
 

Az «Európai polgárok hálózata a nemek közötti egyenlőségért és a 
fenntartható jövőért» projektet az Európai Unió finanszírozta az  

„Európa a polgárokért” program keretében 

2. ág, 2.2 "Városok hálózatai" intézkedés 

8 eseményt valósítottak meg e projekt keretében: 

1. esemény: 

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 51 állampolgár részvételével*, akik közül  
 
  5 fő Budapest város/település (Magyarország), 
12 fő Nyírbátor város/település (Magyarország), 
  4 fő Medgyesegyháza város/település (Magyarország), 
  8 fő Donji Vidovec (Muravid) város/település (Horvátország) 
  3 fő Fundacja Industrial (Lodz) szervezet (Lengyelország), 
  6 fő Carei (Nagykároly) város/település (Románia), 
  5 fő Palic város/település (Szerbia), 
  8 fő Tornal’a (Tornalja) város/település (Szlovákia) polgárai. 
 

Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Nyírbátor város/település (Magyarország) volt,  
2016/09/21 és 2016/09/22 között. 

Részletes leírás: az esemény témája Projektnyitó rendezvény (Kick-off meeting) volt. 

2016. 09. 21.:  Projekt Kick-off konferencia, ismerkedés, lehetőségek feltárása, program egyeztetése és 
véglegesítése, kapcsolatépítés 

Sajtótájékoztató 

2016. 09. 22.:  Szakértői workshop a nemek közötti esélyegyenlőség témakörében (női vezetők) 

Részvételi találkozó: nemek közötti esélyegyenlőség a partnertelepüléseken – a 
partnertelepülések képviselőinek kerekasztal-beszélgetése 

 

Az „Európai polgárok hálózata a nemek közötti egyenlőségért és a fenntartható jövőért” című program 2016. 
szeptember 21-22-én tartotta első, előkészítő találkozóját Nyírbátorban, a partnertelepülések és partnerszervezetek 
képviselőinek részvételével. A program egyrészt lehetőséget teremtett a közel egyéves program tervének 
kidolgozására, másrészt a közreműködők szakmai és személyes kapcsolatainak elmélyítésére. 

A találkozó elején az Ezer Gyerek Egyesület képviselői részletesen ismertették a projekt céljait, a téma európai és helyi 
jelentőségét, a pályázatban vállalt feladatokat. Ezután a partnerek bemutatkozása következett. Az egyes települések 
vezetői röviden szóltak a városuk jelenlegi helyzetéről, a téma számukra fontos aspektusairól, illetve javaslatokat 
fogalmaztak meg arra vonatkozóan, hogy milyen helyi rendezvényhez kapcsolódva érdemes egy-egy projekttalálkozót 
megrendezni. 

A találkozó lehetőséget adott arra is, hogy a megjelentek kidolgozzanak olyan projektelemeket is, amelyek végigkísérik 
a pályázat megvalósítását. Két ilyen lehetőség azonosítására került sor. Az egyik ilyen elem a nemek közötti 
egyenlőség kérdésének iskolai feldolgozása, a „társadalmi nem” folyamatos változásának tudatosítása a tanulók 
körében. A megfogalmazott tervek szerint az érintett településeken a témával kapcsolatban iskolai projektek lesznek, 
amelyek eredményét egy közös diákkonferencia keretében fogják bemutatni a tanulók. A másik javaslat szerint minden 
településen fotópályázatot hirdetünk, és a legjobb alkotásokat kiállítjuk egyes találkozókon. 

A projektnyitó résztvevői végül abban is megállapodtak, hogy a következő projekttalálkozót novemberben a szlovákiai 
Tornalján tartják. 

A projektnyitó keretében szeptember 22-én Nyírbátor és a partnertelepülések női vezetői részére tartottunk workshopot 
életutakról, kihívásokról, szerepekről. 

