szervező: testvérvárosi települések munkáinak bemutatása, testvérvárosok főzőversenye, testvérvárosok tánccsoportjainak bemutatkozása, Öko-kultúr twinning
workshop környezetvédelmi megállapodás
újrakötése.
A gyerekek számára a kézműves sátor
adott lehetőséget képességeik kibontakoztatására, az idősek részére az egészségügyi sátorban vérnyomás és cukorszint
mérésre került sor. A sportot kedvelők,
és sportolni vágyók számára Tófutás lett
szervezve. A fentiek alapján a XIV. Kisbéri
Napok programjait tekintve az alábbi következtetéseket vonhatjuk le: figyelembe vette a gyerekek, szülők, egyedülállóak, idősek igényeit, ápolva a testvérvárosi kapcsolatokat, hangsúlyozva az öszszetartás fontosságát, mindezt az egészséges életmód és környezettudatosság jegyében.

HU
Komárom-Esztergom megyében van egy
város, ahol a lovas kultúrának hagyománya van, és a lakosok számára minden
évben színes, nagyszabású, kulturális ren-

dezvény kerül tető alá. Ez a város nem
más, mint Kisbér. A város vezetősége kiemelt figyelmet fordít arra, hogy kulturális
rendezvényekkel ékesítse városát. Évente több rendezvényt szerveznek Kisbéren,
mint például családi nap, gyereknap stb.
Az említett rendezvények kiemelt korosztályok, csoportok részére kerül megrendezésre. Azonban minden évben, július végén egy több napos rendezvényt hoz öszsze a város, ami nem más, mint a Kisbéri Napok. Programjait tekintve igyekszik
minden korosztály igényét kielégíteni, aktív foglalkozásokkal, táncos bemutatókkal,
koncertekkel, utcabállal.
2013 júliusában a XIV. Kisbéri Napok 3
napon át tartott. Különlegessége abban
rejlik, hogy Kisbér vendégül látta e rendezvényen 4 testvérvárosát: Vodnany-t,
Kolárovot, Eslohe-t, Aranyosgyérest. A felsorolt testvérvárosok is azt bizonyítják,
hogy Kisbér a kapcsolatépítés mestere.
Ennek fontosságát a Kisbéri Napok programjaival is hangsúlyozza a rendezvény-

in der Umwelt, sondern auch in Kultur
und Bildung seit 2010. Campia Turzii
besiegelt seinen fast jahrzehntelangen
Freundschaft mit Kisbér im Jahr 2006.
Das Austauschschüler Programm wird
traditionel zwischen den beiden Städten
seit Jahren. Basic-Steinen niedergelegt
wurden, um die Wirtschaft zu stimulieren
und die Beziehungen zwischen Organisationen der Zivilgesellschaft zu stärken.

Das Ziel der Partnerstädten in
den Aufbau von Partnerschaften

• Organisation von Konferenzen Drogenprävention
• gemeinsame Abfahrt von Wettbewerben in der Bildung, zbs: Austauschschüler Program, Gemeinsame Ausstellung Zeichnung, IT-Ausbildung
• Organisation von Meetings Folklore,
Einander Volkskultur wissen
• Gemeinsame Tagung von NGOs
• bietet der regionalen Tourismusbüros,
Gemeinsame Abfahrt von EU Schutzprogramm
• Erfahrungen der Stadtentwicklung undplanung und regulatorische Fragen,
die die Entwicklung der Infrastruktur
auswirken
• Zusammenarbeit zwischen Industrieunternehmen und Unternehmen sowie
Unternehmen, die Dienstleistungen
• Unternehmen und Unternehmer zur
Förderung der Zusammenarbeit
• Stärkung des Austauschs im Bereich
der öffentlichen Verwaltung

