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Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozót 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 16/08/2015  és  21/08/2015 között 
 
Részletes leírás: 
 
16/08/2015 
 
16.00-17.00 Megérkezés 
A Sportcsarnok igazgatója, a Polgármesteri Hivatal nemzetközi referense és a helyi Önkéntes Központ 
munkatársai fogadják a partnereket. Az egyetemista kísérők és az önkéntes középiskolások a szálláshelyre 
kísérik az ideérkezőket. A résztvevők információt kapnak a találkozó programtervéről, mindenki kap egy 
információs csomagot és minden résztvevő egy pólót, amely országonként más színű. A résztvevők áttekintést 
kaptak a 6 napos találkozó programjáról. 
 
18.00 Nyitóünnepség 
A Thury Vár udvarán a projekt nyitóünnepsége. A nyitóünnepségen a helyi közjogi méltóságok, valamint 
kulturális csoportok szerepeltek. Talabér Márta, Várpalota Város polgármestere, Galambos Szilvia, a 
Veszprém Megyei Közgyűlés tagja, valamint Szoboszlay István, a Sportcsarnok ügyvezető igazgatója 
köszöntette a résztvevőket. Az ünnepi műsorban a Cserregő Néptáncegyüttes és a Várpalotai Zeneiskola 
trombitakvartettje lépett fel. Már itt az első találkozáskor a résztvevők megismerték a város vezetőit, a 
vendéglátó várost, ízelítőt kaptak a magyar kultúrából. 
 
19.30 Állófogadás 
Várpalota Város ünnepélyes állófogadással fejezi ki tiszteletét a résztvevő országok előtt. A Két Bagoly Étterem 
tradicionális ételekkel készült, nagy sikere volt a résztvevők között a magyar konyhának. Az állófogadás jó 
alkalmat biztosított a résztvevőknek arra, hogy megismerjék egymást. 
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A partnerek a szállásukon megreggeliztek, majd a reggeli egyeztetés után kezdődtek forgószínpad szerűen a 
programok. 
 
09.00 Az Európai Bizottság és a környezetvédelem 
A Thuri Gimnázium termeiben a résztvevők kis csoportokban vettek részt az előadásokon és a workshopokon. 
Az ELTE Társadalomtudományi Karának hallgatói tartottak interaktív workshopot az Európai Bizottságról, 
annak felépítéséről, működéséről, feladatairól, valamint az Unió környezetvédelmi politikájáról. A workshop 
keretében megismerkedhettek az erre szakosodott intézményekkel, a környezetvédelmi problémákkal, annak 
okaival és a megelőzésének a lehetőségeivel, valamint vitafórum volt az Európai Bizottsággal kapcsolatos 
kérdésekről. A környezetvédelmi problémát kihangsúlyozó képeket vizsgálva a csapatok együtt tanácskoztak, 
milyen lépésekkel lehetne csökkenteni a környezetszennyezés mértékét. Ötleteiket egy táblán összegeztük. 
Az előadás során az előadó és a hallgatóság között interaktív kapcsolat alakult ki, a fiatalok elmondták 
ötleteiket, és a városaikban megjelenő problémákról is beszámoltak. Az EU-programokat színesítve, az 
előadássorozatunkat egy verseny köré építettük fel, az ehhez kapcsolódó különböző típusú feladatokkal 
hétfőtől csütörtökig pontokat gyűjthettek a csapatok, a hét végén pedig a zsűri által legeredményesebbnek ítélt 
csapat egy Dobostortát kapott. A pályázat résztvevői megismerhették egymás országának problémáit. A 
fiatalok aktívan vettek részt a workshopokban, szívesen osztották meg a véleményüket. Transznacionális 
nézőpontból találkoztak a mindannyiunkat érintő témákkal és a pályázat célja, hogy bővüljenek az EU-val 
kapcsolatos ismereteik. A jól sikerült vitafórum során lehetőség nyílott arra is, hogy egymás véleményét is 
megvitassák. 
 
