EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A «558260-CITIZ-1-2014-2-HU-CITIZ-TT» sz. „Testvérvárosi napok Komlón” c.
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 320 állampolgár részvételével, akik közül
21 Eragny-Sur-Oise, 29 Valpovo, 33 Neckartenzlingen, , 34 Belényes, , 185 Komló lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Komló volt, 03/09/2015 és 06/09/2015 között
Részletes leírás:
A „Testvérvárosi Napok Komlón” című 2015. szeptember 3-6-ig Komlón megrendezésre
került program illeszkedett az „Európa a polgárokért „ program általános célkitűzéseihez.
Komló meghívott testvértelepüléseiről érkezett csapatok megismerkedtek az Európai Unió
történelmével, alappilléreivel, intézményrendszerével, döntéshozatali folyamataival
kapcsolatos ismereteiket bővítettük. Ezt oly módon, hogy a projekten belül olyan
programelem, mint a „Keressünk kincset!” program egyes állomásain megoldandó játékos
feladatok kiválóan szolgálták a fent leírtakat. A németországi Neckartenzlingenből, a
horvátországi Valpovóból, a romániai Belényesből, a franciaországi Eragny-Sur-Oise-ből, az
ukrajnai Beregszászi Járásból, Nagyborzsováról érkezett vendégek és Komló a közösség
sokszínűségében rejlő szépség és lehetőségek felismerését segítették. A testvérvárosok
hagyományainak, népviseletének bemutatása, a tradícionális ételek elkészítése,
népmeséinek és néptáncainak felelevenítése, valamint a „Tanuljunk egymástól!” program
keretében szervezett nyelvóra mind-mind e célt szolgálta. A testvérvárosi találkozó
hozzájárult ahhoz, hogy pl.: horvátországi Valpovóból, és a romániai Belényesből érkezett
Néptáncosok, de a Komlói Pöndöly tánccsoport, vagy a szerbiából jött Kishegyesi
néptáncosok, mint
hagyományőrző csoportoknak biztosított megjelenést. Az európai
polgárság megerősítése és az uniós szintű polgári és demokratikus részvétel feltételeinek
javítása célkitűzésnek az „Ahogy mi látjuk” és a „Határokon túl” programok maximálisan
megfeleltek. Hiszen e kerekasztal beszélgetés során szó esett mi az EU szerepe a
tagállamok életében, a lehetőségek és azok kihasználásának milyen akadályai vannak. Ezt
követően pedig a meghívott testvértelepülések prezentáció formájában mutatták be saját
településüket, a településük történetét, gazdaságát, kultúráját, hagyományait. Így a
tájékozódtak egyrészt Komló Város Önkormányzata által beadott pályázatról, annak céljairól,
az Európai Unióról, és egymásról. Nagyon fontos, hogy ezen a beszélgetésen szó volt arról
is, hogy e projekttel, a tapasztalatok kicserélésével a jövőben milyen területeken lehet
együttműködni, és minden település a jövőépítésében használja föl az itt szerzett
információkat, tapasztalatokat. A „Határokon túl” című Workshop-ok a különböző
témakörökben voltak igazán sikeresek az egyes testvértelepülésekről érkezett vezetők
bevonásával, irányított vita, beszélgetés, érvelés bontakozott ki.