Testvértelepülések
bemutatkozása
Kisbér, a Komárom-Esztergom
megyében található kisvárosnak
az irányítása nagyon aktív és
komplex, és társadalmi-gazdasági élete is dinamikus. Kiépített infrastruktúrájával, összetartó lakosságával, zöld
területeivel, kellemes, hangulatos, tiszta
környezetével igazi otthont nyújt az
európai eszmeiségre, az európai szellemiségre és az európai emberré válásra
vágyó kistérségi lakosok és a partnerségek számára. A „Bakony kapujának”
nevezett városka a lovaskultúra fellegvára. Világszerte ismert a Kisbéri ménes. A
kapcsolatépítés ősi mestere, ezért
büszkén tudhat magáénak egy egészen
komplex testvértelepülési hálózatot.
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Die Partnerstädte von Gelübden wurde
die Städtepartnerschaft gepflegt und
weiter Wohlstand erarbeitet. Wesentliche
Ziele so ausgedrückt:
• Umweltschutz und Recycling Bedeutung, Siedlungsabfälle Behandlung mit
modernen Methoden der Austausch
von Erfahrungen
• Sport und die Bedeutung einer gesunden Mahlzeit, damit die Aufrechterhaltung eines gesunden Lebens,
gemeinsame Turniere, Wettkämpfe,
Wettkämpfe Wettbewerbe, Reit-und
Schwimmen-Programme, und Austausch von Erfahrungen
• Fachkräfte des Gesundheitswesens
Sitzung, zur Verbesserung der Effizienz
11

Dampia Turzii ist eine Stadt
in Rumänien und liegt im Kreis
Cluj ind der Region Siebenbürger. Die Gemeinde der rumänischen Stadt am Ufer der
Flusses Aranyos besiegelte den fast ein
jahrzehntlangen Freundschaft mit Kisbér
im Jahr 2006. Das Austauschschüler
Program ist eine Tradition zwischen den
beiden Städten seit Jahren und im Rahme
diesses Program besuchen die Studierende einander.

Kisbér die Partnerstädten.
Kisbér hat 4 Partnerstadt: Vodnany
(Tschechien), Kolárovó (Slowakei),
Eslohe (Deutschland) und Campia Turzii
(Rumänien). Die Daten über die Stadt
verrät mit guten zwischenmenschlichen
Fähigkeit. Aber diese Verbindungen wird
der Speicherort der Siedlungen und die
wirtschaftliche und kulturelle Interessen
auch wichtig.

Eslohe, die deutsche Partnerstadt, pflegt die Freundschaft
mit Kisbér fast zwei Jahrzehnten. Die städtische Parnerschaftsabkommens wurde wegen die
zehnjährige gemeinsame Zusamennarbeit
und das hohe Interesse für einander im
Jahr 2001 unterzeichnet. Eslohe nihmt
jedes Jahr in den Urlaub der Kisbér Tagen
teil. Die Wirtschaft ist gut in ihrer
Beziehung. Im Bereich der Bildung und
kultur ist eine fruchtbare Partnerschaft
und im Rahmen der gemeinsamen
pädagogischen Projekten wird Austauschprogrammen organisieren.

Partnerschaft zwischen Eslohe und Kisbér
stammt mehr als 20 Jahre Zusammenarbeit. Die beiden Städte schließte den
Vertrag Betonung der Bildung, Kultur,
Gesundheit, Umwelt, Organisationen der
Zivilgesellschaft, Sport und wirtschaftliche
Themen. Ebenso kann das gleiche für
Kolárovos und Gutas Kooperationsvertrag
gesagt werden. Die erste Partnerschaft
wird Im Jahr 1999 unterzeichnet. Im Jahr
2011 wurde im Rahmen des Eco-kulturellen Partnerschaften Workshop die Zusammenarbeit Dokumenten identifizieren und
unterzeichnen. Die Partnerschaft funktioniert gut, alles zeigen die Traditionen,
Folkloregruppen, Gemeinden und Schulen
Sitzungen. Kisbér jüngster Partnerstadt ist
in der kleinen tschechischen Stadt Vodnany. Vodnany berühmt für Fischzucht und
Forschungslabors von diesem Gebäude.
Die beiden Städte sind Partner nicht nur

Partnerstadtverbindungen
In der Stadt Kisbér wird eine Tradition der
jährlichen Kisbér Tagen. Wichtig darauf
hinzuweisen, weil der Organisator der
Veranstaltung mit unterhaltsamer, spezieller Programme der Besucher der Veranstaltungen erfreut. In diesem Jahr, auch
im Jahr 2011, habe die Kisbér Tagen nicht
nur für die Bewohner der umliegenden
Gemeinden veranstalten, aber auch Gäste
aus dem Ausland. 2013 ist das Jahr des
europäischen Bürgers, deshalb unterhielt
10

