
Spájame sa  
pre Európu!

Imeľ (SK), Beled (HU), Héreg (HU), Nemesszalók (HU),  
Căpleni (RO), Pstruží (CZ), Dolga Vas (Slo)

Együttműködünk  
az Európáért!

We Connect for Europe!



Vážení Imeľčania, vážení občania partnerských obcí,  
vážení priatelia!

Naša obec Imeľ v spolupráci s partnerskými obcami každoročne pri-
pravuje projekty za účelom lepšieho poznania a prehlbovania priateľ-
ských vzťahov. Dôraz kladieme na informovanosť našich občanov o dia-
ní v Európskej únii.

Vďaka úspešnému projektu pod názvom „We Connect for Europe - 
Spájame sa pre Európu“ organizovala obec Imeľ počas roka 2015 štyri 
podujatia, a to konkrétne v obci Imeľ a v partnerských obciach v ma-
ďarskom Belede, v rumunskom Capleni a v slovinskom Dolga Vas. Všet-
ky podujatia boli dvojdňové a ich hlavným poslaním bola propagácia 

a informovanie občanov o štyroch slobodách voľného trhu EÚ a ich prínos pre občanov no-
vých členských štátov. Medzi štyri slobody voľného trhu EÚ patrí voľný pohyb osôb, voľný po-
hyb tovaru, voľný pohyb služieb a voľný pohyb kapitálu. Tieto štyri slobody sa preniesli do 
jednotlivých podujatí pomocou rôznych prednášok, prezentácií, ukážok a workshopov. Do 
projektu bolo zapojené široké spektrum obyvateľstva, počnúc od najmenších škôlkárov, detí 
základnej školy až po seniorov našej obce, ako i partnerských obcí. V rámci projektu sa or-
ganizovala výtvarná súťaž pre deti základnej školy, ktorej poslaním bolo zvýšiť povedomie 
o Európskej únii medzi žiakmi základných škôl. Nosnou témou súťaže bolo pripomenutie, že 
Slovensko je už viac ako desať rokov právoplatným členom Európskej únie a s tým súvisia-
ce práva ako voľný pohyb, žiť, pracovať, podnikať, študovať, cestovať a nakupovať kdekoľ-
vek v Európe. Cieľom výtvarnej súťaže bolo upriamiť pozornosť detí a mládeže na energe-
tickú budúcnosť Európskej únie, na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, podnietiť deti 
k spracovaniu vybranej témy a rozvinúť tvorivé schopnosti žiakov základných škôl prostred-
níctvom výtvarných prác. Výtvarné práce žiakov putovali ďalej do každej partnerskej obce.

Týmto by som chcel zároveň vysloviť poďakovanie všetkým pánom starostom zúčastnených 
partnerských obcí, konkrétne starostovi z Beledu Jenőmu Majorovi, starostovi z Héregu Jó- 
zsefovi Niesznerovi, starostovi z Nemesszalóku Jenőmu Vargovi, starostovi z Capleni Vilmosovi 
Mosdóczimu, starostovi zo Pstruží Ing. Milanovi Vaněkovi, zástupkyni maďarskej národnostnej 
menšiny žijúcich na území obce Lendava Gabrielle Sobočan a všetkým tým, ktorí sa ochotne 
podieľali na realizácii projektu.

Ing. František Tyukos
starosta obce Imeľ

Tisztelt imelyiek és testvértelepüléseink polgárai, kedves barátaim!
Imely község a testvértelepülésekkel együttműködve minden évben projekteket készít 

a baráti kapcsolatok további mélyítése és a jobb megismerés céljából. Nagy hangsúlyt fek-
tetünk az Európai Unióval kapcsolatos információk átadásának a polgártársaink részére.

A „We Connect for Europe – Együttműködés Európáért” megnevezésű sikeres projektnek 
köszönhetően Imely község 2015-ben négy rendezvényt szervezett, nevezetesen Imely község-
ben, valamint a testvértelepülésekben: a magyarországi Beledben, a romániai Kaplonyban 
(Căpleni) és a szlovéniai Hosszúfaluban (Dolga Vas). Minden rendezvény két napig tartott, 
és a fő küldetése az volt, hogy propagálja és ismertesse a polgárok körében az Európai Unió 
egységes piacának négy alapszabadságát, valamint ezek hozadékát az új tagállamok polgárai 
számára. Az Európai Unió egységes piacának négy alapszabadsága közé tartozik a személyek, 
az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. Ez a négy alapszabadság vált az egyes 
rendezvényeken az előadások, prezentációk, bemutatók és workshopok központi témájává. 
A projektbe a községünk, illetve a testvértelepülések lakosságának széles skálája kapcsolódott 
be, a legkisebb óvodásoktól, az általános iskolásoktól kezdve egészen a szeniorokig. A pro-
jekt keretén belül valósult meg az általános iskolába járó gyermekek részére a rajzverseny, 
melynek az volt a küldetése, hogy bővítse az általános iskolások körében az Európai Unióról 

szóló ismereteket. A verseny fő témájából adódóan az általános iskolások rámutattak arra, 
hogy Szlovákia több mint tíz éve az Európai Unió tagállama, és ezzel kapcsolatosan a polgárai 
számára biztosítva van a szabad mozgás, élet, munka, vállalkozás, tanulmányok folytatása, 
utazás és bevásárlás bárhol Európában. A rajzverseny fő céljai közé tartozott, hogy felhívja 
a gyermekek, az ifjúság figyelmét az Európai Unió energetikai jövőjére, a megújuló források-
ból származó energiatermelésre, motiválja a gyermekeket a kiválasztott téma feldolgozására, 
és a képzőművészeti munkák által fejlessze az általános iskolába járó diákok alkotóképessé-
gét. A tanulók képzőművészeti alkotásai vándorkiállításon vettek részt, megtekinthetőek vol-
tak az összes testvértelepülésen is.

Ezennel szeretnék köszönetet mondani az együttműködésben részt vevő testvértelepülé-
sek polgármestereinek, nevezetesen Major Jenőnek, Beled polgármesterének; Nieszner Jó-
zsefnek, Héreg polgármesterének; Varga Jenőnek, Nemesszalók polgármesterének; Mosdó-
czi Vilmosnak, Kaplony polgármesterének; Vaněk Milan mérnöknek, Pstruží polgármes-
terének; Sobočan Gabrielának, a Lendva környékén élő magyar kisebbség képviselőjének; 
és mindazoknak, akik készségesen részt vettek a projekt megvalósításában.

Ing. František Tyukos
Imely község polgármestere

Dear inhabitants of Imeľ, dear citizens of partner municipalities, dear friends!
Each year our municipality of Imeľ together with its partner municipalities prepares projects 

for the purpose of getting to know each other better and deepening the partner relationships. The 
emphasis lies on the awareness of our inhabitants about the course of events in the European Union.

Due to the successful project with the title “We Connect for Europe - Spájame sa pre Európu” 
organised the municipality of Imeľ four events in Imeľ, and in partner municipalities, i.e. in Beled, 
Hungary, in Căpleni, Romania and in Dolga Vas, Slovenia. All the events lasted for two days and 
their main commitment was to propagate and inform the inhabitants about the four freedoms of 
the free market in the EU and their benefits for the citizens of the new member states. The four 
freedoms of the free market in the EU are the free movement of people, the free movement of 
goods, the free movement of services and the free movement of capital, and these four freedoms 
were communicated in the respective events by means of various lectures, presentations, 
demonstrations, and workshops. A wide spectrum of inhabitants was involved in the project, 
starting with the youngest kindergarten children, students of primary schools and seniors of our 
as well as of the partner municipalities. Within the framework of the project, an art competition 
was organised for the students of primary schools, the commitment of which was to increase 
awareness about the European Union among the students of primary schools. A bearing theme 
of the competition was the remembrance of the fact that Slovakia has been a rightful member 
of the European Union for more than ten years and the rights related to this such as the free 
movement, living, working, enterprising, studying, travelling, and shopping wherever in Europe. 
The objective of the competition was to draw attention of the children and young people toward 
the energy future of the European Union, the energy production from renewable sources and to 
motivate the children to elaborate the selected theme as well as to develop creative skills of the 
students of primary schools by means of artistic work. The students´ art works wandered on and 
finally got to every partner municipality.

Hereby I would like to thank all the mayors of the participating partner municipalities, 
particularly to Jenő Major, the mayor of Beled, József Nieszner, the mayor of Héreg, Jenő Varga, the 
mayor of Nemesszalók, Vilmos Mosdóczi, the mayor of Căpleni, Ing. Milan Vaněk, from Pstruží and 
Gabriella Sobočan, the representative of the Hungarian national minority living on the territory 
of the municipality of Lendava and to all of those who willingly took part in realizing the project.

Ing. František Tyukos
The mayor of the municipality of Imeľ



PREDSTAVENIE PROJEKTU „SPÁJAME SA PRE EURÓPU“
Projekt „We Connect for Europe“ bol realizovaný za účelom zblíženia piatich národov za-

stúpených partnerskými obcami. Jeho tematika bola venovaná aktívnemu Európskemu ob-
čianstvu, štyrom slobodám voľného trhu EÚ a ich prínosu pre občanov nových členských 
štátov. Prostredníctvom predstavenia týchto tém, diskusie a výmeny skúseností na nastolené 
problémy obce prispeli k zabezpečeniu budúcnosti partnerstva a aj Európskej únie samotnej.

Cieľ projektu
Vytvorenie trvalej siete medzi partnerskými obcami. Zapojenie občanov do demokratic-

kého života a posilnenie partnerstva smerom k Európskym štruktúram.
Dôvody: V rámci projektu sa vytvorí sieť medzi existujúcimi partnerskými obcami. Sieť 

bude reflektovať na spoločné záujmy a členstvo v EÚ.

Hlavná téma
Hlavná téma bude venovaná štyrom slobodám voľného trhu EÚ a ich prínosu pre občanov 

nových členských štátov – poučenie občanov, príprava priestoru pre nové témy.Popis hlavnej 
témy – 4 slobody:

Voľný pohyb osôb: hľadať si zamestnanie v inom členskom štáte EÚ; pracovať v danom 
štáte bez pracovného povolenia; pobývať v ňom na tento účel; ostať v ňom aj po ukončení 
zamestnania; na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci danej krajiny, pokiaľ ide o prí-
stup k zamestnaniu, pracovné podmienky a všetky ďalšie sociálne a daňové výhody.

Voľný pohyb tovaru: Tovar je možné predávať vo všetkých členských štátoch EU. Tovar 
z ostatných členských štátov nemôže byť znevýhodňovaný oproti domácemu výrobku clom 
alebo špeciálnou daňou.

Voľný pohyb služieb: Umožňuje podnikom ponúkať svoje služby i v ostatných členských 
štátoch. Voľným pohybom služieb sa rozumie poskytovanie služieb cez hranice, tzn. bez 
toho, že by bol podnikateľ v štáte, kde službu poskytuje, usadený.

Voľný pohyb kapitálu: Voľný pohyb kapitálu je základným nástrojom jednotného trhu EU. 
Znamená voľný pohyb finančného kapitálu a hmotného majetku po členských štátoch EU. 
Občania Európskej únie tak môžu využívať finančné služby v ktoromkoľvek inom členskom 
štáte.

Tieto slobody sa prenesú do jednotlivých podujatí.

Dopady a výsledky projektu
Sieť medzi partnerskými obcami – vďaka realizácii projektu vznikla sieť medzi partnerský-

mi obcami. Jedná sa o hlbšiu formu integrácie a vzájomnej podpory. Jej výsledkom je charta 
partnerstva.

Zoznámenie sa s EÚ a jej prioritami – projekt prispel významným spôsobom k rozvoju po-
znania EÚ. Občania spoznali jej základné piliere, slobody a princípy Európskeho občianstva.

Aktivizácia občanov – jednalo sa o aktivizáciu občanov smerom k Európskej únii (vytvore-
nie aktívnych Európskych občanov).

Dôraz na mladšie generácie – mladšie generácie predstavujú budúcnosť Európy. Ich vzde-
lávaním a prípravou sa dosiahlo u nich rozvoj základných myšlienok Európskeho občianstva.

