
 
„Golden Age of Citizenship“ cím ű Európai Únió által az 

Európa a polgárokért programon belül támogatott pál yázat 
 

A pályázatnak köszönhetően 759 európai polgár találkozására került sor, amelyből 300 
polgár Csallóközaranyosról (Szlovákia), 80 polgár a Hídverő Társulás térségéből (Szlovákia), 
40 polgár az Alsó Csallóközi Községek Szövetségéből (Szlovákia), 131 polgár a Vértes – 
Gerecse Vidékfejlesztési Közösség térségéből (Magyarország), 15 polgár Dumbravita 
városból (Románia), 30 polgár Nový Knín-ből (Csehország), 15 polgár az „Association of 
Danube River Municipalities„ Danube“-ból (Bulgária), 15 polgár a Centrum Kultury w Jedlinie-
Zdroju-ból (Lengyelország) és 41 polgár a Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita-ból (Románia). 
 
 
A közös találkozóra 2013. július 5. – 7. között ker ült sor a szlovák Csalloközaranyoson.  
 
2013. Július 5. a résztvevők közös ismerkedésnek volt szentelve. A partnerek és 
a vendégek részére ünnepélyes fogadtatást rendeztek a szervezők. Minden partner teret 
kapott a községe, ill. szervezete bemutatására. Ezen kívül egy prezentációval az európai 
Únióról ünnepélyesen meg lett nyitva az EU stand és a fényképek, műalkotások kiállítása. 
Este egy kulturális rendezvény keretén belül regionális néptáncok és népdalok kerültek 
bemutatásra.  
 
2013. Július 6.  a szervező szlovák Csallóközaranyos Község és a cseh Nový Kník város 
hagyományai voltak bemutatva. A Duna partján egész napos rendezvény fojt, melynek fő 
attrakciója az aranymosás volt. Ezen kívül családi programok, képzőművészek, tradicionális 
ételek, kulturális fellépések, sport programok várták a nagyközönséget. Ugyanabban az 
időben fiatal nyomozók találkoztak Csallóközaranyoson, akik fényképeik által rámutattak a 
környezeti problémákra az egyes községekben, városokban. Együtt a partnerek képviselőivel 
megvitatták a lehetséges megoldásokat a helyi problémák megoldására.  
 
2013. Július 7.-én  a partnerek képviselői szent misén vettek részt . Ezután a partnerek 
hivatalos találkozójára került sor, amelyen megvitatták a jövőbeli együttműködési 
lehetőségeket és aláírták a partnerségi szerződést (Kocs Község, HU, Csallóközaranyos, 
SK, Vértes – Gerecse Vidékfejlesztési Közösség, HU, Novým Knín, CZ, Dumbravita, RO, 
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, PL, Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Harghita, RO)  .   
 
A projekt céljai: 
 

- Kapcsolatok bővítése az EU polgárok között, tapasztalatcsere, az egyes kultúrák, 
hagyományok, vélemények és értékek megismerése, a kulturális eltérések 
megtartása és egyben az egyesült Európa építése.  

- Tapasztalatok az aktív polgári részvétellel helyi szinten 
- Ösztönözni az embereket, hogy vegyenek részt az európai szintű fejlesztésben, így 

hozzá járulva az aktív európai polgárság fejlődéséhez 
- Megerősíteni a résztvevők felellőségét az európai integráció fejlesztéséért  



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 
 


