Szakmai beszámoló
„Testvértelepülések találkozója” –
Szentpéterszeg, 2014. május 1-2-3.
A program megvalósítása lehetővé tette „Az aktív állampolgárokat Európának – Polgárok
találkozója Szentpéterszegen című találkozó megtartását. Meghívott külföldi partnereink a
következők voltak: Szentjobb, (Saniob) Románia, Kémer (Camar) Románia és Bors (Bors)
Románia.
Célunk volt erősíteni a Szentpéterszeg és Szentjobb között több mint 20 éve fennálló
testvértelepülési kapcsolatot, valamint a többi határon túli településsel is minél szélesebb körű
intenzív kapcsolat megerősítése. Szerettük volna, hogy létrejöjjön egy olyan szakmai fórum,
melynek keretein belül minden település civil szervezetei, vállalkozói, gazdálkodói
bemutatkozhassanak és találkozzanak egymással, valamint megismerjék a vidékfejlesztési
lehetőségeket. További célkitűzésünk szerint - a közelgő Európai Parlamenti választások
fényében - bemutattuk és megvitattuk az aktív EU-s állampolgári részvétel lehetőségeit és
előnyeit, illetve interaktív programokon megismerhettük az Európai Parlament működését,
valamint a választások lefolytatását és az odáig vezető kampány menetét.
A program beharangozásaként plakátokat készítettünk, melyeket a falu főbb helyein, ill. a
környező településeken helyeztünk ki, ezen kívül e-mail-ben és Facebook-on küldtük tovább.
Szórólapot is készítettünk, melyet minden lakos postaládájába bedobtunk, így tájékoztatván a
lakosságot a rendezvényről. Ezen kívül személyes meghívókat is küldtünk ki célzottan a
gazdálkodók, vállalkozók, őstermelők nevére. A rendezvény helyszínén molinó hirdette a
programot, valamint az információs sátornál helyeztük el a projekttáblát. Körzetünkben a
Berettyó Rádió fogható, nekik is megküldtük a programot reklámozás céljából, valamint a
település honlapján (www.szentpeterszeg.hu) is megosztottuk az információkat:
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A program első napján, 2014. május 1-jén a Sportpályán közös majálist tartottunk a
testvértelepüléseink, Szentjobb, Kémer és Bors delegációjával. Vendégeink több autóbusszal
érkeztek. Mindegyik település egy-egy sátorban mutatta be saját településeinek értékeit,
kiadványait, helyi ételspecialitásait. Szentpéterszegről a Hagyományőrző Nyugdíjas Klub
tagjai sütöttek többféle kelt tésztát, kapros és tejfölös lángost, lekváros csőrögét. A kémeriek
medvehagymás sármást (zöldséges, tojásos, burgonyás, sült szalonnás egytálétel) készítettek,
a szentjobbiak csorbalevest, a borsiak miccset.
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A kémeri sátor
A szentjobbi sátor
A színpadon egymást váltották a fellépők: a Péterszegi Rozmaring Néptánccsoport táncosai, a
Szentjobbi Asszonykórus, Sebestyén Tünde kémeri énekesnő, az általános iskolások
moderntánc csoportja, de volt gyermekkoncert és bohócműsor is. A nap folyamán fellépett
Kaczor Feri mulatós műsorral, Hungária slágerekkel a debreceni Masc. Társulat, volt
kerékpáros extrém show, rockkoncert a Lost Heaven együttestől, táncház Markovics Sándor
népitáncos vezetésével, késő este pedig a Seniorock zenekar szórakoztatta a közönséget.
Ünnepélyes megemlékezést tartottunk az Európa Napjáról és Magyarország EU
csatlakozásának 10.évfordulójáról, amelyet a nap során üzemelő Európa Sátor és az esti
Európa tábortüze rendezvény is kihangsúlyozott.
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Népművészeti és kirakodóvásár is színesítette a programot, többek között Szatmári Ferenc
fonottbútor készítő és Barta József fafaragó állította ki termékeit Derecskéről, a helyieket Kun
Pálné kézműves baba és táska készítő képviselte, de volt édesség, virág és ajándék, játék, és
sajtárus is.
A programot a helyi civil szervezetek összefogásával valósítottuk meg, mindegyik egyesület
vállalt egy-egy részfeladatot:
- a Polgárőrség főzőversenyt hirdetett, melyen bárki bármilyen étellel részt vehetett. Összesen
18 csapat nevezett be.
- a Horgász Egyesület a közeli Horgász-tónál horgász versenyt tartott, melyre szintén
ingyenesen lehetett benevezni.
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- az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltó bemutatót tartott, majd bárki kipróbálhatta a
fecskendővel való célbalövést.
- a Nagycsaládosok egyesülete palacsinta sütő versenyt tartott, mely rendkívül népszerű volt.
- a Lövészegylet biztosította a helyszínt a Letícia SC Ijász Egyesület számára az
íjászbemutatóra.
- Népszerű volt az egészségügyi sátor is, ahol ingyenes vérnyomás, vércukor és testzsír mérés
folyt önkéntes egészségügyi dolgozók közreműködésével.
- a Sport Egyesület települések közötti kispályás futballmérkőzést és 11-es rugó versenyt
szervezett.
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A gyermekek számára a Játékok Palotájánál kézműves foglalkozást, arcfestést, bohócok
lufihajtogatást tartottak, de volt mini ugrálóvár, nagy térbeli játékok és mesesátor.
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A program második napját a Faluházban tartottuk, ahol párhuzamosan zajlott egy
Vidékfejlesztési Szakmai Fórum és egy Ifjúsági Találkozó.
A Vidékfejlesztési Szakmai Fórumon részt vettek testvértelepüléseink és Szentpéterszeg
agrárszakemberei, gazdálkodók, vállalkozók, őstermelők. A vendégek fogadása után a
városnéző kisvonaton utazva ellátogattunk a 3 km-re található Micskey-tanyára, melynek
tulajdonosa sikerrel pályázott a Bemutató Üzem pályázaton. A látogatóknak bemutatta a
gazdaságot, az állatokat, ismertette tevékenységét és hogy hogyan valósította meg a
pályázatot.