Az egyenlő hozzáférés elvének érvényesülését biztosította, hogy a rendezvények döntő
része közterületen, ( Eszperantó tér, Városház tér ), vagy a közösség bármely tagja számára
nyitott intézményben valósultak meg ( Komlói Sportközpont-Expo, József Attila Városi
Könyvtár és Múzeum), valamint a helyi televízió ( Baranya NET, Komlói TV) rendszeresen
tudósított a programokról. Megfelelő csatornákat alkalmazva kapott tájékoztatást a
találkozóról Komló és térségének lakossága. A program specifikus céljait tekintve a közös
értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás kialakítását segítették kiemelten
azon programok, mint a testvérvárosok hagyományainak bemutatása (pl.: népzene, néptánc,
népviselet – horvátországi Valpovóból és a romániai Belényesből érkezett néptánccsoport,
gasztronómia - franciaországi Eragny-sur-Oiséből hozott sajtok, németországi
Neckartenzlingenből hozott pálinka, és maultashen étel).
Az Európai Unió megismerését és népszerűsítését,az Európai Unió kialakulásának
témakörét feldolgozó feladatsor, melyet a „Keressünk kincset!” program keretében fejtettek ki
a résztvevők, bevonva a komlói Nagy László Gimnázium és Szakiskola diákjait is. A partner
szervező a helyi Hétdomb Természetbarát Egyesület volt. Ennek időpontja a projekten belül
2015. szeptember 6-án valósult meg, ahol 3-5 fős csapatok alakultak. A csapatok egy térkép
segítségével kb. félórás sétát tettek a város nevezetes pontjainak érintésével. Az útvonal 10
állomásán 1-1 feladatot kellett megoldaniuk, melyek megoldásáért a menetlevelükbe
maximum 12-12 pontot kaphattak ( ennyi csillag van az Európai Unió zászlaján). Az
állomáshelyeket táblával jelöltük, az állomásvezetők a logóval ellátott kitűzőket kaptak.
A feladatok között európai uniós TOTÓ, csillagkereső, puzzle, nyelvi- és pénzválogató játék
szerepelt. Az utolsó állomáshelyen leadott menetlevelek alapján a pontok összesítése után
az első négy csapat – holtverseny alakult ki – jutalmat és oklevelet vehetett át, a többiek
apró ajándékokat és emléklapot kaptak. Minden terezett program esetében megnyilvánult az
a törekvés, hogy a résztvevők felismerjék közös társadalmi és kulturális vonásaikat, valamint
megtanulják elfogadni, megbecsülni, megőrizni a köztük lévő eltéréseket, megkezdődjön a
kultúrák közötti párbeszéd. Az állampolgárok EU életében való aktívabb közreműködése
érdekében annak a szemléletnek a megerősítése a cél, hogy maguk is részesei a
Közösségnek, tevékenységükkel, véleménynyilvánításukkal képesek legyenek befolyásolni,
alakítani annak fejlődését. Ennek a célnak való megfelelés jegyében került sor a 2015.
szeptember 4-én ( közszféra témakörben), szeptember 5-én ( vállalkozói témakörben),
szeptember 6-án (civil témakörben) a workshop-okra, „Határokon túl” főcímmel. Kiemelten a
civil szervezetek workshopját, mely igen nagy figyelmet fordított az önkéntességre a
társadalmi felelősségvállalás iránt, azaz annak a gondolatnak az elmélyítése, miszerint egy
közösséghez tartozó polgárnak lehetőségeihez mérten kötelessége tenni a közösségért. Az
„Európa jövője” prioritásnak való megfelelést biztosítja a testvérvárosi diákcsere-program, (
Komló, Kenderföld Somági Általános Iskola – németországi Neckartenzlingen között), hiszen
ennek keretében a következő generáció európai polgárrá nevelésére nyílik lehetőség.
Másfelől a vállalkozói és a civil szféra transznacionális kooperációjának, testvérvárosok igazi
hálózattá fejlődésének megindulásával a társadalmi – gazdasági jólét, mint uniós cél elérése
irányába is lépést tettek a résztvevők.
A programsorozat tematikájának kidolgozásakor fő célként került megjelölésre, hogy a
programelemek különböző típusú tevékenységeket foglaljanak magukba, valamint, hogy jól
illeszkedjenek az egyes célcsoportok igényeihez. A találkozókon hangsúlyos szerepet kapott
az interaktivitás, a közösen szerzett élményeken keresztül megvalósuló közösségtudat.
Mivel szinte minden programelemen a meghívott testvértelepülések csoportjain kívül ott
voltak a magyar, komlói diákok és polgárok is, ez biztosított a projekt valódi dimenzióját,
hogy nyugati-, közép-, délkeleti-, és kelet-európai állampolgárok egyaránt részt vettek a
rendezvényeken.
A testvérvárosok bemutatkozása – a települések nevezetességei, hagyományai, tradícionális
ételei, néptáncbemutatók, táncház, népmesék, Európa sokszínűségének megőrzését célozta
meg a „Tanuljunk egymástól!” című program, mely a nyelvi sokszínűség felismertetésén túl
biztosította a résztvevőkben az idegen nyelvismeret fontosságát, fokozva ezzel