Párhuzamos program: 
Mivel az Európai Uniós ismeretek vetésforgó-szerűen kis csoportokban zajlottak, azok a fiatal résztvevők, akik 
nem a workshopokon voltak, a Sportcsarnokban a testvérvárosok foci illetve kézilabdakupáján vettek részt. 
Részt vett ebben a Várpalotai VBSK ifjúsági focicsapata, valamint Pétfürdő ifjúsági focicsapata is. A közös 
mérkőzések, a játékok még közelebb hozták egymáshoz a résztvevőket. 

 

12.30 -14.00  Ebéd 
A résztvevők nagy létszáma miatt a résztvevők 2 csoportban étkeztek a Két Bagoly étterembe. Az ebéd ezen 
az első napon jellegzetes magyar ételekből állt, gulyásleves ill. halászlé, valamint lecsós szűzérme, rántott 
pontyszeletek voltak azok az ételek, amelyeken keresztül a résztvevők ízelítőt kaphattak az igazi magyar 
konyhából. A külföldi résztvevők a magyar gasztronómia különlegességeivel megismerkedhettek. 

 



14.00 A Thury Vár látogatása idegenvezetéssel 

A résztvevők több csoportban angol nyelvű idegenvezetéssel meglátogatták a Várpalota jelképét a Thury 
Várat. A Vár bejárásán keresztül helytörténeti ismereteket kaptak a Városszépítő és -védő Egyesület 
tagjaitól, akik az idegenvezetést végezték. A séta során a résztvevők ismereteket kaptak a magyar és 
európai történelemről a török hódoltság idejéről, a magyar végvárak rendszeréről, Magyarország 
erőfeszítéseiről, hogy megvédje Európát a törököktől. Thury György az egyik leghíresebb végvári vitéz volt, 
aki több magyar vár parancsnoka is volt, sokat harcolt a törökök ellen és egy ilyen csatában vesztette életét 
1571-ben. Az angol nyelvű tolmácsolást a résztvevő egyetemisták és önkéntes középiskolások vállalták.  

16.00 Szabadprogram 

A résztvevőknek szabadidő eltöltésére volt lehetőségük Várpalotán vagy fürödhettek a Balatonban 
(Balatonfűzfő). A résztvevők szabadon szerezhettek benyomást Magyarország és Várpalota környékének 
természeti szépségeiről. Mindenki a saját érdeklődési körének megfelelő programot választhatott. A kötetlen 
progam lehetőséget adott barátságok kötésére, ismerkedésre, kötetlen beszélgetésre, egymás 
megismerésére. A Balaton és Várpalota környékének természeti szépségei nagyon sok vendéget vonzottak.  

19.00 Nemzetek konyhája – vacsora 

A találkozó három estéjén nemzetközi gasztronómiai estek kerültek megrendezésre a Sportcsarnok mellett 
felállított rendezvénysátorban, hogy még jobbam megismerjék a résztvevők egymás gasztronómiai 
kultúráját.  Az olasz vendégek jellegzetes olasz vacsorát készítettek: a világhírű campofilonei maccheroncinit 
ismerhették meg a résztvevők, valamint spaghetti all'arrabbiata és spaghetti alle vongole voltak azok a 
különlegességek, amelyeket Porto San Giorgio Pro Loco civil szervezetének tagjai lelkesen készítettek. 
Emellett a Rákóczi Telepi Baráti Kör tagjai vadpörköltet készítettek, hogy megismerjék szabadtűzön készült 
különlegességeket is. Megismerkedhettek a világhírű olasz konyhával, ezáltal az olasz kultúra közelebb 
került hozzájuk, valamint a magyar konyha egy újabb szeletével. A civil szervezetek közös tevékenysége 
erősítette a kapcsolatukat, elősegítette a barátságok kialakulását, mely a jövőbeni együttműködés záloga 
lehet. 

20.30 Európai Bizottsági ülés (szimulációs játék) 

A résztvevőkkel szerepjáték keretében Európai Bizottsági ülés került megszervezésre. Minden nemzet 
képviselői nyilvánosan kiválasztottak egy-egy személyt, akit delegáltak az Testvérvárosok Európai 
Bizottságába. Az így létrejött mini Európai Bizottság ülésre került sor az egyes országok delegáltjai között, 
melynek keretén belül megvitatták környezetvédelemmel kapcsolatos álláspontjaikat a közönség előtt. 
Felvázolták a jelenlegi környezetvédelmi problémákat Európa-szerte, illetve javaslatokat fogalmaztak meg, 
hogy milyen szokásokon tudnánk változtatni a környezetünkben, hogy jobban óvjuk azt.  A román, horvát, 
olasz „biztosok” inkább elemző, míg a lengyel delegált egy lelkesítő, mozgósító beszédet tartott. Ez volt az 
egyik legjobban sikerült programpont a találkozón. 

