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A Revive the partnership between the twinning cities in K vágóörs
projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a
polgárokért program keretében

Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan ______________________ Te
Részvétel: a projekt lehet vé tette a találkozót 266 állampolgár részvételével, akik közül K vágóörs település
(Magyarország 221 f ), Saaldorf-Surheim város (Németország 30 f ), Bracigovo város (Bulgária 15 f ) lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne K vágóörs (Magyarország) volt, 2014/09/26. és 2014/09/28. között
Részletes leírás:
2014/09/26-án, a találkozó els napján a reggelit követ en megrendezésre került az els fórum. melynek témája a
2014. évi EU parlamenti választások, Mi történne, ha nem lenne EU címet viselte. A program által próbáltuk er síteni
az Európai Unió identitását a polgárokban. Az ebédet egy fa elültetésével folytatjuk, mely az összetartozást hivatott
jelképezni. K vágóörs Balaton-parti település révén nagyon sok turisztikai látványossággal rendelkezik. Továbbá a
környék is b velkedik természeti szépségekben, ezért a délután során kirándulást szervezett az önkormányzat. Ez alatt
az id alatt a résztvev k megismerhették a Káli-medence történetét, látványosságait, választhatták programként a
sümegi vár és a tapolcai tavas barlang megtekintését is. A vacsorát követ en zenés programok keretében ismerhették
meg a résztvev k egymás kultúráját.
2014/09/27-én, a találkozó második napján a f téma Az állampolgárok és az EU kapcsolata volt.
Ennek érdekében a résztvev k el adást hallhattak, az EU által a civileknek nyújtott lehet ségekr l, valamint tanácsot
kaphattak a demokratikus, a világra nyitott, kulturális sokszín ségében egységes Európa alakításában, a közös
értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás er sítésében, illetve a tolerancia és a kölcsönös megértés
el segítésében.
A délután legfontosabb programja a szüreti mulatság volt. A k vágóörsi közönség megismertette a résztvev kkel ezt a
magyar hagyományt. A felvonulást követ en este, a szüreti bál során egy nagy mulatozásra invitáltuk meg a
partnereket. A szüreti felvonulás és bál egész napos rendezvény volt. Nappal történt a felvonulás. Ilyenkor az ünnepl
közönség a népi táncosokkal együtt mutatták be táncaikat, és minden állomáson (8-10) a népi ruhába öltözött táncos
szórakoztatta a közönséget.
2014/09/28-án, a harmadik napon sok érdekességet kínáltak a szervez k, a résztvev k számára. A reggelit követ en a
nyílt kerekasztal beszélgetésen osztották meg a települések vezet i tapasztalataikat az EU-val kapcsolatban. A
kerekasztal beszélgetés során mindhárom résztvev bemutatta az általuk kiválasztott jó gyakorlatokat, amelyeket
sikerült kialakítaniuk, hogy ezeket mindenki hasznosítani tudja. Az ebéd után egész délutános kirándulást szerveztünk a
testvérvárosi partnerek számára. A program során lehet séget biztosítottunk a Balatonedericsi Afrika Múzeum, a
keszthelyi Festetics kastély megtekintésére valamint egy kirándulásra Hévízen.
Este búcsúestet szerveztünk, zenés programokkal, melyek kellemes kikapcsolódást ígértek a résztvev knek. A
szervez k reményei szerint a két vendégtelepülés eljutott a harmadik napra annyira a megismerkedésben, hogy az
további kapcsolatuk is elmélyülhessen, és pozitív élményekkel tudnak majd visszagondolni erre a találkozóra.

