
 

 

 

A « Önkéntesség, mint húzóerő az európai kistelepüléseken » 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 275 állampolgár részvételével, akik közül 200 fő Kazár település 
(Magyarország), 30 fő Kőrispatak település (Románia), 45 fő Liptovská Teplicka település (Szlovákia) lakosai 
vettek részt. 
 
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne: Kazár, Magyarország volt, 2015/05/28 és 2015/05/31 között 
 
Részletes leírás: 
 
2015/05/28-án a téma: Az első nap keretében a  testvértelepülési delegációk fogadására került sor, majd a 
delegációk vezetőinek és a fogadótelepülés képviselőinek egyeztetése következett a Polgármeteri Hivatalban. Ezt 
követően közös vacsora zárta a napot. 
 
2015/05/29-én a téma: A második napon szakmai konferencia került megrendezésre a Vidékfejlesztési-, 
Innovációs és Kereskedelmi Központban, melynek keretében megismerhették a települések egymás munkáját, a 
településeken folytatott önkéntes tevékenységeket, közösségépítő programokat. 
A résztvevő országok képviselői bemutatták azt, hogy pl. egy-egy rendezvény megszervezésében és 
lebonyolításában, mekkora szerepük van a helyi polgároknak, önkénteseknek. Betekintést nyerhettünk olyan 
szervezetek hálózatépítő munkájába is, akik pl. szociális területen – élelmezés, ruhagyűjtés – folytatnak 
tevékenységet.  
A szakmai program után a közösség építés jegyében “Az önkéntesség” gyerekszemmel című rajzpályázatra 

beérkezett pályamunkákból nyílt kiállítás. A délután ezt követően a Közép-Európába egyedülálló védett természeti 

értékhez, a riolittufához kirándultak a látogatók. A napot közös nyársalás zárta a Kulcsosház udvarán. 

 

2015/05/30-án a téma: A találkozó 3. napján délelőtt a fiataloké volt a főszerep. Fiatalok szerepe az 
önkéntesség népszerűsítésében címmel ifjúsági szervezetek képviselői mutatkoztak be, illetve mutatták be az 
önkéntesség területén ezidáig végzett tevékenységeiket. 

A nap folyamán az Ófalu Központban megrendezésre kerülő Gasztro fesztiválon vettek részt a projektben 
résztvevők. A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetévek közösen együttműködve véradás, 
vetélkedők zajlottak az Önkéntesek sátrában, illetve díjazásban részesültek a rajzpályázat keretében beérkezett 
alkotások legszebbjei. A közzésgépítés jegyében tábortűzzel zárult a 3. nap. 

 

2015/05/31-én a téma:A negyedik, záró napon a delegációk képviselői közösen megbeszélték aprogram 
keretében elkészítésre kerülő kiadvány felépítését, tartalmát.Összegezték a tapasztalatokat, és minden ország 
képviselője kijelentette jövőbeli együttműködési szándékát. Megbeszélték azokat a lehetséges együttműködési 
területeket, amelyek révén tovább mélyíthető az országok közötti együttműködés, a közös gondolkodás, és 
közös programok kidlgozása. 

A díszebédet követően a tesetvértelepülésekről érkező vendégek megtekintették Kazár település látnivalóit és 
intézményeit, megismerkedhettek Kazár hagyományaival. 
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