
 

 

 

The project «International meeting of culture, creativity and European 
citizenship» was funded with the support of the European Union under 

the Programme "Europe for Citizens" 

 

 

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.1 "Town-Twinning” 
Participation: The project involved  384 citizens, notably 22 participants from the Kunstleben e.V. (Herzberg am Harz, 
Germany), 60 participants from the Teatrul Szigligeti - Ansamblul de Dans Nagyvarad (Oradea, Romania), 20 participants 
from Fotoklub Sala (Sala, Slovakia), 4 participants from the Hungarian Civil Liberties Union (Budapest, Hungary), 39 
participants from the Madarski Kulturni Centar Nepker Subotica Udruzenje (Subotica, Serbia), 13 participants from the 
Obcianske Zdruzenie Na’conxypan (Dunajska Streda, Slovakia), 30 participants from the Teatrul Tudor Vianu (Giurgiu, 
Romania), 200 participants from the Lélek és Irodalom Alapítvány (Gyömrő, Hungary). 
 
Location/ Dates: The event took place in Budapest, Hungary, from 18/01/2019 to 20/01/2019. 
 
Short description:   
We realized the following activities during the three days of our event: 
Jan.18 
The foreign groups arrived in the morning and were accommodated after the welcome. We started with a solemn opening 
early in the afternoon, introducing the basic ideas of the competition. The partners could present their own activities and 
successes to date, after the words of our chairman. It was followed by a performance by Teatrul Szigliget - Ansamblul de 
Dans Nagyvarad from 15:20, introducing ancient prayers and folk tales those interested in folk music and dance. The values 
of the past were followed by the diversity of Europe: our participants could take part in an unusual meal tasting of the typical 
dishes of each country. The pleasant scene was provided by the material of the photo exhibition, opened to the public the next 
day. 
This program was followed by a joint meal with our foreign guests and interesting thoughts were exchanged regarding the 
represented members and travel during the dinner. 
Jan.19 
The morning programs focused on the whole family. The little and the big ones were able to participate together and 
individually in some special, novel games. The game called Mondo was developed by the Association for the Freedom of 
Rights and serves legal awareness and sensitivity, could be tried out by our activity. The Unicef provided information on 
children's rights. Europe was also one of our topics: the children could colour the flag of each country (we got the supporting 
material from Europe Point) and the flags belonging to the member countries could be clipped onto the giant wheel in another 
game. Parents, grandparents could talk about greener solutions, future ideas and EU organizational structure by informative 
materials. These printed materials have also been made available to us by the Europe Point Information Service in Budapest. 
Our exhibition, called "Europe as I See It" was ceremoniously opened at noon. The characteristics of each country was 
reflected here in a simple, clean form, to which the material was produced by the president of our Slovak partner organization, 
R. Kostov. The viewing of the photos gave a good opportunity to revive of the travel adventures and discuss the experiences 
from each country. Our German partner, Kunstleben e.V. presented its performance from 13:00, which was composed of the 
etudes of four different plays, so presenting a brand new stage work to the audience. We could be acquainted with the 
centuries of Spanish plucked string music by the performance of R. Kutik from 15:00. The roundtable conservation began from 
16:00, covering a number of topics and in which our partners were involved as well with many interesting ideas. We touched 
the idea of talent management, solidarity and responsibility for each other (end-of-life care, or assistance to disadvantaged 
citizens, the possibility of legal aid, various ways of developing creativity within the EU. The comedy (The Parade) provided an 
exciting and unique experience, performed by our Romanian guests from 19:00, as the piece was performed in Romanian by 
the company, accompanied by Hungarian subtitles. 
Jan.20 
Our guests had the opportunity for morning tours, respectively to enjoy the swimming facilities offered by the hostel. Then the 
Serbian Nepker performed its play with the title Paravarieté at 13:30 the absurd humour of which was enjoyed very much by 
the audience. 
It was a heartbreak that the play Mario and the wizard was cancelled due to an unexpected technical difficulty. A charity 
collection was organized for the Hungarian Hospice-Palliative Association during the event and the sum received was handed 
over to the representatives of the organization during the ceremonial closing of the event. After the farewell, our partners 
returned home. 

 



 

 

 

Az «International meeting of culture, creativity and European 
citizenship» projektet az Európai Unió finanszírozta az  

„Európa a polgárokért” program keretében 

 

 

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés 

 
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozót 384 állampolgár részvételével, akik közül 22 Kunstleben e.V. (Herzberg am 
Harz, Németország), 60 Teatrul Szigligeti - Ansamblul de Dans Nagyvarad (Oradea, Románia), 20 Fotoklub Sala (Sala, 
Szlovákia), 4 Társaság a Szabadságjogokért (Budapest, Magyarország), 39 Madarski Kulturni Centar Nepker Subotica 
Udruzenje (Subotica, Szerbia), 13 Obcianske Zdruzenie Na’conxypan (Dunajska Streda, Szlovákia), 30 Teatrul Tudor Vianu 
(Giurgiu, Románia) és 200 Lélek és Irodalom Alapítvány (Gyömrő, Magyarország) lakosai. 
 