„EGYÜTTMŰKÖDÜNK AZ EURÓPÁÉRT!“ PROJEKT BEMUTATÁSA
A „We Connect for Europe” megnevezésű projekt célja az volt, hogy az együttműködésben 

részt vevő települések képviselete által hozzájáruljon öt nemzet közeledéséhez. A témakörét te-
kintve foglalkozott az aktív európai állampolgársággal, az Európai Unió egységes piacának négy 
alapszabadságával, valamint ezek hozadékával az új tagállamok polgárai számára. Az adott témák 
bemutatása, megbeszélése és a problémákkal összefüggő tapasztalatcserék által a települések 
biztosították az Európai Unión belüli kölcsönös együttműködést.

A projekt célja
Kialakítani a kölcsönös együttműködésen alapuló szilárd testvértelepülés-hálózatot. A projekt-

be bevonni a települések lakosait is, akik megismerkedhettek az Európai Unió sajátosságaival, az 
európai állampolgárság, a négy alapszabadság előnyeivel.

Okok: A projektnek köszönhetően hálózat alakul ki a testvértelepülések között. A hálózat elő-
térbe helyezi a közös érdekeket és az európai uniós tagságot támogató együttműködést.

A projekt központi témája
A projekt központi témája az Európai Unió egységes piacának négy alapszabadsága és az új 

tagállamok polgárai számára való hozadéka (a lakosok felvilágosítása, új témák előkészítése). 
A központi téma leírása – négy szabadság:

A személyek szabad mozgása: az uniós polgároknak joguk van más uniós tagállamban állást 
keresni, az adott tagállamban munkavállalási engedély nélkül munkát vállalni és munkavállalás 
céljából tartózkodni, a munkaviszony megszűnése után is ott maradni, az adott ország állam-
polgáraival megegyező bánásmódban részesülni az álláshoz jutás, a munka feltételek és minden 
egyéb szociális- és adókedvezmény tekintetében.

Az áruk szabad mozgása: Az árut az összes európai uniós tagállamban lehet forgalmazni. 
Az Európai Unió tagállamaiból származó áru nem lehet hátrányos helyzetben a hazai termékhez 
viszonyítva, nem terhelhető vámmal vagy speciális adóval.

A szolgáltatások szabad mozgása: Lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy bármely EU-tag-
államban nyújthassák szolgáltatásaikat. A szolgáltatások szabad mozgása alatt a határon átnyúló 
szolgáltatásokat értjük, s a  vállalkozónak nem kell letelepednie abban a tagállamban, ahol szol-
gáltatásait nyújtja.

A tőke szabad mozgása: A tőke szabad mozgása az egységes európai uniós piac működésének 
alapvető eszköze. A pénztőke és az anyagi javak Európai Unió tagállamaiban való szabad áram-
lásáról van szó. Az Európai Unió polgárai bármely EU-tagállamban szabadon igénybe vehetik 
a pénzügyi szolgáltatásokat.

Az említett szabadságok az egyes rendezvényeken kerültek bemutatásra.

A projekt eredményei és hatása
Testvértelepülés-hálózat kialakítása – a projekt megvalósításának köszönhetően kölcsönös 

együttműködésen alapuló szilárd testvértelepülés-hálózat alakult ki. Az integráció és a kölcsönös 
támogatás szorosabb formájáról van szó. A projekt eredményeként jött létre a Partnerségi charta.

Az Európai Unió sajátosságainak és prioritásainak a megismerése – a projekt jelentős mér-
tékben hozzájárult az Európai Unióval összefüggő információk megismeréséhez. A polgárok 
megismerkedhettek az Európai Unió alapvető sajátosságaival, az alapszabadságokkal, az európai 
állampolgárság elveivel.

A polgárok aktivizációja, tevékenységre ösztönzése – a polgárok aktívan részt vettek az euró-
pai uniós projektben (aktív európai polgárokká váltak). 

A fiatal generációra fektetett hangsúly – a fiatal generáció jelenti Európa számára a jövőt. 
A fiatalok képzésével és felkészítésével fejlesztettük körükben az európai állampolgárság-tu-
datot.

PARTNERI PROJEKTU / A PROJEKTBEN RÉSZT VEVŐ PARTNEREK / PROJECT PARTNERS

Imeľ (SK) – Némesszalók (HU) – Beled (HU) – Héreg (HU) – Pstruží (CZ) – 
Dolga Vas (SLO) – Capleni (RO)



Ako to prebiehalo...
Obhliadnutie sa za podujatiami

Mi minden történt...
Visszatekintés a rendezvényekre

How it 
happened...
Hawing a look at 
the events

PROJEKT INTRODUCTION „WE CONNECT FOR EUROPE“

The Project “We Connect for Europe” was realized in order to bring near five nations 
represented by partner municipalities. Its subject was dedicated to the active European 
citizenship, the four freedoms of the free market in the EU and their benefits for the citizens of 
the new member states. By the introduction these themes, the discussions and the exchange 
of experience about the raised issues, the municipalities contributed to the assurance of the 
future of the partnership as well as of the European Union itself. 

Projekt Objectives
The objectives of the project include creating permanent networks among the partner 

municipalities, involving the citizens in the democratic life, and strengthening the partnership 
towards European structures.

Reasons: Within the scope of the project, a network will be created among the existing 
partner municipalities. The network will reflect on the common interests and membership 
in the EU.

Main Topic
Main topic will be dedicated to the four freedoms of the free market of the EU and their 

benefits for the citizens of the new member states – edification of citizens, preparing space for 
new themes. Description of the main topic – four freedoms:

The free movement of people: to look for a job in another EU country; to work in the given 
country without a work permit; to reside there for that purpose; to stay there even after 
employment has finished; to be treated equally as the citizens of that state, in the mater of 
access to employment, working conditions and all other social and tax advantages.

The free movement of goods: Goods can be marketed in all the member states of the EU. 
Goods from other member states cannot be disadvantaged against domestic product by 
customs duty or special taxation.

The free movement of services: Allows companies to provide their services also in other 
member states. The free movement of services mean cross border provision of services, id est. 
without the self-employed person’s being established in the state of service provision.

The free movement of capital: The free movement of capital is the basic device of the unified 
market of the EU. It means the free movement of financial capital and corporeal property 
in member states of the EU. This way, the citizens of the European Union are able to take 
advantage of financial services in any other member state.

These freedoms will be communicated in the respective events.

Impacts and Results of the Project
A network among the partner municipalities – due to realizing the project a network 

among the partner municipalities has started up. The matter in hand is about a deeper form of 
integration and mutual support, the result of which is the Charter of Partnership.

Getting to know the EU and its priorities – the project significantly contributed to the 
improvement of the knowledge about the EU. The citizens became acquainted with its 
fundamental pilasters, freedoms, and principles of the European citizenship. 

Activation of citizens – it was about activation of the citizens towards the European Union 
(achieving active European citizens).

Emphasis on younger generations – younger generations represent the future of Europe. By 
their education and training, the advancement of basic thoughts of the European citizenship 
has been achieved.



Prvé podujatie bolo zamerané na úvod 
do problematiky 4 slobôd Európskej Únie. 
Boli predstavené základné princípy EÚ, ako 
aj prvé dve slobody – voľný pohyb osôb 
a voľný pohyb kapitálu. Občania tak mali 
možnosť získať informácie pre formovanie 
svojich postojov voči EÚ. Program bol roz-
delený do dvoch dní.

V rámci prvého dňa domáci Imeľčania 
aj hostia zo zahraničia navštívili Zastúpenie 
Európskej Komisie na Slovensku v Bratisla-
ve. Tu získali základné informácie o histórii 
a fungovaní EU. Jednalo sa o dôležitý úvod 
do poznávania Európskej únie a Európske-
ho občianstva. V rámci ďalšieho programu 
sa hostia zúčastnili prehliadky Bratislavy. 
V poobedňajších hodinách sa deti zapoji-
li do kreslenia obrázkov o Európskej únii. 
Zobrazili EÚ vlastnými očami. Ich diela sa 
stali súčasťou putovnej výstavy a postup-
ne navštívili všetky partnerské obce.

The first event focused on the introduc-
tion of the issue of the four freedoms of the 
European Union. The fundamental principles 
of the EU as well as first two freedoms – the 
free movement of people and the free move-
ment of capital – were introduced. Thus, the 
citizens had the possibility to get informa-
tion to form their attitudes towards the EU. 

The programme was divided into two days. 
In course of the first day, the inhabitants of Imeľ 
and their foreign guests visited the Representa-
tion of the European Commission in Slovakia 
in Bratislava where they gained basic informa-
tion about the history and functioning of the 
EU. It was an important introduction to being 
acquainted with the European Union and the 
European citizenship. Within the framework 
of further programmes, the guests took part 
in a sightseeing trip of Bratislava. Later in the 
afternoon, the children participated in draw-
ing pictures about the European Union. They 
depicted their view of the EU. Their works be-
came part of an itinerant exhibition and which 
gradually visited all partner municipalities. 

Az első rendezvény az Európai Unió négy 
alapszabadságának témakörével foglalkozott. 
Bemutatásra kerültek az Európai Unió alap-
elvei és két alapszabadság – a személyek és 
a tőke szabad mozgása. A polgárok informá-
ciókat szerezhettek, véleményt alkothattak az 
Európai Unió működéséről, sajátosságairól.

A program két napig tartott. Az első napon 
a hazai imelyiek és a külföldi vendégek meg-
látogatták Pozsonyban az Európai Bizottság 
szlovákiai kirendeltségét. Itt alapvető infor-
mációkat kaptak az Európai Unió történelmé-
vel és működésével kapcsolatban. Ez az Euró-
pai Unió és az európai állampolgárság téma-
körébe való betekintést illetően jelentős láto-
gatásnak bizonyult. Egy másik program kere-
tén belül a vendégek részt vettek Pozsony vá-
rosnézésében. A délutáni órákban a gyerme-
kek bekapcsolódtak az Európai Unióval össze-
függő rajzok elkészítésébe. Az Európai Uniót 
sajátos látásmóddal szemléltették. A gyerme-
kek képzőművészeti alkotásai vándorkiállítá-
son vettek részt, és fokozatosan megtekint-
hetőek voltak az összes testvértelepülésen.
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A második napon Imelyen előadás hangzott el a személyek és a tőke szabad mozgásáról. Az 
előadás során az ifjúság fontos információkat szerzett az Európai Unió négy alapszabadságá-
nak keletkezéséről és történelméről, majd aprólékosabban megismerkedett két alapszabad-
sággal – a személyek és a tőke szabad mozgásával. Az elhangzott témákkal kapcsolatban az 
alapszabadságok gyakorlatban való alkalmazását is megvitatták. A szenior lakosok A szeniorok 
parlamentje megnevezésű aktivitás keretén belül az aktív öregedés problémájáról beszéltek. 
Közösen megvitatták a népesség öregedésével, a szeniorok egyes országokban való helyze-
tével kapcsolatos kérdéseket, az aktivitásaikat, valamint a tapasztalataik továbbadásának, 
felhasználásának szükségességét. A tőke szabad mozgásáról számolt be előadásában a Heine-
ken Szlovákia cég igazgatója. A gyakorlat alapján közelebbről ismertette a pénzforrásokat az 
európai térségben és a multinacionális vállalatok működését. Ezen fontos témák tárgyalását 
követően került sor az egyéb közös rendezvényekre, a vendégek részére készített kultúrprog-
ram és további kísérőprogramok megrendezésére.

On the second day, there was a lecture on the free movement of people and capital. The 
youth got important information about the history of the four freedoms of the EU and first 
two –  the free movement of people and the free movement of capital – were introduced 
to them in details. These themes were connected with a discussion about their practical 
utilization. The seniors within the scope of the activity Parliament of Seniors were solving 
the issue of active ageing. They jointly discussed about the ageing process of the population, 
about the standing of the seniors in the given countries, about the activities they are able 
to do or about the necessity to make use of their experience. The free movement of capital 
was the topic of the lecture with the director of Heineken Slovakia. He analysed the flow of 
finances in the European space and the functioning of multinational holdings more closely 
and practically. The presentation of these important themes was necessary to reinforce 
during the common entertainment activities. For the guests a culture programme and 
further accompanying activities were prepared. 

