EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « European Institutions and environment protection 563271-CITIZ-12015-HU-CITIZ-TT » 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 543 állampolgár részvételével, akik közül 400 fő Várpalota
(Magyarország), 38 fő Porto San Giorgio (Olaszország), 40 fő Ilok (Horvátország), 36 fő Petrosani (Románia) és 29
fő Psary (Lengyelország) lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Várpalota (Magyarország) volt, 2015/08/16 és 2015/08/21 között
Részletes leírás:
2015/08/16-án a téma a vendégek fogadás, köszöntése, a nyitóünnepség és az állófogadás volt.
A nyitóünnepség keretében Talabér Márta polgármester köszöntötte a vendégeket a Thury Vár udvarán, majd
néptáncbemutató és trombita előadás következett. Ezután Várpalota város állófogadást adott a vendégek
tiszteletére a Két Bagoly étteremben, ahol a magyar konyhával ismerkedhettek a résztvevők.
2015/08/17-én a téma az Európai Bizottság, az európai környezetvédelem és a közös európai történelem volt.
Délelőtt kiscsoportos előadások és workshopok voltak az Európai Bizottság felépítéséről, működéséről, feladatairól,
valamint az Európai Unió környezetvédelmi politikájáról. Délután a vendégek idegenvezetéssel egybekötve
meglátogatták a Thury Várat, ennek során ismereteket kaptak a magyar és az európai történelemről a török
hódoltság idejéből. Este a vendégek egy szimulációs játék keretében „eljátszották” az Európai Bizottság működését
– a délelőtti előadásokon szerzett ismereteik alapján. Este olasz gasztronómiai program keretében készült a
vacsora, utána pedig a meghívott városok néptánccsoportjai tartottak bemutatókat.
2015/08/18-án a téma az Európai Parlament és az Európai Unió történelme volt.
A délelőtt folyamán a résztvevők előadásokat hallhattak az Európai Parlament felépítéséről, működéséről és
feladatiról. Ennek során áttekintésre kerültek az Európai Unió történelmének főbb mérföldkövei. Az előadásokat
követően egy szimulációs játék keretében a résztvevők „eljátszották” az Európai Parlament működését. Délután
budapesti kiránduláson vettek részt a vendégek, este pedig petrozsényi és iloki gasztronómiai program keretében
készült a vacsora. Ezt követően magyar néptáncbemutatót tartott a Cserregő Néptánc Együttes.
2015/08/19-én a téma az Európai Unió Tanácsa és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park volt.
Délelőtt a résztvevők előadásokat hallhattak az Európai Unió Tanácsának működéséről és feladatairól. Ennek
keretében kitekintést kaptak az EU alapvető értékeiről is. Délután környezetvédelmi kiránduláson vehettek részt a
Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban, ahol a Tihanyi tanösvényt is megtekintették az érdeklődők. Este jellegzetes
lengyel és magyar ételekből készült a vacsora.
2015/08/20-án a téma a magyarok nemzeti ünnepe és a gyermekek EU ismereti vetélkedője volt.
Délelőtt a gyermekek számára szervezett EU ismereti vetélkedő jegyében telt, utána a vendégek részt vettek az
augusztus 20-i ünnepségeken Várpalotán és Balatonfüreden. Napközben egy balatoni sétahajózás is színesítette a
programot.
2015/08/21-én a téma a záróünnepség és a búcsúzás volt.
A résztvevők búcsúbeszédet hallhattak, majd a Testvérvárosi Találkozó színes formapólójában búcsúztak
egymástól a Thury Vár udvarán, majd a vendégek elindultak haza.