érdeklődésüket a nyelvtanulás iránt, az európai polgárrá válást, a hatékony együttműködést.
Ez oly módon zajlott, hogy a résztvevő országok szerinti csoportosítás után – zászlós
kitűzőkkel különböztettük meg az azonos nyelvet beszélőket – mindenki megtanult hat
nyelven bemutatkozni, köszönni és elköszönni. Az alapok elsajátítása után mindenki
bemutatkozott a másik anyanyelvén. Pl.: Színes óriáskockákkal tanulták a színeket, kislabda
dobással a különböző országok pénzeit ismerték föl.
A programelemeken való különböző testvértelepülésekről érkezett csoportok bevonása azért
volt sikeres, mert már év elején a meghívólevélben részletesen jelzésre kerültek a
felkészülési pontok. Ezt követően havi, a projekt közeledtével napi rendszerességgel volt
kapcsolódás és egyeztetés a fogadók és vendégcsoportok között. Alapos és nagyon
átgondolt előkészítő munka előzte meg a testvértelepülésekről érkezők vendéglátását,
felkészítését.
	
  

2. ág, 2.2 "Városok hálózatai" intézkedés
2. ág, 2.3 "Civil társadalmi projektek" intézkedés
1. ág, "Európai emlékezés" intézkedés
	
  
14 esemény került megvalósításra e projekt keretében:
1. esemény

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 400 állampolgár részvételével, az összes
település lakosainak részvételével.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Komló volt, 2015/09/03
Részletes	
  leírás:	
  Esemény témája: Megnyitó, a testvérvárosok fájának elültetése	
  volt.
Városház téren a Testvérvárosi Napok hivatalos és ünnepélyes megnyitójára került sor, ahol
Polics József Komló város polgármestere köszöntötte a testvérvárosi delegációkat, majd ezt
követően a „Testvérvárosok fájának „ elültetésére került sor a Városháza mögötti Eszperantó
téren. A „Testvérvárosok fáját” körbevevő kerítésen kis táblákon került feltüntetésre a
testvértelepülések nevei, a németországi Neckartenzlingen, a horvátországi Valpovo, a
romániai Belényes, a franciaországi Eragny-Sur-Oise, az ukrajnai Beregszászi Járás
Nagyborzsova, közösen a komlói vezetőkkel együtt ültették el a fát. Majd a horvát és román,
komlói néptánccsoportok körbeállták és együtt énekeltek.
Komlón, a testvérvárosi faültetéssel elkezdődött egy hagyomány, melyet minden évben
szeretnénk továbbvinni azzal, hogy újabb fát ültetünk el közösen a meghívott testvérvárosi
delegációkkal.
2. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 130 állampolgár részvételével, akik közül
21 Eragny-Sur-Oise), 29 Valpovo, 33 Neckartenzlingen, 34 Belényes, 13 Komló lakosai.

Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Komló volt, 2015/09/03
Részletes leírás: az esemény témája „Ahogy mi látjuk” volt.
A program elemen, kerekasztal beszélgetés zajlott a beadott pályázatról, az Európai Unió
történelméről, alappilléreiről, intézményrendszeréről. Ezután minden testvértelepülés rövid
prezentációban bemutatta települése történetét, gazdaságát, kultúráját, hagyományait. A
kerekasztal beszélgetésen szó volt még az EU szerepe a tagállamok életében,
lehetőségek és azok kihasználásának akadályai a társadalmi-gazdasági együttműködés
területeiről az egyes nemzetiségi nézőpontjából. Továbbá az Unió jövőjéről, az
állampolgárok részvételéről a Közösség életének alakításában. Már ennél a programnál
igen jól megmutatkozott a különbözőség és sokszínűség, hiszen
Komló minden
testvérvárosa más- és más szemszögből mutatta be települését. Volt aki a történelmre,
volt aki a hagyományaira, és más a gazdasági életére és megint más a kultúrájára volt
büszke.
3. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 400 állampolgár részvételével, az összes
település lakosai részt vettek.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Komló volt, 2015/09/04
Részletes leírás: az esemény témája a Testvérvárosok bemutatkozása volt.
A testvérvárosok bemutatkozására több alkalommal is lehetőség volt, 2015. szeptember
04-én, 05-én, az Eszperantó téren, 06-án a Városház téren. Igen nagy létszámú közönség
előtt mutatkozhatott be a horvátországi Valpovói, és a romániai Belényesi
Néptáncegyüttes is többek között. Hiszen ott voltak a komlóiak is. Itt a jelenlévők láthatták
a szebbnél szebb népviseleteket, a sokszínű néptáncot, népszokást. De a 2015. 09. 05-én
az ún "Európai ízek utcája " programon a németországi Neckartenzlingen maultashen-je,
és a franciaországi Eragny-Sur-Oise sajtkínálata is igen népszerű volt.
4. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 410 állampolgár részvételével, az összes
település lakosa részt vett.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Komló volt, 2015/09/04
Részletes leírás: az esemény témája az Utcaszínház volt.
Komlói Színház- és Hangversenyterem előtt téren „Utcaszínház” keretében bemutatóra
került sor a komlói Súgólyuk Egyesület közreműködésében. A bemutató során igen jól
felismerték a különböző nyelven beszélő közönség az emberi érzéseket.
5. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 120 állampolgár részvételével, akik közül
21 Eragny-Sur-Oise, 29 Valpovo, 33 Neckartenzlingen, 24 Belényes, 13 Komló város
lakosai.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Komló volt, 2015/09/06
Részletes leírás: az esemény témája „Keressünk kincset” volt.
„Keressünk kincset” című programelem, melyen a résztvevők vegyes csapatokat alkotva
látogatták végig a kijelölt állomásokat, és oldottak meg feladatokat. Ezzel nem csupán

