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PÁLYÁZATI ADATBEKÉRŐ 
Európa a polgárokért program 

Városok hálózata 
 

ADMINISZTRATÍV ADATOK: 
 

 1. Pályázó adatai 
Teljes név: Tüskevár Község Önkormányzat 
ECAS adatok: Azonosító: Jelszó:  
PIC kód:  
Polgármester/Elnök neve, e-mail címe, 
telefonszáma: 

Molnár Levente polgármester 
polgarmester@tuskevar.hu 
+360630 348 2754 

A pályázatért felelő személy neve, 
beosztása, telefonszáma, e-mail címe:  

Molnár Levente polgármester 
polgarmester@tuskevar.hu 
+360630 348 2754 

Eddig beadott Town Twinning 
pályázatok száma (ezekből 
megvalósított): 

 

A rendezvényen résztvevő saját 
lakosok száma: 

500 

A projektben közvetlenül résztvevők 
száma (szervezés, lebonyolítás, 
programok közreműködői): 

300 

 
Az elmúlt 3 évben a pályázó által elnyert EU-s pályázatok listája 

Program vagy 
kezdeményezés 

Szerződés szám Szerződő szervezet Projekt címe 

    
 

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

  
 

A szervezet tevékenysége, főbb partnerei (amennyiben nem önkormányzat) 
 
 

2. PARTNEREK ADATAI 
 
 1. Partner adatai 
Teljes név (az adott ország nyelvén is): Nyárádremetei Polgármesteri Hivatal, Primăria Comunei Eremitu 
Ország: Romania 
PIC kód:  
Weblap: www.eremitu.ro 
Település lakosainak száma:  3897 
Polgármester/Elnök neve, e-mail címe, 
telefonszáma: 

Magyari Péter, petermagyari@gmail.com, 0040744623292 

A pályázatért felelő személy neve, 
beosztása, telefonszáma, e-mail címe:  

Magyari Péter, petermagyari@gmail.com, 0040744623292 

Partnerségi viszony leírása (pl. 
testvértelepülési), 
megkötésének/létrejöttének időpontja: 

Testvértelepülés,2015.08. 01. 
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Az elmúlt 3 évben a partner által elnyert EU-s pályázatok listája 

Program vagy 
kezdeményezés 

Szerződés szám Szerződő szervezet Projekt címe 

Measure Town-twinning, 
Strand 2- Democratic 
engagement and civic 
participation 

2014-1434/001-001 Europe for Citizens Europa:istorie si valori 
comune 

 
A jelenleg időszakban igényelt egyéb támogatások (EU-s és egyéb) 

Adott program Igényelt összeg 
  
  
A szervezet tevékenysége, főbb partnerei (amennyiben nem önkormányzat): 
 
 
A partner szerepe a projektben: 

 
 
 2. Partner adatai 
Teljes név (az adott ország nyelvén is): Bős község   -  Obec Gabčíkovo 
Ország: Szlovákia     -   Slovensko 
PIC kód:  
Weblap: www. gabcikovo.sk 
Település lakosainak száma:  5083 
Polgármester/Elnök neve, e-mail címe, 
telefonszáma: 

Fenes Iván     gabcikovo@nextra.sk,     tel.sz: +421 905310652 
 

A pályázatért felelő személy neve, 
beosztása, telefonszáma, e-mail címe:  

Fenes Iván     gabcikovo@nextra.sk,     tel.sz: +421 905310652 
 

Partnerségi viszony leírása (pl. 
testvértelepülési), 
megkötésének/létrejöttének időpontja: 

Testvértelepülés 2015.08.01. 

Cím:  Községi hivatal Bős, Fő út 1039, irányító szám 930 05 
 – Obecný úrad Gabčíkovo, Hlavná 1039,  930 05 Gabčíkovo 

 
Az elmúlt 3 évben a partner által elnyert EU-s pályázatok listája 

Program vagy 
kezdeményezés 

Szerződés szám Szerződő szervezet Projekt címe 

    
A jelenleg időszakban igényelt egyéb támogatások (EU-s és egyéb) 

Adott program Igényelt összeg 
  
  
A szervezet tevékenysége, főbb partnerei (amennyiben nem önkormányzat): 
 
 
A partner szerepe a projektben: 

 
 
 3. Partner adatai 
Teljes név (az adott ország nyelvén is): Helyi Közösség Csente  , Čentiba 
Ország: Szlovénia, Slovenija 
PIC kód:  
Weblap:  
Település lakosainak száma:  756 
Polgármester/Elnök neve, e-mail címe, Kolenko Branko polgármester  Tel.szám:+38631888183 
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telefonszáma: branko.kolenko@gmail.com 
A pályázatért felelő személy neve, 
beosztása, telefonszáma, e-mail címe:  

