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Testvérvárosi projekt
Projekt partnerských miest
2015.8.28 — 29., Somorja
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A projektum célja az egyes partnerek közötti, EU tagsággal kapcsolatos tapasztalatcsere (problémák és
lehetséges jó megoldások, példa
értékű projektek), az EU jövőjéről és
a benne elfoglalt helyünkről történő
közös eszmecsere, a partnerek és a
polgárok közötti kapcsolatok elmélyítése.
A projekt megvalósításában részt
vevő partnerek:
Főpartner: Somorja város
További partnervárosok, partnerszervezetek:
Fórum Kisebbségkutató Intézet,
Gyergyószentmiklós városa, Románia
Hainburg városa, Ausztria
Mosonmagyaróvár város önkormányzata, Magyarország
Uherský Brod városa, Csehország
Topolya városa, Szerbia

A projekt az EU Európa a polgárokért program Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel alprogramjában a Testvérváros-program
intézkedés keretében lett megtámogatva.

Cieľom projektu je výmena skúseností s členstvom v EÚ (problémy,
možné dobré riešenia, dobré príklady), spoločná diskusia o budúcnosti
EÚ a našej role v nej, prehĺbenie
kontaktov medzi partnermi
a občanmi.

Partneri realizácie projektu:
Hlavný partner: mesto Šamorín
Ďalšie partnerské mestá, partnerské organizácie:
Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín
Mesto Gheorgheni, Rumunsko
Mesto Hainburg, Rakúsko
Mesto Mosonmagyaróvár, Maďarsko
Mesto Uherský Brod, Česko
Mesto Bačka Topola, Srbsko

Projekt Staráme sa o Európu bol
podporený Európskou úniou v rámci
programu Európa pre občanov, akcia Podpora demokracie a občianska
participácia, opatrenie Družobné
mestá.

28.8.2015.8.28., 16.00, Fórum inštitút - Fórum Intézet
Európa jövőképe c. moderált beszélgetés a Somorjára érkező partnerek
delegációi között.
Moderovaná diskusia s názvom Vízia Európy za účasti projektových partnerov.
28.—29.8.2015.8.28 — 29., 14.00-19.00
EU információs stand (2015.8.28—29.) – célja a lakosság EU-ról, annak
politikájáról való informálása, eszmecsere. A stand a Pomlé Fesztiválon
lesz felállítva, ahol a lehetséges legnagyobb számú célcsoport látogathatja.
Informačný stánok EU (realizovaný 28. – 29.8.2015) – cieľom je informovať obyvateľov o politikách EÚ a výmena názorov na tému. Stánok bude
postavený na v týchto dňoch najfrekventovanejšom mieste, na Festivale
Pomlé.
28. a 29.8.2015.8.28. és 29.
A város nevezetességeinek megtekintése – a delegációk megtekintik az
európai dimenziókban elhelyezhetú helyi nevezetességeket: az At Home
Gallery által fenntartott zsinagógát, mely európai hírű kulturális események helyszíne és egyben a II. világháború szomorú történéseinek mementója. Szintén megtekintik a felújított Samaria Sportcsarnokot és a
jövőben európai sporteseményeknek helyet adó Elements Resort-ot.
Prehliadka zaujímavosťami mesta – delegácie partnerských miest
a organizácií si prezrú pamätihodnosti európskych dimenzií Šamorína:
Synagógu prevádzkovanú združením At Home Gallery, ktorá je miestom
kultúrnych podujatí európskych rozmerov a tiež mementom smutných
udalostí II. svetovej vojny. Tiež si pozrú obnovené Športové centrum
Samaria, a Elements Resort, ako budúce miesto európskych športových
udalostí.