Eslohe, a német partnertelepülés lassan két évtizede ápolja
kapcsolatait Kisbérrel. 2001ben aláírt partnervárosi
szerződés a tíz éves közös összefogásnak
és az egymás iránti nagyfokú érdeklődésnek köszönhető. Eslohe minden évben
részt vesz a Kisbéri Napokon. A gazdaság
terén is élénk kapcsolatokat ápolnak,
hiszen a szellemi tőke átvitele a különböző gazdasági tapasztalatokkal rendelkező
települések esetében elengedhetetlen. Az
oktatás és a kultúra terén is gyümölcsöző
a partnerségi kapcsolat, közös oktatási
pályázatok keretén belül csereprogramokat szerveznek.

Kolárovo, a Nyugat-szlovákiai
régiónak dél-nyugati szegletében, Komárno járásában
található település. A település
Kisbérrel elsőként 1999-ben kötött
partnerséget, és 2011-ben részt vett az
Öko-kultur twinning workshop keretében
megfogalmazott együttműködési dokumentum pontjainak meghatározásában és
aláírásában. A kiváló üdülési lehetőségeiről, hagyományőrző csoportjairól,
homokos strandjáról és vásárjairól ismert
mezőváros képviselete a kedvező földrajzi
távolság miatt havi szinten találkozik a
kisbéri vezetőséggel.
Vodnany, egy csehországi
kisváros, a Johiceske régióban
fekszik. A közös hangnemet
Kisbérrel a halászat és a
környezetvédelem terén találta meg. A
két település között 2010-ben pecsételődött meg a partnerség, egy ökológiai
program keretében. Vodnany lendületes
városka, fiatalos társadalmi képét erősíti a
településen működő ifjúsági csoportok,
melyek a hagyományok hírvivői és a
modenr művészet kreatív alkotói.

Testvértelepülési kapcsolatok
Kisbér Városában hagyománnyá vált az
évente megrendezésre kerülő Kisbéri Napok. Azért fontos ezt kiemelni, mert minden évben igyekszik a rendezvény szervezője szórakoztató, különleges programokkal kedveskedni a rendezvényre látogatók számára. Idén, ahogy 2011-ben is,

Campia Turzii, az Északnyugat-romániai fejlesztési régió,
Kolozs megyében található
kisváros. Az Aranyos-folyó jobb
partján fekvő romániai
municípium 2006-ban pecsételte meg
elsőkét az akkor közel egy évtizede tartó
barátságot Kisbérrel. Évek óta tartó
hagyománnyá vált a két település közötti
cserediák program, melynek keretén belül
felváltva látogatja egymást a két település
iskolája.

nem csak a város és a környező települések lakosai számára került megrendezésre
a Kisbéri Napok, hanem külföldi vendégek
részére is. 2013 az európai állampolgárok
éve, ezért Kisbér Városa megvendégelte e
rendezvényen testvértelepüléseit.

3

Kisbér 4 testvértelepülést tudhat magáénak: Vodnany (Csehország), Kolárovo
(Szlovákia), Eslohe (Németország),
Campia Turzii (Románia). A fenti adatok
a város jó kapcsolatteremtő képességé-

majd 2011-ben részt vett az Öko-kultur
twinning workshop keretében megfogalmazott együttműködési dokumentumok
pontjainak meghatározásában és aláírásában. Kiváló partnerségi kapcsolat mutatkozik meg abban, hogy a két település
hagyományokat ápol egymás rendezvényein, folklórcsoportok, hitközösségek és
iskolák intenzív találkozói valósulnak meg.
Kisbér legfiatalabb testvérvárosa a cseh
kisváros, Vodnany. Híres halkultúrájáról, és az erre épülő kutatólaboratóriumáról. A két város nem csak a környezetvédelem, hanem az oktatás és kultúra terén
is partnerek már 2010 óta. Campia Turzii
2006-ban pecsételte meg elsőként az akkor közel egy évtizede tartó barátságot
Kisbérrel. Évek óta hagyomány a két település közötti cserediák program, mely-

