EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « SZOLIDARITÁSON ALAPULÓ DEMOKRATIKUS EURÓPA 2018”
projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében
2. ág, .1 "Testvérváros-program" intézkedés
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 200 állampolgár részvételével, akik közül 75 fő Érsekvadkert,
Nógrádmarcal és Önkormányzatok Mátrai Szövetsége (HU), 20 fő Rucar (RO), 30 fő Cesa, Casapulla és SAN
NICOLA LA STRADA (IT),20 fő Vlachovice (CZ), 15 fő Grad Vrlika (HR), 10 fő Kamez (AL), 20 fő DABROWA
TARNOWSKA (PL) és 10 fő HEIMENKIRCH (GE) lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Slovenske Darmoty - Szlovákia SK volt, 02/08/2018 és 06/08/2018
között.
Részletes leírás:
02/08/2018 – án a téma: Európai együttműködés napja – Szolidáris és demokratikus Európa: Vendégek érkezése,
megismerkedés, közös testületi ülés, évfordulós, valamint új testvértelepülési megállapodások előkészítése. A szomszédos
Magyarországról Érsekvadkert és Nógrádmarcal valamint a Mátrai Szövetség települései, Vlachovice (CZ), Vrlika(HR),
Rucar(RO), Dabrowa Tarnowska (PL) San Nicola la Strada, Cesa és Casapulla(IT), Heimenkirch (DE) valamint Kamez (ALB)
küldöttsége érkezett a találkozóra. Vitafórum indult az Európai együttműködés és szolidaritás szükségességéről. Egy olyan
település várta partnereit, ahol 50 évvel ezelőtt keltek át a „baráti segítségnyújtás” jegyében a Prágai Tavasz-t leverő katonai
erők.
03/08/2018 – án a téma: Szabadság és a szolidaritás, Kulturális Örökségünk védelme, Látogatás az „1968-os Prágai Tavasz”
emlékhelyeire, a térség Világörökségi helyszínére. Besztercebánya megye az elmúlt évben EU szkeptikus vezetését leváltva,
Európa párti vezetést választott. Delegációnkat fogadta a megye vezetése, bemutatták Európai szolidaritáson alapuló
programokat, elképzeléseket, polgári konzultációk eredményeit. Ellátogattunk a térség Világörökségi helyszínére,
Selmecbányára, megismerkedtünk a térség épített örökségével, kulturális értékeivel, a gasztronómia, a népművészet
területein. Különböző nézőpontok alapján szakmai vitát tartottunk 1968-as eseményekről.
04/08/2018 - én a téma: Demokratikus vagy totalitárius Európa? – Nemzetközi Falunap a Szolidáris, Együttműködő Európa –
Kulturális elfogadás-kulturális párbeszéd jegyében. Vitát kezdeményeztünk a szocialista tábor 50 évvel ezelőtti
„partnerségéről” és az EU biztosította demokratikus vitákról, megoldásokról.
A nap fontos eseménye a kultúrák közötti párbeszéd elmélyítése, közös múlttal rendelkező és eltérő hagyományú országot
képviselő településsel a kapcsolatrendszerünk bővítése. Félelmeink közös feltárásán, egymás kulturális és művészeti
értékeinek bemutatásán keresztül a polgárok közötti „határok lebontása”, az ismeret hiányból adódó szkepticizmus feloldása
is megvalósult.
04/08/2018 - én a téma: Szolidáris Európát építünk: Nemzetközi ifjúsági konferencia Európa jövőjéről szóló vita és konzultáció
a 2019-es EP választások jegyében. A Római szerződés hatályba lépése és az Európai Parlament alakuló Közgyűlésének 60
évfordulójához kapcsolódva rendeztük meg napunkat a demokratikus értékeink számbavételével. A fiatalokat az EU működés
kérdésköreivel, a részvételi demokráciával, európai polgári kezdeményezésekkel, konzultációs fórumokkal ismertettük meg,
az őket foglalkoztató kérdések feldolgozásával. Cél, hogy a 2019-es Európai Parlamenti választásokon jelentős részvételt
érjünk el Európa jövőjét építő fiatal generációból!
06/08/2018 – án a téma: „Szolidáris és Demokratikus Európa” - vitafórum zárása, Európa jövőjéről szóló vitajavaslat
megfogalmazása, programértékelés. A delegáció képviselői értékelték az EU jövőjével, kapcsolatos demokratikus vitát.
Demokratizálódás-szolidaritás valamint válsághelyeztek kezelése fő témakörökben. Az Európai Uniós tagság véleményezése
a csatlakozók és a „befogadók” és a „külső szemlélők” szemszögéből. A program zárásaként a delegáció vezetők értékelték
az 5 napos program eredményeit, ajánlásokat tettek a következő évi programok helyszíneire, időpontjaira, feldolgozandó
témáira. Európa jövőjéről szóló vitajavaslatot tettek.

