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Jelen kiadvány az Európa a polgárokért program keretében készült el, mint-
egy összefoglaló gondolatokat tartalmaz arról a rendezvényről, melyet 
a Petőfi  Sándor Magyar Művelődési Egyesület készített el Verőcén, Horvát-
országban. A kiadvány célja, hogy partnereink és lakosaink számára a fe-
ledhetetlen pillanatokat megidézze azok számára, akik nem vehettek részt 
a rendezvényen.

A pályázatról

A projekt nemzetközi szinten kívánja megvalósítani az alábbi célokat:

• Vélemények cseréje
• Konstruktív párbeszéd kialakítása
• Az európai Uniót érintő ügyekkel kapcsolatos állásfoglalások kialakítása
• Partnerségek kiépítése és szorosabbá tétele.

Mindezt olyan program által, mely tematikus egységekben valósul meg – 
ezek a témák napjaink fontos és meghatározó kérdéseit járják körül, így 
minden korosztály számára új tanulságokat, ismereteket és tapasztalatokat 
nyújtanak. 
Ezek a legfontosabb témák az EU-s csatlakozás, a fi atalok helye és szerepe 
a mai világban, a hagyományok tisztelete, a kulturális diverzitás megőrzése 
és a kreativitás felismerése, fejlesztése. 
A partnerek eltérő országokból és jellegzetes kultúrkörökből érkeznek, ami 
biztosítja a dialógusok izgalmas kimenetét, az eltérő vélemények össze-
hasonlítását és új aspektusok megtapasztalását. A programot áthatják az 
Európa a Polgárokért program célkitűzései, melyek ötletes és újszerű for-
mában hozzák közel a résztvevőkhöz az EU alapgondolatait. Így kerülnek 
középpontba az olyan témák, mint:

• mit jelent az egyes partnereknek és érdeklődőknek a csatlakozás, 
• mennyire fontos a nemzeti és európai szintű szavazásokon való részvétel,
• hogyan viszonyuljunk a múltunk hagyományaival, van-e szerepük a mai 

EU arculatának kialakításában
• hogyan élik meg fi atalságukat, lehetőségeiket az egyes országok fi ataljai
• mit tud kezdeni az ember saját tehetségével és kreativitásával,
• tisztában vagyunk-e azokkal az értékekkel, amelyek a mai nemzetek sajá-

tos karakterét kialakították.

A projekt 2015. Február 27-től Március 1-ig valósult meg Horvátországban, 
a partnerek közül a legkésőbb csatlakozott tagállamban.

This publication was made in the frame of the Europe for Citizens prog-
ram, contains some summary thoughts about the event, which was made 
by Madarsko kulturno drustvo Petofi  Sandor Lug, in Virovitica, Croatia. The 
objective of the publication is to evoke the unforgettable moments for our 
partners and people and for those who were unable to join the event.
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A partnerekről About the Project

The project aims to implement the below objectives at international level:

• Exchange of opinions
• Establishment of a constructive dialogue
• Formation of standpoints in connection with EU aff airs.
•  Building and strengthening of partnerships.

All these will be implemented via a program which will be performed in 
thematic units - these topics will elaborate on the important and determining 
issues of our time, thus they will provide new lessons, knowledge and 
experience for all age groups. 
The most important topics are the EU accession, the place and role of 
young people in today’s world, the respect for traditions, the preservation 
of cultural diversity and the recognition and development of creativity. 
The partners will arrive from diff erent countries and typical cultural circles, 
which will ensure exciting dialogues, comparison of diff erent opinions and 
presentation of new aspects. The program will be pervaded by the objectives 
of the Europe for Citizens program, which will bring the fundamental ideas 
of the EU closer to the participants in an innovative form. This way the 
following topics will get into focus:

• what does accession mean for the partners and those interested, 
• the importance of participation in national and European-level voting,
• how should we treat the traditions of our past, and whether they do 

have a role in shaping the current image of the EU or not,
• how the young people of specifi c countries do experience their youth 

and opportunities,
• what can a person do with their own talent and creativity,
• whether we are aware of the values which have formed the special 

character of the modern nations or not.