Simon Mónika ,  Tel.szám:+38651382377  
moni.simon.3@gmail.com 
 

Cím:  9220 Csente,Fő u.92. 
Partnerségi viszony leírása (pl. 
testvértelepülési), 
megkötésének/létrejöttének időpontja: 

 

 
 4. Partner adatai 
Teljes név (az adott ország nyelvén is): Vörösmart / Zmajevac / 
Ország: Horvátország / Republika Hrvatska 
PIC kód:  
Weblap: Www. Općina kneževi vinogradi 
Település lakosainak száma:  870 
Polgármester/Elnök neve, e-mail címe, 
telefonszáma: 

Bisztrican Hajnalka / bisztrican.hajnalka@freemail.hu  
tel:00385995749481 

A pályázatért felelő személy neve, 
beosztása, telefonszáma, e-mail címe:  

Bisztrican Hajnalka / bisztrican.hajnalka@freemail.hu  
tel: 00385995749481 

Partnerségi viszony leírása (pl. 
testvértelepülési), 
megkötésének/létrejöttének időpontja: 

Testvértelepülés  

 
 

Az elmúlt 3 évben a partner által elnyert EU-s pályázatok listája 
Program vagy 
kezdeményezés 

Szerződés szám Szerződő szervezet Projekt címe 

    
A jelenleg időszakban igényelt egyéb támogatások (EU-s és egyéb) 

Adott program Igényelt összeg 
  
  
A szervezet tevékenysége, főbb partnerei (amennyiben nem önkormányzat): 
 
 
A partner szerepe a projektben: 

 
 
PROGRAM ADATOK  
 

3. Jelen pályázat időtartama 
Projekt kezdete (év, hó, nap) Projekt befejezése (év, hó, nap) 

2017.08.04. 2017.08.06. 
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4. A meghívott résztvevők becsült megoszlása ESEMÉNYENKÉNT (a táblázat alapján): 
(Kérjük, töltse ki valamennyi szervezetre: pályázó és partnerek. Több esemény vagy partner esetén a 

táblázatok plusz sorokkal kiegészíthetők, illetve egymás alá másolhatók) 

1 ESEMÉNY 2017.08.04.-08.06. 

 Szervezet/ 

önkormányzat  

neve 

 Résztvevők célcsoportonként Résztvevők 

összlétszáma Partn

er 

száma 

Ország Megoszlás 

korcsoportok 

szerint 

Hátrányos 

helyzetű 

résztvevő

k 

  

 <30 30-

65 

>65 Nők Férfiak 

Pályá

zó 

Tüskevár 

Község 

Önkormányzat 

Magyar-

ország 

90 48

0 

20

0 

130 480 420 900 

P1 Bős Szlováki

a 

5 20 5 15 27 18 45 

P2 Nyárádremete Románi

a 

5 10 5 10 16 14 30 

P3 Csente Szlovéni

a 

10 20 5 10 23 22 45 

P4 Vörösmart Horváto

rszág 

5 12 7 6 15 15 30 

Összesen       1050 

 
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 előállításra az eseménnyel 
kapcsolatban, akkor kérjük jelezni, hogy várhatóan ezek milyen formátummal, tartalommal, illetve 
példányszámban kerülnek majd előállításra.  
A projekteket 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 
prezentáció formájában, a megyei napilapban és szórólapon számolunk be. 
 
 
7. A projekt címe:”Szétszórva egy nagycsalád, testvér testvért megtalál!” 
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8. A projekt célkitűzései (rövid- és hosszú távú) 

Az állampolgárok felismerték, hogy a határok mentén kialakult ellentétek, feszültségek 
feloldásában a közös összefogás jelenthet megoldást. Ezen együttműködések alapvető célja 
egytől egyig az volt, hogy a különböző nemzeteket, valamint azok állampolgárait közelebb 
hozza egymáshoz, kialakítva ez által a „Polgárok Európáját”.  
 „A mi világunk a mi méltóságunk, a mi jövőnk” 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. Aktív fiatalok bevonása a közéletbe, akik véleményformáló 
szerepet töltenek be a generációjukban. 
Tüskevár község lakosságának példaértékű kulturális, társasági életét minél nagyobb körben 
szeretnénk megismertetni. A szeretet, bizalom, becsület értéke, egymás segítése,a közösségi 
élet szorosabbá tétele lett a célunk. 
Szeretnénk lehetőséget 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. 
A folytonosságra épülő társadalmi, gazdasági és politikai kohézió megerősítésével a 
közösségek egészének harmonikus fejlődése, lépésről lépésre haladva. Támogató 
eszközrendszere az Európai Unió tagállamai és a csatlakozó országok. A települések közötti 
kapcsolatok hozzájárulhatnak a helyi gazdaság fejlődéséhez: üzleti partnerek találása,  
közös vállalkozási tevékenységek, projektek indítása, tapasztalatok, legjobb gyakorlati 
módszerek kölcsönös átvétele, pénzügyi források megismerése segítheti a gazdasági 
fejlődést. 
Új munkaformák és módszerek alkalmazása: 
 előadások 
 workshop-ok 
 intézményi látogatások 
 önkéntes társadalmi munkák 
 csoportos megbeszélések 
 alternatív szabadidős és sportprogramok 
 kérdőíves felmérések 

