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Kiskunhalas Város Önkormányzata

A projekt összefoglalója
Kiskunhalas több évtizedes tapasztalattal rendelkezik nemzetközi rendezvények
szervezésében. A város számos kulturális találkozónak és szakmai rendezvénynek ad helyet
évente több alkalommal, amelyeken rendszeresen vesznek részt a testvérvárosokból érkező
küldöttségek (például májusban Város Napja; június első hétvégéjén Nyárindító Főtér-party, a
hónap végén a Szent Iván napi-vigadalom, augusztus 20-án hagyományőrző és egyházi
programok; szeptemberben Halasi Szüreti Napok).
Az európai gondolkodásmód kiszélesítése terén is sokrétű tapasztalatokkal rendelkezik a
pályázó település. Többek közt „Közös európai értékeink – közös európai ügyeink” címmel
2014. szeptember. 11 – 16. között szervezett testvérvárosi találkozót a Town Twinning
program keretében. A választott tematika területén is jól hasznosítható tudásanyaggal bír
Kiskunhalas. Régóta gyakorolja a kölcsönös megértés elősegítését, például a kisebbségek
elfogadását évek óta jelentősen segítik a Roma kulturális napok, míg a migránsok
megbélyegzése elleni küzdelem a 2015-16. évi migrációs hullámban volt kiemelkedő.
A partnerségben részt vevő városok hasonló méretű szakmai rendezvények szervezését évente
több alkalommal rendszeresen és sikeresen végzik; ezek közül külön említésre méltó, hogy
Aizkraukle, Sepsiszentgyörgy és Magyarkanizsa is valósított már meg Town Twinning
projektet a Europe for Citizens program támogatásával.
A kiskunhalasi önkormányzat felkészült kommunikációs, marketing és rendezvényszervező
szakembereket alkalmaz, akik a projekt teljes időtartama alatt segítik a megvalósítást. A
pályázó és a résztvevő települések egyaránt napi kapcsolatban vannak a médiával, valamint a
projekt témájához kapcsolódó helyi intézményekkel, civil szervezetekkel és a helyi polgárok
egyéb társulásaival.
Projektünk Európa jelenlegi helyzetéről és jövőjéről szóló párbeszéd elmélyítését célozza a
tolerancia és szolidaritás kérdéskörét helyezve fókuszba. Hangsúlyt fektetünk a kisebbségek
és menekültek helyzetére: mindkét téma egyaránt jelen lesz az egyes programokon, változatos
formában.

A partnerségben résztvevő települések mind többnemzetiségűek, számos kulturális hátterű
csoport él békésen egymás mellett, és ennek a szellemiségét megjelenítjük projektünkben is.
Az eltérő nemzeti sajátosságok mellett a közös értékek felmutatása, a hagyományőrzés és a
közösségfejlesztés területén szerzett tapasztalatok átadása is célunk. A Szüreti Fesztiválon a
testvérvárosokból érkező kulturális csoportok műsort fognak adni, továbbá a delegációk el
fognak látogatni a Roma Kulturális Napok rendezvényeire. Ezek az események segíteni
fognak a kisebbségekkel kapcsolatos sztereotípiák leépítésében, erősítik a kölcsönös
megértést és elfogadást.
A résztvevő települések többsége érintett volt a 2015-16-ban kicsúcsosodott migrációs
hullámban.
- Kanizsa és Szabadka példát mutatott, hogy hirtelen megjelenő, akár napi több ezer főnek
miként lehet átmeneti szálláshelyet és ellátást nyújtani, a közegészségügyet biztosítani. A
szervezési feladatukat nehezítette, hogy a menekültek hosszú út során elfáradva
türelmetlenné, agresszívebbé váltak. Így előfordultak incidensek a különböző nemzetiségű
csoportok között, melyek rendőrségi beavatkozást igényeltek. Ekkora tömegben a
köztisztaság fenntartása is nehézségekbe ütközik. Ezért a lakosság körében az önzetlen
segítségnyújtás mellett megjelent az elhatárolódás és a félelem is. Magyarkanizsa és Szabadka
tapasztalatainak megosztásával járul hozzá a különböző kultúrájú közösségek közötti
konfliktusok elkerüléséhez.
