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Szentes Város Alpolgármestere 
6600 Szentes, Kossuth tér 6.  
Témafelelıs: Virág Olga 
Iktatószám: P-4074/2009  Tárgy: Szentes-Újszentes határon 

átnyúló együttmőködési pályázat 
Euroregionális Ifjúsági Központ 
létrehozására   

Szentes Város Önkormányzat    
Képviselı-testülete 
Szentes      Mellékletek: 1 db  
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
 
Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának kezdeményezésére 
testvérvárosunkkal, Újszentessel közösen nyílik lehetıség magyar-román, határon átnyúló, 
közösségek közötti együttmőködést elısegítı pályázat benyújtására. A pályázat 
Euroregionális Ifjúsági Központ létrehozását célozza, és a sport és kultúra 
eszközrendszerével tervezi a közösségfejlesztı folyamat megvalósítását. Ehhez csatlakozik 
az a kismértékő infrastrukturális felújítás, amely a résztvevı intézményekben (sport: Deák 
Ferenc Általános Iskola és Damjanich Tagiskolája, valamint a kultúra területén: Petıfi 
Sándor Általános Iskola) valósulhat meg. 
 
A pályázati kiírás a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program 2007-
2013 pályázati konstrukció 2. prioritása - Társadalmi és gazdasági kohézió erısítése a határ 
menti térségben -, 2.5. beavatkozási területe (Közösségek közötti együttmőködés). 
A mellékletben megtekinthetı a pályázati koncepció. 
A pályázat magyar részrıl 5% önerıt igényel, valamint utófinanszírozású, ami azt jelenti, 
hogy mivel elıleg nem igényelhetı, ezért Szentes Város Önkormányzatának költségvetésébıl 
meg kell elılegezni a projekt magyarországi vonatkozásának lebonyolításához szükséges 
összeget, amely bontásban az alábbi táblázatban szerepel.  
 

Tevékenység Összeg 
eFt 

Ütemezés Önerı 
eFt 

Kismértékő infrastrukturális fejlesztés 
Kulturális helyiség kialakítása a Petıfi 
iskolában 
( bútorzat, eszközök) 
Tornaterem felújítása a Deákban 
(festés, parketta felújítás) 

 8 920 2009. szept.-okt. 446 

Sporttevékenység 
sakk, asztalitenisz, kosárlabda, labdarúgás 
versenyek és bajnokságok lebonyolítása 
szentesi és újszentesi diákok részvételével 
a sporttevékenységhez szükséges eszközök 
beszerzése 

 2 904 2010. jan. 
sakkverseny 
2010. febr. 
kosárlabda bajnokság 
2010. márc. 
asztalitenisz 
bajnokság 

145,2 



 2 

2010. május 
labdarugó bajnokság 

Kulturális események 
Népdaléneklési verseny, újszentesi 
falunapok, újszentesi mővészeti csoport 
fellépése a Deák-Diák-Show kulturális 
rendezvényen   
Szentesi és újszentesi diákok együttes 
részvételével 

   437 2009. okt. Falunap 
2010. febr. 
népdaléneklési 
verseny 
2010. máj. 22. 
Deák-Diák-Show 

21,85 

Honismerettel összefüggı tevékenységek 
(kutatás, kirándulás) 
Honismereti vetélkedı 
Honismereti körutazás a régióban 
Honismereti nyári tábor 

 4 459  
 
2010. ápr. 
2010. máj. 23.-24.-
25. 
2010. jún. 21.-27. 

222,95 

Összesen 16 720  836 
 
A projektidıszak után 5 évig fenn kell tartani a projekt eredményeit. Az említett iskoláknak 
évekre visszamenıleg szoros kapcsolatuk van Újszentessel, melynek tevékenységeit eddig 
önkormányzati költségvetésbıl finanszírozták. A pályázat lehetıséget ad arra, hogy ezek a 
kapcsolatok szorosabbá váljanak, ill. kibıvüljenek a sport területével is, ill. 1 évre ehhez 
forrást is biztosít.  
Az iskolák vállalják azt, hogy a továbbiakban is együttmőködnek az újszentesi civil 
szervezetekkel, általános iskolával, és törekedni fognak a most közösen elért eredmények 
hosszú távú megırzésére, továbbfejlesztésére. 
 
……………/2009(I……)Kt. 
 
Tárgy: Szentes-Újszentes határon átnyúló együttmőködési pályázat Euroregionális 
Ifjúsági Központ létrehozására  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

1. Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Magyarország -Románia 
Határon Átnyúló Együttmőködési Program 2007-2013 pályázati konstrukció 2. prioritása - 
Társadalmi és gazdasági kohézió erısítése a határ menti térségben -, 2.5. beavatkozási területe 
(Közösségek közötti együttmőködés) pályázattal kapcsolatos elıterjesztést és az alábbiak 
szerint dönt: 
támogatja a jelen határozat mellékletét képezı projekttervben foglalt feladatok 
megvalósításához szükséges pályázat elkészítését és benyújtását.  
 
