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1. Vezetői összefoglaló  

a) Projektkörnyezet és a beavatkozás/fejlesztés 
szükségszerűségének ismertetése 

A magyar-szlovák politikai kapcsolatok sok esetben nézeteltérésekkel terheltek, 
vitákkal járnak. Ez a kevéssé harmonikus ”nagypolitikai” viszony lassan leszivárog a 
két ország lakóinak mindennapi életébe is, feszültségeket, ellentéteket ébresztve. 
Ezek a feszültségek nem maradhatnak kezeletlenül, hiszen ez az emberi és 
intézményi kapcsolatok további romlásához, a kommunikáció és az együttműködés 
teljes hiányához vezethetne. A határon átívelő gazdasági, társadalmi kapcsolatok 
jelenleg szűkösek, bár van néhány jó példa ilyen típusú együttműködésekre (pl.: 
jelen program más projektjeinek keretében). 

A projektben érintett Szlovákia és Magyarország is küzd azért, hogy csökkentse az 
általános gazdasági válság és belső gazdasági, társadalmi problémák hatásait. 

A projektben érintett dunamenti régiók gazdasági értelemben közepes fejlettségűnek 
mondhatók. A munkanélküliségi ráta nem haladja meg az egyes országok átlagát, 
kirívó, a társadalmi békét közvetlenül veszélyeztető szociális feszültség nem alakult 
ki a térségben. Viszonylag jelentősnek mondható a határon átnyúló munkavállalás, 
azonban ez a határmenti régióknak csak egy földrajzilag szűk sávját érinti. Mindezek 
a tényezők lehetővé, de egyben szükségessé is teszik, hogy a kért ország lakói, 
kortól, nemtől, nemzetiségi hovatartozástól függően kiszélesítsék együttműködésük 
kereteit, hozzájárulva ezzel a két ország, a két határmenti régió kapcsolatainak 
javulásához, saját társadalmi környezetük fejlődéséhez. 

 

b) A projekt célja, célcsoportja, a célcsoportra gyakorolt hosszú és 
rövid távú hatások 

A program stratégiai célja, a határ menti területek erősebb szociális, gazdasági 
integrációja. Priorítási cél: az emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális 
koherencia növelése, a határ két oldalán működő civil szervezetek, önkormányzatok 
közötti kooperáció erősítése. Kiemelt cél a személyes kapcsolatok erősítése, egy 
olyan háló keretében, melyben részt vesznek szlovákiai magyarok és szlovákok, 
valamint magyarországi szlovákok és magyarok egyaránt. 
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A projekt a két országbeli résztvevők közös tevékenységei révén az emberek és 
közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növelését eredményezi. 
Közismert szociológiai tény, hogy az egymást ismerő, egymással kapcsolatban álló 
emberek között sokkal könnyebben épülnek le az előítéletek, jóval hatékonyabban 
épülnek fel települések, megyék, országok határain átnyúló konkrét 
együttműködések. 

A projekt keretében megszervezésre kerülő képzések, workshopok, a projektet záró 
nemzetközi konferencia, illetve a közös (multi)kulturális rendezvények és az ezekhez 
kapcsolódó szakmai anyagok elősegítik, hogy: 

• a résztvevők megismerjék egymást, és a régió sajátosságait; 

• javuljon a résztvevők közötti információáramlás; 

• a kölcsönös megértésen, tolerancián alapuló, a szembenállás helyett a 
kölcsönösen előnyös együttműködést elősegítő szemlélet terjedjen el; 

• a résztvevők megszerezzék azt a tudást, mely az együttműködéshez és a 
hazai és uniós források megszerzéséhez szükséges; továbbá 

• konkrét, határon átnyúló projektek kidolgozását eredményezheti, és 

• biztosítja a szervezetek, emberek közötti kapcsolatok fenntartását, és a 
projekt befejezését követő új kapcsolatok kialakításának feltételeit. 

Közvetlen célcsoport a Galánta térségében, illetve a Komárom-Esztergom megyében 
működő civil szervezetetek, önkormányzatok képviselői (képzések, workshopok, 
nemzetközi konferencia), illetve a határ két oldalán élő lakosok (kulturális 
rendezvények). A célcsoport kiválasztását indokolja, hogy a civil szervezetek és az 
önkormányzatok - politikamentes működésük és társadalmi kapcsolataik miatt - 
alkalmasak a pályázati program  alapeszméinek (kooperáció, tolerancia, 
nyitottság)képviseletére, illetve olyan tevékenységek megvalósítására (pl közös 
programok, pályázatok), amelyek hozzájárulnak a békés együttéléshez és a 
hatékony együttműködéshez. 

A határon átnyúló együttműködésekre, programok megvalósítására az esetfelmérés 
alapján nagy igény mutatkozik, de ezt akadályozzák a kapcsolatfelvétel nehézségei 
(adatbázisok hiánya, nyelvtudás korlátozottsága), a kezdeményezőkészség hiánya, 
illetve az a tény, hogy az ”átlagos” emberek és szervezetek nem, vagy kevéssé 
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ismerik a szomszédos ország szociális, kulturális helyzetét, értékeit, illetve nincsenek 
ismereteik a ”másik” ország intézmményrendszerének működéséről. 

A projekt közvetett célcsoportja a civil szervezetek és önkormányzatok 
szolgáltatásait igénybe vevő lakosok, akik a projekt eredményeként: 

• jobban megismerik egymást, közvetlenebb kapcsolatot építhetnek ki 
egymással 

• profitálnak a közvetlen célcsoport forrásteremtő képességének javulásából 

• határon átnyúló együttműködési programokban vehetnek részt a kialakult 
partnerségek eredményeként, megteremtve így a hosszútávú együttműködés 
alapjait. 