21.30 Néptáncest 

A kultúrák közötti párbeszéd keretében esténként a résztvevők bemutatót tartottak a népi hagyományaikból. 
Ezen az estén a petrozsényi néptáncosok és az iloki népzenei együttes tartott bemutatót a sportcsarnok 
küzdőterén, a pályázati résztvevők a lelátókon ültek. A bemutató után táncházat tartottak a petrozsényiek, 
amelyen a fiatalok és idősek egyaránt lelkesen ropták a táncot. A generációk közötti híd építése megtörtént. 
A 14 éves magyar, olasz, horvát, lengyel fiúk és lányok vidáman táncoltak az idősebb generációhoz tartozó 
résztvevőkkel. A generációk közötti szakadék megszűnt, helyette hidakat építettünk közöttük. 

18/08/2015/ 

08.30 Reggeli megbeszélés a csoportvezetőkkel 

A csoportvezetők a Sportcsarnokban találkoztak rövid megbeszélésre. Az előző nap értékelése és az aznapi 
lehetséges problémák megbeszélése, megoldások keresése volt a találkozó célja, valamint a közös team 
munka erősítése a résztvevőkben. 



09.00 Az EU története és alapvető értékei workshop, valamint Európai Parlamenti ülés   

Ezen a napon az Európai Parlamenttel ismerkedhettek meg a résztvevők egy interaktív előadás és workshop 
keretében. E napon is (akárcsak hétfőn vagy szerdán) az interaktív előadás során egy kérdőívet töltött ki 
minden csapat angol nyelven – a kérdések az előadás anyagából lettek összeállítva. Ezen a napon a 
vitafórum Európa és a migránsok kérdéséről szólt. A résztvevőket minden ország esetén két csapatra 
osztottuk. Egyik oldalnak a migránsok szemszögéből kellett vizsgálni a szituációt, a másik csapatnak egy 
európai, határátkelő közeli település lakóinak szemüvegén keresztül kellett megközelíteni a helyzetet. 
Mindkét oldal felsorolta a saját érveit: miért jönnének ide, illetve miért zavarja őket, hogy idegenek érkeznek. 
Ezt követően a résztvevők titkos szavazással véálasztott delegáltjaiból létrejött a Testvérvárosok Európai 
Parlamentje, amely az előző napi Európai Bizottsági ülés környezetvédelmi javaslatait tárgyalta meg és 
fogadta el egy szimulációs játék keretében. A találkozó résztvevői megismerhették egymás országának 
környezetvédelmi problémáit, így transznacionális nézőpontból találkozhattak a témával. Megértették 
hogyan működik a képviseleti demokrácia az Unióban. Az Európai Parlament szerepjáték szintén tetszett a 
résztvevőknek (hasonlóan az előző napi Európai Bizottság szerepjátékhoz), látszott, hogy az előző nap (az 
Európai Bizottság szerepjáték során elsajátított) környezetvédelmi ismeretek ma már visszaköszöntek a 
résztvevők tudásában. 

Párhuzamos program a Sportpályákon: 

Az EU-s workshopokkal párhuzamosan zajlott a testvérvárosok sportkupája, az időpontok még jobb 
kihasználása miatt, valamint azért, hogy a pályázat rendelkezésre álló 6 napjába minél több eseményt 
tudjunk megvalósítani.  Ezen a napon Porto San Giorgio - Ilok focicsapata és Ilok - Petrozsény 
kézilabdacsapata mérték össze erejüket. Tapasztaltuk, hogy a sport közel hozza az embereket, a sport révén 
barátságok kötődnek. A mérkőzések alatt a különböző sportegyesületek között barátságok szövődtek és 
ennek révén hosszútávú kapcsolatok alakultak ki. 

