
 

 

 

A « Testvéri összefogás Európa jövőjéért- kultúra közi párbeszéd egy 
élhető, demokratikus Európáért” projektet az Európai Unió finanszírozta 

az  
„Európa a polgárokért” program keretében  

 

 

2. ág, .1 "Testvérváros-program" intézkedés 
 
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 180 állampolgár részvételével, akik közül 95 fő 
BALASSAGYARMAT, Nógrádmarcal  és Önkormányzatok Mátrai Szövetsége (HU), 30 fő Vlachovice (CZ), 15 fő 
Grad Vrlika (HR), 5 fő Kamez (AL), 20 fő DABROWA TARNOWSKA (PL)  és 15 fő  HEIMENKIRCH (GE) lakosai. 
 
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Slovenske Darmoty - Szlovákia SK volt, 12/08/2021 és 16/08/2019 
között. 
 
Részletes leírás: 
 
12/08/2021 – én a téma: Társadalmi és politikai kohézió- az egyenlőtlenségek felszámolására, Európa jövőjének építése - 
Közös testületi ülés, 10. évfordulós (Érsekvadkert, Patvarc), valamint új testvértelepülési megállapodás aláírása. 
Magyarországról Balassagyarmat, Érsekvadkert, Iliny és Nógrádmarcal valamint a Mátrai Szövetség települései, Vlachovice 
(CZ), Vrlika(HR), Rucar(RO), San Nicola la Strada és Casapulla(IT), Heimenkirch (DE) valamint Kamez (ALB) küldöttsége 
érkezett a találkozóra. Vitafórum: társadalmi és politikai integrációról, döntéshozatal és a polgárok közötti kapcsolat 
közvetlenebbé tétele érdekében. Ünnepi vacsora és kistermelők helyi termékbemutatója 
 
13/08/2021 – án a téma: Kulturális párbeszéddel Európai értékek védelméért: Kulturális Örökségünk védelme, önkéntesek és 
EU források felhasználásával. A delegáció képviselői tanulmányutat tettek a térség EU forrásokból, önkéntes munkával, illetve 
magán és állami forrásokból megújult épített örökségeihez. Bemutatásra kerültek a polgárok aktív közreműködésének jó 
példái. Kulturális Örökség Európában – tapasztalatcsere program és a régió személységeivel folytatott kerekasztal 
beszélgetések alkalmával (különböző helyszíneken) ismertük meg a testvértelepüléseink eredményeit, gondolatait éppúgy, 
mint az Európai alapértékeket, az Alapjogi Charta vívmányait.  
 
14/08/2021 - én a téma: A polgárok napja - Nemzetközi Falunap a Szolidáris, Együttműködő Európa – Kulturális elfogadás-
kulturális párbeszéd jegyében. A nap célja a kultúrák közötti párbeszéd elmélyítése, közös múlttal rendelkező és eltérő 
hagyományú országot képviselő településsel a kapcsolatrendszerünk bővítése, a polgárok közötti határok lebontása, Kelet-
nyugati párbeszéd és megértés a közös Európai jövő megalapozására volt. A nap színes programja: Balassagyarmaton 

Elektromos gokartpálya, míg Szlovákgyarmaton új park avatás, Amerikai Pick Up járművek kiállítása, 2021 Falunapi program, 
tüzijáték, Európai utcabál reggelig. 
 
15/08/2021 - án a téma: Polgári és demokratikus részvétel a közéletben – fiatal, sokszínű és zöld Európa. Az egész napos 
szakmai programon a legfiatalabb generációk vezetésével dolgoztuk fel az Európai Unió 70 évének történetét a Schuman-i 
nyilatkozat, Németország újraegyesítése, az Alapjogi Charta kidolgozása (és részbeni) elfogadása témaköreit. Az EP 
választások fiatalok körében történő aktivizálódására építünk. Kiemelt témák:A zöldebb Európáért megtett kormányzati 
intézkedések - fiatalok elvárásai az élhető 2050-ért! és az átlátható és demokratikus közélet – béke és általános jólét 
konfliktusa. 
 
16/08/2021 – én a téma: Európai jövőépítés a mindennapokban. Fejlesztési lehetőségek és jogállamisági alapelvek. 2021-
2027 lehetőségek és demokrácia. Európa jövőjét meghatározó 7 éves költségvetési időszak elvárásait szakértők 
közreműködésével tekintettük át. Milyen Európát szeretnénk? kérdésre kerestük a választ. Elképzeléseinket finanszírozó 
források igénybevétele, transzparencia, demokratikus játékszabályok a mindennapokban, országainkban. A program 
zárásaként a delegáció vezetők értékelték az 5 napos program eredményeit, ajánlásokat tettek a következő évi program 
feldolgozandó témáira, az aktív európai polgárság népszerűsítésére. 
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