
 

 

 

A « Tanuljunk Egymástól-Testvérvárosok találkozója» projektet az 
Európai Unió finanszírozta az  

„Európa a polgárokért” program keretében 

 

 

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés 

 
 

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 76 állampolgár részvételével, akik közül 11 fő Balánbánya - 
Románia (RO), 11 fő Jaroslaw - Lengyelország (PL), 12 fő Letovice - (CZ), 11 fő Párkány - Szlovákia (SK),15 fő 
Vinkovci - Horvátorszáh (HR) 16 fő Budapest - Magyarország (HU) lakosai. 
 
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Balatonlelle, Magyarország (HU) volt, 30/07/2018 és 05/08/2018 között 
 
Részletes leírás: 
30/07/2018-án a projekt nyitónapján a téma – az ismerkedés volt.  Budapesten bevártuk az érkező csoportokat, 
ebédeltünk a Torockó étteremben, majd busszal leutaztunk Balatonlellére. A szállás elfoglalása után a szervezők 
bemutatták a projekt célját, tevékenységeit. Ezután a fiatalok és a felnőttek is ismerkedési játékokkal kerültek 
közelebb egymáshoz. 
 
31/07/2018-én a téma – a települések jellemzőinek bemutatása volt. A meghívott csoportok lehetőséget kaptak 
a bemutatkozásra. A delegációk bemutatták településük jellemzőit, és ízelítőt adtak fejlesztési céljaikból. Elindult az 
eszmecsere, a települési adottságok közötti hasonlóságokról és különbségekről. Délután vetélkedőt szerveztünk a 
megszerzett ismeretekről. Este sétahajózást szerveztünk a Balatonon.  
 
01/08/2018-én a téma – a helyi jó példák bemutatása volt. A bemutatók előzetes munka révén készültek el és 
feldolgozták az adott település jó gyakorlatait. Ezek után lehetőség nyílt kérdéseket feltenni a többi részvevőnek az 
adott példaértékű programok jellemzőiről.  A következő jó példákat mutatták be a települések küldöttei: Balánbánya- 
A Nagyhagymási futóverseny, Jaroslaw- szervezet fiatalok számára, Letovice- zenei élet, Párkány- 
szabadidőközpont Vinkovci- A Vinkovci nyár eseménysorozata, Budapest- Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 
működése. A nap folyamán Kalandparkba is elvittük a fiatalokat. 
 
02/08/2018-án a téma – a helyi jó gyakorlatok feldolgozása volt. Először minden csoport egy partner csoporttal 
megbeszélte a jó példa jellemzőit, majd a partnerek ötleteket adtak az adott téma adoptálásához. Ezeket az ötleteket 
a csoport elraktározta, majd félrevonult, hogy kidolgozza a bemutatóját. Délután a bemutatókat prezentálták a 
fiatalok. Este a helyi vidámparkba látogattunk. Ezen a napon került sor a kőbányai küldöttség fogadására, amelynek 
keretében a projekt résztvevői pólókat kaptak a szervezőktől.   
 
02/08/2018-án a téma – a helyi jó gyakorlatok adaptálásának lehetősége volt, erről hallgattunk meg 
beszámolókat. Egy csoport ppt prezentációt készített, a többiek jelenettel egybekötött előadást és tablón történő 
szemléltetést alkalmaztak. Nagyon színvonalas produkciók születtek és a fiatalok konstruktív javaslatokat 
fogalmaztak meg a problémák megoldásairól. Este táncházat szerveztünk a fiataloknak, ahol a magyar népzenével 
ismerkedtek. 
 
04/08/2018-én a téma – a Balaton ékkövének a Tihanyi Apátság bemutatása volt. Autóbuszos kirándulást 
szerveztünk Tihanyba, így megismerték a fiatalok a Balaton part egyik legfontosabb nevezetességét. 
 
05/08/2018-én a téma – a tábor értékelése, az egymástól tanult dolgok hasznosságának elemzése volt. 
 
Napi strandolás mellett sportprogramokat szerveztünk, asztalitenisz bajnokság, röplabda bajnokság és a táncház is 
nagy sikert aratott. Minden nap kiegészítő programként közösségfejlesztő játékokat játszottunk, akadálypályát 
készítettek a csoportok egymás számára korlátozott eszközökkel, illetve kitűzőket, hűtőmágneseket és kulcstartókat 
készítettek emléktárgyként. 
 

EURÓPA A 
POLGÁROKÉRT 



2. ág, 2.2 "Városok hálózatai" intézkedés 

2. ág, 2.3 "Civil társadalmi projektek" intézkedés 

1. ág, "Európai emlékezés" intézkedés 

…  eseményt valósítottak meg e projekt keretében: 

 

1. esemény 

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat … állampolgár részvételével, akik közül … … város/település 
(ország),  … … város/település (ország) stb. lakosai. 

Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne … (város/település, ország) volt, éé/hh/nnnn és éé/hh/nnnn között 

Részletes leírás: az esemény témája … volt. 

 

2. esemény 

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat … állampolgár részvételével, akik közül … … város/település 
(ország),  … … város/település (ország) stb. lakosai. 

Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne … (város/település, ország) volt, éé/hh/nnnn és éé/hh/nnnn között 

Részletes leírás: az esemény témája … volt. 

 

3. esemény 

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat … állampolgár részvételével, akik közül … … város/település 
(ország),  … … város/település (ország) stb. lakosai. 

Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne … (város/település, ország) volt, éé/hh/nnnn és éé/hh/nnnn között 

Részletes leírás: az esemény témája … volt. 

 

4., 5., stb esemény. 

 

 


