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Testvértelepülési Találkozó 2019
Balassagyarmat városa hosszú évek óta ápolja kapcsolatait testvértelepüléseivel. Sok
eredményes találkozón vettünk részt.
Jelenleg hét testvértelepülésünk van: Szlovákiából, Németországból, Lengyelországból,
Romániából, Ukrajnából, Olaszországból.
Több sikeres partnerségi pályázatot készítettünk, nem csak mi, hanem testvértelepüléseink is, a
mi részvételünkkel. Ezeknek az együttműködési programoknak köszönhetően egyre jobban
megismertük egymás településeit és a települések régióit. A megvalósult projektek során olyan
interkulturális párbeszéd vette kezdetét, amelynek során számos jó, egyre mélyülő személyes és
közösségi emberi viszony tudott kialakulni.
A gyümölcsöző kapcsolatokat, tapasztalatokat természetes igénnyel kívánjuk a hétköznapi
életben is kamatoztatni.
Immár tíz esztendeje egy nagy volumenű pályázat révén két éven keresztül Európa számos –
köztük testvértelepüléseink – régiójában fordulhatunk meg.
2019. szeptember 19 -23. között az „Európa a polgárokért” program keretében Slovenske
Darmoty, Golianovo, Heimenkirch, Ostroleka, Dézs, Belluno, Kercaszomor és Balassagyarmat
részvételével megrendeztük a „Zöld egyetértés Európában” fejlődő és fenntartható Városok
Találkozója című projektünket.
Találkozónkon városunk megismertette testvértelepüléseivel azokat a sikeres projekteket,
pályázatokat, zöldfejlesztéseket, infrastruktúrafejlesztéseket, amelyeket egy fenntartható rendszer
működése érdekében valósított meg.
Bemutattuk azon intézményeinket, amelyeket a megújuló energiahasználat keretében
korszerű eszközökkel szereltük fel. Meglátogattuk ezeket az épületeket, és azon területeket is,
ahol jelentős zöld területi fejlesztéseket végeztünk és fogunk elvégezni: megújuló óvodák,
sportlétesítmények, uszoda, utcai tornapálya, futópark, sportcentrum, napelempark. Autómentes
övezet, sétálóutca-program - Zelenka István Emlék Futóverseny. „Zöld Csiga“ Balassagyarmat
zöldterületeinek megújítása projekt, Nyírjesi közösségi látogatóközpont beruházás bemutatása,
Füvészkert és Vadaspark látogatás.
A városi fejlesztések megtekintése mellett időt szántunk kultúránk megismertetésére,
tágabb környezetünk, és az ott megvalósult jó gyakorlatok bemutatására is.
Minden delegációnak voltak helyi szakértő-, illetve aktivista tagjai. Az ő közvetítésükkel
jutottak el a jó példák a találkozó helyi és nemzetközi résztvevőihez, hiszen találkozónkon,
többszöri beszélgetések, egyeztetések, bemutatók során a testvértelepülések is bemutatták hasonló
programjaikat, tapasztalataikat. Ezen programok legtöbbjét ők is az Európai Unió pályázatai
keretében valósították meg.
Hogyan válhat Európa zöldebbé és fenntarthatóbbá? Hogyan teljesítsük a célkitűzéseket?
Ezekről a kérdésekről gondolkodtunk közösen.
Találkozónk jó hangulatban sikeresen zajlott, tovább erősítettük kapcsolatainkat.
A szakmai programok lehetőséget nyújtottak a fejlesztési politikák megvitatására és arra, hogy a
széles közönség is tájékoztatást kapjon a fenntartható fejlődésről és a kapcsolódó
környezetvédelmi kérdésekről.
Bízunk benne, hogy ez a kölcsönös nyitottság további jól működő kapcsolatokhoz és
tapasztalatokhoz vezet.
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1. Téma: Hogyan válhat Európa zöldebbé fenntarthatóbbá!
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A Testvértelepülési tapasztalatcsere és partnerségi találkozó nyitónapjára érkezett
vendégek a bemutatkozás és ismerkedés után a nap témájának gondolatát járták
körül a saját tapasztalataik alapján. A delegációk bemutatták településük sikeres
projektjeit és fejlesztési céljaikról is tájékoztatták a jelenlévőke.
A beszélgetés és eszmecsere az önfenntartó település, a környezeti fenntarthatóság,
a fejlődés, és a megújuló energia használatáról szólt.

