
 

 

 

Az„Európai Polgárok Első Testvérvárosi Találkozója Vámosszabadi 
Községben” projektet az Európai Unió finanszírozta az  

„Európa a polgárokért” program keretében 

 

 

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés 

 
Részvétel: a projektlehetővé tette a találkozókat 685 állampolgár részvételével, akik közül 600-an Vámosszabadi 
település (Hungary), 27-en Obec Hubice település (Slovakia) lakosai, 60-an Comunei Gánesti település (Romania) 
lakosai. 
 
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Vámosszabadi (Hungary) volt, 2016/09/22 és 2016/09/25 között került 

megrendezésre. 
 
Részletes leírás: 
 

2016/09/22-én ünnepélyes fogadás várta a vendég delegációk érkezését a fogadóbizottság, önkéntesek és az érdeklődő 
civilek társaságában. Az üdvözlő vacsora során a vendégek a magyaros ételekkel és magyar borokkal ismerkedtek meg. A 
vacsorát a helyi gyerekek európai témájú műsora kísérte. Az előadás az európai sokszínűséget hivatott prezentálni, mely a 
gyermekek bevonásával egy kedves családi légkört teremtett.  A vacsora után ismertetésre került az esemény programja, 
valamint kihirdetésre kerültek az „Európai történet” esszéverseny eredménye. Fotópályázat került kihirdetésre 
„Testvérvárosok találkozója” címmel, melynek elsődleges célja a nyilvánosság szélesebb körű biztosítása, a lakosság 
részvételét hivatott erősíteni. A fotók a vamosszabadi.hu honlapon és az esemény Facebook oldalán is megtalálhatóak.  
 
2016/09/23-án a szervezők körbevezették a vendégeket, bemutatták Vámosszabadi nevezetességeit, intézményeit. Az 
önkormányzat bemutatta a megvalósult és a folyamatban lévő uniós és önálló fejlesztéseket és a helyi egyesületek 
munkáját. A résztvevők ezután bemutatták egymásnak megvalósult projektjeiket, eredményes módszereket osztottak meg 
egymással, bemutatták kulturális kincseiket, sokszínűségüket. A tudásmegosztás és a szemlélet formálása volt a nap 
központi eleme. Az Európai Fejlesztési Év kapcsán a szervezők programot szerveztek, azaz a Fejlesztési Év egyes 
hónapjainak témáihoz kapcsolódó interaktív feladatokat kellett megoldania a vendégek közreműködésével. "Az Én 
Európám" rajzverseny alkotásai is kiállításra kerültek. A települések képviselői megosztották egymással tapasztalataikat, 
elmondták véleményüket és nézőpontjukat az Európai Unióval kapcsolatos témákban. A hagyományos kultúra 
közvetítéséről és a vidám szórakozásról a Vámosszabadi Tagiskola néptáncosainak műsora és egyéb helyi együttesek 
műsorainak bemutatásával gondoskodtak. Vámosszabadi megismertetésére az este során légi felvételek vetítésével is sor 
került, színesítve a programot és elősegítve a település bemutatását.  
 
2016/09/24-én került megrendezésre az 5. Vámosszabadi Halfesztivál és ez a nap az Európai Polgárok Első Testvérvárosi 
Találkozójának csúcspontja. Az esemény ünnepélyes megnyitóval kezdődött, a három település polgármestere felszólalt a 
testvérvárosi kapcsolatról és az európai közös múltról. Ünnepélyes keretek között aláírásra került a testvértelepülési 
egyezmény Vámosgálfalva településsel. A szórakoztató és kulturális programok (interaktív zenés mesejáték gyerekeknek, 
kézműves foglalkozások, íjászat, arcfestés, tűzzsonglőr bemutató a horgásztó mellett, szalmabála játszótér gyerekeknek, 
horgász trükkök bemutatója) gondoskodtak az élményről, a mögöttes szakmai tartalom pedig a látogatók 
figyelemfelhívását, látókörének bővítését, szemléletének formálását szolgálta. A megemlékezések a közös múlt 
megidézésére és a sorsközösség kifejezésére irányultak. A civil sátrakban egész nap interaktív módon történt az Európai 
Uniós kérdéskörök bemutatása, ismeretterjesztés, és interaktív játékok várták az érdeklődőket. A helyi általános iskola 
néptáncbemutatója és a Vámosszabadi Borostyán Kórus térzenei műsora mellett sor került a hagyományos helyi ételeket 
felvonultató halételkészítő versenyre, melyben látogatók és Gomba testvértelepülés versenyzői is részt vettek. Az 
interaktív workshopokban az érdeklődők játékos módon kerültek bevonásra, gyakorlati oldalról is megtapasztalhatták az 
Európai Unióval kapcsolatos lehetőségeket, megtekinthették az EU-blogok és a Debating Europe webes felület 
működését, betekintést nyerhettek az Európai Ifjúsági Parlamentbe a Pillár Alapítvány és a Tempus Közalapítvány  
munkatársainak segítségével.  
 
2016/09/25-én az elmúlt napok eseményeink megvitatására került sor a vendég delegációkkal, illetve elültetésre került az 
„Összetartozás fája”. Duna parti kirándulás zárta a búcsúrendezvényt, melyet követően átadásra kerültek a 
vendégtelepülések lakóinak címzett üdvözlőlevelek. 
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