Druhý deň sa konala v Imeli prednáška na tému Voľný pohyb osôb a kapitálu. Počas nej 
mládež získala dôležité informácie o vzniku a histórii štyroch slobôd EÚ a detailnejšie im 
boli predstavené prvé dve z nich – voľný pohyb osôb a voľný pohyb kapitálu. Tieto témy boli 
spojené aj s diskusiou o praktickom využití. Seniori v rámci aktivity Parlament seniorov rie-
šili problematiku aktívneho starnutia. Spoločne diskutovali o starnutí populácie, o postavení 
seniorov v jednotlivých krajinách, o aktivitách, ktoré majú možnosť vykonávať, či o potrebe 
využitia ich skúseností. Voľný pohyb kapitálu bol témou aj prednášky s riaditeľom spoloč-
nosti Heineken Slovensko. Bližšie a praktickejšie rozobral tok financií v európskom priestore 
a fungovanie nadnárodných holdingov. Predstavenie týchto dôležitých tém bolo potrebné 
utvrdiť pri spoločných zábavných aktivitách. Pre hostí bol pripravený kultúrny program a ďal-
šie sprievodné aktivity.
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Podujatie v maďarskom meste Beled 
účastníkom predstavilo voľný pohyb tova-
ru a služieb. Zároveň upriamilo pozornosť 
na zapojenie mladej generácie do vecí ve-
rejných. V rámci diskusie s Europoslancami 
sa dosiahol transfer nápadov pre budúcnosť 
Európy od bežných občanov, cez zástupcov 
v EP priamo do Európskych inštitúcií.

Program bol rozdelený do dvoch dní a na 
dve časti – vzdelávaciu a poznávaciu časť 
a na sprievodné aktivity. V prvom rade sa 
realizovala vzdelávacia časť. Prvý deň boli 
domácim aj hosťom predstavené ďalšie dve 
slobody EÚ – voľný pohyb tovaru a voľný po-
hyb služieb. V rámci úvodnej prednášky sa 
mladí zapojili do poznávania EU a poznáva-
nia týchto dvoch slobôd. V rámci prednášky, 
diskusie a kvízu sa žiaci základných škôl do-
zvedeli viacej o EÚ, jej fungovaní a slobo-
dách. Získané informácie si následne overili 
práve vďaka kvízu. Mládež sa venovala aj za-
pojeniu sa do aktivít v EÚ, v rodnej krajine, 
v rodnej obci. Zároveň poznávali svoje ob-
čianske práva.

A magyarországi Beled városban zajló 
rendezvény az áruk és szolgáltatások sza-
bad mozgását mutatta be. Egyúttal felhívta 
a figyelmet arra, hogy a fiatal nemzedéket 
is be kell vonni a közügyekbe. Az euroképvi-
selőkkel való beszélgetés során a polgárok 
érdeklődtek az Európai Parlament, európai 
intézmények tevékenysége, valamint Euró-
pa jövője iránt. 

A program kétnapos volt és két részre 
tagolódott – oktatási és ismertető jellegű 
részre és kísérőprogramokra. Elsőként az 
oktatási részre került sor. Az első napon 
a vendéglátók és a vendégek az Európai 
Unió két alapszabadságáról – az áruk és 
szolgáltatások szabad mozgásáról hallhat-
tak előadásokat. A bevezető előadásba a fi-
atalok is bekapcsolódtak, megismerhették 
az Európai Unió előnyeit és a két szabadság 
jelentőségét. Az általános iskolás diákok 
az előadás, beszélgetés és a feladatok ré-
vén többet tudhattak meg az Európai Unió 
működéséről és az alapszabadságokról. 
A megszerzett ismeretek rögzítését a té-
mával összefüggő feladatok is segítették. 
Az ifjúság azzal is foglalkozott, hogy az Eu-
rópai Unióval kapcsolatos kérdések miként 
érintik a szülőföldjüket, szülővárosukat, és 
egyúttal megismerkedhetett az állampol-
gári jogaival is.

The event in the town of Beled, Hungary in-
troduced the free movement of goods and ser-
vices to the participants. At the same time, it 
called attention to the involvement of the young 
generation in public affairs. Within the scope of 
the discussion with the Members of the Euro-
pean Parliament, a transfer of ideas for the fu-
ture of Europe was achieved which got from the 
common citizens through the representatives 
of the EP directly to the European institutions.

The programme was divided into two days 
and two parts – an educational and cognitional 
part and accompanying activities. First, the ed-
ucational part was accomplished. On the first 
day, further two freedoms of the EU – the free 
movement of goods and the free movement of 
services – were introduced to the hosts and the 
guests. Within the framework of the introduc-
tory lecture, the young participated in getting 
to know the EU and the recognition of these 
two freedoms. In course of the lecture, the dis-
cussion, and the quiz, the students of primary 
schools got more information about the EU, 
its functioning and its freedoms. Subsequent-
ly, they could verify the obtained information 
thanks to the quiz. The youth also devoted 
themselves to taking part in the activities in 
the EU, their homeland and their home munic-
ipality. At the same time, they were acquainted 
with their civil rights. 
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Druhý deň hostia navštívili podnik neďaleko miesta realizácie podujatia z hľadiska pozná-
vania best practices. Spoločnosť Wiedenmann sa zaoberá strojárskou výrobou a svoje výrob-
ky distribuuje do celej Európy. Jednalo sa teda o poznávanie voľného pohybu tovaru v praxi. 
Rozvoj Európskeho občianstva, fungovanie a práca Európskeho parlamentu, politiky EÚ, ná-
zor bežných občanov na EÚ, boli témy stretnutia s Europoslancami. Spoločne sa diskutovalo 
na dané témy a názor občanov sa tak dostal priamo do Európskeho parlamentu. Spoločne sa 
stretli aj predstavitelia obcí a rokovali o budúcej sieti.

Neskoršie poobedie a večer oboch dní patrili sprievodným aktivitám. V rámci nich sa spo-
znávali účastníci a pomáhali tak vytvárať sieť medzi obcami. Sprievodné aktivity boli zamera-
né na kultúru, tanečné vystúpenia, koncerty a výstavy.

On the second day, the guests visited a company near the place of the event to learn about the 
best practices. Company Wiedenmann deals with machinery manufacturing and distributes its 
products all over Europe. The visit focused on getting more information on the free movement 
of goods in practice. Development of the European citizenship, functioning, and work of the 
European Parliament, policies of the EU, the opinion of common citizens about the EU were 
the topics of the meeting with the members of the European Parliament. They jointly discussed 
the given topics, this way the opinion of the citizens got directly to the European Parliament. 
The representatives of the municipalities also met and debated about the future network.

Late afternoons and evenings of both days belonged to the accompanying activities. Within 
their framework, the participants were becoming acquainted with each other, thus they 
helped to create the network among the municipalities. The accompanying activities focused 
on culture, dance shows, concerts, and exhibitions. 

A második napon a vendégek meglátogatták a best practices bemutató keretén belül 
a rendezvény helyszínének közelében lévő vállalatot. A Wiedenmann cég gépgyártással fog-
lalkozik és a termékeit egész Európában forgalmazza. Az áruk és szolgáltatások szabad moz-
gását a gyakorlatban is megismerhették a jelenlévők. Az euroképviselőkkel való találkozás 
során a következő témákról volt szó: az európai állampolgárság fejlesztése, az Európai Parla-
ment működése és munkája, az Európai Unió politikája, a polgárok Európai Unióval kapcsola-
tos véleménye. Közösen megvitatták az adott témákat, és a polgárok az euroképviselők révén 
közvetítették véleményüket, javaslataikat az Európai Parlamentbe. A projektben részt vevő 
települések képviselői közös találkozójukon a jövőbeli hálózatról tárgyaltak.

A késő délutáni és esti órákban kísérőprogramok is voltak. Ezek keretén belül a résztvevők 
ismerkedhettek egymással, ami segítette a települések közötti hálózat kialakítását. A kétna-
pos rendezvényt kulturális programok, táncfellépések, koncertek, kiállítások kísérték.
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Podujatie v rumunskej obci Căpleni v prvom rade zanalyzovalo posledné voľby do Európ-
skeho parlamentu. Podujatie bolo dôležité z hľadiska utvrdzovania vzťahov medzi účastníkmi 
a medzi obcami a EÚ. Dopomohli tomu aj ukážky best practieces.

Program začal spájaním národov v rámci kultúry. Nejednalo sa priamo o kultúrne ukážky, 
ale o spoločnú diskusiu na tému spájania národov Európy, aj prostredníctvom kultúry. Kul-
túrno-spoločenské prvky národov sa tak stali výrazom spoločných prvkov Európskeho ob-
čianstva. S mládežou sa preberala téma ich angažovanosti na veciach verejných a na pomoci 
svojej komunite. S dospelými sa zasa hľadali príčiny a dôsledky nízkej volebnej účasti obča-
nov vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014. Jednalo sa o dôležité témy z hľadiska 
riešenia budúcnosti Európy a zvyšovania volebnej účasti pri budúcich voľbách v roku 2019.

A romániai Kaplony (Căpleni) településen megszervezett rendezvényen elsőként a leg-
utóbbi európai parlamenti választásokról esett szó. A találkozó fontos volt a résztvevők, il-
letve a projektben részt vevő települések szoros együttműködése szempontjából. Ezt a best 
practieces bemutatók is segítették.

A program a nemzetek kulturális jellegű egyesítésének témakörével kezdődött. Nem kul-
turális bemutatóról volt szó, hanem közös beszélgetésről, melynek központi témáját alkotta 
az Európa nemzeteinek kultúra közvetítésével történő egyesítése. A nemzetek társadalmi- 
kulturális elemei az európai állampolgárság közös jegyeinek kifejezőivé váltak. Az ifjúság-
gal való beszélgetés során szó volt a fiatalok közügyekben való aktív részvételéről és a saját 
közösségük segítéséről. A felnőttek a 2014-es európai parlamenti választásokon részt vevő 
választópolgárok alacsony arányának okairól és következményeiről beszélgettek. Fontos té-
mák hangzottak el, melyek érintették Európa jövőjét és a soron következő 2019-es európai 
parlamenti választásokon való részvételi arány növelésének kérdését.

The event in the Romanian municipality Căpleni analysed primarily the latest elections to 
the European Parliament. The event was important from the point of view of strengthening 
relationships among the participants, the municipalities, and the EU. This objective was 
supported also by the examples of best practices.

The programme started by connecting the nations within the scope of culture. It was 
not directly about cultural examples but a common discussion on the theme of connecting 
the nations of Europe by means of culture. Thus, the socio-cultural elements of the nations 
became the expression of common elements of the European citizenship. The youth dealt 
with the theme of their involvement in public affairs as well as their help to their community. 
The adults on the other hand tried to find the causes and consequences of the low voter 
turnout in the elections to the European Parliament in 2014. Important themes were 
discussed from the point of view of solving the future of Europe and increasing the voter 
turnout in the future elections in the year of 2019. 
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Druhý deň bol zameraný na tvorbu spo-
ločnej siete. Partneri v rámci spoločného 
rokovania vyzdvihli témy, ktorým sa budú 
v budúcnosti venovať. Jednalo sa o spolu-
prácu škôl, klubov dôchodcov a spoluprá-
cu obcí na báze výmeny skúseností. Pred-
stavitelia obcí sa zároveň zhodli na potre-
be vytvorenia užšieho partnerstva – na 
vytvorené siete medzi obcami. Spoločná 
sieť sa tak stala základom novej generácie 
partnerstva. Zároveň sa vytvorila aj char-
ta partnerstva, ako písomný záväzok obcí 
podieľať sa na spolupráci. Žiaci základných 
škôl si v rámci aktivít pripravili divadelné 
ukážky fungovania rokovania Európskeho 
parlamentu, Európskej komisie a Rady EÚ.