tudásuk bővítésében volt részük, de a kooperációs készséget is sikerült fejleszteni és az
együtt elvégzett feladatok hatékonyabbá tették a problémamegoldást is. Az egyes
állomásokon, összesen 10 állomást kellett a csapatoknak bejárni, ( Komló Városház térJózsef Attila Könyvtár és Múzeum-Arborétum-Kresz park-Bányász emlékmű-Béke Hotel)
útvonalakon az Európai Unió megismerése, népszerűsítése volt a cél és a feladat.
program keretében fejtettek ki a résztvevők, bevonva a komlói Nagy László Gimnázium és
Szakiskola diákjait is. A partner szervező a helyi Hétdomb Természetbarát Egyesület volt.
Ennek időpontja a projekten belül 2015. szeptember 6-án valósult meg, ahol 3-5 fős
csapatok alakultak. A csapatok egy térkép segítségével kb. félórás sétát tettek a város
nevezetes pontjainak érintésével. Az útvonal 10 állomásán 1-1 feladatot kellett
megoldaniuk, melyek megoldásáért a menetlevelükbe maximum 12-12 pontot kaphattak (
ennyi csillag van az Európai Unió zászlaján). Az állomáshelyeket táblával jelöltük, az
állomásvezetők a logóval ellátott kitűzőket kaptak.
A feladatok között európai uniós TOTÓ, csillagkereső, puzzle, nyelvi- és pénzválogató
játék szerepelt. Az utolsó állomáshelyen leadott menetlevelek alapján a pontok
összesítése után az első négy csapat – holtverseny alakult
Minden tervezett program esetében megnyilvánult az a törekvés, hogy a résztvevők
felismerjék közös társadalmi és kulturális vonásaikat, valamint megtanulják elfogadni,
megbecsülni, megőrizni a köztük lévő eltéréseket, megkezdődjön a kultúrák közötti
párbeszéd.
6. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 100 állampolgár részvételével, akik közül
21 Eragny-Sur-Oise, 22 Valpovo, 23 Neckartenzlingen, 24 Belényes, 10 Komló város
lakosai.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Komló volt, 2015/09/05
Részletes leírás: az esemény témája Tanuljunk egymástól volt.
Európa sokszínűségének megőrzését célozta meg a „Tanuljunk egymástól!” című program,
mely a nyelvi sokszínűség felismertetésén túl biztosította a résztvevőkben az idegen
nyelvismeret fontosságát, fokozva ezzel érdeklődésüket a nyelvtanulás iránt, az európai
polgárrá válást, a hatékony együttműködést. Ez oly módon zajlott, hogy a résztvevő
országok szerinti csoportosítás után – zászlós kitűzőkkel különböztettük meg az azonos
nyelvet beszélőket – mindenki megtanult hat nyelven bemutatkozni, köszönni és elköszönni.
Az alapok elsajátítása után mindenki bemutatkozott a másik anyanyelvén.
7. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 400 állampolgár részvételével, az összes
település lakosai részt vettek.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Komló volt, 2015/09/03
Részletes leírás: az esemény témája Utcazene volt.
A Városház téren jelen volt a horvát főkonzul és konzul is a horvátországi Valpovo
Néptáncegyüttes, és a romániai Belényesi Néptáncegyüttes műsorán. Itt fellépett még
akomlói
Horvát Dalkör, Vörösrezesbanda, Jankó bagázs, és a svábzene száj- és
gombharmónikusa. Az "Utcazene" nemcsak a testvérvárosok körében, de a komlói lakosság
igen nagy örömére is szolgált.

8. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 400 állampolgár részvételével, az összes
település lakosai részt vettek.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Komló volt, 2015/09/06
Részletes leírás: az esemény témája II. Komlói Pálinka és Pogácsa Mustra, kézműves
termékek bemutatója volt.
II. Komlói Nemzetközi Pálinka és Pogácsa Mustra eredményhirdetése. A 97 jelentkező
között ott voltak a testvértelepülésekről érkezett vendégek pálinkamintái is, akik közül a
németországi Neckartenzlingenből jött egyik vendég I. helyezést ért el. Egy nagyon jól
sikerült programelemnek voltunk részesei. A hasznos kerekasztal beszélgetés, a
tapasztalatok kicserélése után mindenkinek jól esett egy kupica igen jó minőségű pálinka
elfogyasztása és a pogácsák kóstolása. „Európai kézműves hagyományok vására”
programon az árusok kínálták portékáikat, ahol a testvértelepülésekről érkezettek
vásárolhattak vásárfiát, megkóstolhatták a komlói és környékén készült mézet.
9. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 100 állampolgár részvételével, akik közül
21 Eragny-Sur-Oise, 22 Valpovo, 23 Neckartenzlingen, 24 Belényes, 10 Komló város
lakosai.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Komló volt, 2015/09/05
Részletes leírás: az esemény témája Meséljünk egymásnak volt.
A József Attila Könyvtár adott helyet a „Meséljünk egymásnak!” programelemnek, melyen
főként a gyerekek vettek részt, mesealakokat kellett felismerni, és eljátszani. Igazán
szórakoztató volt, amikor a román-horvát és magyar gyerekek ( hamupipőkeként válogatták
a lencse és borsószemeket). A játék közben ajándékokkal serkentették a szervezők a
gyerekeket a további játékra. A gyerekek ezáltal fokozódó érdeklődést mutattak más
nemzetek iránt, szemmel látható volt kooperációs készségük, megtapasztalták a magyarázat
és megértetés különleges élményét.
10. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 400 állampolgár részvételével, az összes
település lakosai részt vettek.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Komló volt, 2015/09/03
Részletes leírás: az esemény témája Határokon túl volt.
„Határokon túl- Közszféra Workshop” rendezvényére, ahol moderátor segítségével
cserélhették ki a tapasztalatokat az egyes nemzetiségek vezetői. A Sportközpontban a
testvérvárosok standján került sor a „ Határokon túl- Vállalkozói Workshop” kerekasztal
beszélgetésre a moderátor segítségével, melyen a nemzetiségi delegáció vezetői cserélték
ki tapasztalataikat, náluk hogy működik. A delegációvezetők pedig a Hotel Béke Sziget
Kerthelyiségében „Határokon túl-Civil Workshop” kerekasztal beszélgetésen mondták el
véleményeiket az önkéntességről, a különböző nemzetiségi országban működő civil
egyesületek munkájáról, adománygyűjtésről, a hátrányos helyzetű emberek segítéséről és
fölzárkóztatásáról, nélkülözhetetlen tevékenységeikről. Igen nagy figyelmet fordított az
önkéntességre a társadalmi felelősségvállalás iránt, azaz annak a gondolatnak az
elmélyítése, miszerint egy közösséghez tartozó polgárnak lehetőségeihez mérten

kötelessége tenni a közösségért. Az „Európa jövője” prioritásnak való megfelelést biztosítja a
testvérvárosi diákcsere-program, ( Komló, Kenderföld Somági Általános Iskola –
németországi Neckartenzlingen között), hiszen ennek keretében a következő generáció
európai polgárrá nevelésére nyílik lehetőség. Másfelől a vállalkozói és a civil szféra
transznacionális
kooperációjának,
testvérvárosok
igazi
hálózattá
fejlődésének
megindulásával a társadalmi – gazdasági jólét, mint uniós cél elérése irányába is lépést
tettek a résztvevők.

11. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 800 állampolgár részvételével, az összes
település lakosai részt vettek.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Komló volt, 2015/06/06
Részletes leírás: az esemény témája Néptánc bemutató és táncház volt.

A "Testvérvárosi Napok Komlón" című projekt keretében került megrendezésre a sok-sok
programelem mellett az ún. néptáncbemutató is, melyen a komlói Pöndöly és szerbiai
Kishegyesi Néptánccsoport, valamint a Fekete Láng Néptánccsoport lépett föl. Egy fergetes,
színes, programon vehetett részt a közönség, közöttük a testvérvárosi vendégek is. Ezzel
egy kis ízelítőt is kaphattak más nemzetiség kultúrájából, hagyományaiból. A szabadtéri
bemutatónak is köszönhető, igen nagy létszámmal vett részt rajta a közönség, elérhetővé
téve a hagyományok iránti tiszteletet.
12. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 200 állampolgár részvételével, akik közül
21 Eragny-Sur-Oise, 29 Valpovo, 33 Neckartenzlingen, 34 Belényes, 83 Komló város
lakosai.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Komló volt, 2015/09/03
Részletes leírás: az esemény témája Fiatal művészek kiállítás volt.
„Fiatal művészek kiállításának”, melyen komlói és a testvérvárosok fiatal művészei
alkotásaiból nyílt kiállítás. Paravánokon, múzeumi asztalokon helyezték el a különböző
kiállítási tárgyakat. Jó volt látni a kultúra és a művészet szemléletformáló hatását, az
európaiság egységét és sokszínűségét. A horvátországi Valpovóból hozott gyűnyörű
szőttesek,
a
romániai
Belényesből
érkezett
fafaragások,
a
németországi
Neckartenzlingenből jött, és a franciaországi Eragny-sur-Oise-ből érkezett fotók önmagukért
beszéltek, és együtt a az ukrajnai Beregszászról érkezett szőttesek, és a magyar, komlói
fiatal alkotók művei együtt, egy helyen volt.
13. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 200 állampolgár részvételével, akik közül
21 Eragny-Sur-Oise, 29 Valpovo, 33 Neckartenzlingen, 34 Belényes, 83 Komló város
lakosai.

Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Komló volt, 2015/09/03 és 2015/09/06 között.
Részletes leírás: az esemény témája Fotómontázs és üzenőfal készítése volt.
A Városháza nagytermében már a megnyitókor felállított üzenőfalra sorban kerültek föl a
testvérvárosokból érkezett üzenetek, mely a 2015. 09. 06-i záráskor szépen meg is telt. Saját
kézjegyével ellátott szép szavak, vélemények kerültek föl az együtt eltöltött napokról. a
szetepmber 6-án megtartott záró rendezvényre elkészült a 2x2 méteres felületen a
„Fotómontázs”, melyen együtt tekinthették meg a komlói és a testvérvárosi barátok az együtt
eltöltött napok eseményeit.

14. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 200 állampolgár részvételével, akik közül
21 Eragny-Sur-Oise, 29 Valpovo, 33 Neckartenzlingen, 34 Belényes, 83 Komló város
lakosai.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne Komló volt, 2016/09/06
Részletes leírás: az esemény témája Testvérvárosi megállapodások aláírása, a
rendezvénysorozat zárása volt.
A Városháza nagytermében megtartott záró rendezvényre elkészült a 2x2 méteres felületen
a „Fotómontázs és üzenőfal”, melyen együtt tekinthették meg a komlói és a testvérvárosi
barátok az együtt eltöltött napok eseményeit. Ezen a rendezvényen került sor annak az
együttműködési megállapodásnak az aláírására is, mely a kárpátaljai Nagyborzsova község
és Komló városa között köttetett. Megható volt az a hálás köszönet, amelyet Seder Ilona a
Beregszászi Járás vezetője mondott Komló polgármesterének és a vendéglátóknak. Annyi
élményben és programban volt részük a projekt ideje alatt, amely mindenképpen tanulságos
és szívet melengető volt. Egy jelenleg háborús övezetből érkező csoportnak igazán nagy
élmény volt.
A 117 fő testvérvárosi csapat, továbbá a kárpátaljai és komlói résztvevők egy gazdag
programsorozatnak lehettek részesei, melyre az Európai Unió adott lehetőséget, ezúton is
hálás köszönet érte.