A projekt keretében kiépülő kapcsolatok, megszerzett tudások, készségek 
hozzásegítik a résztvevőket a hazai és uniós pályázati források megismeréséhez 
javítják annak esélyét, hogy a résztvevők ilyen forrásokat nyerjenek el. 

c) A projektet megvalósító szervezetek fő feladatai 

A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 2001 végén alakult, kiemelkedően 
közhasznú szervezet, alapvető célkitűzése a társadalmi „esélyegyenlőtlenség” 
csökkentése, civil szervezetek fejlesztése. 

Az alapítvány – korábbi programjainak köszönhetően - rendkívül széleskörű 
kapcsolati hálóval rendelkezik, különösen a szociális, a civil, a munkaügyi, az 
önkormányzati szektorban. A szervezet az elmúlt öt év során száznál is több, a 
társadalmi esélyegyenlőség elősegítését segítő, illetve a civil társadalom fejlődését, 
érdekérvényesítő képességének és működési hatékonyságának javítását célzó 
projektet valósított meg. A Konszenzus Budapest akkreditált képző szervezet. 

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok pártoktól 
és kormányoktól független szervezet, amely az önigazgatás elvére épülve elősegíti a 
Szlovák Köztársaság területén élő magyarok nemzeti azonosságtudata, kultúrája, 
együvé tartozása megőrzését és fejlődését, védi társadalmi érdekeit. A Szövetséget 
alkotó alapszervezetek, a közművelődési közösségek, a területi szervek, a szakmai 
társaságok és országos szervek önálló jogi személyek. 
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A Szövetség hozzájárul a szlovákiai magyar kulturális, művészeti és tudományos élet 
kiteljesedéséhez, az anyanyelvű oktatás fejlesztéséhez, segíti az együttélést a 
szlovák nemzettel, valamint az országban élő kisebbségekkel és etnikai 
csoportokkal. 

Mindkét szervezet rendkívül erős társadalmi beágyazottsággal és széleskörű 
projektmegvalósítási tapasztalattal rendelkezik. 

A szervezetek fő feladatai: 

A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete által delegált projektmenedzser 
felelős a projekt megvalósításáért. 

A kijelölt koordinátorok felelősek a projekttel kapcsolatos napi teendők elvégzésért 
(szervezés, adminisztráció, kapcsolattartás, elszámolások előkészítése, elkülönített 
projektdosszié vezetése, naprakészen tartása). A felelősök között az egyeztetés napi 
szinten történik, e-mailen és telefonon. A főbb projekt tevékenységek lebonyolítása 
előtt személyes találkozók lesznek, melyeken a partnerek által delegált összes 
személy részt vesz. 

A Konszenzus Budapest által delegált személyek tevékenysége számára 
Konszenzus Budapest a Csemadok által delegált projekt koordinátornak illetve a 
szakmai megvalósítóknak pedig a Csemadok biztosítja a tevékenységük ellátásához 
szükséges feltételeket (irodahasználat, telefonálási lehetőség, számítógép, internet-
hozzáférés, stb.). A szervezetek a munkaidőt úgy határozzák meg (rugalmasság, 
óraszám), hogy az a tevékenységek elvégzéséhez optimális legyen. 

A projekt tevékenységeit a partnerszervezetek szoros együttműködésben valósítják 
meg. A két szervezet képviselőiből létrehozott és közösen működtetett 
Projektkoordinációs Tanács a projekt minden elemét figyelemmel kíséri és értékeli. 

 

d) A megvalósítás főbb fázisai, becsült időigénye és költsége 

Tervezés 

• Programtervezés, forrástervezés 
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• Projekt előkészítő kutatás lebonyolítása 

• Megvalósíthatósági tanulmány megírása 

• Pályázati anyag fordítása 

 

Időigény: 2 hónap (pályázat megvalósítási idején kívül) 

Költségigény: 4.900,- EUR 

Projekt előkészítése: 

• Honlap-fejlesztés (www.ketlabonallva.net, www.stojacpevne.net, 
www.konszenzus.org) 

• Kapcsolatfelvétel önkormányzatokkal, civilekkel 

• Szakmai csapat megalakulása 

• Tananyagfejlesztés 

• Szakmai programok előkészítése, toborzás 

• Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek biztosítása 

• Projekt logójával ellátott ajándékok elkészítése 

• Eszközbeszerzés 

Időigény: 1 hónap 

Költségigény: 8.900,- EUR 

Projekt megvalósítása: 

• Öt nagyobb szabású közösségi rendezvény lebonyolítása 

• Projektmenedzsment módszertani útmutató elkészítése 

• Határmenti mobilitást elősegítő információs rendszer modell kidolgozása 

• Fehér Foltok című dokumentum és interjú kötet kiadása 

• Információs Klaszter létrehozása 

• 1 x 3 napos projektmenedzsment és pályázatíró képzés Szlovákiában 

• 2 x 3 napos projektmenedzsment és pályázatíró képzés Magyarországon 
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• Workshopok megvalósítása (2 x 2 workshop civil szervezetek képviselői 
számára) 

• Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek biztosítása 

Időigény: 10 hónap 

Költségigény: 163.163,- EUR 

Projekt lezárása: 

• A még futó programelemek lezárása 

• Beszámoló elkészítése 

• Elszámolás 

• Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek biztosítása 

 

Időigény: 1 hónap 

Költségigény: 13.500,- EUR 
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2. A projekt megvalósítás részletes bemutatása 

 
A projekt megvalósítását a határ menti területek jelenleg gyenge szociális, gazdasági 
integráltsága, a határmenti területeken élők személyes és szervezeti 
kapcsolatrendszerének gyengesége teszi szükségessé (összhangban az Euro 
Régió, illetve a Duna Régió Stratégia alapvető céljával). 
 
Projekt keretében megtörténik: 

• a határok tényleges átjárásanak elősegítése, napi együttműködések 
kialakítása a határ két oldalán tevékenykedő szervezetek között 

• a hátár két oldalán élők közös tevékenységéinek generálása, határmenti 
együttműködések elősegítése 

• A projekt keretében olyan információs bázisok, illetve olyan formális és 
informális kooperációs struktúrák jönnek létre (lásd alább), amelyek hosszú 
távon szinte költségmentesen fenntarthatók, illetve további források 
bevonásával továbbfejleszthetők. 