The project was implemented in Croatia from 27th February to 1st March 
2015, in the Member State which acceded the EU for the last time.

Petőfi  Sándor Magyar Művelődési Egyesület, HR

Az egyesület 1999-ben alakult újjá a háborús időszak után. Legfontosabb 
célkitűzése a kultúra korszerű formában történő ápolása és bemutatása, a 
hagyományok átörökítése a fi atalabb generációkra. Szerteágazó művészeti 
tevékenységet folytatnak, tagjai közt éppúgy megtalálhatók a fi atalok, mint 
az idősek. Kiemelkedő és országos hírű a vegyes kara, mely országszerte si-
keres koncerteket ad. Emellett ifj úsági tánccsoportot is működtet, népszerű 
a gyerekekkel foglalkozó Unatkozó Szamarak Klubja és az amatőr színjátszó 
csoport. Számos regionális és nemzetközi bemutatón vesznek részt, folya-
matos munkájuknak köszönhetően egyre több taggal bővül a szervezet.

Čierny Brod, SK

Čierny Brod település Nyugat-Szlovákiában, a Fekete-víz folyó partján terül 
el. A település lakossági összetétele vegyes: magyarok és szlovákok élnek 
ezen a helyen. A helyi családok szokásai tükrözik az egykori népek éle-
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tét, mivel, történelmi és kulturális örökségek gyűjtőhelye. Az elmúlt néhány 
évben végbement település-fejlődés Čierny Brod életében fi atalosnak és 
dinamikusnak mondható. A helyi önkormányzat számos projektet kez-
deményezett az infrastruktúra és a szolgáltatások fejlesztése érdekében, 
annak tudatában, hogy megtartsa a fi atal generációt a településen, hogy 
támogassa a gazdasági fejlődést a régióban, és hogy haladást tartson az eu-
rópai elképzelésekkel. Čierny Brod település, Szlovákia egyik gazdaságilag 
legfejlettebb régiójában helyezkedik el. Több ipari park található a közelben, 
melyek nagyon sok lakosnak biztosítanak munkahelyet. Szerencsére ipar-
ágak bontakozásával nem torzul a jellegzetes vidéki településkép, melyben 
folyamatosan nagy hagyománya van a folklórnak és a kulturális fesztivá-
loknak

Svet Mladih, SLO

A lendvai szervezet mottója: „Fiatalok a jobb jövőért“. Ennek megfelelően 
sokrétű tevékenységet folytatnak, mely egyrészt alkalmas a fi atalok szabad-
idejének értelmes eltöltésére és a kreativitás fejlesztésére is. Átgondolt prog-
ramjaik több korcsoportot szólítanak meg, fi gyelembe véve azok speciális 
igényeit. Így alakították ki saját rendszerüket, mely 5-10, 11-15, 16-20 éves 
fi atalok részére szerveznek aktivitásokat. Ezek közt megtalálható a sport, a 
kultúra, a közös játékok, környezetvédelem és a hagyományok ismertetése 
is. Egyénileg és csoportosan is foglalkoznak a fejlődni és egyben szórakozni 
vágyó fi atalokkal. Egyik fontos törekvésük, hogy aktivitásra és termékeny 
gondolkodásra serkentsék a térség fi ataljait. Célkitűzésük, hogy a közügyek 
iránt is fogékonnyá tegyék a fi atalokat, így rendszeresen szerveznek találko-
zókat a város irányítóival, ami által betekintést nyernek a munkájukba.

Sátorhelyi néptánckör, HU

Az együttes megalakulása 2003 novemberére tehető. Egy korábban működő 
csoport néhány tagja, valamint a hozzájuk csatlakozott új tagok 2004 au-
gusztusában mutatkoztak be a falu nyilvánossága előtt. Folyamatosan újabb 
koreográfi ákat tanultak meg, egyre több rendezvényen léptek fel nagy siker-
rel. Rendszeresen megrendezik a nyári tánctábort és 2008 októberétől saját 
gyermekcsoportot is működtetnek. Az együttes 2005-től folyamatos fellé-
pője a Mohácsi Busójárásnak, valamint a Nemzetközi Néptáncfesztiválnak. 
Játszóházakat, táncházakat szerveznek, valamint Sátorhelyi Folkműhely el-
nevezéssel létrehoztak egy tágabb néptáncos közösséget, amelyhez Moh-
ács környékének magyar néptáncosai csatlakoztak. Pályázati forrásból saját 
színpadot építettek, valamint színpadtechnikát vásároltak.
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About the Partners