14.00 Budapesti kirándulás 

A résztvevők lelkesen készültek a magyar fővárosa megismerésére. Megtekintették a Hősök terét, a 
Parlamentet, a Halászbástyát. A városnézés során részletes bemutatást hallhattak a résztvevők 
Magyarország és Budapest történelméről. Magyarország szerepléről az Európai közös történelemben. Főleg 
a középkori események után érdeklődtek leginkább a külföldi résztvevők.  

19.00 Nemzetek konyhája – vacsora 

Este a városnézésről hazatérve az Önkéntes Központ tagjai bográcsgulyást készítettelk a résztvevőknek. A 
partnerek megláthatták, hogy készül a VALÓDI magyar gulyás, mi a különbség az általuk ismert gulyás és 
a hazai között. A nemzetközi gasztronómiai estek jegyében ezen az este a petrozsényi résztvevők, a Carbo 
Gremium, a Pro Paring egyesületből érkezett tagok készítettek a jellegzetes előételeket. A jól sikerült 
vacsorát az Iloki Borvidékről származó borral lehetett leöblíteni.  

21.30 Magyar Táncház  

A várpalotai Cserregő Néptánc Együttes táncházat tartott élő népi zenével a Sportcsarnok küzdőterén. A 
szervezésben a Várpalotai Önkéntes Központ nyújtott segítséget. Elsajátították a magyar néptánc 
alaplépéseit. A táncházas estek hozzájárultak a néptáncbarátságok kialakulásához.  

19/08/2015/ 

09.00 Az EU alapvető értékei, az EU Tanácsa szerepjáték 

AThury György Gimnáziumban EU-s előadások, workshopok zajlottak több kis csoportban.  

Az előadás keretén belül megismerkedhettek a résztvevők az Európai Unió Tanácsának feladatkörével és 
az európai uniós önkéntesség lehetőségeivel. Az ezt követő asztali fórumnál, workshopnál pedig a négy 
országot igyekeztünk közelebb hozni egymáshoz, ennek keretein belül megismertetni velük az „egység a 
sokféleségben” elvet: az egyes országok a rajtuk kívül álló másik három nemzet földrajzi, történelmi, 
országismereti és kulturális tapasztalatairól kaptak kérdéseket – ugyancsak a verseny keretében. Az Unió 
alapvető értékeiről, béke, emberi méltóság, szabadság, egyenlőség , jogállamiság emberi jogok alapján 
alakult ki vitafórum: kinek melyik a legfontosabb alapérték, hogyan lehet az értékeket a mindennapokban 
érvényesíteni. A résztvevőknek meg kellett nevezniük Romániából, Horvátországból, Magyarországból, 
Lengyelországból és Olaszországból egy-egy híres történelmi személyt, folyót, várost, jellegzetes ételt, híres 
találmányt, illetve sorolják fel azokat a nemzeti karakterjegyeket, amiket ismernek, és melyik országban 
melyik alapelvet tudják könnyebben vagy nehezebben érvényesíteni. Megbeszélésre kerültek emellett az 
egyes országok környezetvédelmi problémái az egyén szemével.  

Ezt követően a résztvevők kiválasztották a maguk "környezetvédelmi miniszterét", akik megalakították a 
testvérvárosok "Európai Tanács"-át, amely testület megvitatta a testvérvárosok Európai Bizottsága és az 
Európai Parlamentje által megtárgyalt és elfogadott környezetvédelmi  "rendeleteket", amelyek elsősorban 
a légszennyezés és a szelekítv hulladékgyűjtés kérdésköre köré épületek.  



Párhuzamos programként zajlottak a Sportcsarnok pályáin a foci és kézilabda mérkőzések. A kézilabda és 
focimérkőzéseket a Várpalotai Bányász Sportkör Egyesület vállalta magára, emellett a Psary Uzniowski Klub 
Sportowy Gimnazjum ifjúsági sportegyesülete segített a lebonyolításban és a szervezésben. A Várpalotai 
Bányász ifjúsági csapata, a VBSK focistái és a Pétfürdői Ifjúsági Focicsapat is részt vett a nemzetközi foci 
és kézilabda tornán a Porto San Giorgio, Psary, Petrozsény és Ilok csapatai mellett. 