Do programu boli zakomponované aj 
sprievodné aktivity. Jednalo sa o prezentá-
ciu domácej kultúry a gastronómie.

A szervezők a második napot a közös 
testvértelepülés-hálózat kialakításának 
szentelték. A közös tanácskozáson részt 
vevő partnerek azokat a témákat emelték 
ki, amelyekkel a jövőben foglalkozni fog-
nak. Szó volt az iskolák, a nyugdíjas ottho-
nok, valamint a települések tapasztalat-
cserén alapuló együttműködéséről. A te-
lepülések képviselői megegyeztek a szoros 
együttműködést szolgáló testvértelepü-
lés-hálózat kialakításának szükségességé-
ben. A közös hálózat az együttműködés-
nek új dimenzióját alapozza meg. Egyúttal 
megszületett a Partnerségi charta, s ez az 
írott dokumentum is bizonyítja az érintett 
települések egymás közötti együttműkö-
désének fontosságát. Az általános iskolá-
sok is bekapcsolódtak a projektbe, színhá-
zi bemutatókat tartottak az Európai Parla-
ment, Európai Bizottság, Európai Tanács 
tárgyalásairól.

A rendezvényen kísérőprogramok is 
voltak, melyek a hazai kultúrát és gasztro-
nómiát mutatták be.

The second day was oriented toward the 
creation of the common network. Within the 
compass of the joint debate, the partners 
highlighted the themes they would deal with 
in the future. It was about the cooperation of 
schools, retirements’ homes, and collaboration 
among municipalities based on exchanging 
experience. At the same time, the representatives 
of the municipalities agreed upon the necessity 
of creating a closer partnership – upon the 
established networks among the municipalities. 
Thereby the common network became the 
foundation for a new generation partnership. 
Simultaneously the Charter of Partnership was 
formulated as a written commitment of the 
municipalities to take a share in the cooperation. 
In scope of the activities, the primary school 
students prepared theatrical demonstrations 
of how the negotiations work at the European 
Parliament, the European Commission, and the 
Council of Europe.

The accompanying activities also formed 
an organic part of the programme, focusing on 
the introduction of the domestic culture and 
gastronomy.
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Podujatie v Slovinsku bolo posledným zo série podujatí venovaných poznávaniu štyroch 
slobôd EU a vytváraniu siete medzi partnerskými obcami. V rámci aktivít sa predstavilo Eu-
rópske občianstvo ako nástroj spájania národov. Bol prezentovaný jeho dopad na spolužitie 
národov v Európe. Jednalo sa o kľúčový aspekt podujatia, nakoľko obce Dolga Vas ako súčasť 
správnej jednotky Lendava leží na hraniciach s Maďarskom a Chorvátskom. Do popredia sa 
dostali deti a mládež a ich vzdelávanie o EÚ. Vďaka tomu a u nich začal formovať európsky 
svetonázor. Aktivity sa venovali aj budúcnosti Európy. 

Prvý deň sa účastníci venovali predstaveniu Európskeho občianstva. To bolo predstavené 
z hľadiska práv občanov, práv, ktoré im garantuje. Zároveň Európske občianstvo bolo spojené 
aj so štyrmi slobodami a hlavne prepojeniu týchto dvoch obrovských prínosov členstva v EÚ. 
Pre účastníkov bola dôležitá aj prezentácia a návšteva zamestnávateľov v Slovinskom pohra-
ničí. Tu sa nachádzajú viaceré výrobné podniky, ktoré zamestnávajú tak domácich Slovincov, 
ako aj občanov z Maďarska, či Chorvátska. Jednalo sa o príklad voľného pohybu pracovnej 
sily v praxi. Mládež sa zapojila do podujatia vzdelávaním sa o EÚ.

A Szlovéniában megvalósult rendezvény az Eu-
rópai Unió négy alapszabadságának témakörével 
foglalkozó és a testvértelepülés-hálózat kialakítá-
sát szorgalmazó rendezvénysorozat utolsó állomá-
sa volt. A rendezvény az európai állampolgárságot 
a nemzetek kölcsönös együttműködése, egyesítése 
eszközeként mutatta be. Az uniós polgárság jelentős 
hatással van az Európában egymás mellett élő népek 
együttélésére. A rendezvény céljai közé tartozott az 
uniós polgársággal járó jogokkal kapcsolatos isme-
retek terjesztése, illetve a polgárok uniós szintű köz-
ügyekben való aktívabb szerepvállalásának ösztönzé-
se. Hosszúfalu (Dolga Vas) település számára is kulcs-
fontosságú az európai állampolgárság, a más nem-
zetekkel való együttműködés kérdése, hiszen Lendva 
közigazgatási egységének részeként Magyarország és 
Horvátország határának közelében helyezkedik el. 

Az első napon a résztvevők az európai állampol-
gársággal kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztak. Is-
mertették az uniós polgárok jogait, melyek biztosítva 
vannak az Európai Unió tagállamainak állampolgárai 
részére. Az európai állampolgársággal kapcsolatban 
szó esett a négy alapszabadságról, s az európai uniós 
tagság e két hozadékának összefüggéséről. A részt-
vevők számára tanulságos volt a hatérmenti szlovén 
munkáltatók meglátogatása. A vidéken több terme-
lőüzem található, amelyekben nemcsak szlovéneket, 
de magyar és horvát állampolgárokat is alkalmaznak. 
Ez a munkaerő szabad mozgásának gyakorlatból 
vett szemléltetes példája volt. A rendezvényen a fi-
atal korosztály, az ifjúság részére az Európai Unióról, 
Európa jövőjéről oktatási jellegű előadást tartottak. 
Ennek köszönhetően a fiatalok európai világnézete is 
kialakulóban van.

The event in Slovenia was the final part 
in the series of undertakings dedicated to 
getting to know the four freedoms of the EU 
and establishing networks among partner 
municipalities.  Within the framework of ac-
tivities, the European citizenship was intro-
duced as a tool for connecting nations. Its im-
pact on the coexistence of nations in Europe 
was also presented. The matter in hand was 
about the key aspect of the event since the 
municipality Dolga Vas as part of the admin-
istrative unit Lendava lies on the borders with 
Hungary and Croatia. Children, young peo-
ple, and their education about the EU got to 
the foreground, due to which their European 
world-view started to shape up. The activities 
were also dedicated to the future of Europe. 

The participants spent the first day with 
the introduction of the European citizenship, 
which was presented from the point of view 
of citizen rights, the rights that are guaran-
teed to them. At the same time, the European 
citizenship was connected with the four free-
doms and mainly with interconnectedness 
of these two great benefits of the member-
ship in the EU. The presentation and visit of 
the employers in the Slovenian border region 
was also important for the participants. Many 
production companies are located there that 
employ Slovenians as well as Hungarian and 
Croatian citizens. It was about an example of 
the free movement of workforce in practice. 
The youth took part in the event by learning 
about the EU. 
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Druhý deň sa dostali do popredia ná-
rodnostné menšiny a prínos Európskeho 
občianstva pre nich. U takmer každého 
z projektových partnerov totiž žijú národ-
nostné menšiny a preto bolo dôležité vy-
zdvihnúť ich podiel na budovaní Európske-
ho občianstva. Témy Európske občianstvo, 
budúcnosť Európy využívanie štyroch slo-
bôd boli hlavnými motívmi spoločných dis-
kusií. Osobitne diskutovali aj predstavitelia 
obcí a spoločne podpísali chartu partner-
stva, ako výsledok vytvárania siete.

Popoludnie v rámci oboch dní poduja-
tia patrilo sprievodným aktivitám. Tie sa 
venovali predovšetkým kultúre a zába-
ve v rámci predstavenia domácich tradí-
cií v rámci oberačkových slávností. Sprie-
vodné aktivity pomohli vytvoriť sieť medzi 
obyvateľmi partnerských obcí.

A második nap központi témája az volt, hogy az európai állampolgárságnak milyen hoza-
déka van a kisebbségek számára. A projektben részt vevő települések szinte mindegyikében 
különböző nemzetiségű lakosok élnek egymás mellett, s ezért fontos volt kihangsúlyozni a ki-
sebbségek szerepét az európai állampolgárság kialakításában. A közös viták fő témái közé 
tartozott az európai állampolgárság, Európa jövője, a négy alapszabadság. Az egyes telepü-
lések képviselői külön is tanácskoztak, és közösen aláírták a testvértelepülés-hálózat kialakí-
tásának eredményeként az együttműködésről szóló Partnerségi chartát.

A kétnapos rendezvény délutánjait egyéb programok is kísérték. Ezek kulturális és szóra-
koztató jellegűek voltak, a szüreti ünnepség keretén belül bemutatásra kerültek a helyi nép-
hagyományok is. A kísérőprogramok segítettek az együttműködésben részt vevő települések 
lakosai közötti kapcsolatháló kialakításában.

On the second day, the national minorities and the benefit that the European citizenship 
brings to them got to the foreground. Since there are national minorities living in almost 
every country of the project partners it was important to highlight their proportional share in 
building the European citizenship. The themes like European citizenship, the future of Europe 
and the utilization of the four freedoms were the main motifs of the common discussions. 
The representatives of the municipalities debated separately and jointly undersigned the 
Charter of Partnership as an outcome of establishing the network. 

Both afternoons belonged to the accompanying activities, which were primarily dedicated 
to culture and entertainment in scope of presenting the domestic traditions of harvest 
festivals. The accompanying activities helped to create the network among the inhabitants 
of the partner municipalities. 
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V rámci každého z realizovaných podujatí bežali aj sprievodné aktivity. Jednalo sa o dôle-
žité prvky spojenia obcí a ich obyvateľov mimo vzdelávacej časti. Jednou z najpodstatnejších 
aktivít bolo vytvorenie Charty partnerstva. Jedná sa o oficiálny dokument podpísaný všet-
kými partnermi, ktorý obsahuje podmienky vytvorenia siete a ďalšej siete. Jedná sa o nad-
stavbu existujúcich partnerských zmlúv. Tie sú totiž dvojstranné a práve Charta partnerstva 
spojila všetkých 7 obcí pod jednu strechu. Charta bola postupne vytváraná počas každého 
zo štyroch stretnutí. Mladí účastníci sa zapojili do tém spojených s EÚ a Európskym občian-
stvom aj vo forme videoodkazov nahraných v rámci podujatí. Video odkazy sa týkali rôznych 
aspektov Európskej Únie. Aktivity zapojili aj na najmenšie deti, ktoré sa zapojili do vytvárania 
siete medzi Materskými školami z partnerských obcí. Detičky vytvárali obrázky na rôzne témy 
spojené s EÚ. Vznikla tak rozprávka Späť do košiara. Je to rozprávka o tom, ako ovce (členské 
štáty) prišli do košiara (EU). Dôležitou súčasťou projektu bola aj prezentácia miestnej kultúry 
zahraničným hosťom. Každá obec, v ktorej sa realizovalo podujatie, sa predstavila tradičným 
podujatím, na ktorom ukázala svoju národnú identitu. Spoločne tak partnerské obce pozná-
vali kultúrnu rozmanitosť národov a vytvárali novú formu vzájomných vzťahov.

sprievodné aktivity
kísérőprogramok
the accompanying activities

Minden egyes megtartott rendezvényen 
kísérőprogramok is voltak. Az oktatási jellegű 
programon túl fontos szerepet játszottak 
a települések és lakosaik kapcsolati hálójá-
nak kialakításában. Az egyik legjelentősebb 
esemény a Partnerségi charta elkészítése 
volt. Az összes partner aláírta ezt a hivata-
los dokumentumot, amely a településháló-
zat kialakításának feltételeit tartalmazza. Ez 
a már létező társszerződésektől abban tér el, 
hogy az előbbiek csak két fél között köttet-
tek, s a Partnerségi chartának köszönhetően 
immár hét település vesz részt az együttmű-
ködésben. Az együttműködésről szóló Part-
nerségi charta fokozatosan készült a négy 
rendezvény során.

