EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « KÖZÖS ÉRTÉKEK - KÖZÖS FEJLESZTÉSEK – 10 éve testvérként »
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 200 állampolgár részvételével, akik közül CHIES D’ ALPAGO
(30) - IT, Sečianky, Slovenské Ďarmoty (Szlovákgyarmat) és Lesenice (Leszenye) (58) – SK, Lizums (50) – LV,
Vlachovice (20) – CZ és Blizyn (50) - PL lakosai. (Iliny – HU 500 fővel vett részt)
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne ILINY, Magyarország HU volt, 26/07/2018 és 30/072018 között
Részletes leírás:
26/07/2018 - án a találkozó – Nyitónapján a téma Szolidáris és toleráns európai polgárság volt. A meghívottak
lehetőséget kaptak a bemutatkozásra, elindult az eszmecsere, vita. Egy ilyen széleskörű találkozás feltétlenül
elősegíti a nyelvi és kulturális sokszínűséget, mindezzel hozzájárulva a kultúraközi párbeszédhez. A nap célja
javítani a toleranciát és a kölcsönös megértést a különböző európai múltra visszatekintő, eltérő fejlettségű
országok polgárai között. Településenként, országonként, térségenként feltártuk az EU-val, mint intézménnyel
szemben megerősödő ellenérzések gyökereit.
27/07/2018 - én a téma „Fejlesztések Európája” - Határon átnyúló fejlesztések szakmai napja volt. Ezen a napon
két határon átnyúló (magyar-szlovák) projekt eredményeit mutattuk be, gondolatébresztésként. Az eurokriticizmus
Nyugat-Európában jellemző formájára kívántunk választ adni- a befizetett adók hasznosulását bemutatva.
Megmutattuk, hogyan segítették az Európa Uniós források határtérségünket. A fejlesztések hogyan támogatták a
közös európai kultúra megőrzését, egymás értékeinek kölcsönös megismerését.
28/07/2018 – án a téma a Európai integráció és demokratikus részvétel - IV. Nemzetközi „Földrengető” futás és
Nemzetközi Hagyomány Fesztivál keretében került feldolgozásra. A nap vezér eseménye – egyben a találkozó
legfontosabb disszeminációs eszköze az európai integrációval és a választási demokráciával kapcsolatos
tapasztalatok minél többrétű kicserélése a világháló segítségével összekapcsolt lakossági fórum (video
konferencia) volt. A 3 témában megrendezett lakossági fórumra a testvértelepülések mellett Európai Parlamenti-,
országgyűlési képviselők, közéleti szereplők, fejlesztéspolitikai szervezetek munkatársai is meghívást kaptak –
személyesen és interneten keresztül.
29/07/2018 – én a téma: „Európai kulturális örökség nap” és Testvértelepülési kapcsolatbővítés volt.
Testvértelepülési kapcsolatainkat erősítettük meg testvéreinkkel. A nemzeti kulturális vívmányok megtartását
Európai szintre emeltük. E nap szolgált a Generációk közötti párbeszéd, sport- és aktív szabadidő, aktív időskor
kérdésköreinek megvitatására. Ugyancsak e nap programjai járultak hozzá legmarkánsabban a kultúraközi
párbeszédhez elősegítéséhez, a nyelvi és kulturális sokszínűséget közvetítik.
30/07/2018 – án a téma A fejlesztés Európája Örökségünk és Jövőnk volt. Az utolsó napon sort kerítettünk a
projekt értékelésére, a további feladatok, jövő évi programok megbeszélésére. A közösen feldolgozott félelmekről,
bővített ismeretekről adtak számot polgáraink Lehetőséget biztosítottunk a polgároknak, hogy közreműködjenek
és részt vegyenek egy demokratikus és a világra nyitott Európa építésében, melyet kulturális sokszínűsége
gazdagít és fog össze – azaz fejleszti az Európai Unió polgárságát.