14.00 Kirándulás a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkba 

A találkozó egyik fő témája a környezetvédelem volt. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársai az egész 
nemzeti park – melynek Várpalota is része – problémáiról, környezetvédelméről tájékoztatta a résztvevőket. 
Bemutatták az élővizek védelmének fontosságát. A Tihanyi tanösvény kiscsoportos látogatása lehetővé 
tette, hogy a résztvevők tényleges találkozzanak a Bakony és a Balaton környezetvédelmi lehetőségeivel. 
Az előadók az egyének lehetőségeiről hosszasan beszéltek. Közben pedig a résztvevők megcsodálhatták a 
Balatonfelvidéki Nemzeti Park természeti kincseit.  

16.00 Nemzetközi civil konferencia, turisztikai bemutatkozás és üzletemberek találkozója 

Nemzetközi konferenciát tartottak a Thury várban melynek keretén belül bemutatkoztak a résztvevő civil 
szervezetek, nemzetközi konzultáció zajlott a résztvevő országok civil szervezeteinek együttműködéséről. 
Bemutatkozott Várpalotáról a Városvédő és Szépítő Egyesület, az Önkéntes Központ, Petrozsény városa 
bemutatta a civil szervezeteit, többek között a Carbo Gremium, a Pro Paring szervezetet. Psary városa és 
Ilok a náluk található összes civil szervezetet felsorakoztatta. Porto San Giorgio a városban meghatározó 
szerepet betöltő Pro Loco szervezet munkáját ismertette. Ezt követően a résztvevő városok turisztikai 
attrakcióiról készült bemutatókat is megtekinthettek a résztvevők. Az előadásokat követően kötetlen 
beszélgetések voltak a későbbi együttműködésekről, konkrét találkozókról, esetleges közös pályázati 
lehetőségekről az Európai Unióba illetve saját országok hatáskörén belül. A program végén a turisztika 
területén dolgozó különböző nemzetiségű üzletemberek egyeztettek a turizmusban rejlő közös üzleti 
lehetőségekről, nemzetközi turisztikai projektek megvalósításáról, saját turisztikai tevékenységük kölcsönös 
nemzetközi promóciójáról. 

19.00 Nemzetek konyhája 

Ezen az estén magyar és lengyel ételekből állt a vacsora. A lengyel néptánccsoport és civil szervezetek 
tagjai előételt készítettek, megismertetve sajátságos ízvilágukat. A Városszépítő- és Védő Egyesület 
önkéntesei a bakonyi táj jellegzetes levesét, a Bakonyi pandúrlevest készítették el. Lehetőség nyílt a 
receptek kicserélésére és a tájegységre jellemző étel megismerésére. 

20.30 Vitafórum az Európai Unió jövőjéről 

A résztvevők egy csoportja aktív vitázóként, másik részük hallgatókén vett részt a vitafórumon, amely egy 
felevezető előadással kezdődött, bemutatva az Európai Uniót érintő aktuális problémákat, amelyek az EU 
jövőjét is nagymértékben befolyásolják. Ezeket aztán a résztvevők közösen megvitatták. A felvetett és 
megtárgyalt főbb témakörök: menekültek befogadása az Unióba, környezetvédelmi kérdések a Unió szintjén 
CO2 kibocsátás csökkentése, kiléphet-e Nagy-Britannia (vagy valamelyik másik tagállam az EU-ból), 
változhatnak-e az országhatárok az EU-n belül (pl.: Skócia vagy Katalónia önállósodása), terrorizmus az 
Unióban, kilábalunk-e lassan a gazdasági válságból, szükséges-e az európai integráció további mélyítése. 
Egyes kérdések igen élénk vitákat váltottak ki a résztvevőkből. 

21.30 Lengyel néptánc – táncház 

Psary bemutatkozik. Psary bemutatófilmet vetített a városáról majd a város néptáncegyüttese bemutatót 
tartott és a résztvevőknek és táncházat. Idősek, fiatalok együtt táncoltak, barátságok szövődtek. Ez az este 
is a kultúrák közötti párbeszéd jegyében zajlott. 
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09.00 Sportmérkőzések 

Sportmérkőzések zajlottak a sportcsarnokban. A Várpalotai Ifjúsági Csapat a VBSK focistái és a Pétfürdői 
Ifjúsági Focicsapat is részt vett a nemzetközi foci és kézilabda tornán. Sajnos óriási eső zúdult le ezen a 
délelőttön, így a hagyományőrzők bemutatóját elmosta az eső. 