- Kiskunhalason ideiglenes befogadóhely létesült, ahol a menekülteket regisztrálták és
kérelmüket jogszerűen elbírálták. Egészségügyi, szükség szerint kórházi ellátást is nyújtottak
számukra. Az egészségügyi személyzet és a civil lakosság köréből szerveződő MigSzol a
humanitárius eljárás kiemelkedő példáját nyújtotta. A befogadó-helyen gyakoriak voltak a
rendbontások a zsúfoltság és a hosszadalmas ügyintézés miatt. Ezért a lakosság körében a mai
napig jelen van a félelem is, így rendkívül fontosnak tartjuk a „Migránsok az Európai
Unióban” kollokviumot és a lakossági vita-fórumot. A fórum során a résztvevő polgárok
lehetőséget kapnak arra, hogy reflektálhassanak az uniós migrációs politikára és a
mindennapjaikat befolyásoló intézkedésekre, ezzel is segítve a szolidáris mechanizmusok
terjesztését.
- Kronach példamutatóan fogadta be a menekülteket: 713 fő kapott önkormányzati lakhatást
decentralizát elhelyezéssel. A felnőtt kísérő nélküli fiatalok beilleszkedéséről kiemelten
gondoskodtak (pl. oktatás szervezése). Az intézkedések eredményeként a város megmaradt
békésnek, a bűncselekmények száma nem nőtt. Kronach a jó gyakorlatok megosztásával járul
hozzá a migránsok megbélyegzésének leküzdéséhez, az identitásalapú marginalizálódás
megelőzéséhez és a tolerancia-befogadás elősegítéséhez.
A testvérvárosi résztvevőket és a helyi polgárokat közös gondolkodásra hívjuk a tematikus
reggeli, vacsora és városnézés alkalmával. A kultúrák közötti párbeszéd és megértés erősítése,
a különböző nézetek és tapasztalatok cseréje hozzá fog járulni ahhoz a célhoz, melyet József
Attila magyar költő így fogalmazott meg: „A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az
emlékezés/ s rendezni végre közös dolgainkat,/ ez a mi munkánk; és nem is kevés".
Az 5 napos program eseményeit egy ívre fűzzük fel, melynek két egymást támogató
párhuzamos vonulata van: kulturális programok és kisebbségi/menekültügyi megbeszélések.
- A program tematikus vacsorával indul a sokszínűség, szolidaritás és tolerancia európai
kérdéseiről, egyúttal felkészülést ad a másnapi kollokviumra és lakossági vitafórumra, s a
szombati kulturális párbeszédre;
- pénteken „Migránsok az Európai Unióban” címmel kollokviumot szervezünk, mely
meghívott előadók és szakértők bevonásával az aktív együttgondolkodást, a rákövetkező
lakossági fórum pedig a probléma-feldolgozást segíti;

- szombaton a Roma Kulturális Napok ill. a testvérvárosi kulturális csoportok bemutatója
különböző európai kultúrák megértésére, a sokszínűség értékének elismerésére ad alkalmat,
ezáltal a kisebbségek elfogadását és hagyományaik-kultúrájuk tiszteletét segíti;
- vasárnap a városnézés során az előző két nap tanulságait konszolidáljuk informális
véleménycsere formájában, egyúttal áttekintjük, hogy a roma integrációval kapcsolatos jó
gyakorlatok miképp vihetők át a migránsok integrációjára;
- hétfőn tematikus reggelivel zárul a programsorozat, ahol kötetlen tapasztalatcserét tervezünk
a kisebbségekkel és a migrációval kapcsolatos jó gyakorlatokról, kiemelve az új gyakorlatok
meghonosítását segítő tényezőket és az akadályok leküzdési módját, valamint számba vesszük
ezek nemzetközi kooperációs lehetőségeit.
Célunk: egyrészt konstruktív párbeszéd indítása a szolidaritás és felelősség európai szintű
kérdéseiről, a helyi közösségek nézőpontjait összeurópai érdekekkel ütköztetve, másrészt az
eddigi helyi szintű megközelítéseken túllépve konszolidált módszertan és új egyensúly
kialakítása. Mindezt kisebbségi és menekültügyi/migrációs kérdésekre alkalmazva.
A testvérvárosi hálózat európai dimenziót képvisel: egyaránt jelen van az Észak – Dél
(Aizkraukle – Nowy Sącz – Magyarkanizsa) valamint a Kelet – Nyugat (Sepsiszentgyörgy és
Kronach) vonulat. Így a különböző hátterű és kultúrájú polgárok véleménycseréjükkel hozzá
tudnak járulni az uniós közélet és politika formálásához.