A fiatal résztvevők az Európai Unió,  euró-
pai állampolgárság témakörével kapcsolat-
ban az egyes rendezvényeken videóüzenete-
ket is felvettek. A videóüzenetek az Európai 
Unió sokszínűségét szemléltették. Az akti-
vitásokba bekapcsolódtak a legkisebb gyer-
mekek is, akik az együttműködő települések 
óvodái közötti hálózat kialakításának részesei 
lehettek. Az óvodások az Európai Unió témá-
jával összefüggő képzőművészeti alkotásokat 
készítettek. Így megszületett a Vissza a juha-
kolba című mese, amely arról szólt, hogy a ju-
hok (tagállamok) hogyan mentek a juhakolba 
(Európai Unió). A projekt fontos részét alkotta 
a helyi kultúra bemutatása a külföldi vendé-
gek részére. Mindegyik település, amelyben 
megvalósult a rendezvény, nemzeti/nemze-
tiségi identitásra utaló hagyományőrző be-
mutatót tartott. A partnerségben részt vevő 
települések ezáltal megismerhették egymás 
kultúráját és hagyományait.

Within the framework of all the accomplished 
events there were also accompanying activities. 
They were essential elements of connecting the 
municipalities and their inhabitants beyond the 
educational part. One of the most significant 
activities was the formulation of the Charter 
of Partnership. It is an official document 
signed by all the partners, which contains the 
conditions of establishment of the network 
and further networks. It is a superstructure 
of already existing partner agreements, which 
are bilateral, while the Charter of Partnership 
has connected all the seven municipalities 
under one roof. The Charter was formulated 
in successive steps during all four meetings. 
The young participants took part in the themes 
related to the EU and the European citizenship 
also in the form of video messages recorded 
in course of the events. The video messages 
referred to various aspects of the European 
Union. The youngest children also took a share 
in the activities by forming networks among 
kindergartens of the partner municipalities. 
The children created pictures on different 
themes connected with the EU. Thus, they 
originated a fairy tale Back to the sheep-fold. It 
is a fairy story about how the sheep (member 
countries) came to the sheep-fold (the EU). 
The presentation of the regional culture to the 
foreign guests also meant a vital part of the 
project. Each municipality that hosted an event 
presented itself by a traditional programme 
showing its national identity. This way, the 
partner municipalities got to know the cultural 
divergence of their nations together and 
created a new form of mutual relationships.
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Ing. František Tyukos

starosta obce/polgármester/Mayor

Obecný úrad Imeľ
Nám. Jozefa Blaskovicsa 507/11, 946 52 Imeľ
Tel: +421 35 768 61 01
email: starosta@obecimel.sk
www.obecimel.sk
Obyvateľstvo/Lakosság/Population:    2 049
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starosta obce/polgármester/Mayor

Héreg Község Önkormányzata
2832 Héreg, Fő út 84., Hungary
Tel: +36 34 372 665, +36 34 572 507 
email: hereg-hivatal@t-online.hu
www.hereg.hu
Obyvateľstvo/Lakosság/Population:    1015

 PSTRUŽÍ
Ing. Milan Vaněk

starosta obce/polgármester/Mayor

Obecný úrad Pstruží
Pstruží 93, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, CZ
Tel.: +420 558 677 120, +420 602 728 764
email: starosta@pstruzi.cz
www.pstruzi.cz
Obyvateľstvo/Lakosság/Population:    939

BELED
Major Jenő

primátor/polgármester/Lord Mayor

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal
9343 Beled, Rákóczi u. 137., Hungary
Tel.: +36 96 594 171, 
email: titkarsag@beledhivatal.eu
www.beled.hu

Obyvateľstvo/Lakosság/Population:   2640

NEMESSZALÓK
Varga Jenő

starosta obce/polgármester/Mayor

Nemesszalók Község Önkormányzata
99533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15., Hungary
Tel.: +36 89 400 200, +36 30 630 0154
email: nemesszalok.polgarmester@emw.hu
www.nemesszalok.hu

Obyvateľstvo/Lakosság/Population:   926

DOLGA VAS - LENDAVA
mag. Anton Balažek

starosta obce/polgármester/Mayor

Občina Lendava - Lendva Község
Glavna ulica 20, 9220 Lendava, Slovenia
Tel.: +386 2 577 25 00, +386 2 577 25 10 
email: obcina@lendava.si
www.lendava.si
Obyvateľstvo/Lakosság/Population:    621

CĂPLENI - KAPLONY
Mosdóczi Vilmos

starosta obce/polgármester/Mayor

Primaria comunei Căpleni
619 Căpleni, Satu Mare 447080, Romania
Tel.: +40 261 873 121. +40 261 873 121
email: vilhelmmosdoczi@yahoo.com
www.kaplony.ro / www.capleni.ro

Obyvateľstvo/Lakosság/Population:    3 031

Predstavenie partnerských obcí

A partnerek  
bemutatása

Introducing  
the partners



Obec Imeľ sa nachádza na južnom Slovensku v okrese Komárno. Z geografického hľadis-
ka leží na Podunajskej nížine medzi riekami Nitra a Žitava, 10 km južne od Nových Zámkov 
a 20 km severne od Komárna. História obce je spojená so všetkými veľkými udalosťami histó-
rie Európy. Obec bola založená približne v 10. storočí, pričom prvá písomná zmienka je z roku 
1312. Obec bola súčasťou Uhorského kráľovstva, neskôr bola pod nadvládou Turkov. Po osa-
mostatnení sa Československa sa zaradila do lokálnej samosprávy. Avšak už v roku 1938 pri-
padla na 7 rokov Maďarsku. Od ukončenia 2. svetovej vojny obec zaznamenala postupný 
rozmach. V súčasnosti predstavuje miestnu autoritu a je súčasťou verejnej správy. Je známa 
bohatým spoločenským životom, nakoľko v nej sídli viacero organizácií tretieho sektora. Tie-
to v spolupráci s obcou organizujú podujatia miestneho aj regionálneho charakteru. Obec 
má vytvorené partnerstvo s tromi obcami v Maďarsku a jednou v Česku, s ktorými podpísala 
partnerské zmluvy v roku 2011. V súčasnosti sa partnerstvo rozšírilo o obce zo Slovinka a Ru-
munska. Partnerstvá pre obec znamenajú posilnenie jej medzinárodného postavenia, ako aj 
spoločenského života svojich obyvateľov.

Imely község Dél-Szlovákiában a Komáromi járásban található. A község a Duna menti 
síkságon, a Nyitra és Zsitva folyók között fekszik, 10 km-re délre Érsekújvártól és 20 km-
re északra Komárom városától. A település történelme Európa történelmével fonódik ösz-
sze. A települést a 10. században alapították, a falu első írásos említése 1312-ben történt. 
A falu a Magyar Királysághoz tartozott, egykor török fennhatóság alatt is volt. Csehszlovákia 
megalakulását (1918) követően helyi önkormányzattal rendelkezik. 1938–1945 között hét 
évre újra Magyarországhoz csatolják a községet. A második világháborút követően a falu 
fokozatosan virágzásnak indult. Napjainkban gazdag társadalmi élet jellemzi, több helyi 
társadalmi-kulturális, harmadik (nonprofit) szektorba tartozó intézmény tevékenységének 
köszönhetően. Ezek a község önkormányzatával közösen helyi és regionális jellegű rendez-
vényeket szerveznek. Imelynek három magyarországi és egy csehországi testvértelepülése 
van, amelyekkel 2011-ben kötött együttműködésről szóló szerződést. Jelenleg két újabb (egy 
szlovéniai és egy romániai) községgel bővült a testvértelepülések száma. A partnerség a köz-
ség, illetve a benne élő lakosok nemzetközi kapcsolatait erősíti.
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The municipality of Imeľ is situated 
in the Komárno District in Southwestern 
Slovakia. From the geographical point of 
view, it is located on the Danubian Lowland 
between the rivers Nitra and Žitava, 10 km 
south from Nové Zámky and 20 km north 
from Komárno. The history of the municipality 
is connected to all great events of Europe. 
The municipality was founded approximately 
in the 10th century whereby the first written 
records date back to 1312. The municipality 
was part of the Hungarian Kingdom, later 
it was under Turkish supremacy. After 
Czechoslovakia had become independent, it 
was included in the local self-administration. 
However, in 1938 it fell to Hungary for seven 
years. Since the end of the Second World 
War, the municipality has recorded gradual 
growth. Now, it represents a local authority 
and is part of public administration. It is 
also known for its rich social life since many 
organisations of the third sector are based 
there. These organizations in cooperation 
with the municipality organise events of local 
and regional character. The municipality has 
partnerships with three municipalities from 
Hungary and one from the Czech Republic 
with whom a partnership contract was 
signed in 2011. At present, the partnership 
has expanded to municipalities from 
Slovenia and Romania. These partnerships 
mean strengthening the municipality’s 
international position as well as social life of 
its inhabitants.

Imeľ



Mesto Beled leží v Maďarsku v župe Győr-Moson-Sopron. Prvá písomná zmienka o Bele-
de pochádza z roku 1230. V priebehu storočí mesto patrilo významným šľachtickým rodom 
a bolo aj súčasťou Turkami okupovaného územia. Súčasný Beled sa začal formovať po 2. sve-
tovej vojne. Ako miestna samospráva má kompetencie vyplývajúce zo zákonov. Jej hlavnou 
úlohou je správa územia, miestny rozvoj a poskytovanie služieb pre svoje obyvateľstvo. Úlo-
hy spojené s obyvateľstvom sú okrem iného spojené aj s organizáciou rôznych podujatí. Jed-
ná sa o kultúrno-spoločenské a športové podujatia, ktorých súčasťou bývajú aj zástupcovia 
partnerskej obce Imeľ, prípadne mimovládnych organizácií pochádzajúcich z tejto obce (fut-
balový klub, hasičský zbor a pod.). Dlhoročné partnerstvo s obcou Imeľ sa v roku 2011 pre-
tavilo do podpisu partnerskej zmluvy. Obec je známa svojou históriou a tradíciou v oblasti 
vinárstva.

Beled város Magyaroszágon Győr–Moson–Sopron megyé-
ben található. Az okleveles források 1230-ban említik először 
a települést. A város évszázadokig nevezetes nemesi családok 
birtokába tartozott, egykor török fennhatóság alatt is volt. A je-
lenlegi Beled a második világháború után kezdett kialakulni. 
A helyi önkormányzatnak a törvényekből adódóan fő feladatai 
közé tartozik a terület közigazgatása, fejlesztése és a lakossága 
számára szükséges szolgáltatások biztosítása. A lakosok részére 
számos különféle rendezvényt is szervez. A társadalmi-kultu-
rális és sportrendezvényeken a testvértelepülések közül Imely 
község képviselői, civil szervezetei (futballklub, tűzoltótestület, 
stb.) is részt vesznek. Beled és Imely településeket sokéves 
partnerség köti össze, képviselői 2011-ben aláírták az együtt-
működésről szóló szerződést is. A vidék borászatáról, annak 
gazdag történelméről és hagyományairól is ismert.

The town of Beled lies in the Győr-Moson-Sopron County 
in Hungary. The first written record of Beled dates back 
to 1230. Throughout the centuries, the town belonged to 
prominent noble houses as well as it was part of the territory 
occupied by the Turks. Today’s Beled started to formulate 
after the Second World War. As a local self-government, it has 
competences resulting from the laws. Its main tasks are territory 
administration, local development, and service provision for its 
local inhabitants. The tasks linked to the inhabitants are among 
others connected also with organising various events. Namely, 
they are socio-cultural and sporting events, which are also 
attended by the representatives of the partner municipality of 
Imeľ, in some cases the non-governmental organizations from 
this municipality (football club, fire brigade etc). The long-time 
partnership with Imeľ got renewed by signing the partnership 
agreement in 2011. The municipality is known for its history and 
the tradition in the field of wine growing. 
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Vážení kolegovia, starostovia partnerských obcí,  
vážení občania a priatelia!

