
 
 

 

A « Kelet-közép európai települések tapasztalatcseréje az Európai 
Unióról » 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 669 állampolgár részvételével, akik közül 521 Sap település 

(Slovakia), 42 Kamond település (Hungary), 51 Livezeni település (Romania), 42 Karakószörcsök település 

(Hungary) lakosai. 

13 Palagy Komarivci település (Ukraina) lakosai – önköltségen vettek részt a rendezvényen.  
 
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Sap (Slovakia) volt, 2017.07.04  és  2017.07.09 között. 

 
Részletes leírás: 
 
2017.07.04- én a téma: 
19:00 Kamond, Livezeni, Karakószörcsök és Palagy Komarivci községek delegációja az esti órákban 

megérkezett Sap településre. A szállások elfoglalása után vacsora következett. 

 

2017.07.05- én a téma: 
9:00 Reggeli 

10:00 A délelőtti órákban ismerkedés Szap településsel és környékével. 

12:00 Ebéd  

13:00 A rendezvény ünnepélyes megnyitása, információs standok nyitása 

13:30 Fotókiállítás a pályázatban részt vevő településekről - megnyitó 

14:00 A pályázatban részt vevő települések bemutatkozása - Interaktív előadások 

15:00 "Jó gyakorlatok az Európai Unióban" - Önkormányzati tapasztalatcsere. 

18:00 Beszélgetés a települések közbiztonságáról és az Európai Unió adta lehetőségekről.  

20:00 Vacsora 

 
2017.07.06- án a téma: 
9:00 Reggeli 

10:00 Hogyan működik az Európai Unió - Útmutató az Unió intézményeinek működéséhez. Az Európai Unió 

története (interaktív előadás) 

12:00 Ebéd 

14:00 "Merre tart Európa" (polgári fórum a jövőről) 

EURÓPA A 
POLGÁROKÉRT 



15:30 A sikeres demokrácia "kulcsa" (polgári fórum) 

17:00 A demokratikus szerepvállalás ösztönzésének lehetőségei (Fórum a civil szervezetek részvételével) 

18:00 "Ki tud többet az Európai Unióról?" - gyermek és felnőtt vetélkedő 

20:00 Vacsora 

21:00 Kötetlen beszélgetés 

 
2017.07.07- én a téma: 
9:00 Reggeli. 

10:00 Gabčíkovo-i vízi erőmű gépházának meglátogatása majd a Gabčíkovo-i menekülttábor meglátogatása. 

12:00 Ebéd 

14:00 Bevándorlás ellenesség az Európai Unióban – előadás és vitafórum. 

15:30 Mit jelent a szolidaritás válságos időkben? – polgári vitafórum  

17:00 Miért hódít teret az Euroszkepticizmus?  - vitafórum 

19:00 Vacsora 

 
2017.07.08- án a téma: 
9:00 Reggeli 

10:00 Képzőművészeti kiállítás megnyitása (kiállítás a pályázatban részt vevő települések alkotóinak 

munkáiból) 

10:00 Halászléfőző verseny kezdete 

10:30 Sportrendezvények: Települések egymás közötti tornája (Futball, sakk, asztalitenisz, bowling és egyéb 

ügyességi játékok 

12:00 Ebéd 

14:00 „Népi Olimpia” – hagyományos népi ügyességi játékok 

15:00  Hagyományos népi foglalkozások bemutatása 

17:00 Színpadi programok: Kulturális és könnyűzenei programok 

20:00 Vacsora 

21:00 utcabál 

 

2017.07.09- én a téma: 
9:00 Reggeli 

10:00 A rendezvény tapasztalatainak végső összegzése. 

11:00 Városnézés a szlovák fővárosban (Bratislava) 

15:00 Dunai sétahajózás 

17:00 Hazautazás 

 

A rendezvénysorozat megtekinthető képek formájában a község weboldalán 

(http://obecsap.eu/fotogaleria/?aid1=1024433431027551&jfb1=2), az egyes napok összegzése DVD 

formájában a községi hivatalban valamint a község weboldalán (http://obecsap.eu/hu/testvortelepules/ ). 


