EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « X. HERENCSÉNYI BUCSU Tradició és tapasztalatcsere Találkozó - a testvértelepülési szerződés aláírásának 5. évfordulóján»
projektet az Európai Unió finanszírozta az „Európa a polgárokért” program keretében

Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan
„Testvérvárosok polgárainak találkozói”
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 240 állampolgár részvételével, akik közül 40 Szaflary (PL – Lengyelország), 40 Podivin
(CZ – Csehország), 40 ČEBOVCE és 40 Kalonda (SK - Szlovákia), 40 Dózsa György Magyar Kultúregyesület – Harastin (HR –
Horvátország), 40 Szilágynagyfalu (Nușfalău) (RO - Románia) lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne HERENCSÉNY (HU - Magyarország) volt, 03/07/2014 és 07/07/2014 között
Részletes leírás:
03/07/2014-án, a „20 éves az európai polgár” - Toleráns és elkötelezett európai polgárság napján” Sor került egy kerekasztal
beszélgetésre, melyen vitát nyitottunk arról, mit jelent számunkra az uniós polgárság, és milyen Európát szeretnénk 2020-ban. A meglévő
és új testvértelepülésekről 40 fős delegációk kaptak meghívást, míg Herencsény község 500 fővel képviseltette magát. Egy ilyen széleskörű
találkozás feltétlenül javította a toleranciát és a kölcsönös megértést európai országok polgárai között. Elősegítette a nyelvi és kulturális
sokszínűséget, mindezzel hozzájárultunk a kultúraközi párbeszédhez.
04/07/2014-én a „Fejlesztések EU forrásból” volt a témája a „Szakmai nap és konferencia” elnevezésű programnak. A konferencia
eredményeként a találkozó résztvevői megvitatták az Unió kínálta fejlesztési lehetőségeket, kölcsönös tapasztalat és gondolatcserén
keresztül gazdagították egymás elképzeléseit a közösség és integráció kérdéseiben. A megvalósuló projektek bemutatása példát szolgáltat
az európai források hasznos, céltudatos felhasználására és az integráció pozitív aspektusba helyezésére. E nap szolgált az értékek,
demokratikus élet és az intézményekkel kapcsolatos kérdések megvitatására.
05/07/2014-én, az „Herencsényi Palóc Búcsú - Önkéntes konzultáció - VITA FÓRUM” témája a szemléletváltozás és az európai
döntéshozók részére való eredménybemutatás úgy a helyi intézmények szintjén, mint európai szinten, a civil kezdeményezések erősítése
volt. A falu legfontosabb ünnepe, kiváló lehetőséget nyújtott a magyar és helyi kultúra megismerésére és megfelelő keretet adott a
testvértelepülések bemutatkozásának. Az eseményre a térség Európai Parlamenti-, országgyűlési képviselője, közéleti szereplők és a
pályázatot kezelő szervezetek munkatársai is meghívást kaptak. A résztvevő országok (Szlovákia, Csehország, és Lengyelország valamint
Románia, Horvátország, és Magyarország) nagyon hasonló európai múltra tekintenek vissza értve ezalatt az UNIÓ-ban eltöltött viszonylag
rövid időszakot, az európai integrációval elnyert szabadság, biztonság és a jogérvényesülés újdonságát az itt élő polgárok számára.
Találkozónkon ennek megfelelően kiemelt célként kezeltük a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás kialakítását,
megerősítését. Ugyanakkor a kelet-közép európai térség települései rendelkeznek olyan tapasztalatokkal, melyek globális képet
biztosítanak a nyugati tagállamok polgárai számára. Ennek közös közvetítését is célul tűztük ki.
06/07/2014-án, a „Nemzetközi” Falunap és Fórum a 2014-es Európai Parlamenti választásokról, polgári jogokról” témája és a nap
legfontosabb eredménye a fogadó település és a meghívottak bemutatása, hagyományőrzőinek bemutatkozása volt. A különböző kultúrák
megismerése a népi iparművészeten, kiállításokon, folklór műsoron keresztül történt. Helyi életvitel, vendégeink hétköznapi
hagyományainak, kultúrájának megismerése kötetlen programokon zajlott. Népi gasztronómia, hagyományos ételek-italok bemutatója,
kóstolója színesítette az események sorát.
Ez a nap nemcsak kellemes eredményekben és programokban gazdag nap volt, de hathatósan támogatta az európai érzés elsajátítását,
elmélyítését a polgárok köreiben.
07/07/2014-én, a „Testvértelepülési napon” testvértelepülési kapcsolatok eredményeinek értékelésére, eszmecserére került sor.
Olyan kérdésekre találtuk meg a választ, mint:
o Az érintett települések milyen eszközökkel birkózhatnak meg az integráció által rájuk rótt feladatokkal?
o Hogyan tudjuk a hagyományőrzést össze egyeztetni a közös gondolkodással Európa jövőjéről?
A vidék kínálta lehetőségek megvitatása, a lehetőségek spektrumának szélesítésére tett javaslatok kidolgozása szintén a nap témája volt.
A rendezvény eredményeként kiszélesedett a községek testvértelepülési kapcsolatrendszere. A találkozó lehetővé tette a résztvevő
polgárok számára, hogy egészen betölthessék szerepüket az EU demokratikus életében. Lehetőséget biztosított a polgároknak, hogy
közreműködjenek és részt vegyenek egy demokratikus és világra nyitott Európa építésében, melyet kulturális sokszínűsége gazdagít és fog
össze – így fejlesztve az Európai Unió polgárságát.