11.00 Gyermekek Európai Uniója – EU ismereti vetélkedő 

A résztvevők számára az európai integráció történetével, az EU alapértékeivel és intézményrendszerével 
kapcsolatban készítettek játékos vetélkedőt a szervező egyetemista diákok. Az elmúlt napokban kapott 
információk alapján meg lehetett válaszolni a kérdéseket. A fiatalok igen jól szerepeltek az EU ismereti 
vetélkedőn. A versengő csapatok mind többnemzetiségűek voltak. A résztvevők számot adhattak a 
vetélkedőn keresztül az elmúlt 3 nap előadási anyagaiból merített tudásukról. 



15.30 Augusztus 20-i ünnepség (a magyarok nemzeti ünnepe) 

A résztvevő országok bepillanthattak, hogy a magyarok hogyan ünneplik egyik legjelentősebb nemzeti 
ünnepüket. Részt vettek Várpalotán a Thury vár előtti téren megrendezett ünnepségen. Megismerték 
augusztus 20. jelentőségét a magyar nemzet életében és a kapcsolódó történelmi eseményeket is (István 
király szerepe a magyar és az európai történelemben). 

16.30 Balatoni kirándulás, sétahajózás 

A talákozó valamennyi külföldi résztvevője a magyar kísérőkkel, önkéntesekkel együtt Balatonfüredre 
utazott. A kirándulást a TEMA Hungária civil szervezet szervezete. A reformkori városrészben, a Tagore 
sétányon sétáltak. Fiatal önkéntesek történelmi előadást tartottak a város és a környék – külön kiemelve 
Tihanyt – történelméről, jelentőségéről. Majd a balatonfüredi kikötőben 2 hajóra szálltak a résztvevők és 1 
órás sétahajózáson élvezhették a balatoni panorámát. Gyönyörködtek a Tihanyi félszigetben és a Tihanyi 
Bencés Apátságban, a résztvevők beszélgettek az apátság jelentőségéről, történelmi szerepéről. Az esti 
ünnepi tűzijátékot is a Balatnnál, Balatonfüreden tekinthették meg a résztvevők. 

21.00 Ünnepi tűzijáték 

A találkozó külföldi résztvevői a magyar kísérőkkel és önkéntesekkel együtt megtekintették Balatonfüreden 
az ünnepi tüzijátékot. 
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9.00 Záróünnepség és “Miénk a Vár”  

Szoboszlay István a Sportcsarnok igazgatója ünnepi beszédet tartott a résztvevők tiszteletére, a program 
zárásaként, melyben méltatta az elmúlt napok nagyszerűségét. A sportversenyek díjait átnyújtotta a 
résztvevőknek, illetve az EU-programsorozat keretén belül meghirdetett verseny eredményhirdetése is ekkor 
történt. A sportversenyek győztese Porto San Giorgio csapata, az EU ismeretek győztese Ilok csapata lett. 
Ezután a résztvevők egyeztették a következő találkozó részleteit.  Ahogyan az első nap a Thury várban 
kezdődött a rendezvény a nyitóünnepséggel, itt is fejeződött be, de most már kötetlen formában. A 
résztvevők hosszasan búcsúztak egymástól, kis ajándékokat, emlékeket adott egyik csoport a másik 
csoportnak, majd a várfokról fényképek készültek a résztvevőkről. Az összetartozás jegyében minden 
résztvevő a pályázat résztvevőinek készült pólót vette fel így a közös póló az egységet de az országonként 
eltérő színek az Európai Unió sokszínűségét jelképezte. Búcsúünnepség méltó zárása volt a testvérvárosi 
találkozónak. A várudvarban készült látványos fotó az európai összetartozást és a nemzetek sokszínűséget 
szimbolizálja. 

10.00 Indulás 

A vendégek elindultak haza 

 


