Testvérvárosi találkozó Balatonfűzfőn
a család és a munka jegyében
(Town Twinning Meeting in Balatonfuzfo
in the terms of family and work)
A megvalósítás ideje:
2014. 07. 10. – 2014. 07. 14.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
A támogató neve és elérhetősége:
Európai Bizottság
Rue de la Loi / Wetstraat 170
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België
A végrehajtó szervezet neve és elérhetősége:
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
(Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139
B-1140 Bruxelles/Brussel
Belgique/België
Az EACEA által nyújtott támogatás összege: 4.044.170 Ft (€ 13.000) (100%).
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 0 Ft (0%).
A rendezvény összköltsége: 4.044.170 Ft (€ 13.000).

A RENDEZVÉNY LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2013. augusztus 30-án angol nyelvű pályázatot nyújtott be a
család és a munka jegyében Balatonfűzfőn megrendezésre kerülő testvérvárosi találkozó
programjaira, amelynek eredményeként 13.000 Euro (4.044.170 Ft) összegű vissza nem
térítendő támogatást nyert a brüsszeli székhelyű Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó
Ügynökség „Európa a polgárokért” Program 2007-2013 – Testvérvárosok polgárainak
találkozói támogatására kiírt pályázatán.
A támogatási szerződés 2013. november 29-én lépett hatályba.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata az Európa a polgárokért program „I. Aktív polgárokat
Európának – Testvérvárosok polgárainak találkozói” alprogramjára nyújtotta be pályázatát
Brüsszelbe.
A
program
keretében
86-100
fő
látogatását
tervezzük
a
szlovákiai
testvértelepülésünkről, Nagycétényből (Veľký Cetín), a lengyelországi testvérvárosunkból
Śmigielből és az osztrák Mürzzuschlagból.
Az alábbi programokkal várjuk a résztvevőket:

2014. JÚLIUS 10. CSÜTÖRTÖK
11:00
13:00
14:30
15:00
16:00
17:00
18:30
19:30

A vendégdelegációk hivatalos fogadása
Közös ebéd
A résztvevő testvértelepülések bemutatkozása
A találkozó programjainak bemutatása
A találkozó feladatainak és céljainak megbeszélése
Önkéntes családok regisztrációja – buzdítás az aktív részvételre
„Mit jelent számodra az önkéntesség?” című Kiállítás megnyitója
Tábortűz – tánccal egybekötött közös vacsora a Horgásztanyán
Néptánc előadás
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2014. JÚLIUS 11. PÉNTEK
8:00
9:00
12:00
15:30
16:00
17:30
18:30
21:00

Közös reggeli
Városnézés – a sikeres európai uniós projektek és a város
nevezetességeinek megtekintése, vidám játékok és vetélkedő a város és
az Európai Unió történetéről
Közös ebéd
Balatoni vitorlázás
Ismerkedés a Balaton élővilágával
Rajzverseny, a téma: „Természetünk”
Közös vacsora
Látogatás a Balaton Csillagvizsgáló - LEADER Kultúrközpontba

2014. JÚLIUS 12. SZOMBAT
9:00
10:00
13:00
14:00
16:30
17:30
18:15
19:30

Közös reggeli
Generációk találkozása – közös programok minden korosztály számára:
bobozás, paintball, szabadtéri fitnesz, úszás, játék és kaland
Közös ebéd
Beszélgetés az aktív időssé válásról – miként válhatunk aktív idős
emberré?
Közös programok minden korosztály számára:
foci, kézi- és kosárlabda, kerékpározás, túrázás
Kerekasztal megbeszélés: miként vonjuk be a játékba az idős embereket?
Beszélgetés az egészséges időssé válásról – miként válhatunk egészséges
idős emberré?
Közös vacsora

2014. JÚLIUS 13. VASÁRNAP
9:00
10:00
11:00
13:00
14:30
15:30
17:00
19:00
20:00

Közös reggeli
Workshop: A munkáért élni, dolgozni az életért, a munka és a magánélet
közötti összhang megteremtése
Családi programok a Fövenystrandon: vicces és kreatív vetélkedő
családok között
Közös ebéd
Kerekasztal megbeszélés: családminták Európában, családbarát
munkahelyek
Beszélgetés a munka és a család közötti összhang megteremtéséről
Színpadi programok a Fövenystrandon: helyi és testvér-települési fellépők
Közös vacsora
Utcabál

2014. JÚLIUS 14. HÉTFŐ
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
15:00
15:45

Közös reggeli
Kötetlen beszélgetés a programokról és az esemény eredményeiről
Kerekasztal megbeszélés: ösztönző párbeszéd az önkormányzati, a civil és
üzleti élet résztvevői között az európai uniós jogokról
Workshop: Európa, ahol élni szeretnék!
Közös ebéd
Beszélgetés a testvérvárosi együttműködések jövőjéről
A ceremónia hivatalos zárása
A delegációk hazautazása

A program lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a különböző országok állampolgárai megismerjék
egymást, tényleges ismereteket szerezzenek az Európai Unióról, és megtapasztalják az uniós
polgárság nyújtotta előnyöket.
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A testvérvárosi találkozó célja, hogy összehozza a részt vevő települések polgárait, biztosítva, hogy
az önkormányzati együttműködés mellett erős informális, személyes kapcsolatok alakuljanak ki
közöttük.
A projekt segítségével erősödik az európai identitás, megjelenik a kultúrák közötti párbeszéd,
megismerjük egymás kultúráját és barátságok szövődnek.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Gróf Tibor
igazgató
Levélcím:
Telefon/fax:
Mobil:
E-mail:
Honlap:

Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő
8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás utca 12.
+36-88-451-056
+36-20-924-3038
muvkpfuzfo@mkkfuzfo.hu; igazgato@mkkfuzfo.hu
konyvtar.fuzfo@upcmail.hu
http://www.mkkfuzfo.hu/

Nóti Attila
városfejlesztési referens
Levélcím:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Honlap:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
+36-88-596-921
+36-88-596-901
+36-20-478-3889
noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
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