 

A határon átnyúló kapcsolatok fejlesztése a következőképpen valósul meg: 

• A civil szervezetek, önkormányzatok képviselői képzéseken, workshopon, 
nemzetközi konferencián vesznek részt, így megszerzik a szükséges szakmai 
tudást és lehetőségük nyílik kapcsolatkialakításra és konkrét projektek 
kidolgozására. 

• Határon Átnyúló Információs Klaszter létrehozására kerül sor. 

• Határ-menti Mobilitást Elősegítő Információs Rendszer modelljének 
kidolgozása történik. 

• A közösen rendezett kulturális, sport és művészeti rendezvények segítik a 
kölcsönös megértésen, tolerancián alapuló, a szembenállás helyett a 
kölcsönösen előnyös együttműködést elősegítő szemlélet elterjedését, a 
határterületen élők életminőségének javítását. 

• Stratégiai partnerségi megállapodás megkötésére kerül sor a Csemadok és a 
Konszenzus Alapítvány között. 
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Eredmények: 

• Határon átnyúló információs klaszter (interneten elérhető) 

• Határ-menti Mobilitást Elősegítő Információs Rendszer modellje 

• A civil szervezetek, és az önkormányzatok képviselői között közvetlen határon 
átnyúló kapcsolatok jönnek létre 

• Nő a civil szervezetek és az önkormányzatok pályázási hajlandósága, 
forrásteremtő képessége, térség gazdasági fejlődése 

• Társadalmi szemléletváltás 

 

e) A tevékenységek részletes bemutatása 

 
• Előkészítés 

 
A program összeállítását széleskörű igény-, és szükségletfelmérés előzte meg 
mindkét országban. Ez részben a korábbi projektek potenciális célcsoportjától 
gyűjtött információk alapján történt. 
 
Eredmény: 

- 15 oldalas szükséglet és igényfelmérés 
- 30 oldalas megvalósíthatósági tanulmány 
- Pályázat anyagának szlovák nyelvre történő fordítása 

 
• Öt nagyobb szabású közösségi rendezvény lebonyolítása 

 
A projekt keretében öt nagyobb szabású közösségi rendezvény lebonyolítása 
történik, melyek keretében a Duna menti régiók civil szervezeteinek és 
önkormányzatainak találkozására, a fennálló kapcsolatok erősítésére kerül sor. A 
rendezvények célja, a hosszú távú együttműködés megalapozásán túlmenően a 
forrásteremtő képesség megerősítése, közös projektötletek kidolgozása, a közös 
történelmi múltat felelevenítő egyes kulturális események megvalósítása. 



  

 

 

11 

  

 

 
Közösségi fórum 

Búcs, 2012. március 1-3. 

A Komárom-Esztergom megyével szomszédos régióban található településen, 
Búcson tervezzük megvalósítani azt a közösségi fórumot, melyen jeles hazai és 
külföldi vendégek, előadók bevonásával próbálunk megoldásokat keresni a 
mindnyájunkat érintő közös problémákra. A rendezvény résztvevői között megtaláljuk 
a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség regionális és helyi 
vezetőit, a mátyusföldi régió településeinek polgármestereit, valamint az egyes 
települések iskoláinak igazgatóit, továbbá civil szervezetek vezetőit. A rendezvényen 
részt vesznek a határon túli települések képviselői is. 

• A legfontosabb feladat a pályázatokkal kapcsolatos különböző kérdések 
felvetése, azok orvoslására a lehetőségek keresése. 

• A magyarországi, a szlovákiai, a határon átnyúló és az EU-s pályázatok 
előkészítésével kapcsolatos információk beszerzése, cseréje. 

• A pályázatok készítésével kapcsolatos szakmai információk, a pályázatok 
írásával, készítésével kapcsolatos kérdések megvitatása, szakmai képzések 
előkészítése. 

• További fontos szakasza lesz a közösségi fórumnak a szlovákiai magyarság 
létével, jövőjével kapcsolatos kérdések megvitatása, a népszámlálási 
eredmények részletes értékelése, a kisebbségi minimum és optimum 
kérdésének megvitatása, a kisebbségek jogállásával kapcsolatos 
törvénytervezet ismertetése. 

A közösségi fórum tervezetett előadói, vendégei: 

• Bauer Edit, EU parlamenti képviselő 

• Potápi Árpád, parlamenti képviselő, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának 
elnöke 

• Bárdos Gyula, a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség 
elnöke 

• Bauer Győző, akadémikus 
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• Lélfai Koppány, a Bethlen Gábor Alap Zrt. vezérigazgatója 

• A. Nagy László, nemzeti kisebbségi kormánymegbízott 

• Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője 

• Gyurgyík László, szociológus, egyetemi oktató, Selye János Egyetem 
Komárom 

• Horony Ákos, jogász 

• Öllös László, a Fórum Intézet elnöke 

 

 
Szorgos adósa vagyok hazámnak 

Szenczi Molnár Albert Napok 

Szenc, 2012. szeptember 27. – november 10. 

A Pozsony és Galánta közti városban, Szencen 2012-ben 43- alkalommal kerül sor a 
város jeles szülöttjének, Szenczi Molnár Albertnek nevével fémjelzett 
rendezvénysorozatra, melynek kiemelkedő eseménye a „Szorgos adósa vagyok 
hazámnak” című, két részből álló konferencia, tudományos tanácskozás, melynek 
első részére 2012. október 5-én került sor Szencen. 

