EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A “Testvértelepülési találkozó az esélyegyenlőség jegyében“ projektet
az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében
2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 680 állampolgár részvételével, akik közül 24 Gyergyóújfalu
(Suseni) település (Románia), 110 Bogács település (Magyarország), 45 Lipník település (Csehország), 5
Eutingen – Göttelfingen település és környéke (Németország) és 496 Hárskút/Lipovník (Szlovákia) és környéke
lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Hárskút – Lipovník település, (Szlovákia) volt, 2019/05/09 és
2019/05/12 között.
Részletes leírás:
2019/05/09-én a téma a delegációk tagjainak megismerkedése volt.
A vendégek Hárskút/Lipovník községbe a délutáni, illetve az esti órákba érkeztek. A vacsora mellett került sor az
egyes delegációk tagjainak bemutatkozására, akik sorra megismertették a résztvevőket azokat a szervezetekkel,
amelyeket képviseltek, referáltak céljaikról, tevékenységeikről, elért eredményeikről, illetve céljaikról.
2019/05/10-én a téma az Európa Napról való megemlékezés és az Európai Unió eredményeinek bemutatása
volt.
A nap a térség történelmi, kulturális és természeti értékeinek megismerésével indult. A vendégek megtekintették
az Ochtinai argagonit barlangot, ami az UNESKO világörökség része, a betléri kastélyt, Krasznahorkaváralján az
Andrássy Mauzóleumot és Krasznahorkai vár környékét (a vár jelenleg felújítás miatt nem látogatható), ami a
nemzeti kulturális épített örökség része. Az Európa Napról való megemlékezés keretén belül a helyi ifjúság
bemutatta az európai integráció mérföldköveit. Ezután a polgárok olyan fejlesztésekkel ismerkedtek meg, amelyek
az EU-s források támogatásával valósultak meg, rámutatva az uniós tagság előnyeire. Az esti órákban a projekt
partnerek bemutatták az önkéntesség terén szerzett jó tapasztalataikat és kölcsönösen merítettek ezekből.
2019/05/11-én a téma Európa jövőjéről folytatott vita volt.
A kedvezőtlen időre való tekintettel a tervezettel ellentétben a projekt tevékenységek a helyi művelődési házban
zajlottak, illetve részben a községi hivatal termeiben. Délelőtt a részt vevők megismerkedték a „Fehér könyv
Európa jövőjéről” tartalmával és vitát folytattak és a továbblépés lehetséges irányairól. A kassai Europe Direct
munkatársai folyamatosan tájékoztatták az érdeklődőket az EU politikáját, szerveit, azok hatáskörét, a
döntéshozatali mechanizmusokat és az aktuális előírásokat érintően, illetve információs és az EU-t népszerűsítő
szórólapokat osztottak szét. Ezzel párhuzamosan a helyi fiatalok együttműködve a csehországi delegáció tagjaival
elsősorban az alacsony digitális ismerettel rendelkezők számára mutatták be azokat az internetes portálokat, ahol
az érdeklődők megtalálhatják az EU-ra vonatkozó információkat és bekapcsolódhatnak az Európa jövőjét tárgyaló
vitába. A fiatalokkal való hatékony munka jó példáit a Vidéki Parlament PT munkatársa vázolta fel a projekt
partnereknek, akik aktívan kapcsolódtak be az eszmecserébe és keresték a további együttműködési lehetőséget.
A helyi aktivisták a közelgő EP választásokon való kellő részvétel elérése érdekében megszólították és
beszélgetést kezdeményeztek a polgárokkal és felkérték őket az aktív részvételre a megjelent jelenlegi EP
parlamenti képviselő és a képviselő jelöltekkel való vitában. Az eszmecsere során a résztvevők elsősorban az unió
várható fejlődési irányvonalával és a polgárok jóléti kérdéseivel kapcsolatban tettek fel kérdéseket. A szakmai
programokat kulturális előadók tarkították a kulturális párbeszéd erősítése céljával. A koraesti órákban a
szabadtéri színpadon folytatódott a kulturális seregszemle és került sor a hagyományos ételek kóstolójára. A nap
tábortűz melletti kötetlen beszélgetéssel zárult.
2019/05/12 a téma a szolidaritás erősítése volt.
A reggeli után a kirekesztés elleni harc jegyében workshop zajlott, ahol a részt vevők aktívan foglalkoztak az
esélyegyenlőség és a szolidaritás megerősítésének lehetőségeivel. A négynapos rendezvény a pályázat
eredményeinek kiértékelésével, a további együttműködési elvek és a partnerség kiszélesítésére irányuló igények
meghatározásával zárult.