Határidı: 2009. január 30. 
Felelıs: alpolgármester 
 
2. A Képviselı-testület a pályázathoz szükséges 5% önerıt (maximum 900.000.- Ft-ig) 
biztosítja a céltartalékban tervezett pályázati önerı terhére.  
3. A Képviselı-testület kötelezettséget vállal az utófinanszírozású projekt gördülékeny 
menetének érdekében arra, hogy a projektidıszak alatti magyarországi részen esedékes – a 
pályázat által utólag megtérítendı - (maximum 17.000.000.- Ft-ig, mely az önerıt is magában 
foglalja) fedezetet biztosítja. 
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4. A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt eredményeit a 
projektidıszak utáni 5 évben fenntartja (a felújított ingatlanok a tulajdonában maradnak, és a 
testvérvárosi sport és kulturális kapcsolatok ápolására – mindegyik intézmény esetében évente 
min. 2 alkalommal 15 fıt érintıen- forrást biztosít). 

 
A határozatról értesítést kap: 
1. Szentes város alpolgármestere 
2. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 
3. Polgármesteri Hivatal Mővelıdési Irodája 
4. VIGI 
5. Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskola és Petıfi Sándor Általános 
Iskola igazgatói 
6. Újszentes város önkormányzata 
 

Szentes, 2009. január 22. 
 
        Szőcs Lajos  
        Alpolgármester 
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A vezetı partner által kidolgozott elızetes projektterv 

 
Euroregionális Ifjúsági Központ 

 
Romániai partnerek: 

- Szórvány Alapítvány, Temesvár – Vezetı partner (a pályázat koordinátora) 
- Újszentesi Polgármesteri Hivatal – Partner 

Magyarországi partnerek: 
- Szentesi Polgármesteri Hivatal – Partner 

 
Fı cél: Euroregionális Ifjúsági Központ létrehozása 
 
Kulcsszavak: 
A program mottója:  Helyi érték – közös jövı 
Központ céljai:  helyi identitás és életminıség fejlesztés 
  Életminıséget javít a Központ: – sport és a közösségmegtartó ereje által 
Központ célja:   közösségépítés, melyet 2 eszközzel valósít meg: 
   - sporttal 
   - kultúrával  
 
Sport 
A Központ egyik állandó fı tevékenysége a különbözı sportágakra terjed ki. 
A program ideje alatt, de fıleg utána több sportágnak biztosít lehetıséget. 
(Az újszentesi sportpálya – focipálya – felújítása, korszerősítése a program keretén belül 
valósul meg). 
A program keretén belül 4 sportággal foglalkozunk: sakk, asztalitenisz, labdarúgás és 
kosárlabda. 
Eurorégiós bajnokságot rendezünk: sakk és asztalitenisz, majd labdarúgás és kosárlabda. 
 
 
 
Sakk-bajnokság (lehet 1 vagy 2 fordulós). 
 
Településlistát készítünk, onnan intézmények nevezhetik be csapataikat (1 vagy 2). Egy 
csapat 4 személy – 2 lány, 2 fiú. 
- projektor, tolmácsolás, svájci rendszer, nemzetközi program sorsolja ki a versenyzıket. 
 
2. fordulós: 

- I. forduló Szentesen 1 nap: minden csapat eljön, selejtezı míg a fele marad/kiesik. 
- II. forduló Újszentesen kb. 1 nap: a továbbjutók játszanak. 

 
Asztalitenisz bajnokság: 
Meghívottak: az eurorégióból több amatır versenyzı. 
4-4 helyszín és verseny + vajdasági csapat. 
Szentes, Újszentes, (illetve még 2 testvértelepülés) Mind a 4 helyszínen zajlanak majd 
versenyek. 
 
A program második felében, miután a pálya felújítási munkálatai befejezıdtek, Szentesen is 
elkezdıdik a focibajnokság szervezése. 
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Szentesen úgy terem-, mint szabad téren zajló focimérkızések is lehetnek. 
Meghívásos alapon az eurorégióból több csapat is részt vesz.  
 
 
Kultúra 
 
Az alapelemek: Közösségfejlesztés és Helytörténet 
 
Kiindulópontok:  
- a 2 település között élı kapcsolat létezik (név, múlt, testvérvárosi). 
- Újszentesen: az utóbbi 15 év alatt lakossági gyarapodás történt– az újak nem ismerik a közös 
és a helyi értékeket. Ez a helyzet különbözı konfliktusokat generál. 
 