Általános célok összegzése: 
 Euópai Uniós ismeretek terjesztése 
 Aktív európai szerepvállalás a fiatalok körében 
 Szemléletformálás a fiatalok körében 
 Meglévő kapcsolatok ápolása 
 Hosszútávú ,fenntartható kapcsolatok kialakítása 
 Önkéntesség népszerűsítése 
 Munkanélküliség csökkentése 
 Gyakorlati tapasztalatok megosztása 
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9. A projekt várható eredményei és ezek fenntartásának tervezett módjai 

A testvértelepülések találkozója nagyban előremozdítja a kultúrák közötti párbeszédet. 
Közösségfejlesztés,értékteremtés hagyományőrzés az önkéntesség közösségformáló ereje a 
legfontosabb tartópillérek. 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. 
2015-ben megrendezett Testvértelepülések találkozójának legmeghatározóbb hozadéka, hogy a 
testvér települési kapcsolatok, különösen a kis népességű községek és vonzáskörzetei esetében, 
megmozgatják a települések lakosságát és intézményeit (önkormányzatok, iskolák, egyesületek, 
civil szervezetek). További pályázati lehetőségek kihasználásával szeretnénk a kapcsolatokat 
ápolni és még szélesebb körben terjeszteni az Unió által kínált lehetőségeket. 
Az Európa a polgárokért program ösztönzi a településeket, civil szervezeteket hogy olyan 
kezdeményezéseket hozzanak létre, amelyek lehetőséget adnak a hosszú távú elképzelések 
megvalósításához. Maradandó értékeket és élményeket szeretnénk adni minden korosztálynak, 
amellyel a jövőben tematikusan egymásra épülő projekteket lehet megvalósítani. Az Európai 
civil szervezetek valós tapasztalataira építve,a kapcsolattartás bevált gyakorlatát átadva a 
program több országhatáron átnyúló civil szervezetek létrejöttét eredményezheti. 
A fiatalok véleményének meghallgatásával, az adott témákat új aspektusokból 
ismerhetnénk meg. 
Helyi eredmények:                                                     Nemzetközi eredmények: 
-A helyi problémák új aspektusból                         -Testvértelepülési kapcsolatok ápolása 
kerülnek megvilágításra 
-Turisztika fellendítése                                            -Európai polgárok szerepvállalásának     
                                                                                    ösztönzése 
-Különböző kultúrák megismerése                        -Határon átnyúló civil kezdeményezések 
                                                                                    ösztönzése 
-A lakosság aktivizálása, az önkéntesség               -Interkulturális hálózatok létrejötte - 
népszerűsítése                                                          -Európai polgári szerepvállalás                     
                                                                                    növekedése 
Hasonlóan az előző projektnél alkalmazott módon, a fenntarthatóságról a folyamatos 
kommunikáció szolgál alapul. 
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10. A projekt megvalósításának részletes napi programja (ESEMÉNYENKÉNT) (nap, óra) 

 
I.ESEMÉNY Tüskevár 
1.nap 2017.08.04. 
 
11,00  Üdvözlő és projektnyitó ünnepség, 
            Molnár Levente polgármester ünnepélyesen megnyitja az Európa sátort  
13,00    Vita Európa jövőjéről 
Témák: 

a)- Szolidarítás és felelősségvállalás 
b)- Demokratikusabb Európa megteremtésének módjai 
c)- Munkaerő-áramlás pozitív és negatív hatásai 
d)- A testvértelepülések beszámolója az „Európa a polgárokért” projekt      
eredményeiről (Tüskevár,Bős,Nyárádremete) 

 
Résztvevők: 

-a partner települések delegációi 
-civil társadalmi szervezetek képviselői 

15,00 Séta Tüskeváron 
19,00 Vacsora 
 
 
2.nap 2017.08.05. 
II.Európai Fesztivál Tüskeváron 
 
Témák: 
          -A civil szervezetek tevékenységének bemutatása . 
           A civil szféra szerepe a társadalomban. 
           A civil szervezeteken keresztül, a fiatalok bevonása az Európai Unió 
tevékenységébe, a fiatalok felkészítése a 2019-es választásokra. 
 
