EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A TESTVÉRTELEPÜLÉSI TALÁLKOZÓ A KISEBBSÉGI CSOPORTOK
TÁMOGATÁSÁNAK JEGYÉBEN c. 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 1525 állampolgár részvételével, akik közül 50 Varsány település
(Magyarország), 15 Kolozsvár (Cluj-Napoca) város (Románia) 30 Seč város (Csehország), 45 Karancslapújtő
település (Magyarország), 25 Sedziejowice település (Lengyelország), 15 Székelyudvarhely (Odorheiu
Secuiesc) város (Románia), 45 Apc település (Magyarország), valamint 1300 Ragyolc település (Szlovákia)
lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Ragyolc/Radzovce település (Szlovákia) volt, 2018/10/12 és
2018/10/14 között.
Részletes leírás:
2018/10/12-én a téma az uniós folyamatok és a fejlődési irányok volt.
A vendégek a délutáni órákban érkeztek Ragyolcra, ahol a szervezőgárda a település polgármesterével az élen
hagyományos palóc ételekkel fogadta őket. A partnerségbe újonnan bekapcsolódott küldöttségek, szervezetek,
intézmények, egyesületek bemutatkozását követően a részt vevők a nemrégiben felújított losonci (Lučenec)
zsinagógát látogatták meg, ahol történelmi és kulturális megemlékezésre került sor. A megemlékezéssel
elsősorban a béke fenntartásának fontosságára, mint uniós alapértékre hívtuk fel a figyelmet. Az előadó kiemelte,
hogy az Európai Unió abból a célból jött létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok közötti véres
háborúknak, amelyek közül a legrettenetesebb a második világháború volt. Visszatérve Ragyolcra az uniós
döntéshozatali folyamatokat és fejlődési irányokat bemutató előadásra került sor, amit élénk eszmecsere követett.
Az előadás hozzájárult az európai polgárság fogalmának jobb megértéséhez és a vita során az EB munkatársa
vezetésével az egyes nemzeti vélemények és polgári elvárások közeledtek egymáshoz. A vacsorát követően a
helyi és térségi kulturális örökség bemutatásával folytatódott a rendezvény.
2018/10/13-án a téma a kultúrák közötti párbeszéd volt
A második programnap a kulturális sokszínűség jegyében zajlott. A reggeli után a testvértelepüléseket bemutató
fotókiállítás megnyitójára került sor. A kiállítás egész nap megtekinthető volt és nagy érdeklődésnek örvendett. A
pályázat befejezése után a fotók vándorkiállítás formájában kerülnek bemutatásra a projekt partnereknél, hogy az
otthonmaradottak is részesüljenek a pályázat eredményeiben. A délelőtti program hagyományos disznóvágással
folytatódott, ahol az egyes delegációk bemutatták az ehhez kapcsolódó hagyományaikat, elkészítették
tradicionális ételeiket. Párhuzamosan a kulturális csoportok vezetői és az érdeklődők workshopon vettek részt,
ahol közösen keresték a kulturális hagyaték bemutatásának leghatékonyabb formáit és eszközeit. A kulturális
seregszemlére „Örökségünk: múlt és a jövő találkozása” az ebéd után került sor, ahol bemutatkoztak a partnerek
hagyományos és modern művészeti előadói. Az esti program táncházzal végződött.
A2018/10/14 a téma a kisebbségek helyzete és szerepe volt.
A délelőtt folyamán elsősorban a kisebbségek helyzete és szerepe került előtérbe. A részt vevők eszmecserét
folytattak ebben a témában. Ezt követően jó gyakorlatként a helyiek bemutatták a romák felzárkóztatását célzó
programjukat. A projekt partnerek bemutatták településük épített, természeti, műszaki, régészeti és
„megfoghatatlan” kulturális örökségeit, különös figyelemmel a kisebbségek által létrehozott értékek ábrázolására.
A háromnapos programsorozat ebéd után a pályázat értékelésével a további együttműködési irányvonal
meghatározásával zárult.

