Testvértelepülési találkozó
„Európa a polgárokért“ With the support of the Europe Citizens Programme of
the European Union“ program keretében
TESTVÉRTELEPÜLÉSI TALÁLKOZÓRA
került sor 2013. június 26-30. –án Pilisen
„Ez a találkozó megerısíti a már meglévı kapcsolatokat és egyben újakat is létrehoz. Ennek
jegyében kíván sikereket a tervek és álmok megvalósításához minden területen: gazdaság, oktatás,
kultúra, sport, turizmus, tájékoztatás, továbbá a polgárok valamint a társadalmi és civil szervezetek
között.“
Molnár Dóra, Pilis község polgármestere.
Részvétel: a projekt lehetıvé tette a találkozót 515 állampolgár részvételével, akik közül
80 – Jobbágyi település – Magyarország, 20 – Oklánd település – Románia,
10 – Homoródkarácsonyfalva – Románia, 10 – Homoródujfalu település – Románia,
40 – Velichov település – Csehország, 20 – Pilisszentkereszt település – Magyarország,
20 – Cserépfalu település – Magyarország, 100 – Opatovská Nová Ves település – Szlovákia,
215 – Pilis település – Szlovákia lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Pilis volt, 2013. június 26. és 2013. június 30. között.
Részletes leírás:
2013. június 26-án
A vendégek érkezése és elszállásolása
„Szabad mozgás joga“ – vitadélután (Szlovákiai tapasztalatok)
2013. június 27 – én
A települések delegációinak bemutatkozása
Népi eledel fızı verseny
A település természeti szépségeinek a bemutatása
„Szabad mozgás joga“ – tapasztalatcsere program (Magyarország)
2013. június 28- án
Kirándulás a Bajmóci kastélyba
Strandolás az Ipolymenti termál fürdıben Rappon
„Szabad mozgás joga“ – Tapasztalatcsere program (Románia)
Grillezés a szabadban

2013. június 29 – én
Hagyományok napja
Tájház – Megyeri Pál és Galcsík Mária képkiállítása
Népek ételei fızıverseny
Népi kézmőves foglalkozások
Kopjafa és emléktábla avatása
Kulturális programok: 19 kulturális csoport fellépésével, melyek közt vendégszerepeltek:
- Jobbágyi daloskör, Pilisszentkereszti néptánccsoport, Oklándi éneklı csoport
valamint a Pilisi Aranykalász éneklı csoport
Nagyar néphagyományok és az európai néphagyományok kapcsolata – elıadás
Tapasztalatcsere program (Csehszlovákia)
Táncház
2013. június 29 – én
Ünnepi köszöntı
Testvértelepülési megállapodások aláírása
Találkozó kiértékelése, jövıbeni együttmőködés kidolgozása
Ünnepi szentmise
Táncmulatság – bál
Vendégek hazautazása