 

EURÓPA A 
POLGÁROKÉRT 



2. esemény: 

 
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 153 állampolgár részvételével*, akik közül  
 
  5 fő Budapest város/település (Magyarország), 
  2 fő Nyírbátor város/település (Magyarország), 
  4 fő Medgyesegyháza város/település (Magyarország), 
12 fő Donji Vidovec (Muravid) város/település (Horvátország) 
  8 fő Fundacja Industrial (Lodz) szervezet (Lengyelország), 
24 fő Carei (Nagykároly) város/település (Románia), 
13 fő Palic város/település (Szerbia), 
85 fő Tornal’a (Tornalja) város/település (Szlovákia) polgárai. 
 

Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Tornal’a város/település (Szlovákia) volt,  
2016/11/11 és 2016/11/13 között. 

Részletes leírás: az esemény témája Gender-kérdés és az Európai Unió volt. 

2016. 11. 11.:  Konferencia: A nemek közötti egyenlőség jelenlegi helyzete a közép-kelet-európai régióban 

(Előadók: Antoni Rita, a Nőkért Egyesület elnöke, a nokert.hu szerkesztője; Betlen Anna, 
közgazdász, szakpolitikus, a MONA munkatársa; Dudás Annamária, RMDSZ Határok Nélküli 
Esélyegyenlőségi Platform elnöke; Lukács Edit Gabriella, a Miskolci Nőknek is Esélyt Alapítvány 
elnöke) 

 

Panelbeszélgetés: A „társadalmi nem” és az Európai Unió – változások a csatlakozás óta 

(Betlen Anna, MONA; Csutorás György, a Miskolci Nőknek is Esély Alapítvány, munkaerő-piaci 
tanácsadó; Dudás Annamária, RMDSZ; Lukács Edit Gabriella, a Miskolci Nőknek is Esélyt 
Alapítvány elnöke; Morcsányi Elza, Ezer Gyerek Egyesület) 

 

2016. 11. 12.:  Szakértői workshop a nemek közötti esélyegyenlőség témakörében (Mikó Attila, Balajti Lajos – 
CSEMADOK Tornal’a; Lukács Edit Gabriella, a Miskolci Nőknek is Esélyt Alapítvány) 

 

Részvételi találkozó: Gender-kérdés és problémák a partnertelepüléseken – a partnertelepülések 
képviselőinek kerekasztalbeszélgetése 

 

2016. 11. 13.:  Tréning a Tornal’ai Gimnáziumban (Család, nemi szerepek, munkamegosztás) 

 

Vitafórum a gimnáziumi diákok, tanárok és a partnerszervezeti képviselők részvételével 

 

 



3. esemény: 

 
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 283 állampolgár részvételével*, akik közül  
 
160 fő Budapest város/település (Magyarország), 
    6 fő Nyírbátor város/település (Magyarország), 
    9 fő Medgyesegyháza város/település (Magyarország), 
  28 fő Donji Vidovec (Muravid) város/település (Horvátország) 
  10 fő Fundacja Industrial (Lodz) szervezet (Lengyelország), 
  25 fő Carei (Nagykároly) város/település (Románia), 
  16 fő Palic város/település (Szerbia), 
  27 fő Tornal’a (Tornalja) város/település (Szlovákia) polgárai. 
 

Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Budapest város/település (Magyarország) volt,  
2017/02/23 és 2017/02/25 között. 

Részletes leírás: az esemény témája A szakmák változása a nemek közötti egyenlőség szempontjából; 
egyenlőtlenségek Európában volt. 

 

2017. 02. 23.:  Részvételi találkozó: A szakmák változása a partnertelepüléseken ill. a partnerországokban. 
hasonlóságok és különbségek – a partnertelepülések képviselőinek kerekasztal-beszélgetése  

 

2017. 02. 24.:  Konferencia: „A pedagógus szakma változásai a nemek közötti egyenlőség szempontjából” 

(Tóth Krisztina író, költő; Ercse Kriszta, a Civil Közoktatási Platform ügyvivője; Kovács Mónika 
docens, ELTE PPK; Tóth Olga tudományos főmunkatárs, MTA TK SZI;  Szeszler Anna 
pedagógus, a Lauder Iskola volt főigazgatója; Virág Andrea kutató, Republikon Intézet) 

 

