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LET'S BUILD
THE EUROPEAN 
FUTURE TOGETHER!

ÉPÍTSÜK EGYÜTT 
AZ EURÓPAI JÖVŐT!



Az ÉPÍTSÜK EGYÜTT EURÓPÁT mottóval már 
egy évvel ezelőtt megtörtént a kapcsolatfelvétel 
Szlovákia, Horvátország, Olaszország, Lengyel-
ország, Szerbia, Magyarország és Németország 
kilenc településével, amelyek képviselete most 
másodszorra találkozott Gyergyóalfaluban. Míg 
egy éve az általános ismerkedésnél tartottunk, 
most egyet léptünk előre: a gazdasági kap-
csolatok kiépítésén dolgoztunk. A konferencia 
keretében minden település bemutatta, hogy 
nála milyen gazdasági tevékenységek működnek, 
mik az erősségeik, és milyen irányban szeret-
nének fejlődni a későbbiekben. Hogy ennek 
milyen tényleges hatása lesz, az a jövő titka. 
Mi megteremtjük a lehetőséget, megmutatjuk, 
milyen irányba lehet majd lépni. Gyergyóalfalu 
két gazdasági területen igyekszik fejleszteni, 
fejlődni: az egyik a hagyományos mezőgazdaság 
továbbvitele, amely sok alfalvi családnak ma is jó 
megélhetést biztosít, a másikra eddig kevesebb 
fi gyelem esett, de a jövőben erre erősítenének rá: 
ez a turizmus. A következő években derül ki, hogy 
mekkora hozadéka lesz a mostani találkozónak, 
de már vannak jelei az együttműködésnek. Jövőre 
egy újabb találkozót tervezünk!

GÁL SZ ABOLCS, 
Gyergyóalfalu polgármestere

A JÖVŐ
LEHETŐSÉGEIT 
KERESTÜK



ÉPÍTSÜK EGYÜTT

AZ EURÓPAI JÖVŐT!
Gyergyóalfalu polgármesteri hivatala a 2018-as Helyi értékek = Euró-
pai értékek projekt folytatását kezdeményezte, vállalva az esemény le-
bonyolítását. A 2018-as projekt lezárásakor a partnerek egyetértettek, hogy 
tovább kell lépni, folytatni kell az együttműködést, együtt tudnak a problémákra 
megoldásokat találni. A házigazda ismételten bevonta a helyi lakosokat a lehető 
legmagasabb számban. Megszervezte a vendégek utazását és ellátását, biztosította a 
projekt lebonyolításához szükséges eszközöket és helyszíneket. Koordinálta és megszer-
vezte a programok gördülékeny menetét. Hosszútávú cél, hogy a partnerek egymást segítve 
fejlődjenek, együttműködjenek a közös problémák megoldásában, a változó körülmények között új 
gazdasági, társadalmi megoldásokat keressenek.

ÖSSZESEN 201 RÉSZTVEVŐ
A PARTENERTELEPÜLÉSEKRŐL:

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – Hungary – 44 résztvevő
FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA – Hungary – 40 résztvevő

OBEC VELKÝ BIEL (MAGYARBÉL) – Slovakia – 18 résztvevő
TAMÁSI ÁRON SZÉKELY-MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET – Serbia – 4 résztvevő

SZANY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA – Hungary – 59 résztvevő
MUNICIPALITY OF BREZNICKI HUM – Croatia – 8 résztvevő

