EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A „Nemzetek közötti párbeszéd az EU demokratikus értékeinek
védelméért” projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében
2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozót 226 állampolgár részvételével, akik közül 63 fő Királyhelmec (Szlovákia), 63 fő
Kézdivásárhely (Románia), 26 fő Hildburghausen (Németország), 74 fő Kisvárda (Magyarország) lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Kisvárda, Magyarország volt, 2016. szeptember 8-a és 2016 szeptember 11-e
között.
Részletes leírás:
2016.09.08.
Az első nap témái: a Közös Európai Értékek és az EU közösségformáló szerepe.
Leleszi Tibor, Kisvárda város polgármestere előadást tartott a határokon átívelő kapcsolatok ápolásáról és annak
fontosságáról, az EU közösségformáló szerepéről. Vacsorával egybekötött kötetlen „ismerkedős est” –en a résztvevőknek
lehetőségük nyílt a nyelvi akadályok leküzdésére és informális kapcsolatok teremtésére.
2016.09.09.
A második nap témái: az EU kulturális sokszínűsége, az Önkéntesség és a rászorulók iránti szolidaritás.
„A mi városunk” nevet viselő work-shopon mutatkozott be valamennyi település, melyben az egyes városok kultúráját,
természeti és épített kincseit, gazdaságát lehetett megismerni. Az előadás nyomán bővült a résztvevők Európai Unióval
kapcsolatos ismeretanyaga,és betekintést nyerhettek az érintett települések testvérvárosi kapcsolatainak eddigi történetébe.
Ezt követően az „Európa jövője- a jövő Európája. Önkéntesség egy jobb világért” című work-shopon Dr. Papp Tibor görög
katolikus parókus tartott előadást. Az első részben megtudhattuk, hogy a kereszténységnek mekkora jelentősége van az
Európai kultúrkör kialakulásában. Ezután Európa egyik legaktuálisabb témájával, a migrációval ismerkedhettünk meg az
egyház tanításából kiindulva. Itt kapcsolódtunk az önkéntesség és a rászorulók iránti szolidaritás témájához: a Karitász rövid
történelme után, városunk helyi Karitász csoportja tevékenységéről, aktivitásairól, lehetőségeiről láthattunk beszámolót.
Ezt követően a delegáció tagjai kiránduláson vettek részt és megismerkedhettek a környék nevezetességeivel: Túristvándi,
Szatmárcseke, Tarpa.
A külföldi fellépő csoportok, valamint helyi és külföldi diákok ellátogathattak a Nyíregyházi Állatkertbe, amelyik a
leglátogatottabb vidéki állatkert és 2015-ben megkapta az Európa legjobb állatkertje címet.
Este éjszakai fürdőzésen szórakoztak a résztvevők.
2016.09.10.
A harmadik nap témái: A kulturális és szociális sokszínűség elfogadása, Demokratikus értékek az EU-ban,
Demokratikus Jogok és Kötelezettségek az EU-ban.
Az EU-val kapcsolatos ismeretek bővítése érdekében előadás hangzott el „Az Európai Unió értékei, jövője, az EU hatása a
társadalomra” címmel, melynek keretében vendégeink megtekintették Kisvárda valamennyi, eddig megvalósult EU-s
projektjének eredményeit. A városvezetők közötti hivatalos megbeszélés eredményeképpen szorosabbá vált az
együttműködés, melynek nyomán újabb eredményes, az európai értékeket népszerűsítő nemzetközi projekteket
generálhatunk.
Egész napos program keretében a résztvevők saját nemzetükre jellemző ételekkel, italokkal és ajándékokkal várták a helyi-és
környékbeli lakosokat. Kulturális csoportjaik a várszínpadon tánccal, énekkel, zenével szórakoztatták a közönséget. Néptánc
műsorral készült a Dombrádi Rétközi Hagyományőrző Csűrdöngölő Egyesület. A helyi fellépő csoportok mellett képviseltette
magát a hildburghauseni fúvószenekar, a munkácsi „Brevisz” énekegyüttes, a királyhelmeci Árvalányhaj énekes csoport, a
kézdivásárhelyi Harmatfű néptánccsoport és a királyhelmeci színjátszó csoport. A programot Musical-Operett Est zárta
budapesti vendég művészek közreműködésével.
2016.09.11.
A negyedik nap témája: Az elmúlt négy nap értékelése, a rendezvény ünnepélyes zárása.
Szeptember 11-én, vasárnap 4 napos rendezvény ünnepélyes zárása következett. A résztvevők értékelő kérdőívet töltöttek ki,
amelyben visszajelzést adtak az őket a 4 nap alatt ért benyomásokról, tapasztalatokról. Ezt követően pedig megköszönve
mindenkinek a részvételt, a delegációk hazautazására került sor.