ről árulkodik. Ezekhez a kapcsolatokhoz
azonban a település fekvése, gazdasági,
kulturális érdekeltsége is meghatározó.
Eslohe és Kisbér városa közötti partnerségi kapcsolata több mint 20 éves együttműködésre tekint vissza. A két város az
oktatás, a kultúra, az egészségügy, a környezetvédelem, a civil szervezetek, a
sport, és a gazdaság témakörök hangsúlyozásával kötötték meg partnervárosi szerződésüket. Hasonlóan ugyanezek
mondhatóak el Kolárovo-val, az egykori
Gútával kötött testvérvárosi együttműködési szerződésről is. A település Kisbérrel
elsőként 1999-ben kötött partnerséget,

nek keretén belül felváltva látogatja egymást a két település iskolája. Alapköveket
fektettek le a gazdaság élénkítése, a civil
szervezetek közötti kapcsolatok erősítése
tekintetében.

Testvértelepülések céljai a
partnerség építés terén
A testvértelepülések Kisbérrel közösen
megfogalmazott fogadalmakat a testvérvárosok kapcsolatának fenntartása, és tovább virágzása érdekében tették. Kiemelt
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Programen der Kisbér Tagen: Präsentation der Arbeit der Partnerstädten, Kochwettbewerb der Partnerstädten, Debüt die
Tanzgruppen der Partnerstädten und die
eko- kultur twinning workshop Umweltschutzvereinbarung neu zu binden.
Das Hanwerke- Zelt gab für die Kinder

Heimat mit dem entwickelten Infrastruktur, zusammenshängende Population und
mit der Grünflächen für diejenigen, die
die Idee von Europa, europäische
Spiritualität und die Sehnsucht der
Menschen für die europäischen Bürger
und die sub- regionale Partnerschaften
brauchen. Das „Tor des Bakony” nannte
Stadt ist eine Pferd Kultur Festung.
Weltweit bekannt die Kisberer Gestüt.
Kisbér ist eine alte Meister der Aufbau
von Beziehungen.
Kolárovó (ungarisch: Gúta) ist
eine Stadt in der Slowakei im
Nitriansky kraj. Die Stadt war
die erste Partnerstadt von
Kisbér im Jahr 1999. Die Stadt beteiligte
sich and der Definition der Zusammenarbeit und Dokumenten- Signierung im
Rahme der Eco- kulturellen Partnerschaften Workshop im Jahr 2011. Kolárovó
bekannt an der Freizeitmöglichkeiten,
traditionellen Gruppen, Sandstränden und
Messen. Die Vertretung der Gemeinde
trifft sich auf der Leitung von Kisbér
monatlich.

viele Gelegenheit, dass sie sie Potenzial
zeigen können werden. Die Sanitätsgurppe wird für die ältesten der Blutdruck und
die Blutzucker ind dem medizinischen Zelt
gemessen. Für die Sportfans wurde Wettlauf organisiert. Die folgende Schlussfolgerungen gezongen werden können: die
Programen der XIV. Kisbér TAgen berücksichtigen der Ansprüche die Kinder, die
Eltern, die Einzel und die ältern. Kisbér
gepflegt den Kontakt mit Partnerstädten,
betonte die Bedeutung der Zusamengehörigkeit, alle im Rahme gesunden Wohnund Umweltbewusstsein.

Vodnany ist eine Stadt in
Tschechien. Sie liegt 28
kilometer nordwestlich des
Stadtzentrums von Cske
Budejovice. Die Stadt fand der gemeinsame Ton mit Kisbér in der Fischerei und
der Umwelt. Im rahmen eines ökologischen Programes wurde eine Partnerschaft zwischen die beiden Städten im
Jahr 2010 besiegelt. Vodnany ist eine
lebendige Stadt mit einem starken
jugendlichen Image. Die Jungendgruppen
sind der Bote der Tradition und mondernes Kunstes.

Die Vorstellung von Partnersiedlungen
Kisbér ist eine Stadt im
Komitat Komárom- Eszterom in
Ungarn. Die Stadt ist sehr aktiv
in das Management und das
sozio- ökonomische Leben ist auch
dynamisch. Die Stadt bietet eine echte
9

• Regional tourism agencies cooperation, joint participation on EU programs
about preserving historical buildings.
• Exchange of experience in urban de
• velopment and planning and regulatory
issues that affect the development of
infrastructure
• cooperation between industrial companies and businesses as well as companies offering services
• Organization of meetings of Entrepreneurs, joint participation in fairs
• promoting cooperation of companies
and entrepreneurs.

other in turns. Basic stones were laid to
stimulate the economic relations and to
strengthen the cooperation of civil society
organizations.