Myšlienka zorganizovať spoločný projekt zahŕňajúci nielen našu 
účasť, ale aj realizáciu jedného z podujatí priamo v našom mestečku sa 
nerodila ľahko. Na začiatku boli prvé nesmelé plány, ktoré postupne za-
čali naberať reálne kontúry. Neustále sme totiž mali na zreteli potrebu 
posilniť fungujúce partnerstvo, tak aby nezostalo na mŕtvom bode a zá-
roveň, aby sa stalo v prenesenom slova zmysle partnerom EU. Projekt 
„Spájame sa pre Európu (We Connect for Europe) bol príležitosťou ku 
vzájomnému zblíženiu sa s Európskou Úniou a s obyvateľmi ostatných 
obcí a oprášeniu dôvodov, pre ktoré vôbec partnerstvo vzniklo. Ako sa-

mospráva sme chceli prispieť k realizácii projektu realizáciou jedného zo série podujatí. To sa 
nám aj podarilo a spolu s obcou Imeľ sme tak mohli prítomným ukázať čo znamená byť sú-
časťou Európy a aj aké sú naše turičné tradície. Naši občania zároveň privítali možnosť ísť do 
Imeľa, Capleni a Dolgy Vas s nadšením, nakoľko takto získali príležitosť spoznať nových ľudí.

V rámci nášho podujatia sme poukázali na dva aspekty Európskej únie – voľný pohyb to-
varu a služieb, spojený aj s návštevou miestneho zamestnávateľa. Na druhej strane sme po-
ukázali na ľudové tradície a aj výchovu žiakov smerom ku kultúre, čím sme poukázali na sku-
točnosť, že kultúra je ten najzákladnejší prvok pre spájanie národov a budovanie priateľstva 
a porozumenia medzi susedskými národmi. Naša účasť na ostatných podujatiach sa spájala 
s poznávaním ďalších aspektov fungovania Európskeho občianstva a Európskej únie. Variabi-
lita podujatí, spoločné témy a záujmy partnerov prispeli k úspechu celého projektu.

Myslím, že projektu sa podarilo vytvoriť pevnú sieť medzi obcami Verím, že takýto spoloč-
ný projekt nebol prvým a zároveň posledným a že sa stane tradíciou do ďalších rokov úspeš-
nej spolupráce v rámci siete.

Jenő Major
primátor mesta Beled

Tisztelt kollégáim, testvértelepüléseink polgármesterei, 
kedves polgártársaim és barátaim!

A közös projekt benyújtásának gondolata, amelyhez a városunkban megtartott egyik ren-
dezvénnyel is hozzájárultunk, nem született könnyen. Az elején csak bátortalan terveink vol-
tak, melyek idővel egyre valóságosabbá váltak. Állandóan az a cél állt előttünk, hogy tegyük 
erőteljesebbé a működő kapcsolatunkat, és európai uniós partnerekké váljunk. Az Együttmű-
ködés Európáért (We Connect for Europe) megnevezésű projekt lehetőséget nyújtott az Eu-
rópai Unióba tartozó tagállamok, illetve egyes településein élő lakosainak kölcsönös együtt-
működéséhez. Az önkormányzatunk a projekt keretén belül egy rendezvényt szervezett, mely 
szemléletesen mutatta a jelenlévők számára, hogy mit jelent Európa részének lenni, és mi-
lyen népi hagyományokkal rendelkezünk. A lakosok örömmel fogadták, hogy ellátogathattak 
Imelybe, Kaplonyba (Căpleni) és Hosszúfaluba (Dolga Vas), így az említett települések lako-
saival is megismerkedhettek.

Az általunk szervezett rendezvényen két szemszögből mutattuk be az Európai Uniót. 
Az áruk és a szolgáltatások szabad mozgását egy helyi munkaadó meglátogatásával kötöttük 
egybe. Másrészt felhívtuk a figyelmet a néphagyományok és a diákok kulturális nevelésének 
jelentőségére, s rámutattunk arra a tényre, hogy a kultúra a nemzetek összekötésének, vala-
mint a szomszédos népek közötti barátságnak és megértésnek alapvető eleme. A projektben 
részt vevő egyéb települések által szervezett rendezvényeken az európai állampolgárság és 

Dear colleagues, mayors of the partner municipalities, dear inhabitants, and friends,

The idea of organising a common project that included not only our participation but 
also the realisation of one of the events directly in our small town did not come easy. In the 
beginning, there were some shy plans, which gradually started to take their real contours. 
That is to say, we constantly took into consideration the need to strengthen the functioning 
partnership so that it would not stay on the dead point and at the same time, it could 
become a partner for the EU in a figurative sense. The project “We Connect for Europe” was 
a possibility for mutual approximation with the European Union and the inhabitants of other 
municipalities and dusting the reasons for which the partnership had ever been established. 
As self-government, we wanted to contribute to the accomplishment of the project by 
realising one of the series of the events. We managed to do it successfully and together with 
the municipality of Imeľ we could show the attendees what being part of Europe means as 
well as what our touristic traditions are like. Our inhabitants welcomed the possibility to 
travel to Imeľ, Căpleni and Dolga Vas with enthusiasm since this way they got the chance to 
get to know new people.

Within the framework of our event, we pointed out two aspects of the European Union – 
the free movement of goods and services connected with a visitation of a local employer. On 
the other hand, we also pointed to the folklore traditions and students’ cultural education 
by which we demonstrated the fact that culture is the very basic element of connecting 
nations, building friendships and mutual understanding among neighbouring nations. 
Our participation in the rest of the events was linked to getting to know further aspects 
of functioning of the European citizenship and the European Union. The variability of the 
events, common themes, and interests of the partners contributed to the success of the 
entire project.

I think that the project managed to create a firm network among the municipalities. 
I believe that such a common project was neither the first nor the last and that it will 
become traditional for the years of successful cooperation to come in the scope of the 
network.

Jenő Major
The mayor of the town of Beled

az Európai Unió további sajátosságaival ismerkedhettünk meg. A rendezvények sokszínűsé-
ge, a közös témák, a partnerek hozzáállása mind hozzájárult a projekt sikeres voltához.

Úgy gondolom, hogy a projekt segítségével egy szilárd testvértelepülés-hálózatot sikerült 
kialakítani. Remélem, hogy az efféle közös projekteknek folytatása lesz, és a jövőben hagyo-
mánnyá válik a települések közötti sikeres együttműködés.

Major Jenő
Beled polgármestere



The municipality of Héreg lies in the north of Hungary 
near the borderline with Slovakia. The territory of the 
municipality has been settled since the Roman times, 
which is proved by plentiful coinage findings from the time 
of the reign of Caesar Nero. The municipality has had an 
agricultural orientation from the beginnings, but wine 
growing always dominated. During the history, numerous 
evidences were recorded on its existence within the scope 
of historical events. It was for example the Hungarian king 
Matthias Corvinus’s favourite hunting place. For many 
years, it was under Turkish supremacy. In the remote 
past, near the municipality there was a Dominican 
monastery, however, there are no traces of it any more. 
The municipality is known for its rich socio-cultural life, 
which is proved by many events. In the municipality, 
there are several regionally known music bands, a horse 
breeder club, the association of hunters and further 
non-profit organisations. Horseracings, music concerts, 
municipality festivals, sports competitions are regularly 
organised by the municipality together with the non-profit 
organisations. Apart from that, there are fruitful contacts 
of several years among the non-profit organisations of 
Héreg, its inhabitants and the partner municipality of Imeľ. 
The partnership has been officially concluded since 2011. 
Besides the social life, the municipality as part of the local 
self-administration provides the inhabitants with available 
and quality technical and social infrastructure and services. 

Héreg község Magyarország északi részén, Szlovákia határának közelében található. 
A falu területe már az ókori Római Birodalom idejében lakott volt, amiről az itt előkerült 
régészeti leletek, Néró császár uralkodásának idejéből származó pénzérmék is tanúskod-
nak. Héreg első okleveles említése 1326-ból származik. A község a kezdetektől fogva me-
zőgazdasági jellegű volt, a szőlőművelésnek és a bortermelésnek mindig fontos szerep 
jutott. A héregiek már a középkorban foglalkoztak bortermeléssel, amiről egy 1366-ban 
kelt oklevél engedménye számol be részletesen. A település és környéke egykor Mátyás 
király kedvelt vadászati területe volt. A régmúltban a település mellett egy domonkos ko-
lostor állt, amely azonban nem maradt fenn. A falunak gazdag társadalmi-kulturális élete 
van, amit számos rendezvény is bizonyít. A községben tevékenykednek a régióban is ismert 
zenekarok, a lovaskör, vadászegyesület és egyéb nonprofit szervezetek. A település önkor-
mányzata a nonprofit szervezetekkel együttműködve rendszeresen szervez lovasversenye-
ket, zenekoncerteket, falusi ünnepségeket, sportversenyeket. Héreg több éve jó kapcso-
latokat ápol a testvértelepülésével, Imely községgel, s a két település lakosai és nonprofit 
szervezetei is részt vesznek az együttműködésben. A két község 2011-ben kötött hivata-
los Testvértelepülési megállapodást. A helyi önkormányzat a faluban élő lakosok számára 
nemcsak gazdag társadalmi életet, hanem minőségi műszaki, szociális infrastruktúrát és 
szolgáltatásokat is biztosít.

Obec Héreg sa nachádza v severnom Maďarsku neďaleko hraníc so Sloven-
skom. Územie obce bolo osídlené už od rímskych čias, čo dokazujú početné 
nálezy mincí z čias panovania cisára Nera. Obec bola od začiatku poľnohospo-
dársky zameraná, pričom prím hralo vždy vinohradníctvo. V priebehu histórie 
sa zaznamenalo množstvo dôkazov o jej existencii v rámci dejinných udalostí. 
Bola napr. obľúbeným miestom poľovačiek kráľa Mateja Korvína. Dlhé roky 
bola pod tureckou nadvládou. A v dávnej minulosti sa pri obci nachádzal kláš-
tor dominikánov, ktorý však už nie sú žiadne stopy. Obec je známa bohatým 
kultúrno-spoločenským životom, čo dokazujú viaceré podujatia. V obci pôso-
bia viaceré regionálne známe hudobné skupiny, klub chovateľov koní, poľov-
nícke združenie a ďalšie neziskové organizácie. Pravidelne sa organizujú konské 
súťaže, hudobné koncerty, obecné slávnosti, športové súťaže. Tieto organizuje 
obec spolu s neziskovými organizáciami. Okrem toho existujú bohaté viacroč-
né kontakty medzi neziskovými organizáciami a obyvateľmi Héregu s partner-
skou obcou Imeľ. Partnerstvo je oficiálne uzatvorené od roku 2011. Okrem 
spoločenského života obec ako súčasť miestnej samosprávy zabezpečuje pre 
obyvateľov dostupnú a kvalitnú technickú a sociálnu infraštruktúru a služby.
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Vážení priatelia!
Projekt, ktorého sa naša obec Héreg mala možnosť zúčastniť, bol 

iný ako predošlé spoločné aktivity. Bol komplexnejší, poskytol nám 
nové informácie a zároveň nás zaviedol do krajín ako Slovensko, Ru-
munsko, či Slovinsko. Vďaka tomu sme mali možnosť bližšie spoznať 
jednotlivých partnerov a pretaviť toto poznanie do spoločnej siete. 
Tento projekt ukázal, aké sú dôležité cezhraničné partnerstvá a aká 
je dôležitá medzinárodná spolupráca. Medzinárodná spolupráca vo 
vnútri EU, podporená spoločne vytvorenou sieťou, je potvrdenie na-
šich snáh o jednotnú Úniu. Vďaka projektu nám bolo umožnené lep-
šie spoznať EU, konkrétne 4 slobody, našich partnerov (pri tvorbe 

Charty partnerstva, či kultúrnych prezentáciách) a tým získať o nich lepší prehľad. Vďaka 
podujatiu sa do partnerstva mohli viacej zapojiť naši bežní občania, najmä žiaci základných 
škôl. Získali tak nové známosti a nové skúsenosti. Tie budú dúfam zúročené nielen pre part-
nerstvo, ale aj pomoc našej obci. 