A megnyitó konferencia előadói: 

• Sándor Károly, lelkésztörténész 

• Szabó András, irodalomkritikus 

• Jakubecz László, színművész 

• Molnár Judit, újságíró 

• Kovács László, történész 

A tudományos tanácskozás előtt a rendezvény résztvevői koszorúzási ünnepség 
keretében hajtanak fejet Szenczi Molnár Albert, Szenc városának főterén található 
emlékművénél, majd a konferencia zárásaként részt vesznek Szarka Zsuzsanna 
ruhatervező és Néveri Viktória tűzzománcos kiállításainak megnyitóján (Kék festő ma 
és Üvegbe zárt szépség), valamint a kiállítások megnyitóját követő ünnepi koncerten. 
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A „Szorgos adósa vagyok hazámnak” című tudományos tanácskozás, konferencia 
másik, záró részére 2012. november 10-én kerül sor a 43. Szenczi Molnár Albert 
Napok záró eseményeként. 

A tanácskozás előadói: 

• Bárdos Gyula újságíró, a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési 
Szövetség elnöke 

• Böröndi Lajos, költő 

• Görföl Jenő, fényképész 

• Tőzsér Árpád, költő 

• Orosz István, görög katolikus pap 

A záró konferencia keretében sor kerül Takács Diana Fény-kép című kiállításának 
megnyitójára, valamint a nagy zsoltárfordító emlékére készült zenés-irodalmi 
összeállítás bemutatójára. 

A „Szorgos adósa vagyok hazámnak” címmel megvalósuló 43. Szenczi Molnár Albert 
Napok keretében a régió civil szerveződéseinek vezetői és az egyes települések 
polgármesterei háromnapos szakmai, tanulmányi kiránduláson vesznek részt. 

A szótáríró Szenczi Molnár Albert címmel, felső tagozatos és középiskolás diákok 
bevonásával kerül sor egy vetélkedőre. 

Bemutatja ünnepi műsorát a jubiláló Jókai Hagyományőrző Néptáncegyüttes, 
valamint sor kerül a Komáromi Jókai Színház szervezésében egy előadásra és két 
templomi kórushangversenyre is. 

 

 

Duna régiós polgármesteri találkozó 

Diószeg, 2012. november 21-22. 

A határon átnyúló együttműködés alapvetően befolyásolja, befolyásolhatja egy-egy 
térség gazdasági, társadalmi, politikai stabilitásának szintjét, s ez által hosszú távon 
az érintett országokban a társadalom egészének fejlődésére is hatással van. 

Fontos, hogy hozzájáruljunk a civil szervezetek, az önkormányzati képviselők 
egymásról, egymás tevékenységéről alkotott képének, elképzeléseinek 
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tisztázásához, a tisztánlátásához, hogy ez által az esetenként helytelen nézeteket az 
egymás életének, életterének, tevékenységének, mindennapi gondjainak, 
problémáinak a megismertetésével pozitív értelemben változtassuk meg. 

Szükséges, hogy a civil szervezetek vezetőinek, az önkormányzati képviselőknek a 
segítségével még közelebb hozzuk egymáshoz a szomszédos határ menti régiók 
egyes településeit, magukat az egyes régiókat. 

A Galánta, Győr, Bécs háromszögben levő települések már évek óta igyekeznek az 
élet különböző szakaszain szoros, gyümölcsöző együttműködést kialakítani. 

A közösen megvalósított gazdasági, kulturális, művelődési találkozók, 
sportrendezvények egész sora bizonyítja a megkezdett út helyességét. 

Mindezekről az elért eredményekről, az eddig elvégzett munkáról, az egymás 
szorosabb megismerése érdekében kifejtett tevékenységről kívánunk közösen 
tárgyalni a diószegi tanácskozás, találkozó, konferencia keretében, illetve szeretnénk 
megtalálni a lehetőségeket, az utat a még szorosabb együttműködés, a még 
sikeresebb, eredményesebb közös munka érdekében. 

A térségben Szél-járás címmel néhány éve egy folyóiratot jelentetünk meg, melynek 
három helyszínen, Bécsben, Mosonmagyaróváron és Pozsonyban működik a 
szerkesztősége. A lap szerzői elsősorban a régióban élő, tevékenykedő emberekkel, 
azok mindennapi életének, munkásságának bemutatásával foglalkoznak. Az 
egymástól elszakított, de ez idáig is egymásra odafigyelő közösségeket kívánják 
minél szorosabb kötelékkel összefűzni. 

E célkitűzés elérése érdekében kívánjuk megvalósítani a diószegi polgármesteri, 
önkormányzati képviselői és civil szervezeti találkozót, melynek meghívott előadói: 

• Mészáros Alajos, EU parlamenti képviselő 

• Deák Ernő, író, az Ausztriai Magyarok Szövetségének elnöke 

• Schmuck András, egyetemi oktató, a Bécsi Europa Club elnöke 

• Görföl Jenő, a Szél-járás főszerkesztője 

• Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke 

• Czeglédi József, a Közép Európai Club Pannónia ügyvezető elnöke 

• Szabó Antal, Diószeg polgármestere 

• Márton Igor, a diószegi Tevel Szálló igazgatója 
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Térségi együttműködés fejlesztési fórum 

2013. január 23-24. 

A Mátyusföldön, a Galántai, Szenci és Vágsellyei járások települései az elmúlt évek, 
évtizedek során az egymásra utaltságból is kiindulva igyekeztek az élet minden 
területén a lehető legjobb, legszorosabb együttműködést kialakítani. 

A kalendáriumi év végén, illetve a következő év elején mindenki értékel, számot vet, 
célok, feladatok megvalósítását tűzi ki maga elé. 

Nincs ez másképp a mi térségünkben, a Mátyusföldön sem. 

A régióba tartozó járások, Galánta, Szenc, Vágsellye településeinek önkormányzatai, 
civil szerveződései, azok vezetői is elgondolkodnak azon, mit és hogyan sikerült 
megvalósítani a célkitűzésekből, s melyek azok a feladatok, amelyeket meg 
szeretnének az elkövetkező időszakban valósítani. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a legjobb eredmények ott születtek, születnek, ahol 
gyümölcsöző az együttműködés a településeken belül, illetve még eredményesebb a 
munka, látványosabb az előrelépés azon településeken, melyek az egyes feladatok, 
célok, célkitűzések megvalósítása érdekében össze tudnak fogni és közösen, 
kisebb-nagyobb térségekben összefogva igyekeznek előbbre jutni. 