Kulturális, sport és egyéb programok  
 
 
Program: 
7, 30  Jó reggelt Tüskevár! – Zenés ébresztő! 

 kistraktorral, motorokkal, terepjárókkal   
9, 00  Begyújtunk az üstök alá, - főzés kezdete 
10,00  Frissítő párakapu a hőség ellen  
             Agyagozás, korongozás, arcfestés, csillám tetoválás 

 Magyar jurta sátor bemutatása, tüskevári jurtáskodás 
 Kicsiknek-Party vonat, Pónicikli, Forgókotró  
 Trambulin, óriás csúszda, kis csúszdás ugráló 
 Mobil kalandpark-kicsiknek, körhinta, légvár 
 Vízivilág,óriásbox, hordó döngetés 
 Air- Hockey, köteles bungee trambulin 
 Pedálos gokartok és Balansz bike,lufibohóc 
 Vérnyomás és vércukormérés 
 Íjászat – lövészverseny,Népi ügyességi játékok 



 INTER GRANT Kft. 
H-2120 Dunakeszi Kádár utca 5. 
Tel.: +36-30-943-9940 
Web: www.intergrant.hu 
E-mail: intergrantkft@gmail.com 

     
 Lökd meg a kecskét-verseny (egész nap) 
 Sacc/kb .–verseny (egész nap) 
 Tócsisütés, keszegsütés-hagyományos tájételek készítése a 

testvértelepülésekkel 
10, 15                Shotokan karate bemutató 
10, 30               „Uniós hétpróba „vetélkedő a testvértelepülések között 
11, 30                Csente,Vörösmart, Bős és Nyárádremete testvértelepüléseink 
                        köszöntése, bemutatkozása,a testvértelepülési megállapodások aláírása 
12,00-13,30        „Has nem marad üresen” - EBÉD 
14,00-15,00         A Nemzeti Lovas színház előadásában  

  Pintér Tibor főszereplésével-Musicalek lóhátról  
15,00-15,30   „ Szárnyalunk”-Műrepülő bemutató 
 15,30-16,30       „Mókus” világhírű  Streetfighter showja 
16,30-17,30   Megyer Sarja hagyományőrző lovasbemutató   
17,30-18,30         Családok ügyességi versenye 

18,30-19,30   Vörösmart és Csente kulturális együtteseinek a bemutatkozása 
19,30-20,30         Eredményhirdetés 
20,45-21,45         Meglepetés műsor 
21,45-22,30         Tüzes táltosok bemutatója 
22,30                 „Ereszd el a hajamat” – Buli a Party együttessel 

  
Egész nap büfé, lángos, hurka-kolbász, kürtöskalács, vattacukor, fagyi, jégkása, popcorn. Gyerekeknek ingyenes üdítő! 
A programok ingyenesek, a Játszótéren és a Sportpályán zajlanak. Kivetítőn láthatóak lesznek az elmúlt év legjobb pillanatai. 

 
 
 
 
3.nap  2017.08.06. 
 
10,00   Projektzáró megbeszélés, a rendezvény értékelése, irányvonalak meghatározása 
11,00  Elköszönés a vendégektől 
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11. A projektben aktívan résztvevő civil társadalmi, illetve egyéb szervezetek és vállalt feladataik 

felsorolása 
A Tüskevár Jövőjéért Egyesület aktívan támogatja a rendezvényeket. Mind anyagilag, mind 
pedig önkéntes munkával. Az egyesület egy teljesen felszerelt jurta sátorra sikeresen 
pályázott, amely központi szerepet tölt be a rendezvényeken. Szorosan együttműködik az 
önkormányzattal, iskolával, óvodával, Sportegyesülettel, Polgárőr egyesülettel. Az 
egyesületek éves, közös rendezvényeken, programokon vesznek részt: Éjszakai túra, Somlói 
szemétszedés, Falunap,”Itthon vagy, Magyarország szeretlek”, Mikulás és Karácsonyi 
ünnepség. 
A Tüskevári Polgárőr Egyesület 32 fővel működik, számos pályázata eredményesen zárult, 
ennek köszönhetően rendelkezik gépjárművel, lap-toppal, kamerával és egyéb technikai 
felszereléssel, a polgárőrök teljes formaruházattal. A rendőrséggel valamint az 
önkormányzattal együttműködési megállapodásokat kötött. 
A nyugdíjas klub 18 fővel működik, kirándulásokat, olvasóesteket szerveznek. A község 
társadalmi életében fontos szerepet töltenek be. 
A projektben résztvevő civil és társadalmi szervezetek kidolgoznának egy testvér 
települési adatbázist, amely alapja lehet a jövő évi testvér települési találkozóknak. 
 