Naša účasť na podujatí sa niesla v duchu účasti na jednotlivých podujatiach, zapojení sa 
do pripravených aktivít, vzdelávania, besied. Zúčastnili sme sa aj sprievodného programu, 
ktorý pootvoril dvierka zasa do prezentácie hostiteľských obcí z pohľadu kultúry a spoločen-
ského života. 

Pevne verím, že spoločne vytvorená sieť sa stane základným kameňom budúcej úspešnej 
spolupráce a že projekty podobného typu budú na multilaterálnej úrovni realizované častej-
šie. Vzájomná spolupráca načrtnutá v Charte partnerstva, tento zrealizovaný projekt a nové 
priateľstvá sú tým, čo ho poženie vpred a raz sa určite ukáže, že to všetko malo zmysel.

József Nieszner
starosta obce Héreg

Kedves barátaim!
Ez a projekt, amelyben Héreg település is részt vehetett, más volt, mint az eddigi közös 

aktivitásaink. Sokrétű volt és új információkkal szolgált, egyúttal egyéb országokba – Szlo-
vákiába, Romániába, Szlovéniába – is elvezetett minket. Ennek köszönhetően közelebbről is 
megismerkedhettünk együttműködő partnereinkkel. Ez a projekt rámutatott arra, mennyire 
fontos a határokon átívelő nemzetközi együttműködés és a közös hálózat kiépítése. Az Euró-
pai Unión belüli nemzetközi együttműködésen alapuló hálózatunk kialakítása az egységes 
Unió iránti elvárásainkat bizonyítja. A projektnek köszönhetően jobban megismerkedhettünk 
az Európai Unió sajátosságaival, a négy alapszabadsággal, együttműködő partnereinkkel 
(a Partnerségi charta megalkotásakor, vagy a kulturális bemutatókon). A nemzetközi projekt-
be a lakosaink, főképpen az általános iskolák diákjai is bekapcsolódtak. Így új kapcsolatokra, 
tapasztalatokra tehettek szert. Bízom benne, hogy ezek hozzájárulnak majd a közeljövőben 
a testvértelepülések szorosabb együttműködéséhez.

A projekt során részt vehettünk az egyes rendezvényeken, az előkészített aktivitásokon, 
bemutatókon, összejöveteleken. Megtekinthettük a kísérőprogramokat is, mely által bepil-
lantást nyerhettünk a vendéglátó települések kulturális és társadalmi életébe.

Erősen bízom abban, hogy a közösen kiépített hálózatunk a sikeres jövőbeli együttműkö-
désünk alappillérévé válik, és hasonló jellegű multilaterális projektek megvalósítására egyre 
gyakrabban kerül majd sor. A Partnerségi chartában lefektetett kölcsönös együttműködési 
nyilatkozat, ez a megvalósult projekt és az új baráti kapcsolatok is előremozdítják szoros 
együttműködésünket, és idővel láthatjuk majd, hogy mindennek értelme volt.

Nieszner József
Héreg polgármestere

Dear friends,
The Project, which our municipality of Héreg had the opportunity to take part in, was 

different from the previous common activities. It was more complex, provided us with new 
information and at the same time, it took us to the countries such as Slovakia, Romania, or 
Slovenia. Due to that, we had the chance to get to know respective partners better and recast 
this knowledge to the common network. This project has shown how important the cross-
border partnerships are and how inevitable the international cooperation is. The international 
cooperation inside the EU supported by the jointly created network is the justification of our 
endeavours for a united Union. Due to the project, we were enabled to get to know the EU 
better, namely the four freedoms, our partners (while creating the Charter of Partnership or 
cultural presentations) by which we obtained a better view of them. Due to the event, our 
common inhabitants could become more involved in the partnership, mainly the students 
of primary schools. Thus, they got new acquaintanceships and new experience. I hope that 
these are to be utilized not only for the partnership but also for the help of our municipality. 

Our participation in the events was carried according to the spirit of participation in 
respective events, involvement in the prepared activities, education, discussions. We also 
took part in the accompanying activities, which opened the doors to get an inside view of the 
presentations of host municipalities from cultural and social life aspect. 

I strongly believe that jointly created network will become the foundation stone for the 
future successful cooperation and that projects of similar kind will be realised on a multilateral 
level more often. The mutual cooperation outlined in the Charter of Partnership, this 
accomplished project and new friendships are the ones that will carry it forward and one day 
it will surely show that all the efforts made sense.

József Nieszner
The mayor of the municipality of Héreg



Obec Nemesszalók sa nachádza v západnom Maďarsku, v širšom okruhu turistickej ob-
lasti okolo jazera Balaton. Z geografického hľadiska obec leží na rozhraní Podunajskej nížiny 
a miernej pahorkatiny medzi oblasťami Bakony a Kisalföld. História obce bola spojená so 
Slovanmi, ktorí sa neskôr asimilovali s novým obyvateľstvom maďarského pôvodu. Rozvoj 
a rozmach obce je spojený s rodom Slavkovcov, ktorí odtiaľto kontrolovali rozsiahle rodinné 
majetky vo Veszprémskej župe. Novodobá história obce je spojená so samosprávnymi funk-
ciami. Ako miestna autorita má za úlohu okrem miestneho rozvoja aj starostlivosť o svojich 
obyvateľov. Z tohto dôvodu sa preto okrem poskytovania základných služieb zameriava aj na 
kultúru a kultúrne vyžitie svojich obyvateľov. Pravidelne organizuje podujatia tematického 
charakteru (plesy, divadelné vystúpenia, oslavy obecných dní), ktorých sa zúčastňujú aj pred-
stavitelia partnerskej obce. Zároveň vytvára priestory pre ich organizáciu (kultúrny dom, klub 
mladých, knižnica). V obci sídli viacero organizácií, ktoré sú obci v tejto činnosti nápomocné. 
Ich činnosť je dôležitá a dotvára kultúrno-spoločenský charakter obce.

Nemesszalók község Nyugat-Magyarországon, Veszprém megye Pápai kistérségében ta-
lálható. A község két egymástól eltérő tájegység, a Dunántúli-középhegység – legmagasabb 
része a Bakony – és a Kisalföld találkozásánál fekszik. A földrajzi szakirodalom által Bakonyal-
jának nevezett terület itt találkozik a Marcal-medencével. A falu fejlődése és virágzása egykor 
a nevezetes Szalók nemzetséggel függött össze, amelynek kiterjedt családi birtokai voltak 
Veszprém megyében. Napjainkban a helyi önkormányzat feladatai közé tartozik a telepü-
lés fejlesztése és a községben élő lakosok ellátása. A község az alapszolgáltatásokon túl szá-
mos kulturális és egyéb rendezvényt biztosít. Rendszeresen megszervezi a bálokat, színházi 
előadásokat, falusi ünnepségeket, melyeken a testvértelepülések képviselői is részt vesznek. 
A község önkormányzata biztosítja a kulturális, művelődési és sportcélú szabadidő eltöltésé-
hez szükséges színtereket (művelődési ház, ifjúsági klub, könyvtár) és feltételeket. A faluban 
több olyan intézmény is van, amely segíti ezt a tevékenységet, és hozzájárul a közösség színes 
társadalmi-kulturális életéhez.

The municipality of Nemesszalók is located in western 
Hungary, in a wider circle of touristic region, around the 
Lake Balaton. From the geographical viewpoint, the 
municipality lies on the boundary line of the Danubian 
Lowland and a moderate highland between the regions 
of Bakony and Kisalföld. The history of the municipality 
was connected with the Slavonians, who later assimilated 
to the new inhabitants of Hungarian origin. The 
development and growth of the municipality is linked 
to the House of Szalók, who controlled extensive family 
estates in the Veszprém County from here. The modern 
history of the municipality is connected to the functions 
of self-administration. As a local authority, its tasks include 
local development as well as care of its inhabitants. For 
this reason, besides providing basic services it also focuses 
on the culture and cultural indulgence of its inhabitants. 
It regularly organises events of thematic character (balls, 
theatrical performances, celebration of municipality days), 
which are attended by the representatives of the partner 
municipalities. At the same time, it creates places for their 
organisation (house of culture, youth club, and library). 
There are several organisations settled in the municipality, 
which also help the municipality with these activities. 
Their activities are important and put the final additions 
to the socio-cultural character of the municipality.
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Obec Pstruží (nemecky Pstruschi) sa nachádza v okrese Frýdek-Místek v Moravskosliez-
skom kraji v Českej republike. Z geografického hľadiska sa obec nachádza na východnom 
svahu vrchu Ondřejník. Na jeho vrchole pramení celkom päť potokov, ktoré obcou pretekajú 
a vlievajú sa do rieky Ostravica. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1581. Názov 
obce je odvodený od pstruhov, ktorí obývali miestne potoky. Obec bola vždy chudobnou hor-
skou obcou, čo sa prejavilo aj na neexistencii žiadnej významnej historickej stavby, avšak aj 
na zachovanej krásnej prírode. Súčasná obec sa radí medzi malé samosprávne jednotky do 
1000 obyvateľov. Okrem povinností daných zákonmi, ako miestna samospráva dbá aj o vy-
žitie svojho potenciálu pre dobro obyvateľov. Okrem prírodných turistických zvláštností je 
obec charakteristická tým, že organizuje pravidelne počas roku viacero spoločenských akcií 
pre dôchodcov. Okrem toho sa sústreďuje na rozvoj infraštruktúry, ktorou sa snaží pritiah-
nuť do obce mladých ľudí. Z hľadiska partnerskej spolupráce sa partnerom obce Imeľ stala 
v roku 2011.

The municipality of Pstruží (German Pstruschi) is located in the Frýdek-Místek District, 
Moravian-Silesian Region, Czech Republic. From the geographical viewpoint, the municipality 
lies on the eastern slope of the Ondřejník Mountain. Five rivers stems from its top that run 
through the municipality and flow into the river Ostravica. The first written record about the 
municipality dates back to 1581. The name of the municipality is derived from the trout that 
inhabited the local rivers. The municipality was always a poor mountain village that showed 
itself on the non-existence of any significant historical buildings as well as on the beautiful and 
preserved nature. Today’s municipality is a small self-administration unit with less than 1000 
inhabitants. In addition to the responsibilities given by the laws, as a local self-administration, 
it also cares about exploitation its potentials in behalf of its inhabitants. Apart from the 
touristic curiosities, the municipality is characterised by organising various social activities and 
events for the old-age pensioners on a regular basis throughout the year. Besides, it focuses 
on the development of infrastructure by which it tries to make the municipality attractive to 
young people. From the point of view of collaboration with partners, the municipality became 
partner with Imeľ in 2011.Pstruží (németül Pstruschi) község Csehország Morva-Sziléziai kerületének Frýdek-Místeki 

járásában található. Földrajzilag az Ondřejník nevezetű hegy keleti oldalán fekszik. A hegyből 
eredő öt patak átfolyik a településen, majd az Ostravica nevű folyóba torkollik. A falu írott 
forrásokban való első említése 1581-ből származik. A falu neve a pisztráng (pstruh) szóból 
ered, mivel a helyi patakokban sok volt belőle. A hegyoldalon fekvő falunak nincsenek je-
lentősebb történelmi építményei, de gyönyörű természet veszi körül. Napjainkban a község 
a kisebb közigazgatási egységek közé tartozik, mert a lakosainak száma nem haladja meg 
az ezer főt. A helyi önkormányzat a természeti adottságok vonzerejét igyekszik a turiszti-
kai forgalom növelésére is kihasználni. Az önkormányzat különböző rendezvényeket szervez 
(pl. rendszeresen tart társas találkozókat a nyugdíjasok részére), fejleszti az infrastruktúrát, 
melynek köszönhetően több fiatal család is beköltözött a faluba az utóbbi időben. Pstruží és 
Imely testvértelepülések, 2011-ben kötöttek együttműködésről szóló társszerződést.
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Hosszúfalu (Dolga Vas) község Szlovéniában található, Magyarország és Horvátország ha-
tárának közelében fekszik. Helyi önkormányzata Lendva közigazgatási egységébe tartozik, 
jogi státusának és ügyvitelének szabályait Lendva Község Alapszabálya tartalmazza. Hosz-
szúfalu nemzetiségileg vegyes lakosságú. Nagyobb arányban élnek a községben magyar és 
horvát nemzetiségű lakosok, így a kisebbségi kultúra hagyományainak bemutatása gazda-
gítja a kulturális életet. A faluban a múltban nagyobb számban német és zsidó nemzetiségű 
lakosok is éltek. Hosszúfalu és Imely községek jó kapcsolatokat ápolnak, testvértelepülések. 
A régészeti leletek tanúsága szerint a település területén már a neolitikumban is éltek em-
berek. A római korban katonai őrhely, illetve erődítmény is volt a falu térségében. A község 
egykor a Magyar Királysághoz tartozott, s török fennhatóság alatt is volt. Az első világháború 
után (1919) a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz, majd a második világháborút követően 
Jugoszláviához csatolták. 1991-től a Szlovén Köztársaság része.

