
A « Vágkirályfa és testvértelepülései polgárainak találkozója » 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  200  állampolgár  részvételével,  akik  közül  80  Vágkirályfa
település  (Szlovákia),  30  Kerkaszentkirály  település  (Magyarország),  30  Királyszentistván  település
(Magyarország), 30 Sancraiu de Mures település (Románia) és 30 Sancraiu település (Románia) lakosai.

Helyszín/Dátumok:  a  találkozó  helyszíne  Vágkirályfa  (Szlovákia)  a  kultúrház,  a  községi  hivatal  és  a
Szentháromság tér volt, 2013.08.18, 2013.09.06 és 2013.09.07 között. 

Részletes leírás: 

1. Esemény

Részvétel:  a  projekt  lehetővé  tette  a  találkozókat  200  állampolgár  részvételével,  akik  közül  80  Vágkirályfa
település  (Szlovákia),  30  Kerkaszentkirály  település  (Magyarország),  30  Királyszentistván  település
(Magyarország), 30 Sancraiu de Mures település (Románia) és 30 Sancraiu település (Románia) lakosai.

Helyszín/Dátumok:  a  találkozó  helyszíne  Vágkirályfa  (Szlovákia)  a  kultúrház,  a  községi  hivatal  és  a
Szentháromság tér volt, 2013.08.18, 2013.09.06 és 2013.09.07 között. 

2013.08.18-án megrendezésre került Janics Kálmán halálának 10. évfordulója alkalmából egy emlékkonferencia,
melynek témái voltak: "Kisebbségi jogok védelme az EU jogszabályok keretében", „Hontalanság évei” és Janics
Kálmán hagyatéka, ezt különféle kulturális és szórakoztató programok követték.  

2. Esemény

Részvétel:  a  projekt  lehetővé  tette  a  találkozókat  200  állampolgár  részvételével,  akik  közül  80  Vágkirályfa
település  (Szlovákia),  30  Kerkaszentkirály  település  (Magyarország),  30  Királyszentistván  település
(Magyarország), 30 Sancraiu de Mures település (Románia) és 30 Sancraiu település (Románia) lakosai.

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Vágkirályfa (Szlovákia) a kultúrház, a községi hivatal, a Szentháromság
tér és a futballpálya volt, 2013.08.18, 2013.09.06 és 2013.09.07 között. 

2013.09.06-án a különböző kultúrák találkozása és megismerése volt a cél, a testvértelepülésekkel való kapcsolat
erősítése. A nap folyamán a résztvevők előadásokat hallgathattak meg a következő konferenciákon (2012 Az aktív
öregedés  európai  éve,  2013  A polgárok  európai  éve,  Gazdasági  szituáció  Szlovákiában,  Magyarországon  és
Romániában), melyeket kulturális és szórakoztató programok követtek.

3. Esemény 

Részvétel:  a  projekt  lehetővé  tette  a  találkozókat  200  állampolgár  részvételével,  akik  közül  80  Vágkirályfa
település  (Szlovákia),  30  Kerkaszentkirály  település  (Magyarország),  30  Királyszentistván  település
(Magyarország), 30 Sancraiu de Mures település (Románia) és 30 Sancraiu település (Románia) lakosai.

Helyszín/Dátumok:  a  találkozó  helyszíne  Vágkirályfa  (Szlovákia)  a  kultúrház,  a  községi  hivatal  és  a
Szentháromság tér volt, 2013.08.18, 2013.09.06 és 2013.09.07 között. 

2013.09.07-én  folklórcsoportok,  tánccsoportok  és  énekkarok  előadásai  voltak  megtekinthetőek.  A helyi  és  a
partnertelepülések képviselőinek lehetőségük nyílt a tapasztalatcserére a pályázatírásban és implementálásban,
valamint közös projektek megtervezésére. 
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