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BESZÁMOLÓ 
 
 

Dózsa György község az Európai Unió támogatásával, az „ Az európai identitás 

tudatosítása Dózsa György községben” című projekt keretében, lehetőséget kapott arra, hogy 

testvértelepülési találkozót rendezzen. A találkozón három különböző település, két 

magyarországi (Bakonycsernye valamint Újlőrincfalva) és egy szerbiai (Magyarcsernye) 

delegáció képviselői találkoztak.  

A rendezvényt egy fontos ünnepre, a Lőrincfalvi falutalálkozó alkalmára időzítettük.  

Az Európai Unió támogatásával, „ Az európai identitás tudatosítása Dózsa György 

községben” című projekt keretében megrendezésre kerülő testvértelepülési találkozó és 

Lőrincfalvi falutalálkozó lehetőséget adott több mint 250 személy találkozására, akik közül 170 

személy Dózsa György községből származott el, 24 személy Újlőrincfalva községböl (HU), 28 

személy Bakonycsernye községből (HU) és 28 személy Magyarcsernye községből (SRB) 

érkezett. 

A három testvértelepülés delegációja 2013. július 18-án csütörtökön, az esti órákban 

érkezett meg községünkbe. A lőrincfalvi kultúrotthonban került sor a testvértelepülési delegációk 

fogadására , ahol a vendégek köszöntése után a delegációk vezetői értékelték a rendezvény 

fontosságát. A közös vacsora után a delegációk tagjai fakultatív programok közül válogathattak. 

A változatos  programokban együtt vehettek részt a helyiek és a vendégek: ismerkedhettek a 

községgel, megtekinthették a község nevezetességeit és a tájházat. 

2013. július 19-én, a reggeli elfogyasztása után a delegáció tagjai és a helybéliek 

előadások és kerekasztal megbeszélések közül választhattak. Az előadások fő témája ”Az 

európai identitás tudatosítása Dózsa György községben”, Támogatási lehetőségek a 



Nyárádmente Leader Egyesület keretében, valamint Dózsa György község bemutatása és a helyi 

közöség élete és lehetőségei.  

A szombati nap (július 20.) nagyon mozgalmasan telt. A kultúrotthonban zajlott 

kerekasztal megbeszélésen a testvértelepülési intézmények együttműködéséről, testvértelepülési 

kapcsolat ápolásáról, a hagyományőrzés érdekében tevékenykedő civil szervezetek közötti, és a 

település polgárai, civiljei, esetleg vállalkozói közötti kapcsolatok erősítéséről, valamint a 

gyerekek számára  megszervezett I.Nemzetközi Gyerektáborral kapcsolatos dolgokról tárgyaltak.  

A délelőtt folyamán sor került a Lőrincfalvi falutalálkozó hivatalos megnyitójára. Ezt 

követően a testvértelepülési delegáció tagjai a helybéliekkel együtt különböző kulturális és zenés 

szórakoztató műsorokon vehettek részt. 

Vasárnap került sor a Lőrincfalvi falutalálkozóra. Délelőtt a külföldi vendégek, az 

elszármazottakkal és a  helybéliekkel ünnepi Istentiszteleten vettek részt, majd a lőrincfalvi 

kultúrotthonban ünnepi ebédre került sor. Délután ünnepélyes keretek között megtörtént a 

testvértelepülési szándéknyilatkozatok aláírása és egy díszpolgári cím átadása a helyi Bálint 

Károly szobrászművész úr részére. Magyarcsernye képviseletében a Magyarcsernyei Helyi 

Közösség Tanácsának Elnöke, Bicok Tibor , Dózsa György Község képviseletében Iszlai Tibor  

polgármester írta alá a megállapodást. Ezután a szabadtéri műsorok következtek. Különféle 

könnyűzenei koncerteken, kulturális vetélkedőkön vettek rész a testvértelepülésekről érkezett 

vendégek, úgy a felnőttek, mint a gyerekek, a falu elszármazottjai és a helybeliek. A sikeres 

vasárnapi rendezvényen 1300-1500 személy vett részt. 

Hétfő reggel, egy közös reggeli után, a testvértelepülések delegacióinak felnőtt tagjai 

hazaindultak, míg a testvértelepülésről érkezett gyerekek  a helybéli gyerekekkel együtt egy hét 

napos táborban vettek részt.  

 

Az első nap, miután megtörtént a gyerekek elszállásolása a táborban,  tréfás ismerkedtető 

játékok várták a gyerekeket, majd közösen kiválasztották a tábor nevét, mottóját és zászlóját. A 

tábor vezetőivel együtt megalkották a tábor belső rendszabályát.  

Másnap a reggeli után érdekes, előadásokra műhelymunkákra került sor. A nap második 

részében interaktiv vetélkedőket tartottak. 

A tábor harmadik napján, az EU-ról és az Európai Parlamentről szólt az előadás. A 

gyerekek figyelemmel hallgatták. Érdekes dolgokat tudhatak meg az EU- kialakulásával, 

történetével kacsolatosan, valamint megismerkedhettek az Európai Parlament szerepével, és 

múltjával, jelenével és teljes tájékoztatást kaptak az Európai Parlament szerepéről és munkájáról.  

Választ kaphattak arra a kérdésre, hogy hogyan segíti az Európai Parlament életünket. Előadás 



után a csapatoknak egy kvízt kellet kitölteniük a EU-val és az Európai Parlamenttel 

kapcsolatosan. A legeredményesebb csapatok ajándékokat kaptak. 

Negyedik nap a szerepjáték következett. A csapatok politikai pártok szerepét kellett 

betöltsék és választási kampányrendezvényt kellett rendezzenek. Ezután a tábor területén fekvő 

sportpályán a gyerekeknek lehetőségük nyílt focizásra, röplabdázásra és tollasozásra. Este a 

tábortűz mellett a gyerekek román nemzeti estet tartottak. 

A táborban esténként a különböző országokból érkezett gyerekek bemutatták hazájuk 

kultúráját, hagyományait, szokásaikat. Népdalcsokorral zárultak a napok. 

Másnap a csapatoknak értékelniük kellett az előző napon elkezdett 

kampányrendezvényeket, majd ezután a közöttük kialakult barátságok ápolásáról beszélgettek. 

Utolsó előtti nap, a gyerekek korán ébredtek, mert reggeli után kirándulásra indultak az 

autóbusszal. Szováta és Parajd nevezetességeit tekinthették meg.  

A tábor valamennyi lakója nagy izgalommal várta az utolsó napot , amikor kihirdették a 

csapatvetélkedő nyertesét. A gyerekek jutalomban részesültek. Sor került a tábor kiértékelésére 

és búcsúszkodásra. 

A tábor résztvevői élményekben gazdag napok után  boldogan indultak haza . 
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