The municipality of Dolga Vas is located in Slovenia on the borderline with Hungary and 
very near the borderline with Croatia. It is part of Lendava, a municipality with higher-level 
authority. Its tasks originate in this territorial administrative arrangement within the compass 
of administering its area. The municipality is characterised by the fact that it is nationally 
mixed. A countable Hungarian as well as Croatian national minority lives there, which is felt 
in the cultural life of the municipality enriched by the traditions of these minority cultures. 
In the past, numerous German and Jewish minorities lived here. The municipality has 
a partnership with Imeľ. As unit of a territorial self-government, Dolga Vas does not have 
self-governing competence. In spite of this fact, it has a competence of taking care of the 
municipality territory given by the superordinate self-government. In the past, Dolga Vas 
was an independent municipality. It was settled as early as the Neolithic Age, in the Roman 
Times there was a camp, respectively a military fortification. In later periods, the owner of 
the municipal territory continually changed. First, it belonged to the Kingdom of Hungary, 
later it had Turkish supremacy. After the First World War, it lied within the Serbia-Croatia-
Slovenian Kingdom, after the Second World War within Yugoslavia. Since 1991, it has belonged 
to Slovenia. 

Obec Dolga Vas sa nachádza v Slovinsku na hraniciach s Ma-
ďarskom a v tesnej blízkosti hraníc Chorvátskom. Je súčasťou 
municipality s nadradenou pôsobnosťou Lendava. Z tohto 
územnosprávneho usporiadania vyplývajú aj jej úlohy v rámci 
správy svojho územia. Pre obec je charakteristické, že je ná-
rodnostne zmiešaná. Žije v nej početná maďarská a chorvát-
ska národnostná menšina, čo sa prejavuje aj v obohacovaní 
kultúrneho života v obci o zvyky týchto menšinových kultúr. 
V minulosti tu žila aj početná nemecká a židovská menšina. 
Obec má vytvorené partnerstvo s obcou Imeľ. Ako jednotka 
územnej samosprávy Dolga Vas nemá samosprávne kompe-
tencie. Napriek tomu má od nadradenej samosprávy kompe-
tenciu starostlivosti o územie obce. Dolga Vas bola v minulosti 
samostatnou obcou. Osídlená bola už v neolite, v rímskych ča-
soch tu existoval tábor, resp. vojenské opevnenie. V neskorších 
dobách územie obce neustále menilo majiteľa. Najskôr patri-
la do Uhorského kráľovstva, neskôr pod Tureckú nadvládu. Po 
1. svetovej vojne pod Srbsko-chorvátsko-slovinské kráľovstvo. 
Po konci 2. svetovej vojny zasa pod Juhosláviu. Od roku 1991 
patrí pod Slovinsko.
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Obec Căpleni (maďarsky Kalplony) sa nachádza v Rumunsku prihraničnej oblasti s Ma-
ďarskom. Tá je známa veľkými močiarmi Ecsed, ktoré v minulosti poskytovali obyvateľom 
nielen obživu, ale aj úkryt. Najmä v časoch tureckých vojen, kedy obec bola pod nadvládou 
Turkov. Po Rákocziho povstaní a podpísaní Szatmárskeho mieru (necelých 40 km od Căpleni) 
sa tu usídlili prisťahovalci z Nemecka. Tí sa však postupne asimilovali s maďarským obyvateľ-
stvom, ktoré tvorí od začiatku 20. storočia až dodnes väčšinu obyvateľov. Obec sa nachádza 
v regióne, kde v súčasnosti je väčšinové obyvateľstvo maďarského pôvodu. Obec má preto 
veľmi zmiešanú štruktúru obyvateľstva. 92 % obyvateľov sa hlási k maďarskej národnosti, 5% 
k nemeckej a zvyšok tvoria obyvatelia rumunskej národnosti. Táto skutočnosť veľmi ovplyv-
ňuje charakter obce, z hľadiska kultúry, zvykov a tradícií, nakoľko každá národnostná skupina 
si zachováva tie svoje. Obec má vytvorené 4 partnerstvá v Maďarsku a jedno novšieho cha-
rakteru s obcou Imeľ.

Kaplony (Căpleni) község Romániában, Szatmár megyében, Magyarország határának kö-
zelében található. A hajdani Ecsedi-láp szélén fekszik, amely a múltban élelemforrást, és 
elsősorban a török hódoltság idején búvóhelyet biztosított lakosainak. A 18. század elején 
a Rákóczi-szabadságharc és a Szatmári békekötés aláírása (mintegy 40 km-re Kaplonytól) 
után a Németországból érkező svábok telepedtek le a községben. Az idők során a svábok 
fokozatosan asszimilálódtak a magyar közösségbe, a 20. század elejétől napjainkig nagyrészt 
magyarok lakják a települést. A település olyan régióban található, ahol a helyi többséget 
magyar nemzetiségű lakosok alkotják. Kaplony lakosainak mintegy 92%-a magyar, 5%-a né-
met és 3%-a román nemzetiségűnek vallja magát. A községben élő különböző nemzetiségű 
lakosok igyekeznek megtartani saját kultúrájukat, hagyományaikat és szokásaikat. Kaplony-
nak négy magyarországi testvértelepülése van, s újabban a szlovákiai Imely községgel is kö-
tött együttműködésről szóló társszerződést.

The municipality of Căpleni (Hungarian Kaplony) is 
located in Romania, near the border region with Hungary, 
which is known for huge marshes of Ecsed, which in the 
past provided the inhabitants with not only livelihood 
but also concealment, mainly in the times of the Turkish 
wars, when the municipality was under the supremacy 
of the Turks. After the Rákoczi’s war of independence 
and the conclusion of the Peace of Szatmár (not more 
than 40 km from Căpleni) immigrants from Germany 
settled down here. They gradually assimilated to the 
Hungarian inhabitants who have formed the majority 
of the population since the beginning of the 20th 
century. The municipality is located in a region where 
the majority of the population is of Hungarian descent. 
Therefore, the municipality has a very mixed structure 
of inhabitants. 92 % of them avows themselves to 
Hungarian nationality, 5% to German and the rest 
are the inhabitants of Romanian nationality. This fact 
greatly influences the character of the municipality from 
the point of view of culture, customs, and traditions, 
since each national group preserves their own. The 
municipality has four partnerships in Hungary and one 
new with the municipality of Imeľ.
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Vážení občania partnerských obcí, čitatelia!
Pre našu malú rumunskú obec bola spoluúčasť na rea-

lizácii projektu významným krokom k spojeniu sa s ostat-
nými partnermi. V našej doterajšej histórii sme ešte ne-
mali česť byť priamo zapojení do projektu takéhoto typu. 
Doteraz sme sa len zúčastňovali len podujatia v Imeli na 
Slovensku. Tentoraz sme však okrem účasti na ostatných 
podujatiach boli poctení aj realizáciou jedného z nich. 
Znamenalo to pre nás nové skúsenosti, nové poznatky, 
ale aj novú formu spolupráce s obcou Imeľ, ako hlav-
ným realizátorom projektu. Naše podujatie sa realizovalo 

v dňoch 3.-4. júla 2015. Jeho úlohou bolo zapojiť žiakov ZŠ do fiktívneho Európskeho parla-
mentu, rozvíjať Európske občianstvo a v neposlednom rade poukázanie na spoločné kultúr-
no-spoločenské prvky jednotlivých prítomných národov. V tomto ohľade sa jednalo o náročné 
témy a náročný proces realizácie.

Spoločný projekt ako celok otvoril nové možnosti spolupráce, ktoré určite v budúcnosti vy-
užijeme. Základným kameňom spolupráce sa stala nová Charta partnerstva, ktorá je akousi 
nadstavbou na bilaterálne partnerské zmluvy. Na tomto základe odteraz staviame partner-
stvo, ktorého význam bude rásť spolu s množstvom spoločne realizovaných podujatí a samo-
zrejme aj vytvorených priateľstiev medzi obyvateľmi. Preto verím, že sa tento projekt stane 
odrazovým mostíkom k pilnejšej spolupráci a ďalšie nadväzujúce projekty budú len jeho nad-
stavbou.

Mosdóczi Vilmos
starosta obce Căpleni

Dear inhabitants of the partner municipalities, dear readers,
For our little Romanian municipality the participation in the project realisation was an 

important step to be connected to other partners. In our history up to now, we have not had 
the honour to be directly involved in a project of this kind. So far, we have only attended 
various events in Imeľ, Slovakia. This time, however, besides attending the events, we were 
also honoured to realise one of them. It meant new experiences, and new knowledge for us, as 
well as a new form of cooperation with Imeľ as the main implementer of the project. Our event 
was realised on 3 –4 July 2015. Its task was to involve the students of primary schools into the 
fictional European Parliament, develop the European citizenship, and finally yet importantly, 
to point out the common socio-cultural elements of the particular nations attending. In this 
respect, it was about challenging themes and a demanding process of realisation.

The common project as a whole has opened new opportunities of cooperation, which we 
intend to utilise in the future. The foundation stone for the cooperation has become the new 
Charter of Partnership, which is a kind of superstructure for bilateral partner agreements. 
From now on, we are building the partnership on this fundament, the importance of which 
will rise together with the number of jointly realised events and created friendships among 
the inhabitants, naturally. Therefore, I believe that this project will become the beating board 
for a more diligent cooperation and the further related projects will only be its agitator body.

Vilmos Mosdóczi
The mayor of the municipality of Căpleni

Tisztelt testvértelepülések polgárai, kedves olvasók! 
A mi kis romániai községünk számára a projekt megvalósításában való részvétel fontos 

mérföldkő volt a többi partnerrel való együttműködésben. Az eddigi történelmünk során 
először vehettünk részt közvetlenül egy ilyen jellegű projektben. Eddig csak a szlovákiai 
Imelyen vettünk részt különféle rendezvényeken, most azonban mi is részesei lehettünk egy 
rendezvény megvalósításának. Ez által új tapasztalatokra, ismeretekre tehettünk szert, illetve 
Imely községgel mint a projekt fő kivitelezőjével egy újfajta együttműködést indíthattunk. 
Az általunk szervezett rendezvényre 2015. július 3–4-én került sor, melynek egyik célja 
az volt, hogy a projektbe kapcsolódjanak be az általános iskolás diákok is, akik a képzelt 
Európai Parlamentről tartottak színházi bemutatót. A rendezvény hozzájárult az európai 
állampolgárság-tudat erősödéséhez, s rámutatott az egyes nemzetek közös társadalmi-
kulturális jelenségeire.

A közös projekt az együttműködés új lehetőségeit nyitotta meg, melyeket a közeljövőben 
majd igyekszünk kihasználni. A partnerségünk alapvető pillérévé vált a Partnerségi charta, 
amely a bilaterális egyezményekhez hasonló. Az együttműködésünk egyre jelentősebbé 
válik akkor, ha minél több közös rendezvényen veszünk részt, és a lakosok egyre több 
baráti kapcsolatot alakítanak ki egymás között. Bízom benne, hogy ez a projekt és a soron 
következők is hozzájárulnak majd szoros együttműködésünkhöz.

Mosdóczi Vilmos
Kaplony (Căpleni) polgármestere
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