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Budapest, Magyarország volt, 2019/01/18. és 2019/01/20. között. 
 
Részletes leírás: 
Rendezvényünk három napja során a következő aktivitásokat valósítottuk meg: 
Január 18. 
Délelőtt folyamatosan érkeztek a külföldi csapatok, akiket az üdvözlés után elszállásoltunk. Koradélután egy ünnepélyes 
megnyitóval kezdtünk, mely során ismertettük a pályázat alapgondolatait. Alapítványunk elnökének szavai után a partnerek 
kaptak teret, akik bemutatták saját tevékenységüket és eddigi sikereiket. Ezt követte az Teatrul Szigligeti - Ansamblul de Dans 
Nagyvarad előadása 15:20-tól, mely az ősi imádságokat és népi mondókákat ismertette meg az érdeklődőkkel népzene és 
tánc kíséretében. A múlt értékeit Európa diverzitása követte: résztvevőink egy rendhagyó ételkóstolón vehettek részt, mely az 
egyes országok jellegzetes ételeit ismertette meg velük. A kellemes kulisszát a fotókiállítás anyaga szolgáltatta, melyet 
másnap nyitottunk meg a nagyközönség számára. 
Ezt a programot követte a közös étkezés külföldi vendégeinkkel, s a vacsora során érdekes gondolatok cseréltek gazdát a 
képviselt tagoszágokkal és az utazással kapcsolatosan. 
Január 19. 
A délelőtti programok az egész családot célozták. Kicsik és nagyok közösen és egyénileg is részt vehettek az egyes különös, 
újszerű játékokban. Aktivitásunk által kipróbálhatták a Társaság a Szabadságjogokért által kifejlesztett, Mondo nevű játékot, 
mely a jogtudatosság erősítését és az érzékenyítést szolgálja. A gyermekjogokról az Unicef nyújtott tájékoztatást. Európa is 
az egyik témánk volt: a gyerekek kiszínezhették egy-egy ország zászlaját (ehhez segédanyagot az Európa Ponttól kaptunk), 
egy másik játékon a tagországokhoz tartozó zászlókat csíptethették az óriáskerékre. A szülők, nagyszülők a tájékoztató 
anyagok által a zöldebb megoldásokról, a jövőről szóló elképzelésekről és az EU szervezeti felépítéséről beszélgethettek. 
Ezeket a nyomtatott anyagokat szintén a budapesti Európa Pont Tájékoztató Szolgálat bocsátotta rendelkezésünkre).  
Délben ünnepélyesen is megnyílt kiállításunk, mely az „Európa, ahogy én látom” címet viselte. Itt több ország egy-egy 
jellegzetessége köszönt vissza egyszerű, letisztult formában, melyhez az anyagot a szlovákiai partnerszervezetünk elnöke, 
Rubin Kostov készítette el. A fényképek megtekintése jó alkalmat szolgáltatott az úti élmények felelevenítésére és az egyes 
országokban tapasztaltak megbeszélésére. Német partnerünk, a Kunstleben e.V. 13:00-tól mutatta be előadását, melyet négy 
különböző színdarab etűdjeiből állítottak össze, így egy vadonatúj színpadi művet prezentálva a közönségnek. 15:00-tól Kutik 
Rezső előadása által a spanyol pengetős zene évszázadait ismerhettük meg Spanyol románc címen. 16:00-tól kezdődött a 
kerekasztal-beszélgetés, mely több témát érintett, s melybe sok érdekes gondolattal partnereink is beszálltak. Érintettük a 
tehetséggondozás, az egymás iránti szolidaritás és felelősségvállalás gondolatát (életvégi gondoskodás, ill. segítségnyújtás 
hátrányos helyzetű polgárok számára, a jogsegély lehetőségét, a kreativitás kibontakoztatásának különféle módját az EU-n 
belül). 19:00 órától a román vendégeink által előadott komédia (The Parade) nyújtott izgalmas és egyedi élményt, mivel a 
darabot a társulat román nyelven adta elő, melyet magyar felirat kísért. 
Január 20. 
Délelőtt városnézésre, ill. a szálló által kínált fürdőzési lehetőségre nyílt alkalmuk partnereinknek. Majd 13:30-tól a szerbiai 
Népkör adta elő Paravarieté c. darabját, melynek abszurd humorát nagyon élvezetesnek találta a közönség.  
Szívfájdalmunk, hogy előre nem látott technikai nehézség miatt a Mario és a varázsló c. darab elmaradt. A rendezvény idején 
jótékonysági gyűjtés zajlott a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület részére, a befolyt összeget a rendezvény ünnepélyes 
lezárása során adtuk át a szervezet képviselőinek. A búcsúzást követően partnereink hazautaztak. 
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