The Main Aim of all Partners
to build a Partnership

DE
The twin cities jointly drafted vows to
maintain the sister cities relationship and
continue to prosper. Key goals expressed
as follows:
• Importance of environmental protection and recycling, exchange of experience on waste treatment using modern
methods
• Vital importance of sports and healthy
nutrition, the preservation of a healthy
life, common tournaments, sports competitions, equestrian and swimming
programs, exchange of experience
• Exchange of experience between
health care professionals for increasing
efficiency
• Organization of conferences on drug
prevention
• Student exchanges, common school
drawing exhibition, exchange of experience in IT education
• organizing meetings, folklore, get to
know each other’ folk culture
• Joint Meeting of NGOs

Im Komitat Komárom- Esztergom ist eine
Stadt, wo die Reitkultur Tradition erlebt.
Deise Stadt ist Kisbér. Die Stadtobrigkeiten organisiert mehrere Veranstaltungen
im einen Jahr, zbs: Familie Tag, Kindertag
und so weiter. Die erwähnte Veranstaltungen werden für verschidene Gruppen
gehalten. Aber jedes jahr am Ende Juli
bringt die Stadt eine mehrtägige Veranstaltungen zustande. Die örtliche Einwohner wissen diese Kulturveranstaltungen,
als Kisbér Tagen. Die Veranstalter bemüht
jede Bedürfnisse mit der Programen zu
befrieden, zbs: mit aktiver Beschäftigungen, Tanzshows, Konzerten, Gasse Balls.
Das XIV. Kisbér Tagen dauerte 3 Tage
im Juli 2013. Die Besonderheit des XIV.
Kisbér Tagen war, dass die 4 Partnerstädten (Vodnany, Kolárovó, Eslohe, Aranyosgyéres) gehostet wurde. Das Kontakt
der Partnerstädten zeigen, dass Kisbér
sehr gut in dem Ausbau des auslandischen Kontaktes ist. Die Bedeutung dieser
Kontakte betont der Organisator mit der
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céljaikat következőképpen fejezték ki:
• Környezetvédelem, újrahasznosítás
fontossága, a kommunális hulladékkezelés korszerű módjainak tapasztalatcseréje
• Sportolás és egészséges táplálkozás
létfontossága, ezáltal az egészséges
élet megőrzése; közös tornák, sportvetélkedők, sportversenyek versenye, lovas és uszodai programok tapasztalatcseréje
• egészségügyi intézmények szakembereinek találkozója, tapasztalatcseréje
hatékonyság növelése érdekében
• drogprevenciós konferenciák megszervezése
• oktatás terén közös pályázatokon való
indulás, mint például diákcsere programok, közös rajzkiállítás, informatikai
oktatás terén tapasztalcsere
• folklór találkozók megszervezése, egymás népi kultúrájának megismerése
• civil szervezetek közös találkozója
• térségek kiajánlása turisztikai irodák
bekapcsolódásával, EU műemlékvédelmi programban való közös indulás
• tapasztalatcsere a város fejlesztését és
az infrastruktúra fejlesztését érintő tervezési és szabályozási kérdésekben
• együttműködés az ipari vállalatok és
vállalkozások valamint a szolgáltatásokat nyújtó cégek között
• Vállalkozók találkozójának megszervezése, vásárokon való közös részvétel
• gazdasági társaságok, vállalkozók
együttműködésének elősegítése
• cserék megerősítése a közigazgatás terén

EN
There is a city in Komárom-Esztergom
county which rich horse culture tradition.
Where they hold a colorful, large-scale
cultural festival every year. This city is
Kisber. The city leaders pay special attention to cultural events adorning the city.
Several other events is organized every
year, such as family day, children’s day
etc.. These events are mostly held for