A 2013. év elején kerül sor a Térségi együttműködés fejlesztési fórumra Ennek 
résztvevői a mátyusföldi régióba tartozó három járás Galánta, Szenc és Vágsellye 
településeinek polgármesterei, önkormányzati képviselői és civil szervezeteinek 
vezetői, valamint az egyes településeinkkel szorosan együttműködő határon túli 
baráti, testvéri települések önkormányzati és civil vezetői. A fórumon a résztvevők 
kötetlen, moderált eszmecsere keretében tájékoztatják egymást tevékenységükről, 
elért eredményeikről, a helyi fejlesztési folyamatok sikeres megvalósítását elősegítő 
tényezőkről, és végül, de nem utolsó sorban az elképzeléseik megvalósítását 
hátráltató problémákról, nehézségekről is. 

Így közösen az elért eredményekre alapozva, a tevékenység közben felmerült 
problémákat kiiktatva tudjuk együttesen meghozni döntéseinket, térségünk 
fejlesztése érdekében. 
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Ezen célok sikeres megvalósításának elősegítése érdekében hívunk fejlesztési 
fórumunkra jeles, neves hazai és külföldi szakembereket, előadókat: 

• Duka Zólyomi Árpád, volt EU parlamenti képviselő 

• Horváth Viola, a NEFMI kulturális munkatársa 

• Borsányi Gyula, polgármester, Nyitra megyei képviselő 

• Bíró László, Nagyszombat megyei képviselő 

• Németh Gabriella, Pozsony megyei képviselő 

• Jancsó István, polgármester, Nyitra megyei képviselő 

• Tóth Károly, a Fórum Intézet igazgatója 

• Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője 

 

 

Mérföldkövek 

Udvard, 2013. május 3-5. 

Szövetségünk, a Pro Patria Honismereti Szövetséggel együttműködve szervezi meg 
a szlovákiai magyar helytörténészek udvardi találkozóját. Ezen a konferencián neves 
előadóktól hangzanak el előadások az év jelentős évfordulójával kapcsolatban. 

A 2013. esztendő az 1848/49. évi magyar forradalom és szabadságharc éve 
Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében. Szövetségünk ezért az összejövetelt 
a forradalom és szabadságharc jegyében szervezi. 

A rendezvényen az alábbi előadók és témák szerepeltetését tervezzük: 

• Katona Tamás: A szabadságharc emlékei a Felvidéken 

• Petrás Éva: 1848 megítélése a szlovák és a magyar történetírásban. 

• Kovács László: A reformáció és az anyanyelvűség 

• Momko Miloš: Mindennapjaink eseményeinek rögzítése, a krónikaírás 
fontossága 

• Varga László: Honvédek után kutatva a levéltárakban 

• Görföl Jenő: Honvédsírok után kutatva a mai Szlovákia temetőiben 
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A rendezvény része egy, a témához illő kiállítás is. 2013-ban a „Felújított 
honvédsírok” címmel tervezünk fotókiállítást. Szövetségünk ugyanis, 
megalakulásától fogva feladatának tekinti a mai Szlovákia területén található magyar, 
vagy magyar vonatkozású emlékek, emlékhelyek felkutatását, gondozását. 

A rendezvény része a helytörténészek munkájának bemutatása, a megjelent 
kiadványok kiállítása. A szlovákiai magyar helytörténészek évente megrendezett 
udvardi találkozói a profik és az öntevékeny helytörténészek összejövetele, melynek 
a tapasztalatcserén túl a legvonzóbb része az, mikor tagjaink beszámolnak éves 
eredményükről, kutatásaikról. 

A találkozó alkalmával átadásra kerül a Pátria díj. A konferenciára 80-100 
helytörténészt várunk. 

 

 

Képzések 
 
1 x 3 napos projektmenedzsment és pályázatíró képzés Szlovákiában 25 fő 
részvételével 
2 x 3 napos projektmenedzsment és pályázatíró képzés Magyarországon 25-25 fő 
részvételével. 

 
A projekt keretében megszervezésre kerülő képzések, workshopok, a projektet záró 
nemzetközi konferencia, illetve a közös (multi)kulturális rendezvények és az ezekhez 
kapcsolódó szakmai anyagok elősegítik, hogy: 

• a résztvevők megismerjék egymást, és a régió sajátosságait; 

• javuljon a résztvevők közötti információáramlás; 

• a kölcsönös megértésen, tolerancián alapuló, a szembenállás helyett a 
kölcsönösen előnyös együttműködést elősegítő szemlélet terjedjen el; 

• a résztvevők megszerezzék azt a tudást, mely az együttműködéshez és a 
hazai és uniós források megszerzéséhez szükséges; továbbá 

• konkrét, határon átnyúló projektek kidolgozását eredményezheti, és 

• biztosítja a szervezetek, emberek közötti kapcsolatok fenntartását, és a 
projekt befejezését követő új kapcsolatok kialakításának feltételeit. 
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A képzés tematikája 

 

A képzés célja, tartalma: 

A képzés célja a pályázatírással és projektmenedzsmenttel kapcsolatos ismeretek, 
készségek fejlesztése. Hazai és Európai Uniós specifikációk, célok, eredmények, 
projektfolyamatok megismertetése, módszertanok, eljárások fejlesztése. 

 

A képzés időtartama: 30 óra 

A képzés szervezésének feltételei: 

Tárgyi feltételek: 

• létszámnak megfelelő terem 

• flip-chart tábla, flip-chart papír 

• írószerek 

• projektor (ha szükséges) 

• notebook (ha szükséges) 

 

Személyi feltételek: 

Minimum egy fő szakmai területen jártas, legalább 3 év gyakorlattal rendelkező 
tréner 

A képzésbe való belépés feltételei: 

A képzésbe való belépésnek nincsenek speciális feltételei 

Tantárgyak alól történő felmentés: 

A képzés 30 órás tematikája koherens egységet képez, így tantárgyak alól történő 
felmentés ebben az esetben nem releváns. Amennyiben valaki már részt vett 
hasonló tematikájú tréningen, akkor igény esetén lehetőséget biztosítunk a már 
teljesített blokk opcionális igénybe vételére. 
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A képzés teljesítésének feltételei: 

Maximális hiányzás mértéke a képzés időtartamának 20%-a 

A számonkérés módja: 

A program megvalósítása során az elsajátított készségek kreatív használatát igénylő 
szituációs gyakorlatok megvalósítására kerül sor, ezen gyakorlatok strukturált 
elemzése és értékelése egyúttal a résztvevők előrehaladásának értékelését is jelenti. 

