsorolásával
- abban az esetben, ha külön kiadvány, DVD/CD-ROM, vagy weboldal kerül el ő állításra az eseménn yel
kapcsolatban, akkor kérjük jelezni, hogy várhatóan ezek milyen fonnátummal , tartalommal, illetve
példányszámban kerülnek majd elő állít ásra .

A projekt népszerűsítését a www.tuskevar.hu honlapon keresztül is szeretnénk népszerűsíteni.
A lakosságot szórólap kiadvánnyal tájékoztatjuk,plakátokat helyezünk ki a környező
településeken, Veszprém megyei napilapban (Napló) közzétesszük. Járási szinten a
Devecseri Tv-ben riport formájában is népszerűsítjük. Az eredményekről a www.tuskevar.hu
honlapon, a megyei napilap ban és szórólapon számolunk be.

INTER GRANT Kft.
H-2 120 Dun akeszi Kádár utca 5.
Tel.: +36-30-943-9940
Web: www.intergra nt.hu
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I 7. A projekt címe: "Távol vagy de mégis közel"

8. A projekt célkitűzései (rövid- és hosszú távú)

"a mi világunk a mi méltóságunk, a mi j öv őnk" mottó indította el azt az elképzelést, hogy
megmutassuk más településeknek is a mi világunkat. A korosztályok közötti különbségek
áthidalására évekkel ezelőtt elkezdtünk olyan rendezvényeket szervezni, projekteket kitalálni,
amelyek előkészítésénél, lebonyolításánál minél nagyobb számú résztvevőre van szükség.
Rendezvényeinken a hagyományőrzés és annak kiszélesítése kiemelkedő fontosságú. A
Tüskevár Jövőjéért Egyesület teljesen felszerelt jurtasátra indította el a folyamatot. Nem
passzív szemlélők, hanem aktív formálók lettek a résztvevők a rendezvényeken. Interaktív
órákon, bemutatókon ismerkednek a látogatók a múltunkkal, kisgyermekkortól egészen az
idősebb korosztályig.
Tüskevár község lakosságának példaértékű kulturális, társasági életét minél nagyobb körben
szeretnénk megismertetni. A szeretet, bizalom, becsület értéke, egymás segítése,a közösségi
élet szorosabbá tétele a célunk.
Szeretnénk lehetöséget biztosítani a polgároknak, hogy közreműködjenek és részt vegyenek
egy demokratikus és a világra nyitott Európa építésében, melyet kulturális, művészeti ,
környezeti, gasztronómiai értékeinek sokszínűsége gazdagít és fog össze - így fejlesztve az
Európai Unió polgárságát.

9. A projekt várható eredményei és ezek fenntartásának tervezett m édjai

Az ismerkedések, más kultúrák megismerése során szélesedik a polgárok látóköre,
nyitottabbá, befogadóbbá válnak az új élmények hatására. A közös programok, élmények,
beszélgetések, utazások lehetőséget kínálnak azon polgárok számára is, akik eddig nem
érdeklődtek a közösségi élet és az Európai Unió országai iránt.
Európához való tartozás, Európa jövőjéről való közös gondolkodás megismertetése minél
szélesebb körben.
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10. A projekt megvalósításának részletes napi programja (nap, óra)
Program:
7, l!l
Jó reggelt Tüskevár! - Zenés ébre sztő!
- kistraktorral , motorokkal, terepjárókkal
Begyújtunk az üstök alá, - főzés kezdete
9, @.
Helyi és tájételek készíté se
lO,UJ.
Friss ítő párakapu a hőség ellen
Agyagozás,korongozás
Közősen felállítjuk a jurtasátrat
Magyar jurta sátor bemutatása, tüskevári jurtáskodás
Arcfestés , Csillám tetovál ás
Bőrékszerek , bőrdíszek készítése
Trambulin, óriás csúszda, kis csúszdás ugráló
Mobil kalandpark-kicsiknek
Vérnyomás és vércukorrnérés
Íjászat - lövészverseny
Népi ügyess égi játékok
Vízivilág, légvár
Óriásbox, hordó döngetés
Air· Hockey
Kötele s bungee trambulin
Pedálos gokartok és Balansz bike - verseny
Lufibohóc
Lökd meg a kecskét-verseny (egész nap)
Sace/kb .-verseny (egész nap)
T ócsis ütés, keszeg sütés
10, l!l.... Tüskevár-Kerta gyerekfoci m érk őzés

13,Ji..-14,lfl
14,Ji..-15,UJ.
15,u.P...16,lfl
16,JL17,lfl
17,Ji..-18,lfl
18,Ji..-19,lfl
19,Ji..-20,lfl
20,iLU,li
21,1L22,lfl
22,lfl

" Has nem marad üresen" - EB ÉD
Helyi "séfek" kóstoltatnak
Kurázsi Táncegyüttes bemutatója
Western lovasbemutató
"Mókus" Európa hírű Streetfighter showja
Megyer Sarja hagyományőrző lovasbemutató
Templomon innen- Templomon túliak focimeccse
Malacfogó verseny- felnőtteknek
Eredményhirdetés
Orfeum Vándorszínpad operett előadása
Tüze s táltosok bemutatója
"Ereszd el a hajarnat" - Flipper együttes zenél

A nap folyam án a Kol ont ár és környéke VASKACSA OFF ROAD SE terepjárósai autózt atj ák az
Egész nap büfé , lángo s, hurka-kolbász, kürtös ka lács, vatt acukor, fag yi, popcorn.
A gyerekekne k ingyenes ü d í t ő !
A programok ingyenesek, a Játs zótéren és a Sportpályán zajlan ak.
Kivetit ön láthatóak lesznek az elmúlt év legjobb pillanatai.

érdekl őd őket.

I NTER GRAN T Kft.
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ll. A projekt szempontjából fontosnak ítélt egyéb információk

A Tüskevár Jövőj éért Egyesület az idei évben 15 éves. Aktívan támogatja a rendez vényeket
(pénzbeli), a jurta sátorra sikeresen pályázott. Szorosan együttműködik az önkormányzattal.
Éves, közös rendezvények, programok: Éjszakai túra, Somlói szemétszedés, Falunap,"Itthon
vagy, Magyarország szeretlek", Mikulás , Karácsonyi ünnepség.
A Tüskevári Polgárőr Egyesület szorosan együttműködik az önkormányzattal, a rendőrséggel
és a Tüskevár Jövőjéért Egyesülettel.
A nyugdíjas klub 18 fővel működik , kirándulásokat, olvasóesteket szerveznek. A község
társadalmi életében fontos szerepet töltenek be.

