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Demokratikus elkötelezettség és polgári részvétel  

EACEA-51-2018 

Testvérvárosi együttműködés 

25 év a szolidaritásban: Ismerjük meg múltunkat, fogadjuk el jelenünket, 

álmodjuk meg jövőnket – együtt  
Projektazonosító: 609203-CITIZ-1-2019-1-HU-CITIZ-TT 

Dátum: 2019. szeptember 5-9. Helyszín: Kiskunhalas 

 

Résztvevők 

 

Kiskunhalas – pályázó szervezet, házigazda – 35 fő 

Kronach (Németország) – 40 fő 

Aizkraukle (Lettország) – 30 fő 

Nowy Sacz (Lengyelország) – 30 fő 

Sepsiszentgyörgy (Románia) – 30 fő 

Magyarkanizsa (Szerbia) – 35 fő 

Szabadka (Szerbia) – 35 fő 

 

Program 

 

2019. szeptember 5. csütörtök 

 

Délután Résztvevők érkezése, találkozás a csoportvezetőkkel, 

szálláshelyek elfoglalása 

 

17:00 Fák, virágok, fények – kiállítás-megnyitó a KRK Szilády 

Áron Gimnáziumban 

 

19:00 Tematikus vacsora  

ismerkedési esttel 

 

2019. szeptember 6. péntek 

 

7:30 Reggeli  

9:00 Kronachi emlékkő avatása 

25 év partnerség Kronach – Kiskunhalas 

 

10:00 Migránsok az Európai Unióban –  

Kollokvium a sokszínűségről, toleranciáról, 

szolidaritásról, európai értékekről 

 

12:00 Ebéd  

15:00 Aggodalom – segítség és félelem – integráció 

Nyitott vitafórum a migrációról a helyi lakosok 

bevonásával 

 

17:00 25 év partnerség: Kiskunhalas – Kronach 

Fotó- és dokumentum-kiállítás megnyitója 

 

18:00 A Kronachi Ifjúsági Zenekar fellépése a 40. Halasi  
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Szüreti Fesztivál nyitóestjén 

20:00 Vacsora  

2019. szeptember 7. szombat 

 

7:30 Reggeli  

9:00 Halasi jó gyakorlatok bemutatása: Utcabizalmi hálózat 

működtetése Kiskunhalason – Szűcs Csaba elnök, CNÖ 

 

10:00 Ternyák Jenő Pro Urbe –díjas fotográfus kiállításának 

megtekintése az egykori halasi cigányvárosról 

 

11:00 Nowy Sacz (Újszandec) sétány avatója a város 

központjában a 35 éves testvérvárosi barátság emlékére 

 

12:00 Ebéd  

13:00 A testvérvárosokból érkezett kulturális csoportok 

felvonulása és színpadi produkciói a sokszínűség 

jegyében a 40. hagyományőrző halasi szüreti fesztiválon 

 

14:00 Roma kulturális napok megnyitója  

Roma kulturális bemutatók a tradíció jegyében 

 

20:00 Vacsora  

2019. szeptember 8. vasárnap 

 

7:30 Reggeli  

9:00 Ismerkedés Kiskunhalas nevezetességeivel  

10:00 Csipkeház: ismerkedés a varrott csipke készítésének 

titkaival, a halasi csipke története 

 

11:00 Thorma János Múzeum és a Berki Galéria megtekintése: 

Bay-gyűjtemény a nagybányai festőiskola művészeinek 

képeiből  

 

12:00 Ebéd  

13:30 Kiskunhalasi panoráma: a Városháza kilátótornya  

15:00 Sóstó, kiskunsági homokbuckák – túra ismerkedés Halas 

természeti értékeivel (fakultatív) 

 

18:00 Tapasztalatok összegzése és informális véleménycsere a 

pénteki lakossági vitafórumról illetve a romák és 

migránsok integrációjának összehasonlításáról. 

 

19:00 Vacsora  

2019. szeptember 9. hétfő 

 

7:00 Közös tematikus reggeli a testvérvárosi csoportokkal  

7:30 Jó gyakorlatok a sokszínűséggel, toleranciával és 

szolidaritással kapcsolatban – kötetlen beszélgetés: 

sztereotipiák, megbélyegzés áthidalása, új erőforrások 

bevonása, nemzetközi kooperáció lehetősége 

 

8:30 A találkozó kiértékelése  

9:00 Résztvevők hazautazása   

 


