
 

 

 

A «BUBBLEU2021» projektet az Európai Unió finanszírozta az  
„Európa a polgárokért” program keretében 

 

 

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés 

 

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozót 1255 állampolgár részvételével (176 fő a külföldi 

testvértelepülésekről és 1079 fő Szímőről és a környékbeli testvértelepülésekről és településekről), akik közül 70 

fő Mosonszolnok település (Magyarország), 10 fő Népkör Magyar Művelődési Központ, Szabadka (Szerbia), 45 fő 

Pered Község (Szlovákia), 70 fő Tab Község Önkormányzata (Magyarország), 26 fő Kyjovske Slovacko v pohybu 

(Csehország), 34 fő ZPCCH és az SZTP Alapszervezetek, Szímő (Szlovákia). 

 
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Szímő település (Szlovákia) volt, 27/08/2021 és 28/08/2021 között 
 
Részletes leírás: 
A BUBBLEU2021 Rendezvényünket 2021. augusztus 27-28. között valósítottuk meg Szímő községben. A kétnapos 
rendezvény tevékenységei a szakmai programjai és az "Európa a polgárokért" programot támogató kulturális és 
társadalmi tevékenységek kombinációjára összpontosítottak. A partnertelepülések találkozójának fő célja volt az 
EU-tagállamok képviselői között megvalósuló kultúrák közötti kölcsönhatás, a tapasztalat- és véleménycsere, az EU 
aktuális politikai és gazdasági témáiról.  
A rendezvény főszervezője a község önkormányzata volt, de a településen működő civil szervezetek, önkéntes 
csoportok és más intézmények is bekapcsolódtak az előkészítésben és a szervezésben.  
 
A  kétnapos rendezvény programjai az alábbiak voltak: 
 
2021. 08. 27. (péntek) 
13-16:00 Vendégek érkezése, elszállásolás 
15:30 órától 
"Kedvenc helyem az EU-ban" - fotókiállítás az EU-ban tett látogatásokról és emlékekről 
"Projektpartnerek 2D-ben" – a különböző településekről érkező partnerek bemutatkozása  
Kiállítás a Jedlik Házban: 

Mészáros Krisztián: Emberek és Covid-19 fotókiállítása 
Nagy Richárd: Európa épületeinek 3 D-s fotókiállítása 

Falumúzeum ünnepélyes megnyitója: az ősök eddig összegyűjtött tárgyi értékeinek bemutatása 
18:00 órától "Kultúránk és történelmünk" – cserkész vetélkedő, kvízzel egybekötve 
19:30 For You Acapella 
21:00 "RockaroundEU": Republic (HU) – zenei koncert 
23:30 Nautulis Bt, Szímő 
 
 

EURÓPA A 
POLGÁROKÉRT 



2021. 08. 28. (szombat) 
10:00 órától  
EU információs pont: információs anyagok a régióról, az EU-ról, a testvérvárosokról, kérdőívek kiosztása - kérdések 
az EU-ról, vélemények a migrációról, EU-szkepticizmus, az EU jövője, EU színezés a legkisebbeknek, promóciós és 
propagációs anyagok. 
„Múlt és jelen" – interaktív tudományos játszótér fiataloknak. Jedlik Ányos István találmányainak bemutatása és 
elemzése a gyerekek által a Jedlik szobában.  
11:00 órától 
"Ízek és hagyományok az EU-ban"- gasztronómiai verseny, hagyományos ételek kóstolója, helyi termékek 
bemutatása 
12:00 Ünnepi ebéd a testvértelepülések delegációjának részére 
14:00 órától 
A polgármesterek stratégiai tervezése, Jedlik Ház 
"Multikulturális Európa"-színes kulturális program a szabadtéri színpadon: helyi, körnéykbeliés a testvérvárosok 
csoportjainak előadása 
"Hogyan látja az EU jövőjét" - videóriportok készítése a rendezvény résztvevőivel 
"Legyek-e önkéntes" - vitafórum fiataloknak és civil szervezeteknek szakember segítségével, aki bemutatja az 
Európai Szolidaritási Testület intézményét, lehetőségeit és az önkéntességet. Vita a Bátor tabor önkénteseivel, 
ahol egyedülálló tapasztalatokat, erőt, eszközöket adtak az élethez és a beteg gyermekek gyógyításához. 
15:00 órától "Hogyan látja az EU parlamenti képviselője az EU jövőjét?" vitafórum Csáky Pál volt EU parlamenti 
képviselővel az EU jövőjéről, migrációról, kisebbségi jogokról, szolidaritásról az EU-ban, elsősorban a fiatalok 
bevonásával. A "Fehér könyv Európa jövőjéről" című dokumentum bemutatása. 
17:00 órától "BUBBLEU 2021" - Jedlik Ányos István felfedező emlékére 221 literes borfröccs készítése, szódából és 
borból. 
19:30 órától Dívák, zenei koncert 
18:00 órától A polgármesterek ünnepélyes köszöntése a borfröccs elkészítésénél.  
A gasztronómiai verseny értékelése és borfröccs fogyasztása.  A fröccs eladásából származó bevételt jótékonysági 
célra ajánlják fel. 
19:30 órától "Multikulturális Európa" - színes, nemzetközi zenei műsor 
19:30 The Blacbirds (Beatles Tribute) 
20:30 Kiss Zsolt 
22:00 R-GO (HU) 
00:00 Arti and Gifo disco 
A kétnapos rendezvény állandó kísérőprogramjai a gyerekek számára: ugrálóvár, trambulin, járdafestés, arcfestés, 

kézműves foglalkozások 

 