various groups of the residents. However,
each year, in late July there is a 3-dayslong festival for the whole city, the Kisbéri
Napok (Kisbér days). The programs try to
meet the needs of all ages: sport and
creative activities, workshops, dance
shows, concerts, street ball.
In July 2013 the XIV. Kisbér days was a
three-days-long festival. It was unique
as Kisber hosted at this event the twin
cities: Vodnany, Kolarovo, Eslohe, Aranyosgyéres. The participation of the twin
cities demonstrate that Kisber is good in
relationship building. The importance of
the relations was emphasized by several
events: presentation of the works of twinning towns, twin cities cooking contest,
dance groups show, remaking an ecocultural twinning workshop environmental
agreement.
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There was a children’s craft tent for the
young, and a health tent for the elderly,
where blood pressure and sugar level
measurements were made. For sport
lovers there was a running competition
around the Big Lake. In conclusion, the
XIV. Kisbéri days was for the kids, their
parents, for the elders. it built the sister
city relationships, emphasizing the importance of solidarity, in the sign of healthy
lifestyle and environmental consciousness.

town is known of excellent recreational
opportunities, traditional folk groups,
sandy river beaches and fairs. Thanks to
the geographical closeness, representatives meet in every month from the twin
cities.
Vodnany is a small town in
the Czech Republic, in the
Johiceske region. The common
tone with Kisbér was found in
the field of fisheries and the environment.
The partnership was sealaed in 2010,
with an ecological program. Vodnany a
lively town with a youthful image reinforced by youth groups in the community,
which preserve tradition and are creative
artists of the modern arts.

Introduction of the twin
settlements
Kisber, a small town in
Komárom-Esztergom county. It’s
management is complex and
needs dynamism. The socioeconomic life is very active as well. With
developed infrastructure, cohesive
population, frequent green areas, nice,
cozy, clean environment it gives real
home for the residents and partnerships
with European ideals, spirituality and way
of life.
The city -called sometimes the “Gate of
Bakony” is a centre of horse culture,
known worldwide for its Kisbéri stud, and
the kisbéri Half-breed horses. The old
master of networking, so proud to have a
complex twin city network.

Campia Turzii, in the
North-West Development
Region in Romania, a small
town in Cluj County. The
Municipality on the banks of
river Aranyos sealed a twin city agreement with Kisbér at 2006. As time goes,
the student exchange program became a
tradition. The schools of the two town
visit each other by turns.
Eslohe is a German partner
city for almost two decades.
The Partnership Agreement
was signed in 2001, result of
ten year collaboration and constant high
level of interest in each other. Eslohe
participate in the Kisbéri Days each year.
There are close links in the economy, as
it’s profitable to change experiences
among the towns with different economical background. It’s a fruitful partnership
in the field of education and culture too,

Kolárovo is located at the
south of the Western Slovakia
region, near Komárom. The
small town started a partnership
with Kisbér first in 1999. In 2011 they
took part and in 2011 took part in the the
Eco - cultural twinning workshop co-drafted document setting and signing. The
6

with exchange programs and joint
educational projects.

name: Gúta) as well. The town has been
cooperating with Kisbér since 1999, and

Relationships Amoung Partners
In Kisbér the yearly held Kisbér Days
became a tradition.
The organizer of the event tries to offer
fun, special programs for visitors of the
event. This year as well as in 2011, the
festival wasn’t held only for local residents
and the surrounding communities but also
for foreign guests. 2013 is the year of
European citizens, and therefore the City
Kisber hosted its twin cities at this event.
Kisbér has four twin cities, partner
settlements: Vodnany (Czech Republic),

in 2011 took part at the writing of the
Eco - cultural co-operation for twinning
workshop documents, and signed it. The
two cities take part in each other’s events
and there are intense meeting between
folklore groups, faith communities and
schools. These all reflects an excellent
partnership.
The least old relation of Kisber is with
the small Czech town, Vodnany. Famous about its fisheries and the related
research laboratories. The two have been
partners not only on the area of environment, but also of education and culture
since 2010.
Campia Turzii was the first twin city. The
friendship was sealed in 2006 after nearly
a decade –long relations. There is a traditional student exchange program between
the two cities for years; they visit each

Kolárovo (Slovakia), Eslohe (Germany),
Campia Turzii (Romania). It tells a lot
about the good connection building skills
of the city. The other main factor in these
connections is the location, economic and
cultural interests of the settlements.
Partnership between the city of Eslohe
and Kisber has a history of more than
20 years of collaboration. The two cities
signed the partnership highlighting the
areas of education, culture, health, the
environment, civil society organizations,
sports and business topics. The same can
be said about the twinning cooperation
treaty with Kolárovo (former, hungarian
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