MIASTO KRASNIK – Poland – 28 résztvevő



A mostani találkozón 6 résztvevő ország szerepelt: Románia, Magyarország, Szlovákia, Szerbia, Hor-
vátország, Lengyelország - összességében 8 partner. A program eseményére Gyergyóalfaluban került 
sor és 4 napot foglalt magába és úgy volt felépítve, hogy változatos és tartalmas programot nyújtson: 
konferenciák, kerekasztal beszélgetések, viták, előadások, sajátos, helyi termékek, valamint a gazda-
sági potenciál bemutatása, tanulmányi látogatások és kulturális programok. A programok lebonyolítása 
szakemberek bevonásával történt. A program lebonyolítása során a szervező település bevonta a 
releváns, környéken tevékenykedő civil szervezeteket, vállalkozókat és a helyi lakosokat. Közel 60 fi atal 
önkéntes segítette az események lebonyolítását. A kulturális események alkalmával bevonásra kerültek 
a helyi tánccsoportok, kórusok és hagyományőrzők. A projekt célja volt, hogy a résztvevő országok 
együtt gondolkodjanak arról, hogy milyen lépéseket kell tenniük, hogy megalapozzanak egy stabil és 
biztonságos gazdasági, társadalmi jövőt településeik számára, fi gyelembe véve, hogy milyen irányba 
halad Európa. Ehhez szükségesek a fejlesztési lehetőségekről szóló konferenciák, egymás jó tapaszta-
latainak megismerése, valamint az európai irányvonalak és prioritások ismerete. Továbbá a projekt célja 
volt az is, hogy a partnerek jobban megismerjék egymást, egymás kultúráját és sajátosságait, ezáltal 
jobban elfogadják a különbözőségeket és közösen tudnak gondolkodni a jövőről. A kerekasztal beszél-
getések során ezek a települések segíteni tudtak egymásnak az Európai Unió által nyújtott lehetőségek 
kihasználásában, amely elengedhetetlen a fejlődésükhöz. A települések saját standdal mutatkoztak be, 
melynek keretében helyi, sajátos termékeiket, valamit gazdasági potenciáljukat mutatták be -ez által is 
jobban megismerve egymást. A Gazdanap keretében nemcsak a találkozó résztvevői, hanem szinte a 
teljes Gyergyói-medence települései megmutatták magukat.



GYERGYÓALFALU
Gyergyóalfalu (Comuna Joseni) egy nagyközség (5536 
fő) a Gyergyói-medencében, Hargita megyében (Romá-
nia). Közigazgatásilag Borzont és Bucsin tartozik hozzá, 
amelyek adminisztrálása Gyergyóalfalú polgármesteri 
hivatalának feladata. A falu az ország leghidegebb pontja, 
ahol már többször mértek -30°C alatti hőmérsékletet. A 
település teljesen közművesített, utcái aszfaltosak, terei 
rendezettek, középületei feljavítottak és 800 éves mű-
emléktemploma szakszerű módon restaurált. A település 
vezetésének célja, hogy Gyergyóalfalu egy gyökereit őrző, 
de dinamikusan fejlődő, Európához felzárkózó telepü-
léssé változzon. A helyi értékek ismerete és fejlesztése, 
valamint a külső tapasztalatok megismerése szükséges 
ahhoz, hogy egy hosszútávú stratégiát kiépítve, legyen 
jövője a hasonló településeknek Európában, ezért szük-
séges folytatni a megkezdett együttműködést, ezáltal új 
lehetőségeket keresni, találni a a változó Európában.



HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
Hajdúböszörmény egy város Hajdú-Bihar megyében 
(Magyarország), a Hajdúböszörményi járás székhelye. Az 
ország negyedik legnagyobb települése területi nagyság 
szerint. Külterületi lakott helyei: Bodaszőlő, Pród, Rét, 
Telekföld, Vid, Zelemér, ezek adminisztrálása is a hajdú-
böszörményi polgármesteri hivatal feladata. A város a 
mai napig őrzi a középkori gyűrűs településszerkezetet. 
Népessége 31 224 fő, folyamatos népességnövekedés 
figyelhető meg. Hajdúböszörményen rendkívül sok civil 
szervezet tevékenykedik, felpezsdítve ezáltal a civil 
életet és szerepet vállalva a közéleti tevékenységekben.

FADD
Fadd nagyközség (4083 lakos) két nagy földrajzi tájegység, a 
Mezőföld és a Sárköz találkozásánál, a faddi Holt-Duna partján, 
Magyarországon. A Duna fő ága a 19. század nagy folyam-
szabályozása nyomán került távolabb – mintegy 5 km-re – a 
falutól. A kezdetektől fogva a mezőgazdaság jelentette a 
legfontosabb megélhetési forrást. Ehhez minden adottsága 
megvan. A talaj humuszos lösz, a napsütéses órák száma 
megközelíti a 2000 órát, a csapadék 650–700 mm évente. A 
halászat, nádvágás, majd öntözés illetve napjainkban a stran-
dolás, idegenforgalom – Dombori – jelentős jövedelmet biztosít 
a lakosság számára. Dombori üdülőtelep adminisztrálása is 
Fadd önkormányzatának feladata. Az üdülőtelepen több jól 
kiépített strand található és felszerelt tenisz-, foci-, kézilabda-, 
kosárlabda- és strandröplabda-pálya. 



