
 
 

 

A „Településünk, Országunk, Európánk jövőképe” 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 90 állampolgár részvételével, akik közül 45 fő Magyarremete 
település (Románia), 45 fő Palics település (Szerbia), 200 fő Lajosmizse város lakosai. 
 
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Lajosmizse, Magyarország volt, 17/08/2018 és 20/08/2018 között. 
 
Részletes leírás: 
 
17/08/2018-án/én a téma az önkéntesség és a szolidaritás volt. 
 
14.00 óra A vendégeket Lajosmizse Város Polgármestere, Basky András fogadta a Városházán. 
16.00 óra Rövid bemutatkozást és ismerkedést követően a Civil délután vette kezdetét, melynek keretében 5 helyi 
civil szervezet (Gyermekekért Plusz Alapítvány, Kultúrapártoló Alapítvány, Tündérkert Alapítvány, Lajosmizséért 
Közalapítvány, Lajosmizse Fejlődéséért Alapítvány) bemutatkozását kísérhették végig a résztvevők az 
önkéntesség és a szolidaritás jegyében, együttműködési lehetőségeket ajánlva a vendégként érkezőknek. 
18.30 óra A napot kötetlen beszélgetésekkel, ismerkedéssel egybekötött vacsora zárta. 
 
 
18/08/2018-án/én a téma a kultúrák találkozása volt. 
 
A reggelit követően a testvértelepülések bemutatkoznak, lehetőség nyílik saját településük történelmi 
relikviáinak és fontos eseményeihez kapcsolódó helytörténeti emlékeinek kiállításához a „Lajosmizse 1993-2018. 
Kiállítás és Vásár” keretében. 
 
14.00 órától Ebéd után a nap második felében a testvértelepülések hagyományőrző csoportjainak előadásai 
kaptak helyet, így bepillantást nyerhettünk más országok mai kulturális életébe. E program kapcsán lehetőség nyílt 
a kulturális együttműködések kialakítására, uniós szintű szerepvállalás javítására. 
A napot egy jó hangulatú, közös vacsora zárta. 
 
 
19/08/2018-án/én a téma Európa jövője és a szabadidő aktív eltöltése volt. 
 
9.00 óra A közös reggeli után kezdődött a testvértelepülésekről érkező csapatokat megmozgató IV. 
Testvértelepülési Labdarúgó Kupa. A baráti mérkőzések mellett kirándulást szervezetünk Lajosmizse külterületén 
lévő műemlékek megtekintésére. 
14.00 óra A nap második felében került sor a fiatalabb korosztályt érintő kerekasztal beszélgetésre "Településünk, 
Országunk, Európánk Jövőképe" címmel. A Lajosmizsei Városháza Dísztermében megrendezett megbeszélés 
keretében animátor irányításával kezdeményeztük az ifjúság körében saját településük, országuk és Európa 
bennük kialakított jövőképének megvitatását. A megvitatásra kerülő témák között szerepelt még az önkéntesség, 
szolidaritás és felelősségvállalás kérdése is. 
15 órakor nyílt meg a Lajosmizsei Helytörténeti Mustra a Régi Városháza épületében, ahol helyi értékekkel, 
ereklyékkel ismerkedhettek meg a vendégek. 
A napot közös vacsora zárta. 
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19/08/2018-án/én a téma Európa jövője és a szabadidő aktív eltöltése volt. 
 
9.00 óra A reggelit követően kötetlen beszélgetésekre került sor, illetve a Nemzetközi Főzőnap keretében 
minden település lehetőséget kapott saját, tájjellegű ételének bemutatására. (Palics marhapörkölt, Magyarremete 
zöldséges sertéspörkölt, Lajosmizse csülkös tarhonya) Az elkészült ételeket a vendégek elfogyasztották. 
14.00 órakor került sor a "Hogyan tudunk múltunkra jövőt építeni?" kérdés különböző nemztetek szemszögéből 
történő megvizsgálására konferencia keretében. Minden település lehetőséget kapott múltjának, jelenének 
bemutatására, illetve ebből merítkezve az elkövetkező időszak jövőképét is próbálták felvázolni. (Előadók: 
Lajosmizse – Király Zsuzsanna helytörténetért felelős könyvtáros, Palics – Dobó Márta helyi közösség elnöke, 
Magyarremete – Bálind György önkormányzati képviselő) A konferencia keretében választ kerestek a felvetett 
kérdésre, illetve arra, hogy milyen eszközökkel lehet a lehető legeredményesebb jövőképet elérni, mely Európa 
társadalmi és gazdasági egységességét is megtartja. A konferencia keretet is adott a találkozónak, zárásaként a 
rendezvény összegzésére, tapasztalatok és eredmények számbavételére került sor, majd ezt követően a 
hazautazásra. 
 

 


