
     
 

Heimenkirch tapasztalatcsere 

A németországi bajor testvértelepülésünkre egy 20 fős delegáció utazott el az 
adventi városi ünnepekre. A látogatásra 2010. november 26-30.-a között került 
sor. A több napos program során megismerkedhettünk Heimenkirch 
önkormányzatának felépítésével, feladatával, képviselőtestületével. 

Találkoztunk a helyi közigazgatásban dolgozókkal, 
önkormányzati képviselőkkel. Találkozónk kiemelt 
témája az önkormányzatok feladata az ifjúság oktatása, 
nevelése, valamint az idősek helyzete, gondozása terén. 
A találkozóra megválasztott témákról mind a helyiek, 
mind a vendégek egy konzultáció keretében beszéltek. 
Képekkel illusztrálva bemutatták, és ezzel 

megismertették egymással településeik az említett témához való sajátosságaikat, 
gondjaikat, problémájukat, és hogy ezeket miképpen oldják meg.  
Találkoztunk a település több civil szervezetének vezetőjével, akik 
megismertettek tevékenységükkel.  
Részt vettünk a város szervezte adventi vásáron is, ahol mi vendégek is 
bemutatkozhattunk termékeinkkel. 
Mézet, mézkészítményeket, kecskesajtot, édességeket, 
italokat, és kézműves termékeket kínáltunk az 
érdeklődő helybéli polgároknak. Az egész napos 
vásáron ételkóstolóval (helyben elkészített gulyással) 
vártuk a városlakókat. A gyermekeknek országaink 
kézműves hagyományaira épülő játékokból tartottunk 
bemutatót.  

Delegációnk fiatal diák zenészei tanáruk vezetésével 
egy a helybéliekkel közös rendezvényen léptek fel, s 
mutatták be tudásukat, nagy sikert aratva. 
Ottlétünk során megismerkedtünk a város helytörténeti 
gyűjteményével, és annak gondozójával, lelkes 
vezetőjével.  
Ellátogattunk egy-két környékbeli nevezetes helyre is, 

például Wangen szép kisvárosba. Találkozónkon Heimenkirch francia 
testvértelepülésének képviselőivel is megismerkedtünk, aki szintén jelen voltak 
az adventi vásáron. 



A több napos program sikerrel zárult, mivel lehetőséget adott településeinknek 
az ismerkedésre, bemutatkozásra. A nemzetenkénti eltérő sajátosságaink, 
problémáink megvitatására a jó gyakorlatok illusztrálására, átbeszélésére. 
A találkozón jelen volt az Európai Unió képviselője is ellenőrizve eseményeket, 
a testvér-települési partnerkapcsolat pályázati rendezvényét. 

 Heimenkirch látogatás programja: 

2010. november 26. péntek: 
 A testvér-települési delegációk érkezése, a szálláshelyek 

elfoglalása. 
November 27. szombat: 
  8 órától Adventi vásár 
November 28. vasárnap:  
 10.30 Zenei bemutatók a Weber étteremben 
 Délután látogatás Wangen városában 
 Vacsora Malleichen-ben 
November 29. hétfő: 
 10-12 órától konferencia az idősek helyzetéről és ellátásáról. 
  Ebéd és ismerkedés a Paul Back Házzal 
  16.30 órától ismerkedés Heimenkirch történetével Albert Dirr 

vezetésével 
November 30. kedd: 
 A delegáció hazautazása 

 

   
 

    


