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                                                                                                                 Résztvevő testvérvárosok:              Bácsalmás     Borszék         Backnang   Gizalky        Nagymegyer            Bajmok      Bezdán           Bizovac 

  

Testvérvárosi találkozó 

2021. augusztus 2-8. 

Magyarország, Bácsalmás 

2021. augusztus 2. hétfő 
16,00-18,00 Testvérvárosi delegációk érkezése és 

fogadása 

18,00-19,00 Szállás elfoglalása 

20,00 órától Vacsora 

2021. augusztus 3. kedd 
8,00 óra Reggeli  

9,00 óra Műhelymunka, illetve művésztelep 

Bajmok és Bezdán település elődadása a fenntartható 

fejlődéssel, környezetvédelemmel kapcsolatos 

jógyakorlatairól, majd partnerek véleményeinek, közös 

uniós ötleteinek megosztása műhelymunka keretében. 

Ifjúsági delegáció környezetvédelemre figyelemfelhívó 

installációinak készítése művésztelep keretében. 

12,00 óra Ebéd  

15,30 óra Kirándulás: séta Bácsalmáson, a 

különböző építette és kulturális értékek megtekintésével, 

látogatás a Bácsalmási Kékfestő Műhelybe  

(hungarikum mesterség és UNESCO örökség bemutatása 

és kipróbálása) 

17,30 óra „55 éve testvérváros Bácsalmás-Bezdan” 

  Szerződéskötés újbóli megerősítése 

Hagyományőrző népzenei és néptánc est, a meghívott 

testvérvárosi  

és helyi tánccsoportok fellépésével 

19,00 óra Vacsora  

20,00 óra Beszélgető est – testvérvárosi 

együttműködési tapasztalatok, jó gyakorlatok  

2021. augusztus 4. szerda 
8,00 óra Reggeli  

9,00 óra - Műhelymunka a delegációnak: 

Bizovac és Backnang település elődadása a fenntartható 

fejlődéssel, környezetvédelemmel kapcsolatos 

jógyakorlatairól, majd partnerek véleményeinek, közös 

uniós ötleteinek megosztása műhelymunka keretében. 

Ifjúsági delegáció környezetvédelemre figyelemfelhívó 

installációinak készítése művésztelep keretében. 

12,00 óra Ebéd  

15,30 óra Kirándulás Bácsalmás régiójának 

természeti és kulturális értékeinek megtekintése 

19,00 óra Vacsora  

20,00 óra Beszélgető est – testvérvárosi 

együttműködési tapasztalatok, jó gyakorlatok  

2021. augusztus 5. csütörtök 
8,00 óra Reggeli  

9,00 óra - Műhelymunka a delegációnak: 

Gizalki és Velky Meder település elődadása a fenntartható fejlődéssel, környezetvédelemmel kapcsolatos 

jógyakorlatairól, majd partnerek véleményeinek, közös uniós ötleteinek k megosztása műhelymunka 

keretében 

Ifjúsági delegáció környezetvédelemre figyelemfelhívó installációinak készítése művésztelep keretében. 

12,00 óra Ebéd  

15,30 óra „Európa Kaleidoszkóp” közös készítése a nyertes „Együtt Európa zöld jövőjéért” című általános iskolai 

rajzokból  

18,00 óra „Ki tud többet az Európai Unióról”,  

Kvíz verseny döntője és eredményhirdetése 

20,00 óra Vacsora a delegációnak 

2021. augusztus 7. szombat 

 
8,00 óra Reggeli  

9:0-10,30 Backnang Emlékkút avatás 

12,00 óra Ebéd  

14,00-15,00 Nemzetközi művésztelep kiállítás 

megnyitó 

15,00 -21,00 Kulturális műsor, a meghívott, helyi és 

térségi kulturális csoportok fellépésével 

 

15,00 órától EU sarok: 

Europe Direct: Bács-Kiskun Megyei Európai Információs 

Pont tanácsadása, EU-s játékok: kvíz, ügyességi és 

logikai játékok nemcsak gyermekeknek, Demokrácia Fal: 

szólj be(le)!, „EU szakmai előadói” (expert speakers) 

tájékoztató programjai: 

15:00:  Az EU esélyegyenlőségi és szolidaritási 

programja a gyakorlatban 

16:00:  Fogyasztói jogok erősödése, egységes 

védelem az EU egész területén 

17:00:  Munkavállalás és továbbtanulás az EU-

ban 

 

17,00 órától Roma sarok: Roma kultúra megismerése 

gyermek kézműves programokon át a 

hangszerbemutatóig  

17,00 órától Mozgássérültek sátra: Akadálypálya és 

ügyességi feladatok, a testvérvárosi mozgáskorlatozottak 

egyesületeinek moderálásával 

17,00 órától Kézműves udvar: Népművészeti, 

iparművészeti vásár, testvérvárosi partnerek 

részvételével, kézműves foglalkozások nem csak 

gyermekeknek 

17,00 órától Helyi termék udvar: Helyi termék 

bemutató testvérvárosi partnerek részvételével 

17,00 órától Népi játékok udvara: „Játék határok 

nélkül”Testvérvárosi partnerek népi játékaival 

 

22,00 óra Bál hajnalig 

2021. augusztus 6. péntek 
8,00 óra Reggeli  

9,00 óra - Műhelymunka a delegációnak: 

Borszék és Bácsalmás település elődadása a fenntartható fejlődéssel, környezetvédelemmel kapcsolatos jógyakorlatairól, 

majd partnerek véleményeinek, közös uniós ötleteinek megosztása műhelymunka keretében 

Ifjúsági delegáció környezetvédelemre figyelemfelhívó installációinak készítése művésztelep keretében. 

12,00 óra Ebéd  

17,00 óra a X. „Népek-Ízek Forgata” című bácsalmási napok hivatalos megnyitója. A meghívott települések 

bemutatkozása 

17,00 órától EU sarok: Europe Direct: Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont tanácsadása, EU-s játékok: kvíz, 

ügyességi és logikai játékok nemcsak gyermekeknek, Demokrácia Fal: szólj be(le)!, „EU szakmai előadói” (expert 

speakers) tájékoztató programjai: 

17:30: Az „európai polgár” fogalom jelentősége és fontossága 

18:00: Európai Polgári Kezdeményezés, Az Ön hangja Európában, Vita Európa Jövőjéről 

19:00: Európai Önkéntes Szolgálatról 

17,00 órától Roma sarok: Roma kultúra megismerése gyermek kézműves programokon át a hangszerbemutatóig  

17,00 órától Mozgássérültek sátra: Akadálypálya és ügyességi feladatok, a testvérvárosi mozgáskorlatozottak 

egyesületeinek moderálásával 

17,00 órától Kézműves udvar: Népművészeti, iparművészeti vásár, testvérvárosi partnerek részvételével, kézműves 

foglalkozások nem csak gyermekeknek 

17,00 órától Helyi termék udvar:  

Helyi termék bemutató testvérvárosi partnerek részvételével 

17,00 órától Népi játékok udvara: „Játék határok nélkül” Testvérvárosi partnerek népi játékaival 

17,15 órától Kulturális műsor, a meghívott, helyi és térségi kulturális csoportok fellépésével 

19,00 órától Könnyűzenei előadások 

2021. augusztus 8. vasárnap 
09,00 óra Reggeli 

10,00 óra Kerekasztal megbeszélés: 

Testvérvárosi találkozó észrevételeinek megbeszélése, 

következtetések levonása 

11,00 óra Művésztelep alkotásainak kiállítás 

megnyitója 