 
A KÉPZÉS TARTALMA, STRUKTURÁJA, VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 
A képzés részletes tematikája, a megvalósítás módja, ütemezése: 
 

A képzés egységeinek / 
előadásainak/ 

megnevezése, az egyes 
elemek résztémáinak rövid 

tartalmi ismertetése 

Az egyes 
tartalmi részek 

óraszáma / 
időtartama 

Módszerek/ 
munkaformák 
egységenként 

Az előadó/tréner 
neve képzettsége és 

szakterülete 

o Téma: EU-s 
alapismeretek, Új 
Széchenyi terv 

o Résztéma: EU-s 
pályázati 
lehetőségek 

Résztéma kifejtése: 

Hogyan jutunk hozzá a 
forrásokhoz? EU-s pályázati 
lehetőségek. Az Új 
Széchenyi Terv, Széchenyi 
pályázatok. Pályázati 
alapfogalmak. A pályázat 
értelmezés 7 pontja. PCM 

4 

Előadás 
Szerepjáték 

„ablak előadás” 
Fókuszcsoportos 

megbeszélés 

Vezető tréner: 
 
Geskó Sándor 
Egyetemi diploma 
(szociológus), 
szakterület: 
Konfliktuskezelés, 
hálózati működés, 
kommunikáció, 
pályázatírás, 
projektmenedzsment 
 
Co-tréner  
 
Mátyási Sándor 



  

 

 

20 

  

o Résztéma: A 
pályázati 
dokumentáció 
előkészítése 

Résztéma kifejtése: 

Mire pályázzunk? Aktuális 
pályázatok. A pályázatok 
csoportosítása. A 
pályázathoz szükséges 
alapdokumentumok. A 
sikeres támogatásszerzés 
lépései. Pályázatírási 
technikák. A pályázati 
lehetőségek megkeresése. A 
célok megfogalmazása, és az 
erőforrások számba vétele. 
Adatgyűjtés és 
háttérinformációk 
beszerzése. Gyakorlati és 
formai tudnivalók. 

4 

Előadás 
Szerepjáték 

„ablak előadás” 
Fókuszcsoportos 

megbeszélés 

Egyetemi diploma 
(rendszerszervező, 
szociológus), 
szakterület: 
Hálózati működés, 
kooperáció, mediáció, 
pályázatírás, 
projektmenedzsment 
 
Borbély Lászlóné  
Főiskolai diploma 
(tanár) 
szakterület: 
Kommunikáció, 
konfliktuskezelés, 
hálózati működés, 
projektmenedzsment 
 

o Résztéma: A 
dokumentáció 
felépítése 

Résztéma kifejtése: 

A pályázatírás 15 alapelve A 
pályázati dokumentáció 
részei és tartalmuk. A 
pályázati kísérőlevél 
megírása, költségvetés és 
mellékletek. A pályázathoz 
szükséges dokumentumok 
elkészítése. A pályázat 
felépítése, struktúrája, 
elkészítése. Ellenőrző listák a 
dokumentáció helyes 
összeállításának érdekében. 
Költségoldal kalkuláció. 

6 

Előadás 
Szerepjáték 

„ablak előadás” 
Fókuszcsoportos 

megbeszélés 
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o Résztéma: 
Elemzések, 
költségoldal 
kimutatás, üzleti terv 

Résztéma kifejtése: 

Problémafa és célfa elemzés. 
Kisvállalati példa SWOT 
elemzésre. Logikai 
keretmátrix, Gant-diagram. 
Üzleti Terv. 
Esettanulmányok. Cash-flow 
számítás, további gyakorló 
feladatok. 

4 

Előadás 
Szerepjáték 

„ablak előadás” 
Fókuszcsoportos 

megbeszélés 

o Résztéma: A projekt 

Résztéma kifejtése: 

A projekt fogalma, fontos 
definíciók. Célok és 
erőforrások. Projektötlet, 
fejlesztései cél. A szükséges 
erőforrások számba vétele.  

4 

Előadás 
Szerepjáték 

„ablak előadás” 
Fókuszcsoportos 

megbeszélés 

o Résztéma: 
Projekttervezés, 
projektmenedzsmen
t 

Résztéma kifejtése: 

A 
projekttervezés/projektmened
zsment lépései, a 
projektfázisok kialakítása. A 
projektdokumentáció. 
Határidők meghatározása. 
Kockázatelemzés, esetleges 
szükséges módosítások. 

4 

Előadás 
Szerepjáték 

„ablak előadás” 
Fókuszcsoportos 

megbeszélés 
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o Résztéma: 
Megvalósítás és 
utánkövetés 

Résztéma kifejtése: 

A projekt megvalósítása és 
nyomon követése. 
Controlling, jelentések. A 
projekt lezárása, értékelése. 

4 

Előadás 
Szerepjáték 

„ablak előadás” 
Fókuszcsoportos 

megbeszélés 

 

 

• Workshopok 

A határ mindkét oldalán megvalósított képzésekhez kapcsolódóan két-két workshop 
megvalósítása civil szervezetek képviselői számára, menynek során közös 
projektötletek kidolgozása, az együttműködés gyakorlati lehetőségeinek feltárására 
kerül sor. 