Figyelmet fordítunk a költséghatékonyságra: egyrészt azzal, hogy a kollokvium témáihoz
szakértőket a testvérvárosi delegációkból törekszünk biztosítani, másrészt a migrációval
kevéssé érintett településekről (akik a tapasztalatok és a jó gyakorlatok átvételében érintettek)
kisebb lesz a résztvevői létszám.
Változatos tevékenységtípust alkalmazunk: közös tematikus étkezések (üzleti megbeszélések
mintájára), kiállítások, kollokvium, lakossági vitafórum, kulturális fellépések és bemutatók,
tematikus városnézés.
A kollokvium keretében előadások hangzanak el a szolidaritás, önkéntesség és a civil
szervezetek szerepéről a válságkezelésben. Több partnertelepülés, köztük Kiskunhalas lakói
számára kiemelt problémát generált a migrációs válság, a megküzdéssel kapcsolatos
módszereik-tapasztalataik különösen értékesek.
A nyilvános lakossági fórum lehetőséget kínál szakértői irányítással konkrét kérdések
megvitatására, itt a felmerülő kérdésekre a helyi döntéshozók és meghívott előadók
válaszolnak. A lakosság minél szélesebb körű (különböző foglalkozású és társadalmi hátterű)
eléréséhez bevonjuk a civil szervezeteket, és információs pontokat telepítünk ki a
városunkban: így a projekttel, a projekt tematikája által érintett kérdésekkel
megismerkedhetnek.
A tematikus városnézéssel új munkamódszert is alkalmazunk: ez egy innovatív tevékenység a
kisebbségek/menekültek helyzetének és velük kapcsolatos jó gyakorlatok megbeszélésére.
A célcsoport jobb elérése érdekében Facebook-csoportot hozunk létre a téma iránt érdeklődők
számára. A csoport lehetőséget ad a témában született hírek egymással való megosztására,
vitaindító anyagok közzétételére, és remek lehetőség, hogy a rendezvények előtt a résztvevők
már kapcsolatba lépjenek egymással. A közösségi média az egyik kiemelt disszeminációs
felületünk.

Mivel a projekt nemzetközi összefogásban valósul meg, és minden résztvevő partner nagy
figyelmet fektet a projekt médiában való népszerűsítésére, így a projekt eredményei (és az
Európa a Polgárokért program) is széleskörű médianyilvánosságot kap. A pályázó
gondoskodik olyan sajtós munkatársról, akinek a feladata a helyi és a nemzetközi médiával
való kapcsolattartás.
A projekt során kapcsolatba lépünk olyan szervezetekkel, amelyek a projekt tematikájához
kapcsolódóan jelentősebb nemzetközi tevékenységet fejtenek ki - ők a projekt programjáról és
eredményeiről egyaránt tájékoztatást kapnak, ezáltal további széles nyilvánosságot biztosítva
az eseményeknek.
A résztvevő települések helyi médiumainak segítségével jutnak el a projekt eredményei a
városok lakóihoz, ami körülbelül kétszázezer embert jelent.
Mivel a célcsoport direkt megszólítása az önkormányzatokon és a civil szervezeteken
keresztül történik, a projekt egyes eseményeiről további információkat ők is továbbítanak a
polgárok felé, így felgyorsítva a kommunikációt és az információkat egy sokkal szélesebb
közönséghez juttatva el, mint amit az egyéni szintek kínálnak.
A projekt egyik erőssége az, hogy épít a helyi (kiskunhalasi) polgárság igényeire, reflektál az
őket foglalkoztató kérdésekre, igyekezve azokat tematizálni. Ezért a program eseményei iránt
átlagosnál nagyobb érdeklődés várható a helyi polgárok részéről.
A projektbe közvetlenül bevonásra kerülő személyek (a találkozók aktív résztvevői), úgy
kerülnek kiválasztásra, hogy egy-egy tágabb közösséget képviseljenek, így ők a projekt
eredményeinek multiplikátoraiként léphetnek fel saját szervezeteikben, közösségeikben,
közvetlen tapasztalataikról beszámolva. Ez vonatkozik a kormányzati szervek és a civil
szervezetek képviselőire egyaránt.
A partnervárosok képviselői aktívan részt vesznek a projekt keretében rendezett
kollokviumon, az ő részvételükkel kialakított vélemények-tervek eljutása a helyi döntéshozói
szintekre biztosított.
Terveink szerint a projekt eredményeképpen új együttműködések jönnek létre nemzetközi
szinten, és ezek az együttműködések szintén fókuszt kapnak a médiakampányunkban és
segítik a projekt eredményeinek disszeminációját.