Svet Mladih, SLO

Motto of the association of Lendava: “Young people for a better future.” 
Accordingly, they engage in various activities which, on one hand, are 
suitable for young people to spend their free time in a meaningful way and 
to develop creativity, too. Their thoughtful programs address several age 
groups, taking into account their special needs. This way they have created 
their own system which organizes activities for youngsters of 5-10, 11-15 and 
16-20 years. These include sports, culture, common games, environmental 
protection and introduction of traditions, too.  They deal with young people 
- who would like to develop and have fun - both individually and in groups. 
One of their important eff orts is to stimulate the region’s youth to be active 
and think productively. Their objective is to make young people receptive 

Madarsko kulturno drustvo „Petofi  Sandor“, HR

The association was reorganized in 1999 after the war period. Its most 
important objective is to preserve and introduce culture in a modern form, 
and to pass on traditions to the younger generations. They do diverse 
artistic activities and have both young and elderly members. Its mixed 
choir is outstanding and nationally renowned, and it gives successful 
concerts around the whole country. In addition to this, it operates a youth 
dance ensemble, too; it has a popular children’s club titled Club of Bored 
Donkeys and the amateur theatre group. They participate in a number of 
regional and international events, and thanks to their continuous work the 
organization has more and more members.

Čierny Brod, SK

Čierny Brod is a settlement situated in West Slovakia on the bank of the river 
Cierna Voda. The population is mixed. Both Hungarians and Slovaks live in 
this place. The life of local families and the image of the settlement refl ect 
the historic and cultural heritage of the place as well as its geography. In 

the last few years development of Cierny Brod can be characterized by 
youthful dynamism. The local government realized several initiatives 
of development of infrastructure and they are developing their services 
consciously in order to keep the young generation in the settlement, to 
support the economic development of the region and to refl ect European 
ideas. The area of Cierny Brod is one of the economically more developed 
regions in Slovakia. Several Industrial Parks can be found nearby where most 
of the local inhabitants fi nd work. Thankfully industry has not distorted the 
calm rural image of the settlement, which continues to represent itself with 
local folklore tradition, folklore festivals and culturally signifi cant buildings 
among others.
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also towards public aff airs, therefore they regularly organize meetings with 
the management of the city, by which the youth can get an insight into 
their work. 

Sátorhely folk dance club, HU

The band was formed in November 2003. Some of the members of a 
previously operated group and the joined new members introduced 
themselves in August 2004 before the public in the village. They had been 
continuously learning new choreographies and performing at more and 
more events with a great success. They regularly organize the summer 
dance camp and from October 2008, an own child group is operated, 
as well. Since 2005 the ensemble has been continuously participating in 
the Carnival of the Buso in Mohács and in the International Folk Dance 
Festival. They organize children’s houses and dance houses, furthermore, 
under the name of Sátorhely Folk Workshop they created a broader folk 
dance community, which has been joined by the Hungarian folk dancers 
of Mohács region. From EU sources they built an own stage and purchased 
technical equipment for the stage.

Partnerek/Partneri/Partners:

Madarsko kulturno drustvo Petofi  Sandor Lug, HR
Obec Čierny Brod, SK

Svet mladih - zavod za usposabljanje mladih Lendava, SLO
Sátorhelyi Néptánccsoport Egyesület. HU

Elérhetőség/Kontakt/Kontakt:

Madarsko kulturno drustvo Petofi  Sandor Lug
Petefi  Šandora 114/A
31328 LUG, Croatia

Tel.:+385 99 700 24 04
E-mail: dera.kornelija231@gmail.com
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott 
ennek a projektnek a költségeihez.

This project has been funded with support 
from the European Commission.

Europska komisija dala podršku za ovaj projekt 
je fi nanciran.