2.Téma: Fenntartható településfejlesztés és tanulmányi kirándulás:
Ezen a napon a testvértelepülések képviselői tanulmányi
kiránduláson vettek részt Szécsény-Ipolytarnóc és Füleken.
Szécsényben az Európa Uniós pályázati támogatásból
megvalósult városbelsőt tekintették meg.
Ebéd után – ahol helyi specialitásokat kóstolhattak – az Európa
Diplomás Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi
Területre utaztak, amely Magyarország Zöld csodájának
egyike. Itt találták meg a világ egyik legnagyobb
megkövesedett fenyőféléjét, levéllenyomatokat, a gerincesek
között orrszarvúak, medvekutya, őz- és szarvasfélék,
madarak iszapba kövült nyomait, illetve mai hüllőkre és
kétéltűekre emlékeztető lények maradványait. A környezet
megóvása érdekében a működtetők komoly fejlesztéseket
végeztek: a nyomtatott prospektusok, tájékoztatók nagy
részét kiválthatja a mobil alkalmazás, a műanyag reklámtáska
helyett, kizárólag papír- és vászontáskát lehet vásárolni az
ajándékoknak. Látogatóközpontban már működnek a napelemek a használati melegvíz
érdekében. Az Ősmaradványok Látogatóközpontban pedig geotermikus fűtési rendszer
biztosítja a meleget a téli időszakban.
A Füleki vár kiállításain a település és környékének, és a
törökök ellen vívott harcok történelmével ismerkedhettek
meg.
A kirándulás után visszatértünk Balassagyarmatra és a
vacsorán
találkozhattak,
ismerkedhettek
a
város
önkormányzatának
képviselőivel,
az
intézmények
vezetőivel, dolgozóival.
A vacsora végeztével a
város főterén folytatódott a program, ahol koncertek várták
a vendégeket és a városlakókat, akiknek bemutatták a
megjelent testvértelepülés delegációkat.
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3.Téma: Biodiverzitás Természet és biológiai sokféleség:
Szombat délelőttjén a meghívó város Balassagyarmat
mutatta be vendégeinek az elmúlt egy-két év
fejlesztéseit, melyek jelentős része az Európa Uniós
pályázati támogatás keretében valósultak meg. A
városházán tartott ismertető után az ott bemutatott
intézményi fejlesztéseket látogatták meg a vendégek:
megújuló
óvodák,
sportlétesítmények, uszoda, utcai tornapálya, futópark,
napelempark, fiataloknak fecskelakások.
Ebéd után az autómentes övezet, sétáló utca program
Zelenka István Emlék Futóverseny indulásán vettek
részt. Ezt követően a
Városházán Csach Gábor alpolgármester a „Zöld
Csiga” Balassagyarmat zöldfelületeinek megújítása
projekt, valamint a Nyírjesi üdülőövezet közösségi
látogató központ fejlesztését mutatta be.
Az ismertető után a
város melletti Fűvészkert és Vadasparkba látogattak.
A délután hátralévő idejében a történelmi
Vármegyeháza épületében megrendezésre kerülő
Balassagyarmat Barátainak Találkozóján vettek részt,
ahol a megjelent közönségnek sikeres bemutatót
tartottak településeikről.
A találkozót követő állófogadás a város lakóival való kötetlen ismerkedésről is szólt.

A napot könnyűzenei koncert zárta a Művelődési Központban.
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6. Téma: Zöld egyetértés az Európai Unióban.
Párbeszéd és tapasztalatcsere közös problémák, közös
célok, együttműködési lehetőségek.
Hagyománytisztelet és modern fejlesztés a Szentendrei
Skanzenben. Szakmai Kirándulás
A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum alapfeladata
a népi építészet és
lakáskultúra kutatása,
tárgyi és szellemi
emlékeinek gyűjtése a magyar nyelvterületen, ezen örökség
őrzése, illetve a gyűjtemény anyagának sokoldalú
közzététele, a széleskörű hozzáférés biztosítása. A közel 60
hektáros természetvédelmi területen fekvő skanzenben
jelenleg 8 látogatható tájegység található.2018-ban elindult
a SkanzenBlog A rendszeres tartalmakkal nem csak a
szakmai közönség igényeinek kielégítését célozza meg, hanem a szélesebb közönség számára is
szeretné közelebb hozni az olyan témákat, mint a
muzeológia, múzeumpedagógia, néprajzkutatás, néprajzi
gyűjtés, skanzen-típusú múzeumok, kiállításrendezés és sok
más.
Visegrád
A város a magyar és az európai történelem egyik kiemelkedő
helye. A híres Királyi Palota az Európai Kulturális Örökség
címet viseli. A várost övező csodás erdőség az egyik
legszebb hazai nemzeti park része. Visegrád az élő középkor
városa, melyet a múlt és a természet szerves együttélése tesz Magyarország nemzeti történelmi
emlékhelyévé a Dunakanyarban.
A Zsitvay Tiborról elnevezett Zsitvay-kilátó 1933-ban
épült a 378 méter magas Nagyvillám tetejére. A kilátót
2005-ben műemlékké nyilvánították. A Magyar Turista
Szövetség fennállásának 20. évfordulójára épített torony
tetejéről körpanoráma nyílik a Dunakanyarra, a Börzsönyre
és a Visegrádi-hegységre. Tiszta időben Budapestet és 100
kilométeres környezetét is belátni.
7. Téma: A Testvértelepülési Találkozó zárása:

A Városháza dísztermében: Zöld egyetértés Európában “Fejlődő és Fenntartható városok
találkozójának záróünnepsége, tapasztalatok összegzése.
Küldöttségek búcsúztatása, hazautazás.
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