Helyi közösségek közötti értékteremt
együttmködés
Colaborare pentru pstrarea valorilor între
comunitile locale

Két ország, egy cél, közös siker!
„Két ország, egy cél, közös siker!

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Magyarország-Románia
Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013

Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul De Cooperare
Transfrontalieră
Ungaria-România 2007-2013

Európai Unió

Uniunea Europeană



Európai Unió

Magyarország-Románia
Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013

Uniunea Europeană

Programul De Cooperare
Transfrontalieră
Ungaria-România 2007-2013


Fondul European de Dezvoltare Regională






Európai Regionális Fejlesztési Alap



„Két ország, egy cél, közös siker!




Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata, mint vezet partner Cséffa község Önkormányzatával
„Közösségek közötti együttmködés” projektjével sikeresen pályázott és az alábbi programokat
valósíthatja meg:











honlapfejlesztés – megújul a www.sarkadkeresztur.hu weblap,
kiadvány szerkesztés – amit most a kezében fog a Kedves Olvasó,
Sarkadkeresztúri falunap – 2010. július 31. szombat (mindenkit szeretettel várunk),
Vállalkozó és üzletember találkozó – gazdasági együttmködés alapjainak megteremtése,
Közszféra találkozó – intézmények munkatársainak találkozási lehetsége, egymás
tevékenységének megismerése, tapasztalatcsere,
Civil napok – civil szervezetek megismerése, tanácsadás, segítségnyújtás, tapasztalatcsere,
Kirándulások – 2-2 egynapos kirándulás szervezése alsó és fels tagozatos általános iskolás
diákok részére (20-20 sarkadkeresztúri és cséffai diák és kísérik),
Oktatási intézmények közötti együttmködés – a gyerekek iskolai keretek között ismerjék
meg a másik ország tanulói helyzetét, körülményeit,
Diáktáborozás – 2-2 egyhetes tábor az iskolások (egyenként 15-15 sarkadkeresztúri és cséffai
gyerek) részére,
Eszközbeszerzés – 1 db laptop és projektor beszerzése.

A projekt összköltsége:
Sarkadkeresztúr költségvetése:
Ebbl:

64.565,45 euró
34.841,79 euró
33.099,70 euró támogatás
1.742,09 euró öner

A fenti programok kerülnek megrendezésre tükörprogramként a határ túloldalán, Cséffán is.


1.

SARKADKERESZTÚR - CSÉFFA TESTVÉRTELEPÜLÉSI EGYÜTTMKÖDÉS
Több mint 10 éve, hogy a két település aláírta az
együttmködési megállapodását. Az elmúlt idszak
nagyon sok szép eredményt hozott. Találkoztak a
civil szervezeteink, intézményeink, sportegyesületeink és találkozott a közszféra. Sor került a
vállalkozók és üzletemberek megbeszélésére. A több
mint egy évtizedes együttmködés a legnagyobb
eredménye azonban az általános iskolás gyermekek
kölcsönös üdültetése, melyre els alkalommal 2007ben, az INTERREG-III/A, határon átnyúló együttmködési program keretében nyertünk forrásokat,
jelenleg pedig folyik a HURO 2007-2013, határon
átnyúló program „A közösségek értékteremt
együttmködése” címmel. 2010-ben összesen két
egynapos, és négy kéthetes tábor kerül lebonyolításra
tükörprogramszeren. A projekt finanszírozza a 2010es
sarkadkeresztúri
és
cséffai
falunapok

megrendezését is.

Közös kirándulás a Medve-barlanghoz

2010-es közös programok képei:
Közszféra találkozója:

A közösségek együttmködésén túl sikerrel járt az infrastruktúra fejlesztésére irányuló közös
pályázatunk is, így a HURO 2007-2013-ban Cséffa gesztorságával 2 millió eurót nyert közös
szennyvízberuházásra. Ebbl az összegbl Cséffán hálózat és tisztító épül, míg Sarkadkeresztúr
megépül a szennyvíztisztító.

Együttmködési megállapodás megkötése
1999.
A 2007-es közös táborozás képei

Gyerekek sportvetélkedje a Sportcsarnokban

Horgászverseny a Cséffai halastavak környékén

Tábori élet a cséffai erdben
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2010-es közös táborozások:

Cséffai találkozó képei

A gyermekek a közös kirándulások során meglátogatták a Medve-barlangot, megismerkedhettek
Nagyvárad és a Bihari-hegység nevezetességeivel, közös programokon vettek részt Gyulán a
várfürdben, szarvasi kirándulásuk során megismerkedhettek Békés megye és Gyula több
nevezetességével. A két település együttmködésének legnagyobb értéke, hogy felejthetetlen
emlékeket tudott szerezni a gyerekeknek.

4.

5.

