
 

ZÁRÓKONFERENCIA

Határon átnyúló kapcsolat és erıforrás fejlesztı program / Stojac pevne 
Program pre rozvoj 

HUSK/1101/1.5.1/0232 azonosítószámú projekt 

 
 

PROGRAM 
 
9:00 – 9:30  érkezés, regisztráció
 
9:30 – 10:00  Megnyitó
Szabó Antal – Diószeg polgármestere
 
10:00 – 11:00  A Két lábon állva 
céljainak bemutatása, és a civil szervezetek szerepe és feladata a határon átnyúló 
konstruktív együttmőködés megteremtésében
 
Geskó Sándor, a Konszenzus 
 

11:00 – 11: 30 Kávészünet
 
11:30 – 12:00 A határon átnyúló programok bemutatása
Kun Zsuzsa, projektmenedzser
  
12:00 – 12:30  Megvalósult rendezvények 
Mézes Rudolf, CSEMADOK Galántai Területi Választmánya
emlékezés kohézió teremtı szerepe napjainkban
 

12:45 – 13:30  Ebéd 
 
13:30 – 14:00   A projekt keretében kifejlesztett képzések bemutatása: 
pályázatírás és projektmenedzsment
Kun Zsuzsa, projektmenedzser
 
14:00 – 14:30  Kávészünet
 
14:30 – 17:00   A Két lábon állva 

eredményeinek bemutatása
Kun Zsuzsa, projektmenedzser
 

 

A konferencia kétnyelvő!

 

 

  

 

ZÁRÓKONFERENCIA 

 Két lábon állva  

Határon átnyúló kapcsolat és erıforrás fejlesztı program / Stojac pevne 
Program pre rozvoj cezhraničných vzťahov a zdrojov

HUSK/1101/1.5.1/0232 azonosítószámú projekt 

érkezés, regisztráció 

Megnyitó 
Diószeg polgármestere 

Két lábon állva - HUSK/1101/1.5.1/0232 azonosítószámú 
a civil szervezetek szerepe és feladata a határon átnyúló 

konstruktív együttmőködés megteremtésében 

Geskó Sándor, a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete Irányító Testület

Kávészünet 

átnyúló programok bemutatása 
Kun Zsuzsa, projektmenedzser 

valósult rendezvények – közösségi programok
Mézes Rudolf, CSEMADOK Galántai Területi Választmánya - A kultúra és a közös 
emlékezés kohézió teremtı szerepe napjainkban 

A projekt keretében kifejlesztett képzések bemutatása: 
pályázatírás és projektmenedzsment 
Kun Zsuzsa, projektmenedzser 

Kávészünet 

A Két lábon állva - HUSK/1101/1.5.1/0232 azonosítószámú 
eredményeinek bemutatása 

Kun Zsuzsa, projektmenedzser, kérdések válaszok 

A konferencia kétnyelvő! – szinkrontolmácsot biztosítunk

 

 

Határon átnyúló kapcsolat és erıforrás fejlesztı program / Stojac pevne - 
cezhraničných vzťahov a zdrojov címő 

HUSK/1101/1.5.1/0232 azonosítószámú projekt  

HUSK/1101/1.5.1/0232 azonosítószámú projekt 
a civil szervezetek szerepe és feladata a határon átnyúló 

i Szervezete Irányító Testület elnöke 

közösségi programok 
A kultúra és a közös 

A projekt keretében kifejlesztett képzések bemutatása: 

HUSK/1101/1.5.1/0232 azonosítószámú projekt 

szinkrontolmácsot biztosítunk 