Résztvevők: alkalmanként 20-25 fő 

• Projektmenedzsment módszertani útmutató 

A forrásteremtő képesség növeléséhez kapcsolódóan egy projektmenedzsment 
módszertani útmutató készítése, megjelentetése, magyar és szlovák nyelven, főként 
civil szervezetek és önkormányzatok képviselői számára 500 példányban. 

• Fehér Foltok című dokumentum és interjú kötet 

A kulturális közeledés elősegítéséhez kapcsolódóan kerül megjelentetésre a Fehér 
Foltok c. kötet, 500 példányban. A kiadvány fókuszában a kitelepítések és a 
deportálások története áll. Az elkészült műből több száz példány eljuttatása történik 
szlovákiai és magyarországi iskoláknak, könyvtáraknak. 

• Határ-menti mobilitást elősegítő információs rendszer modelljének kidolgozása 

A határ-menti mobilitást elősegítő praktikus információk (lakhatás, munkavállalás, 
egészségügyi ellátás, stb.) összegyűjtése közérthető, tematikus rendezése, mely 
megalapozza egy esetleges későbbi projekt keretében létrehozható határ-menti 
mobilitási információs hálózat kialkítását. 

• Határon Átnyúló Információs Klaszter létrehozása és működtetése 

A programban résztvevő és más a projekt akcióterületén működő szervezetekről a 
további együttműködés megalapozása érdekében Információs Klasztert hozunk létre, 
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mely tartalmazza a klasztertagok fő adatait, kooperációs elképzeléseit elősegítve 
ezzel a szektorokon belüli és a szektorközi együttműködést. A klaszterbe legalább 
150 szervezet adatai bekerülnek, melynek köszönhetően javul a szervezetek közötti 
információáramlás, együttműködés. A Klaszter a www.ketlabonallva.net, 
www.stojacpevne.net honlapokon kerül elhelyezésre, minden érdeklődő számára 
közérthető módon. 

• Disszeminációs nemzetközi konferencia 

A projekt zárásaként egy nemzetközi konferencián a magyar és szlovák partnerek 
bemutatják a határon átnyúló projekt fő elemeit, annak eredményeit és mindazokat a 
tapasztalatokat, amelyek használhatóak lehetnek a konferencia résztvevői illetve 
más szervezetek, személyek számára. 

Résztvevők: 80 fő 

• Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek biztosítása 

Sajtóközlemények – 2-2 alkalommal Szlovákiában és Magyarországon 

Folyamatos tájékoztatás a honlapokon - www.ketlabonallva.net, 
www.stojacpevne.net, www.konszenzus.org 

Tájékoztató tábla, roll-up elhelyezése a megvalósítás helyszínein, a projekt 
eseményein. 

• Projektmenedzsment 

Vezető partner neve: Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 

Delegált személyek száma: 1 fő projektmenedzser (Geskó Sándor) – külső 
szolgáltató igénybe vételével, 1 fő pénzügyi vezető/koordinátor (Baracsi Judit) – 
megbízási szerződés/alkalmazás 

Határon túli partner neve: Csemadok 

Delegált személyek száma: 1 fő projekt koordinátor – alkalmazott 

A projekt tevékenységeit a partnerszervezetek szoros együttműködésben valósítják 
meg. A két szervezet képviselőiből létrehozott és közösen működtetett 
Projektkoordinációs Tanács a projekt minden elemét figyelemmel kíséri és értékeli. 
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f) Output indikátorok 

Indikátor Célérték Mutató 

Közös fejlesztések 2 

1) Határ-menti mobilitást 
elősegítő információs 
rendszer modellje 
2) Projekt menedzsment 
módszertani útmutató 

Közös események 13 

1) 2 db workshop 
Magyarországon 
2) 2 db workshop 
Szlovákiában 
3) 1 db konferencia 
Magyarországon 
4) 2 db 
projektmenedzsment és 
pályázatírói képzés 
Magyarországon 
5) 1 db 
projektmenedzsment és 
pályázatírói képzés 
Szlovákiában 
6) 5 db nagyobb szabású 
közösségi rendezvény 
Szlovákiában 

Kommunikációs eszközök 12 

1) Roll-up (4 db) 
2) Sajtóközlemények 
Magyarországon (2 db) 
3) Sajtóközlemények 
Szlovákiában (2 db) 
4) Brossúra a projektről 
(1000 db) 
5) Konferenciaanyagok 
6) Tréning anyagok 
7) Workshopok anyagai 
8) Közösségi rendezvények 
anyagai 
9) Tájékoztató tábla (10 db) 
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Honlap(ok) 1 
Projekt honlapja 
www.ketlabonallva.net, 
www.stojacpevne.net 

Stratégiai Együttműködési 
Megállapodás 

1 

Partnerségi Megállapodás 
(MAĎARSKÝ 
SPOLOČENSKÝ A 
KULTÚRNY ZVÄZ NA 
SLOVENSKU, Oblastný 
výbor Csemadok Galanta - 
Konszenzus Budapest /  
Consensus Budapest) 
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g) Eredmény indikátorok 

 

Indikátor Célérték Mutató 

A közös oktatásban, a közös 
fejlesztésben résztevők 

száma 
50 

1) 25 fő a magyarországi 
projektmenedzsment és 
pályázatírói képzéseken 
2) 25 fő a szlovákiai 
projektmenedzsment és 
pályázatírói képzéseken  

A közös eseményeken 
résztevő nők száma 

50 

1) 5 db nagyobb szabású 
közösségi rendezvényen 
résztvevők 
2) A magyarországi 
projektmenedzsment és 
pályázatírói képzéseken 
résztvevők 
3) A szlovákiai 
projektmenedzsment és 
pályázatírói képzéseken 
résztvevők 
4) A konferencia résztvevői 

A közös eseményeken 
résztevő férfiak száma 

200 

1) 5 db nagyobb szabású 
közösségi rendezvényen 
résztvevők 
2) A magyarországi 
projektmenedzsment és 
pályázatírói képzéseken 
résztvevők 
3) A szlovákiai 
projektmenedzsment és 
pályázatírói képzéseken 
résztvevők 
4) A konferencia résztvevői 
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h) Ütemterv 
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1. Tervezés X X             