A projekt eredményeinek értékelése a projekt végén történik egyrészt a záró tematikus reggeli
során, ahol minden érintett szervezet képviselője részt vesz, másrészt a hazautazást követő
héten egy szűkebb körű telekonferencia keretében, amikor a további együttműködés irányai is
kijelölésre kerülnek.
Várható hatások
Középtávú hatások:
Erősödnek a településközi, testvérvárosi kapcsolatok.
Erősödik a civil szervezetek és a helyi polgárok kapcsolati hálója.
Helyi nevezetességek, hagyományok, kulturális értékek kölcsönös ismerete nő.
Elismertebb lesz a sokszínűség és tolerancia értéke.
A kollokvium és a nyitott lakossági fórum révén aktív párbeszéd alakul ki az európai szintű és
a helyi/közösségi szolidaritást és válságkezelést érintő kérdésekben.
Csökken a migrációval kapcsolatos félelem, nő a támogatottság és befogadó-készség.
A projekt programjaiban résztvevő polgárok ismeretei bővülnek, erősödik az EU-s
döntéshozatali folyamatok és szakpolitikák iránti bizalom.

A projekt során következetesen képviselt európai polgári értékrend révén a tolerancia és
szolidaritás eszméje megjelenik a további rendezvényeink során.
A tapasztalatok megosztása során a szinergia-hatás eredményeképp előjönnek olyan ötletek,
melyek hozzájárulnak az Unió szakpolitikai alakításához, elsősorban a válságkezelés,
kisebbségi és menekültügyi kérdések terén.
Hosszútávú hatások
Erősödik a helyi demokrácia, csökken a polgárok távolságtartása a politikával és a
döntéshozókkal szemben.
Erősödik a helyi lakosság körében az európai identitás, ami egy befogadó és kezdeményező
polgári attitűd kialakulását is jelenti.
A programokon résztvevők új ismereteket sajátítanak el az európai polgárság, a tolerancia és
szolidaritás mibenlétéről, ami hosszabb távon elősegíti a társadalmi részvétel fokozódását.
A partnertelepüléseken eddig megvalósított jó gyakorlatok, egyedi kezdeményezések és
megvalósítások bemutatása mintaként szolgálhat minden másik településnek, a különböző
ágazatokban tevékenykedő szervezeteknek, magánszemélyeknek.
A polgárok bevonása
A polgárok bevonása elsődlegesen a helyi önkormányzatok és civilek hálózatán keresztül
történik. A helyi beágyazottságot kihasználva több civil szervezet közvetlenül meg tudja
szólítani az érintett polgárokat, és bemutatja nekik a projekt eseményeit. Az elérni tervezett
szervezetek száma: min. 15.
Külön figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozók bevonására
(munkanélküliek, fogyatékkal élők), akiket szintén civil szervezeteken keresztül kívánunk
bevonni.
A kulturális rendezvényeken, amelyek a projekt eseményekhez kapcsolódnak, olyan rétegeket
is meg tudunk szólítani, akik a konkrét szakmai program iránt nem érdeklődnek.
A projekt elsődleges célcsoportját a partnerségben résztvevő városok polgárai adják. Ez
megközelítőleg 200 ezer főt jelent, azonban az elérhető polgárok száma nem ilyen magas,
megközelítőleg 15-20 ezer fő elérésére számítunk.
A projekt multiplikátor hatása
A helyi civilek a közösségeikben a projekt célkitűzéseinek egyfajta multiplikátoraiként
léphetnek fel, a helyi közösségben átadva ismereteiket a projekt eredményeit továbbviszik.
A helyi döntéshozók és a polgárok között konstruktív párbeszéd indul el, ami erősíti a
demokratikus közösségi szellemet, és elősegíti a polgárok tágabb körű beleszólását a helyi
döntéshozatali folyamatokba.
A testvérvárosok szintjén aktív tapasztalatcsere indul meg, számos jó gyakorlattal
ismerkednek meg a polgárok, a lakosság a kulturális különbségek ellenére közelebb kerül
egymáshoz
A partnerségben részt vevő önkormányzatok döntéshozói is részt vesznek a projekt
tervezésében, valamint a megvalósításban is aktív szerepet vállalnak. A projekt során
létrejövő eredmények, stratégiák a döntéshozók támogatását is bírni fogják, a helyi stratégiai
tervezés szerves részét fogják képezni.