A visszaérkezést követően Szokai Szilvia, az MNVH Hajdú-Bihar megyei referense tartott
előadást a vidékfejlesztési lehetőségekről, az aktuális pályázatokról. Megtekintettünk egy
kisfilmet a hazai termékek piacának jelentőségéről. Ezután beszélgetés kezdődött, több
kérdést tettek fel a résztvevők. Ezt követően a Derecskei Fenséges Lekvárok családi
vállalkozás mutatkozott be, melyet szintén nagy érdeklődés kísért. A bemutatót lekvárkóstolás
követte. A vendégek közül Szoboszlai Attila kémeri vállalkozó mutatta be saját szőlőtermelő
és borgazdaságát, majd ezután beszélgetés alakult ki, többen feltárták gondjaikat, véleményt
cseréltek.
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Az ebédet követően a találkozó emlékére egy emlékfa ültetésére került sor, melyet a
szomszédos Idősek Klubja épülete előtt ültetett el a három település polgármestere.

A szakmai fórummal párhuzamosan zajlott a Faluház másik nagytermében az “Aktív
állampolgárokat Európának” című ifjúsági találkozó, ahol a résztvevők a Bihari Népfőiskola
Egyesület által szervezett közösségfejlesztő-, és interaktív helyzetgyakorlatokon,
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vetélkedőkön, valamint előadásokon gyarapíthatták az EU-val és az aktív állampolgári
részvétellel kapcsolatos ismereteiket. A programok témái az alábbiak voltak:
- Az Európai Parlament szervezete és tevékenysége
- Az Európai Parlamenti választások 2014-ben (kampány és választások)
- Az EU tagság nyújtotta jogok és lehetőségek (aktív állampolgárság és részvétel az EU
demokratikus folyamataiban).
A fenti interaktív tevékenységek során a fiatalok különböző csoportokba szervezve
ismerkedhettek meg az Európai Parlament tevékenységével, a kampány és a választási
folyamat jellemzőivel, illetve az EU tagság nyújtotta jogokkal és lehetőségekkel, amelyek az
EU demokratikus életében való aktívabb részvételre ösztönözte őket.

9

Az ifjak programja később egy jazz koncerttel, este pedig retró discoval folytatódott. A
fiatalok másnap reggel utaztak haza. Elmondhatjuk, hogy terveinknek megfelelően sikerült
megvalósítani a találkozót, és rengeteg új élményt, információt tudtunk nyújtani a
vendégeinknek.
Köszönjük a támogatást!
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