2. Előkészítés   X            

3. Közösségi 
rendezvények 

  X X X X X X 
 

X X    

4. Projekt-
menedzsment 
módszertani 
útmutató 
kidolgozása 

  X X X X   

 

     

5. Határ-menti 
mobilitást 
elősegítő 
információs 
rendszer 
modelljének 
kidolgozása 

  X X X X   

 

     

6. Információs 
Klaszter 
kidolgozása 

        

 

 X X X X 

7. 
Projektmened
zsment és 
pályázatírói 
képzések 

  X X X X   

 

     

8. 
Workshopok 

      X X X X     
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9. 
Tájékoztatás 
és 
nyilvánosság 

  X X X X X X X X X X X X 

10. 
Projektmened
zsment 

  X X X X X X X X X X X X 
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3. Fenntartási tevékenységek 

A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete vállalja, hogy legalább a pályázat 
befejezését követő 1 évben a projekt során létrehozott internetes felületet 
(www.ketlabonallva.net, www.stojacpevne.net) fenntartja, melynek létrehozásával és 
működtetésével biztosítja a program elemek megőrzését, és folyamatos ingyenes 
elérhetőségét. 

A Konszenzus Budapest saját honlapján (www.konszenzus.org) szintén beszámol a 
programsorozat eseményeiről és közvetlen link teszi majd elérhetővé a 
www.ketlabonallva.net, www.stojacpevne.net honlapokat. 

Alapítványunk a program során szerzett tapasztalatait, a megismert jó gyakorlatokat 
népszerűsíteni kívánja, és beépíti további programjaiba. 

 

4. Kockázatkezelés 

Számos már befejezett projekt utólag elvégezett kockázatelemzésének 
tapasztalataira támaszkodunk a jelenlegi kockázatelemzés elkészítésében. 

BELSŐ KOCKÁZATI TÉNYEZŐK 

Sor-
szám 

Kockázati terület/tényező Valószínűség Kezelés tervezett módjai 

1. 
Menedzsment 
személyeinek változása 

kicsi 
Megfelelő szakmai tudásokkal rendelkező 
menedzsment vagy stáb tag(ok) 
kiválasztása megtörtént 

2. 

A programhoz szükséges 
szakemberek 
rendelkezésre állása a 
teljes program 
időtartamában 

kicsi 
Megfelelő szakmai tudásokkal rendelkező 
szakemberek kiválasztása megtörtént 

3. 
A komplex program 
adminisztrációja 

kicsi 

Előre kidolgozott formanyomtatványokkal, 
eljárási protokollokkal segítjük az 
adminisztrációt. A menedzsment 
megköveteli a pontos és határidőre 
elkészülő adminisztrációt. 
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KÜLSŐ KOCKÁZATI TÉNYEZŐ 

Sor-
szám 

Kockázati terület/tényező Valószínűség Kezelés tervezett módjai 

4. 
A célcsoport elérése, 
bevonása, programban 
tartása 

közepes 

A hosszú távú célok érdekében most 
szükséges lépések belátását segíti, hogy 
helyi együttműködő partnerek, 
véleményformáló szakemberek, 
közvetítésével visszük végig a program 
kommunikációját 

5. 
Pályázat ütemezésének 
megfelelő forrás 
biztosítása 

közepes 

A menedzsment mindent határidőre 
benyújt a finanszírozás biztosításához, a 
menedzsment és a szakemberek közötti 
folyamatos kapcsolattartás segíti a 
gördülékeny munkavégzést 

 

A program megvalósítása során rendelkezésre álló tárgyi erőforrásaink: 

• 1 db 60 nm-es irodahelyiség (3 irodai szoba; tárgyaló helyiség; konyha; 
fürdőszoba; mosdó) 

• 1 db Xerox Work Centre M20i típusú fénymásoló (21 lap/perc másolási 
sebesség) 

• 1 db HP Officejet J4580 All-in-one típusú fénymásoló, nyomtató, szkenner, fax 
készülék 

• 3 db Fujitsu Siemens Scenic X102 típusú asztali számítógép TFT monitorral 
(2,67 GHz, 480 MB RAM, 40 GB 8 MB 7200rpm merevlemez; 1,44 MB 
floppymeghajtó; LG CD/DVD író, újraíró; USB; Windows XP operációs 
rendszer; Microsoft Office Small Business Edition 2003; McAfee VirusScan 
Professional; Ad-Aware SE Personal) 

• 1 db Dell Latitude D600 típusú notebook (Pentium M 725; 1.60Ghz; 512MB 
266MHz DDR RAM (1x512); TFT: 15˝ XGA TFT; 40GB EIDE ATA-100 HDD; 
8X DVD/24X CD-RW Combo; 1350 Wireless 802.11 b/g Mini-PCI card; Int. 
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56k Modem and Bluetooth; Win XP Prof HUN; Microsoft Office Small Business 
Edition 2003; McAfee VirusScan Professional) 

• 1 db Fujitsu Siemens Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5250 típusú notebook 
(1.50 GHz) 

• 1 db Fellowes WB 500 típusú spirálozó gép (lyukasztás: 18 lap egyszerre, 
spirálozó kapacitás 120 lap/1 dokumentum, spirálozó szélesség: 340 mm; 
spirálba helyezhető: A4, A5, Japán A4, US letter)  

• 1 db Lexmark Z55 típusú tintasugaras nyomtató (színes-fekete fehér 
nyomtatás; 17 lap/perc nyomtatási sebesség; papíradagoló: 100 lap) 

 

A program megvalósítás során rendelkezésre álló egyéb immateriális erőforrásaink: 

• A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 2009 novembere óta 
Felnőttképzési Akkreditációs Tanács által akkreditált felnőttképzési intézmény, 
6 darab FAT akkreditált képzéssel. 

• 76 db Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központnál regisztrált 
képzés 

• 3 db Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központnál regisztrált 
szolgáltatás 

• 6 db Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnél regisztrált képzés 

 


