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2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés 

 
 

Részvétel: a projekt 1170 polgár találkozását tette lehetővé, ebből 1010 Darnózseli (Magyarország), 40 Horné 
Saliby - Felsőszeli (Szlovákia), 30 Gemeinde Fallbach (Ausztria), 25 Zetea, Primǎria Comunei Zetea (Románia) 
40 Comunei Zetea (Románia) 11 NovijIttabej (Szerbia) ill. 14 Veľké Dvorníky Nagyudvarnok községekből 
(Szlovákia) 
 
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Darnózseli község volt Magyarországon, 01/07/2022 és 03/07/2022 
között 
 
Részletes leírás: 
 
Első nap, 2022.07.01.: Az első napon az uniós témákra és a kölcsönös megismerkedésre koncentráltunk. 
Különböző tevékenységeknek szenteltük figyelmünket - történelmi eseményeknek, a résztvevő nemzetek 
művészetének és kultúrájának. A nap végén a résztvevők különféle művészek előadását élvezhették a 
templomban, majd megbeszéléseken vettek részt: Az EU lehetőségei az idősek és fiatalok szemében, valamint a 
kölcsönös együttműködés fontosságának bemutatása volt napirenden. Az első nap új ismereteket és a 
partnerségen belüli kapcsolatok erősödését hozta. 
 
Második nap, 2022. 07. 02.: A rendezvény második napját az EU jövőjéről, az uniós oktatásról, önkéntességről és 
környezetgazdálkodásról szóló vitáknak szenteltük figyelmünket. A környezetvédelmi és környezetgazdálkodási 
politikán belüli témák segítették az önkormányzatokat és a polgárokat a környezetről és annak fontosságáról való 
gondolkodásban. Ezután a gyerekekre irányult a figyelem, serkentettük kreatív képességeiket, egyben sok 
információt tudtunk meg az EU-ról. Ezen a napon  sportoltunk is, ami segített egymás megismerésében. A 
gyerekek képeslapokat, Európáról szóló plakátokat és ujjlenyomatokat tartalmazó vászonlapokat készítettek, 
amelyek segítették a projekt céljainak terjesztését. A napot partnerségi szerződés aláírásával és kulturális és zenei 
előadással zártuk. 
 
Harmadik nap, 2022.07.03.: Az utolsó napon az ünnepi szentmise után folytattuk az EU-csatlakozási 
preferenciákkal való ismerkedést. Ezután arról beszélgettünk, hogy mi lehet a következménye a külföldiek 
társadalomba történő sikertelen integrációjának. Aztán közösen elfogyasztottunk egy kellemes vasárnapi ebédet. 
A lovaglás is kellemes és pihentető tevékenység volt, amit minden résztvevő, különösen a gyermekek egyaránt 
értékeltek. Ezt követően a szolidaritással, emberkereskedelemmel, diszkriminációval és a szexuális irányultságon 
alapuló diszkriminációval kapcsolatos európai témákra tértünk át. A rendezvény végén közösen megszilárdítottuk  
partnerségünket, és összegeztük a projekt eredményeit. Ezután a búcsúzkodás és a külföldi partnerek elutazása  
következett. 
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