OBEC VELKÝ BIEL 
(MAGYARBÉL)
Magyarbél egy község Szlovákiában, a 
Pozsonyi kerület Szenci járásában, 2304 
lakosa van. Közigazgatási területe 10,1 
km². Itt áll Szlovákia legnagyobb kastélya, 
amelyet gr. Csáky Imre püspök építtetett 
1722 és 1725 között barokk stílusban. 
2006-ig szociális otthon működött benne, 
a tervek szerint képtárat alakítanak itt 
ki. A fővároshoz való közelségének és jó 
megközelíthetőségének eredményeként 
a szuburbanizáció egyik célpontja, amely 
jelentősen meghatározza fejlődését.



TAMÁSI ÁRON
SZÉKELY-MAGYAR
MŰVELŐDÉSI 
EGYESÜLET
Hertelendyfalva egykor önálló község volt Szerbiában, a Vajdaság-
ban, a Dél-bánsági körzetben, Pancsova községben. Ma Pancsova 
külvárosa. Itt található a Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési 
Egyesület, amelynek tagsága a 126 éve idetelepített bukovinai 
Székelyek nyelvjárását, hagyományait, szokásait ápolja és őrzi. 
Az egyesület szervezetten 1961 óta létezik, a neves székely író 
nevét pedig 1969 óta viseli. A civil szervezet nagyon sok kulturális 
rendezvényen vett már részt, ugyanakkor saját településén minden 
évben több kulturális eseményt szervez.



SZANY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Szany nagyközség (2024 lakos) Győr-Moson-Sopron megyében, Magyarországon. Szép környezetben lévő 
öthektáros horgásztava a kavicsbányászat nyomán keletkezett. A határában lévő, együtt mintegy 240 hek-
táros egererdő és Móricz-erdő a Rábaköz őshonos növényzetének megmaradt kemény lombos erdőfoltjai. 
Területe sík, tengerszint feletti magassága 120 m. Az erdőgazdálkodás területén fejlett technológiával 
rendelkezik. Mivel szép környezetben terül el, a turizmusa is fejlett, és egyre inkább fejlődőben van.



MUNICIPALITY OF BREZNICKI HUM
Breznički Hum község Horvátországban Varasd megyében. Közigazgatásilag Breznički Hum, 
Butkovec, Krščenovec, Radešić és Šćepanje települések tartoznak hozzá. Varasdt városától 22 
km-re délre, a Kalnik-hegység nyugati részén, a Lonja-patak partján, az A4-es autópálya mellett 
fekszik.  Népessége 1575 fő. A település Szent Márton templomát és plébániáját 1334-ben Ivan 
zágrábi főesperes említi először a zágrábi káptalan helyzetéről szóló feljegyzésében „sancti 
Martini de Lona” alakban. Eredeti neve Lona, magyarosan Lónya volt, melyet a rajta keresztül folyó 
patak nevéről kapott. Mai neve csak a 18. század utolsó évtizedeiben tűnik fel „Huum” alakban, 
mely korábban a Humski család itteni birtokának a neve volt. Jelentős tapasztalattal rendelkezik 
az EU-s pénzforrások lehívásában.



MIASTO KRASNIK
Kraśnik Lengyelországban található, a Lublini Vajdasághoz tartozik. Krasnik Lublin város közelében, festői szép-
ségű területen fekszik. Városi jogokat 1377-ben kapott, így több mint 620 éves városi hagyományokkal rendelkezik. 
A települést a régi Krakkó-Vilnius útvonalon, a Wyznica folyó (a Visztula mellékfolyója) partján alapították meg. 
Krasnik a lublini régió déli részének legrégebbi városa. Lengyelország keleti részének fontos közlekedési csomó-
pontja, innen hét irányba lehet továbbhaladni: Lublin, Rzeszow, Kielce, Sulow, Opole Lubelskie, Jozefow, és Trzydnik 
felé.  A városon halad át a Lublin-Rozwadow vasútvonal. Krasnik területe 2539 km2, lakóinak száma 38500 fő. 
Krasnik dicső múltját tűzvészeket és háborúkat túlélt emlékművei tanúsítják.
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