Partner Search Form
Identification of the applicant
Name of the organisation

Municipality of Dörgicse

Registered address (street, city, country)

8244 Dörgicse, Fő utca 16.

Telephone / Fax

003630 9543271

Website of the organisation

http://www.dorgicse.hu

Name of the contact person

Zsófia Restár

Email/Telephone of the contact person

restarzsofia@gmail.com
Dörgicse a Balaton-felvidék egyik legszebb
települése, amely csupán 4 km-re fekszik a
vízparttól. Kevesebb, mint 300 lakója van, mégis
szőlőtermesztés
és
bortermelés
területén
kiemelkedően híres ez a vidék. A falut 3 régebbi
település alkotja, melyek mindegyikén egy
csodálatos Árpád kori templomrom található. A
borászaton kívül fő bevételi forrása a turizmusból
származik. A kis létszámú falu közössége összetartó,
melyet
kulturális
programokkal
igyekszik
fenntartani. Ezidáig külföldi testvértelepülése nincs
a községnek, de a jövőben szeretne nyitni Európa
más országaiban élő kisközösségei felé.

Short presentation of your organisation (key
activities, experience)

Dörgicse is one of the most beautiful villages in the
Balaton area, just 4 km far from the waterfront. It
has less than 300 inhabitants, but is famous for its
unique viticulture and wine production. The village
is made up of 3 older settlements, each with a
magnificent church ruin from the Árpád era (11th
century). Besides the wine production, the main
source of incomes come from the tourism. The
small village’s community is cohesive, and it
regularly maintains cultural programs together.
Until now Dörgicse hasn’t got a town twinning
partner, but in the future wants to cooperate with
other smaller communities from other European
countries.

Description of the project
Action, Measure in the framework of „Europe
for Citizens” Programme

Europe for citizens/Town-twinnings

Timetable of the project

July 19-26th 2019

Short description of the project, including its
aims

Olyan programsorozatot indítanánk nemzetközi
partnereink számára, amely egy kulturálisan és
idegenforgalmilag pezsgő időszakban valósulna
meg falunkban és a Balaton több pontján.
Találkozónkat a nyári időszakban, a Művészetek
Völgye művészeti fesztivállal párhuzamosan
rendeznénk meg. A program a gyerekes
családoknak, kiemelkedően a nagycsaládosoknak
segítene egyrészt a családon belüli kapcsolatok
elmélyítésében művészetterápiás módszerekkel,
másrészt saját családjuk viszonyrendszerének
átlátásában és más európai családmodellek
megismerésében.
Programunk
kialakításában
leginkább a Balaton-felvidék művészeti értékeire
fektetnénk a hangsúlyt. Külön gyerekprogramokkal,
férfiaknak
és
nőknek
egyaránt
izgalmas
programokkal készülnénk. Így olyan családoknak is
lehetősége lenne az üdülésre és a nonformális
tanulásra, akik anyagilag nem engedhetnék meg
maguknak, hogy a család minden tagja együtt
utazzon.
Célunk:
Testvértelepülési hálózat
családok bevonása által.

fokozatos

kiépítése

Hosszútávú
cserekapcsolatok
kialakítása,
családsegítés, izoláltan élő vagy rossz anyagi
helyzetben élő családok integrálásával.
Egy zsongó, gyerekekkel teli nyár ebben az
elöregedő, de csodálatos faluban. Így a helyiek
aktiválása és a térség polgárainak nyitottabbá
tétele idegen kultúrák iránt.
Az itt élő maroknyi fiatal saját hagyományaival való
megismertetése, másrészt Európai hagyományok,
családmodellek megismertetése.
Tapasztalatcserére alapozott, közös jövő építés.
We would launch a series of programs for our
international partners, which would take place in a

culturally and touristically sparkling period in our
village and on several points of lake Balaton. We
would organize our meeting in the summer period,
in parallel with the Valley of Arts Hungarian festival.
The program would help families with children,
especially large families, to deepen family
relationships with art therapy methods and to learn
about themselves and other European family
models.
In our program we would focus on the art values
and traditions of the Balaton-felvidék area. We plan
programs especially for kids, and activities which
are interesting both for men and women. We
would like to help families which could not afford
before to spend their holidays together, to travel
with all the family members together. Thea could
try themselves as a family in an international
environment mainly with non-formal learning
methods.
Our goals:
To gradually develop our town twinning network by
families.
To develop long-term exchanges, and support
families in bad financial situation.
To integrate isolated families in EU programs.
To build a common future based on the exchange
of experiences.
To spend summer among international children in
this small aging but wonderful village.
To help youngsters to be aware of their own and
European traditions.
Appreciation of our common traditions, activating
and shaping the perception of the citizens of the
region.

A
résztvevők
delegálása,
a
fordításban,
tolmácsolásban való segítségnyújtás és a
kommunikáció a szélesebb közönség számára.

Role of the partner organisation in the project

Segítségnyújtás
további
partnerkapcsolatok
kiépítéséban, hogy egy családosokat – elsősorban
sokgyerekes vagy rossz anyagi helyzetben élő
családokat segítő nemzetközi hálózat alakulhasson
ki.
Eddigi
EU-s
projekttapasztalatok
testvértelepülési tapasztalatok megosztása.

vagy

To delegate participants and help in the
translations and communication for the wider
audience. Help to seek for other long-term
partnerships becoming a part of a bigger network
of European organisations supporting big families
or families in bad financial situation. Share
experiences in other EU projects or town twinning
projects.
Elsősorban hozzánk hasonló kisebb közösségeket
várunk, de nyitottak vagyunk bármilyen, a program
iránt érdeklődő szervezet vagy önkormányzat iránt.
Comments from the applicant
We prefer smaller villages but we are opened for
every European organisation, municipality who
would cooperate with us.