Workshop: Jó gyakorlatok az oktatásban és a munkahelyeken - kitörési lehetőségek 

(Szendrey Orsolya esélyegyenlőségi szakértő, Rosa Parks Alapítvány; Kovács Nikolett 
élménypedagógus, igazgatóhelyettes - Kontyfa Iskola; Szász Kata tanár, Közgazdasági 
Politechnikum; Kocsor Tibor óvodapedagógus, Bugyi Nagyközségi Óvoda; Gazdag István tanító, 
Budakalász Szentistvántelepi Általános Iskola Groó Dóra elnök, Nők a Tudományban Egyesület; 
Vicsek Lilla docens, BCE) 

 

Workshop: Nem üvegplafon, furkósbot! – egyenlőtlen helyzetek 

Pálóczi Bence egyetemi hallgató, BCE; Gregor Anikó adjunktus, ELTE TÁTK; Sebestyén Andrea 
PhD hallgató, ELTE ÁJTK, volt EBH tanácsadó; Sáfrány Réka, Magyar Női Érdekérvényesítő 
Szövetség (Női Érdek); Folmeg Márta központvezető, KJF; Keveházi Kata ügyvezető, Jól-Lét 
Alapítvány; Kánya Kinga, Working Mom’s 

 

2017. 02. 25.:  Panelbeszélgetés és vitafórum: Nemek, szerepek és esélyek – pedagógiai jó gyakorlatok 
műhelyintézményekben. 

(Diósi Alojzia, Közgazdasági Politechnikum; Nagy Katalin, Kincskereső Általános Iskola; Braun 
József, Zöld Kakas Líceum; Horn György, Alternatív Közgazdasági Gimnázium) 

 

 



4. esemény: 

 
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 227 állampolgár részvételével*, akik közül  
 
    7 fő Budapest város/település (Magyarország), 
135 fő Medgyesegyháza város/település (Magyarország), 
  12 fő Nyírbátor város/település (Magyarország), 
  24 fő Donji Vidovec (Muravid) város/település (Horvátország) 
    7 fő Fundacja Industrial (Lodz) szervezet (Lengyelország), 
  16 fő Carei (Nagykároly) város/település (Románia), 
  14 fő Palic város/település (Szerbia), 
  12 fő Tornal’a (Tornalja) város/település (Szlovákia) polgárai. 
 

Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Medgyesegyháza város/település (Magyarország) volt,  
2017/04/11 és 2017/04/13 között. 

Részletes leírás: az esemény témája a Gender-budgeting ill. Női sorsok, asszonysorsok a történelemben 
volt. 

2017. 04. 11.: Részvételi találkozó: Gender-budgeting, gender-mainstreaming a partnerországokban – a 
partnertelepülések képviselőinek kerekasztal-beszélgetése 

 

2017. 04. 12.: Konferencia: Nő sorsok, asszonysorsok Medgyesegyházán és Békés megyében 

(Dr. Nagy Béla polgármester, Medgyesegyháza; Horváth Árpád polgármester, Gúta; Vermes Rita 
igazgató, Schéner Mihály Általános Iskola) 

 

Panelbeszélgetés és Vitafórum: Női sorsok a történelemben 

(Dr. Nagy Béla polgármester, Medgyesegyháza; Gácsér Béláné, tanító, Nebulókért Alapítvány; 
Hann Péter, Ezer Gyerek Egyesület) 

 

2017. 04. 13.: Workshop: Gender-budgeting, gender-mainstreaming – Szükséges-e? Mit segít? 

(Balla Jánosné képviselő, Nyírbátor; Székely Judit kutató; ELTE, Pertl Gábor, Ezer Gyerek 
Egyesület) 

 

Vitafórum a tanárok, önkormányzati dolgozók és a partnerszervezeti képviselők részvételével 

 

Tréning a Schéner Mihály Általános Iskola felső tagozatosaival (Család, nemi szerepek, 
munkamegosztás) 

 

  



5. esemény: 

 
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 237 állampolgár részvételével*, akik közül  
 
    4 fő Budapest város/település (Magyarország), 
148 fő Nyírbátor város/település (Magyarország), 
  10 fő Medgyesegyháza város/település (Magyarország), 
  22 fő Donji Vidovec (Muravid) város/település (Horvátország) 
    6 fő Fundacja Industrial (Lodz) szervezet (Lengyelország), 
  20 fő Carei (Nagykároly) város/település (Románia), 
    9 fő Palic város/település (Szerbia), 
  18 fő Tornal’a (Tornalja) város/település (Szlovákia) polgárai. 
 

Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Nyírbátor város/település (Magyarország) volt,  
2017/05/25 és 2017/05/27 között. 

Részletes leírás: az esemény témája Nemek közötti egyenlőtlenségek a munka világában volt. 

 

2017. 05. 25.:  Részvételi találkozó: Nemek közötti egyenlőtlenségek a munka világában – a partnertelepülések 
képviselőinek kerekasztal-beszélgetése 

 

2017. 05. 25.:  Diáktréning: Család, nemi szerepek, munkamegosztás – a családi emlékezet tükrében 

 

2017. 05. 26.:  Konferencia: A nemek közötti egyenlőtlenségek régen és most 

Előadások:  

a medgyesegyházi Schéner Muhály Általános Iskola diákjainak kutatási prezentációja;  

a tornaljai Gymnázium diákjainak kutatási prezentációja;  

a nagykárolyi Elméleti Líceum diákjainak kutatási prezentációja; 

a Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola diákjainak kutatási prezentációja. 

 

Worksop: Üvegplafon és megfordult esélyegyenlőségi viszonyok a munka világában. 

(Majtényi Edit, Nyírbátor; Martin Ingrid, Nagykároly; Dorogi Beatrix, Medgyesegyháza) 

 

Konferencia: kutatási eredmények összefoglalása, projektbemutatás 

Előadások: Hann Péter EGYE, Dragos Georgescu (Nagykároly), Miko Attila (Tornalja) 

Vitafórum a nemek közötti egyenlőtlenség jelenségeiről (vezetik: Majtényi Edit Nyírbátor, Hann 
Péter EGYE) 

 

2017. 05. 27.:  Panelbeszélgetés a Városháza dísztermében: 

Az esélyegyenlőtlenség mérséklésének eszközei a munka világában. Családbarát munkahelyek 

(Németh Attila alpolgármester, Pappné Dr. Fülöp Enikő jegyző, Nyírbátor). 

 

  



6. esemény: 

 
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 161 állampolgár részvételével*, akik közül  
 
    6 fő Budapest város/település (Magyarország), 
  16 fő Nyírbátor város/település (Magyarország), 
  12 fő Medgyesegyháza város/település (Magyarország), 
  85 fő Donji Vidovec (Muravid) város/település (Horvátország) 
    8 fő Fundacja Industrial (Lodz) szervezet (Lengyelország), 
  10 fő Carei (Nagykároly) város/település (Románia), 
  10 fő Palic város/település (Szerbia), 
  14 fő Tornal’a (Tornalja) város/település (Szlovákia) polgárai. 
 
 

Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Donji Vidovec (Muravid) város/település (Horvátország) volt,  
2017/06/16 és 2017/06/18 között. 

Részletes leírás: az esemény témája Feminista mozgalmak régen és most volt. 

 

2017. 06. 16:   Részvételi találkozó: Feminizmus és nemek közötti egyenlőtlenségek – a partnertelepülések 
képviselőinek kerekasztal-beszélgetése 

 

2016. 06. 17.:  Konferencia: Feminizmus és nemek közötti egyenlőtlenségek 

(Előadók: Josip Matulin polgármester, Donji Vidovec; Marta Nestic, Doni Vidovec; Josip Grivec 
kistérségi képviselő, Donji Vidovec; Tislér István, Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési 
Társulás) 

 

Szakértői workshop: Feminista mozgalmak a térségben  

(Ricz Dencs Tünde, Palics, Romát Sándor, Nagykároly - BBTE, Gordana Zlosec, KVD Donji 
Vidovec) 

 

Vitafórum: Megváltoztak-e a nemi szerepek a XXI. századi Európában? 

vezetik: Nikola Matulin, KVD Donji Vidovec, Bódis Balázs, Horvát Művelődési Intézet 
Tótszerdahely 

 

2016. 06. 18.:  Tréning: Kisebbség, többség, egyenlőség (helyi és nyírbátori fiatalok részére) 

