
 
 

 

A „EUROPART 11. – Három nemzet ifjúsági és kulturális találkozója 
Szerencsen” projektet az Európai Unió finanszírozta az  

„Európa a polgárokért” program keretében 

 

 

Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan 
„Testvérvárosok polgárainak találkozói” 

 
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 520 állampolgár részvételével, akik közül 45-en Malchin 
város (Németország), 44-en Hesperange város (Luxemburg), és 431-en Szerencs város (Magyarország) 
lakosai. 
 
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Szerencs (Magyarország) volt, 2014/05/15 és 2014/05/18 között 
 
Részletes leírás: 
 
2014/05/15-én érkeztek meg a testvérvárosi vendégek Szerencsre. A vendégek nagyobb része gyermek és 
fiatal volt, valamint mindkét városból 10-10 fős hivatalos delegáció is érkezett. A szállások elfoglalása után a 
szerencsi Rákóczi-vár színháztermében fogadták őket Szerencs vezetői, képviselői. Az ünnepélyes 
nyitóceremónia részeként Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere köszöntötte a vendégeket, majd a két 
delegáció vezetője is szót kért. 
 
2014/05/16-án a meghívott vendégek különböző programokon vehettek részt, ahol találkozhattak a 
szerencsi polgárokkal. A felnőtt delegációk felkeresték a Szerencsi Polgármesteri Hivatalt, ahol a helyi 
választási iroda vezetője az európai parlamenti választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos 
feladatokról tájékoztatta őket. Felkeresték a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. kertészetét és telepét, 
majd az egyik legjelentősebb helyi vállalkozást, a csokoládékészítéssel foglalkozó Szerencsi Bonbon Kft. 
üzemét.  
Ezzel egyidőben a malchini Schalmeienkapelle fúvósegyüttes tagjai felkeresték a helyi óvodát, az egyik 
általános iskolát, a gimnáziumot és az idősek otthonát, a város több pontján térzenét játszottak. A zenész, 
képzőművész és sportoló gyerekek egy része a szerencsi Rákóczi-várban vett részt egy kulturális 
programon. Többek között megismerkedtek a vár történetével, jelenlegi életével, sütöttek kűrtőskalácsot. A 
képzőművészettel foglalkozó gyerekek a Rákóczi általános iskola vendégei voltak, ahol a magyar 
gyerekekkel közösen egy óriási festményt, „landartot” készítettek. A zenész gyerekek felkeresték a 
zeneiskolát, ahol a helyi zenész gyerekekkel ismerkedtek, valamint közösen tanulták meg a Tavaszi szél 
vizet áraszt című magyar népdalt.  
Délután a felnőtt delegációk a szerencsi önkormányzat képviselőivel, intézményvezetőkkel találkoztak, és 
informális beszélgetést folytattak az Európai Uniós programokról, pályázati lehetőségekről, a közelgő EP-
választásról. A gyerekek részt vettek a Szóló Néptánc Fesztiválon, ahol a magyar néptánc alapjaival 
ismerkedhettek meg. A sportoló fiataloknak a szerencsi tanuszodában rendeztek játékos úszóvetélkedőt, 
ahol a három nemzet fiataljai vegyes, luxemburgi-német-magyar csapatokban mérték össze erejüket.  
Este a vendég fiatalok ismerkedési esten találkozhattak magyar kortársaikkal.  
 
2014/05/17-én délelőtt minikonferenciára került sor, melynek témája a munka és a családi élet 
összeegyeztetése volt. A konferencia elején a szerencsi családsegítő központ vezetője tartott vitaindító 
előadást, majd a három település fiataljai és vezetői mondták el gondolataikat a témával kapcsolatban.  
A konferenciát követően a felnőtt vendégek és az úszó gyerekek megtekintették a városi tanuszodában zajló 
megyei úszóversenyt. A malchini fúvószenekar tagjai a Rákóczi-várral és a várossal ismerkedtek, és ismét 
térzenét adtak a járókelőknek. A képzőművész gyerekek folytatták a Rákóczi iskolában a landart festését. A 
zenész fiatalok közösen próbáltak az esti koncertre. A felnőtt delegáció tagjai megtekintették a 30 éve 
várossá nyilvánított Szerencsről készült kiállítást. 
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Késő délután került sor a hagyományos EUROPART-koncertre a Rákóczi-vár színháztermében, amelyen 
Szerencs és a két külföldi város fiataljai léptek fel: Malchinból a Schalmeienkapelle fúvósegyüttes, 
Hesperange-ból egy szaxofonkvartett és énekes gyerekek, Szerencsről a Hajnali néptáncegyüttes, a 
zeneiskola növendékei és a fúvósegyüttes. A koncert elején bemutatták a gyerekek által közösen készített 
festményt, amely az egész előadás alatt a háttérben volt, mint egy díszlet.  
A koncertet követően vette kezdetét a búcsúvacsora és záróceremónia a Kulcsár Anita Sportcsarnokban, 
ahová mindenki meghívást kapott, aki a program idején kapcsolatba került a vendégekkel (a rajzos, zenész 
és úszógyerekek, az egyes programok szervezői, lebonyolítói). A záróeseményen adták át az úszóvetélkedő 
okleveleit, majd Szerencs polgármestere és a két testvérvárosi delegáció vezetője értékelte a rendezvényt. 
A német csoport vezetője átadta a jövő évi EUROPART programra szóló meghívást a szerencsi és 
hesperange-i fiataloknak.  
 
2014/05/18-án délelőtt indulás előtt még egyeztetést folytattak résztvevő városok vezetői a jövőbeni 
együttműködést illetően, majd minden vendég útnak indult, és szerencsésen, élményekkel gazdagodva haza 
is érkezett. 
 

 


