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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1./ Testvérvárosi találkozó pályázat 
Önkormányzatunk 2013-ban már sikeresen pályázott az EACEA Európa a polgárokért 

programra és 2013. szeptemberében egy nagyon sikeres programot tudott szervezni erdélyi, 

olasz és macedón vendégek meghívásával.  
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Ezek a nemzetközi kapcsolatok azóta is működnek, 2013. októberében Olaszországba, 2014. 

februárjában Macedóniába, majd – az olasz kapcsolatunkon keresztül – 2014. júliusában 

Lengyelországba is eljutott önkormányzatunk delegációja, illetve mi is vendégül láthattuk egy 

napra a lengyelországi Pelplinből érkező csoportot.  

Ezeknek a látogatásoknak a közvetett eredménye, hogy a Művelődési Ház keretein belül egy 

ifjúsági referens foglalkoztatunk, hogy a helyi fiatalok sokkal aktívabban részt vesznek a 

település életében. 

A tavaly nyári lengyelországi rendezvényen – többek között - olyan alsónémedi fiatalok 

vehettek részt, akik már eddig is sokat tettek a helyi közösségért. Itt fogalmazódott meg az 

igény arra, hogy 2015. augusztusában újra szervezzünk egy testvérvárosi találkozót, de ennek 

már ne csak az ismerkedés legyen a célja, hanem a művészeteken – mint közös nyelven – 

keresztül ismertessük meg nemzeti kultúránkat, történelmünket, hagyományainkat. Így 

született meg az „Art connect us – A művészet összeköt” című program terve a 

Pelplinben járt fiatalok körében. 

 

Art connect us”- nemzetközi ifjúsági program és művészeti projekt 2015. 

 

Célkitűzések és megvalósítás 
A projekt célja megismerni az egyes országok kultúráját olyan művészeti ágak segítségével, 

mint a tánc, a zene, továbbá fejleszteni a résztvevő tehetséges fiatalok kreativitását, szakmai 

tudását, az európai műveltségben szerzett tapasztalataikat. Az eseménysorozatot egy 

színdarab megvalósítására szeretnénk felfűzni, döntésünk - amennyiben a jogtulajdonosokkal 

sikerül megegyeznünk – az István, a királyra esett. Augusztus 20. a nyári időszak 

legfontosabb és legnagyobb tömeget mozgató állami ünnepe településünkön és az országban 

egyaránt. A magyar történelemnek nem pusztán számunkra sorsfordító jelentőségű időpontja, 

hanem egyben csatlakozásunkat jelképezi a keresztény értékekkel rendelkező Európához, 

azokhoz az országokhoz és ahhoz a környezethez, amelyekhez kulturálisan a mai napig 

kötődünk. Az István, a király pedig fantasztikus történelmi dráma, amely képes úgy 

interpretálni egy kulcsfontosságú politikai és történelmi konfliktust, hogy a könnyűzene és a 

koreográfiák eszközeivel felvillantja nemzeti értékeinket, valamint modernizálja és 

közérthetővé is teszi azokat.  

A projekten résztvevő országok/települések, zenében/táncban/képzőművészetben jártas 

fiataljai (18-26 év) pályázhatnak, akik egy előzetes minőségi szűrőn esnének át. A 

településeknek választaniuk kell egy kulturális csoportvezetőt, akik segítenek összeválogatni 

és összetartani a résztvevők produkcióját. Fontosnak tartjuk az innovatív megoldások és 

eszközök használatát, a modern médiumok, mint az internet, azon belül a közösségi hálók és 

videó megosztó portálok alkalmazását. A színdarab alapját az alsónémedi ifjúsági csapat 

állítaná össze, ehhez mérten a csoportok vezetőivel egyeztetve osztanánk ki, kinek mi a 

pontos feladata. A produkció nagy részét flashmobok, skype beszélgetések, facebook 

kommunikáció segítségével építenénk fel. A színdarab előtt egy hét állna a fellépő 

zenészeknek és táncosoknak a rendelkezésére, hogy intenzív, napi szintű próbálással 

véglegesítsék előadásukat. Ez lenne az a hét, amikor vendégül látnánk a résztvevőket 

Alsónémedin. A próbákat a Halászy Károly Művelődési házban, valamint a Pártház területén 

végeznénk, esténként programokkal kedveskednénk a vendégeknek: közös főzés, budapesti 

városnézés, bál stb. A színdarabot Augusztus 20-án délután, a Szent István téren adnánk elő. 

 

 

2015. március 1-ig két olyan pályázat benyújtására is lehetőségünk van, melyekből ezt a 

programot finanszírozni tudjuk. Az egyik, a már ismert EACEA Európa a polgárokért 

program, a másik a Visegrádi Alap Kisprojektek, vagy Standard projektek pályázata. 



Tekintettel arra, hogy a Visegrádi Alap pályázatain a pályázó országon kívül legalább két V4 

tagországból (Lengyelország, Cseh Köztársaság, Szlovákia) kell partnert bevonni, a meglévő 

lengyel partnerkapcsolat mellé egy magyarlakta szlovák településről keresnénk partnert. Így a 

programban 5 meghívott ország – Erdély, Lengyelország, Olaszország, Macedónia, Szlovákia 

– képviselője vehetne részt, minden országból 10 fiatal és 2 fő művészeti vezető, illetve 

kísérő. A vendégek elszállásolása családoknál történne, reményeink és tapasztalataink szerint 

a fiatal korosztálynál a nyelvi korlátok már nem okoznak gondot, így a 60 külföldi vendég – 

akik közül 24 fő magyarul beszélő – családoknál történő elhelyezése reális. (A részletes 

programtervet csatoljuk.) 

Az EACEA programban a támogatási összeg a meghívott résztvevők függvénye, 56-70 főre 

számítva 10.000 euro támogatást lehet elnyerni. Az önerő nincs meghatározva, a költségekkel 

nem kell tételesen elszámolni. 

A Visegrádi Alap Kisprogramjában legfeljebb 6.000 euro támogatásra lehet pályázni, 

maximum 6 hónapra, 80 %-os intenzitás mellett, ahol az önerő önkéntes munka, vagy 

természetbeni juttatás is lehet. 

A pályázatok utófinanszírozottak, ezért a támogatási összeg megérkezéséig az önrészen 

felüli részt is meg kell előlegezni. 

A pályázatok előkészítése miatt fontosnak tarjuk az elvi támogatást, az önrész konkrét 

összegét a részletek kidolgozása után tudjuk előterjeszteni a februári ülésre. 

 

Megjegyezzük, hogy a fiatalok tárgyi pályázatok előkészítésében több hete, hónapja aktívan 

részt vesznek s a megvalósítás oroszlánrészében is számítunk rájuk. 

 

Mindezek alapján kérem elvi támogatásukat az előkészületi munkák továbbfolytatásához. 

 

     Határozati javaslat 

…/2015.(I.29.) önkormányzat határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 

„Művészet összeköt” elnevezésű program megvalósítását 2015. augusztusában.  

A program finanszírozására igénybe kívánja venni az EACEA Európa a 

polgárokért program, valamint a Visegrádi Alap pályázati lehetőségeit. 

A részletek kidolgozása után a februári ülésen visszatér a szükséges önrész 

mértékének jóváhagyására.  

Határidő: 2015. március 1. 

Felelős: Vincze József polgármester 

Kapják: műv.ház igazgató, pü. csop. vezető 
 

 
Alsónémedi, 2015. január 13. 

 

 

         Vincze József 

          polgármester 

Az előterjesztés törvényes! 

 

     Dr. Percze Tünde 

             jegyző  

 