A cél: egy összeforrt közösség. 
Ennek érdekében tréningeket szervezünk, melynek vonulatai átvezetnek a helyi értékektıl a 
közös jövıig.  – közösségépítési technikák, eszközök, csapatépítés, stb. 
(beruházás: az újszentesi Központban a tréning és tanácskozó termek bebútorozása). 
 
I. Közös képzés szervezése Újszentesen a Központban: - mindkét Szentes képviselıi 
jelenlétével – 24 (12-12) fiatal  
- Múlt, értékek -  
- csapatépítés, módszertan, technikák hogyan győjtsünk, mit keressünk, hogyan kérdezzünk, 
stb. 
- az ezt követı idıszakban elkezdıdik az anyaggyőjtés, helytörténeti értékek feltárása, 
kutatás. 
 
II. Feldolgozás – kiscsoportos mőhelymunka – településszinten (egy mőhelymunka 
Szentesen, és egy másik Újszentesen, egy idıben) – 12 fiatal 
- az összegyőjtött anyagok lajstroma, a hiányosságok bepótolása, stb. 
- majd az összegyőjtött anyagokból egy közös naptárat készítünk. 
- az összegyőjtött helytörténeti anyagokból Szentesen helytörténeti vetélkedıt szervezünk. 
- Újszentesen megszervezzük a népdaltalálkozót/tábort. 
 
III. Jövıkép – kiscsoportos mőhelymunka – településszinten (egy mőhelymunka Szentesen, 
és egy másik Újszentesen, egy idıben) – 12 fiatal 
- idıközben elkészül a naptár. 
 
IV.- Közös jövıkép -  
Egy közös kirándulás szervezése - maximum 50 személy – szentesi és újszentesi 
csoportoknak egyaránt. 
A kirándulócsoportnak több állomása lesz, a régió különbözı településein (pl. Szentes, 
Szeged, Újszentes, Temesvár). Az állomáshelyeken  
a) mőhelymunkát szervezünk a régióra vonatkozó közös jövıkép kialakítására;  
b) a jövıben elvégezendı közös tevékenységeknek struktúráját itt alapozhatjuk meg – a 
jövıben megvalósítandó tervek kidolgozása;  
c) értékeljük a mőhelymunkákat; 
d) bemutatjuk a naptárt és a program eredményei szélesebb közönség elıtt. 
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SZENTES 

 
 
Petıfi Sándor Általános Iskolában: felújítjuk a Közösségi klub Kulturális termét 
(számítógépek, berendezés, stb.) 
- itt fogjuk megszervezni többek között a honismereti vetélkedıt. 
 
Deák Ferenc Általános Iskolában: felújítjuk a Sportklubot (tornaterem padló, falak, illetve 
vizes blokk – csempézés, illetve tornaszerek - asztalitenisz). 

- itt fogjuk a foci és asztalitenisz Szentesen megszervezendı részeit tartani. 
 
Damjanich János Tagiskola: kosárlabdasporthoz szükséges eszközök, felszerelések 
beszerzése. 
 
A tevékenységek részletesebb bontásban láthatóak az alábbi táblázatban. 

Tevékenység Összeg 
eFt 

Ütemezés Önerı 
eFt 

Kismértékő infrastrukturális fejlesztés 
Kulturális helyiség kialakítása a Petıfi 
iskolában 
( bútorzat, eszközök) 
Tornaterem felújítása a Deákban 
(festés, parketta felújítás) 

 8 920 2009. szept.-okt. 446 

Sporttevékenység 
sakk, asztalitenisz, kosárlabda, labdarúgás 
versenyek és bajnokságok lebonyolítása 
szentesi és újszentesi diákok részvételével 
a sporttevékenységhez szükséges eszközök 
beszerzése 

 2 904 2010. jan. 
sakkverseny 
2010. febr. 
kosárlabda bajnokság 
2010. márc. 
asztalitenisz 
bajnokság 
2010. május 
labdarugó bajnokság 

145,2 

Kulturális események 
Népdaléneklési verseny, újszentesi 
falunapok, újszentesi mővészeti csoport 
fellépése a Deák-Diák-Show kulturális 
rendezvényen   
Szentesi és újszentesi diákok együttes 
részvételével 

   437 2009. okt. Falunap 
2010. febr. 
népdaléneklési 
verseny 
2010. máj. 22. 
Deák-Diák-Show 

21,85 

Honismerettel összefüggı tevékenységek 
(kutatás, kirándulás) 
Honismereti vetélkedı 
Honismereti körutazás a régióban 
Honismereti nyári tábor 

 4 459  
 
2010. ápr. 
2010. máj. 23.-24.-
25. 
2010. jún. 21.-27. 

222,95 

Összesen 16 720  836 
 