 

Panelbeszélgetés: a feminista mozgalmak jelentőségéről (Hann Péter, Pertl Gábor, Ezer Gyerek 
Egyesület; Nikola Matulin, KVD Donji Vidovec) 

 

 

 



 

7. esemény: 

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 156 állampolgár részvételével*, akik közül  
 
    3 fő Budapest város/település (Magyarország), 
    4 fő Nyírbátor város/település (Magyarország), 
    6 fő Medgyesegyháza város/település (Magyarország), 
  25 fő Donji Vidovec (Muravid) város/település (Horvátország) 
    7 fő Fundacja Industrial (Lodz) szervezet (Lengyelország), 
  80 fő Carei (Nagykároly) város/település (Románia), 
    7 fő Palic város/település (Szerbia), 
  24 fő Tornal’a (Tornalja) város/település (Szlovákia) polgárai. 
 

Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Carei (Nagykároly) város/település (Románia) volt,  
2017/08/04. és 2017/08/06. között. 

Részletes leírás: az esemény témája A média és a társadalmi nem volt. 

 

2017. 08. 04:   Részvételi találkozó: A társadalmi nem a médiában. A partnertelepülések képviselőinek 
kerekasztal-beszélgetése 

 

2016. 08. 05.:   Szakértői workshop: Médiahelyzet Nagykárolyban 

(Előadók: Kovács Jenő polgármester, Nagykároly; Hágó Attila tanácsos, Dragos Georgescu 
intézményvezető, Járay Zsanett, újságíró, Nagykároly) 

 

Konferencia: A társadalmi nem a médiában 

(Előadók: Járay Zsanett, újságíró (Nagykároly), Hann Péter, kommunikációs szakértő (EGYE), 
Nikola Matulin, (Muravid) 

Panelbeszélgetés (Résztvevők: Hágó Nándor kutató (Nagykároly), Kissimon Zsuzsa pedagógus, 
újságíró (Tornalja), Ivanka Crnković pedagógus, újságíró (Muravid)) 

 

2016. 08. 06.:   Szakértői workshop és vitafórum 

Asszonysorsok a médiában  - egy fotokiállítás kapcsán 

(A fotokiállítás bemutatója: Hágó Nándor, Dragos Georgescu. A vitafórumot vezeti: Romat 
Sándor (BBTE)) 

 

 



 

8. esemény: 

 
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 27 állampolgár részvételével*, akik közül  
 
    5 fő Budapest város/település (Magyarország), 
    4 fő Nyírbátor város/település (Magyarország), 
    3 fő Medgyesegyháza város/település (Magyarország), 
    3 fő Donji Vidovec (Muravid) város/település (Horvátország) 
    2 fő Fundacja Industrial (Lodz) szervezet (Lengyelország), 
    3 fő Carei (Nagykároly) város/település (Románia), 
    3 fő Palic város/település (Szerbia), 
    4 fő Tornal’a (Tornalja) város/település (Szlovákia) polgárai. 

Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Budapest város/település (Magyarország) volt,  
2017/08/29 és 2017/08/30 között. 

Részletes leírás: az esemény témája Projektzáró, értékelő rendezvény volt. 

2017. 08. 29.:  Projekt folyamatának értékelése 
Szervezés, részvétel 
Tanácsok a következő projekt szervezőinek 

 

2017. 08. 30.:  Projekt eredményeinek értékelése 
Fenntartható eredmények 
A közreműködő településen a projekt eredményeinek továbbélése 
Sajtótájékoztató szövegének elfogadása 

 

Vezetői értékelés – külső szakmai monitoring 

 

 

 

_______________________________________________ 

*: beleértve az online videobeszélgetés, videokonferncia-részvételt is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt és a kapcsolódó események facebook-oldala: Európai polgárok hálózata  
 
https://www.facebook.com/Eur%C3%B3pai-polg%C3%A1rok-h%C3%A1l%C3%B3zata-204406353342893/ 
 
 
Beszámolónk Nyírbátor város honlapján: 
 
http://www.nyirbator.hu/europai_polgarok_halozata_a_nemek_kozotti_egyenlosegert_es_a_fenntarthato_jovoert 
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