EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « "The power of the European citizenship » projektet az Európai Unió
finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében
2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 570 állampolgár részvételével, akik közül 400 fő
Hegyeshalomból (Magyarország), 60 fő Ohrady-ból (Szlovákia), 60 fő Vísky-ből (Cseh Köztársaság), 50 fő
pedig Ocland-ból (Románia) érkezett.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Hegyeshalom, Magyarország volt, 09/07/2021 és 11/07/2021 között
Részletes leírás:
2021.07.09. A rendezvény ünnepélyes megnyitója és a törvényes képviselők beszéde után a résztvevő partnerek
és partnerszervezetek bemutatójára került sor. A partnerek tapasztalatokat cseréltek a támogatásokról különböző
területeken, az önkormányzat újjáélesztéséhez nyújtott támogatásról, és nem utolsó sorban kifejtették
véleményüket a kölcsönös együttműködésről. A bevezető napot az időseknek szánt témáknak szentelték.
Párbeszédes vitát folytattak az idősekkel az aktív időskor lehetőségeiről. Az este kellemes légkört teremtett a
partnerség erősítésének a kulturális programokon keresztül.
2021.07.10. A második nap az "Ép testben - ép lélek" mottóval kezdődött. Szórakoztató módon a sport világába
vezette a kicsiket. Ezt követően a résztvevő nemzetek gasztronómiáját mutatták be a helyi specialitások piaca
által. A hagyományos kézművesség és a helyi specialitások, európai témák, például a Szolidaritás és a migráció
bemutatása után egy dokumentumfilm vetítésére került sor a migránsok Európába vezető útjáról. Ez segített a
résztvevőknek megérteni a migránsok tettet. A nap központi témája a polgárok tevékenysége volt. Megbeszélték,
mi mident tehetnek a partnerek Európáért. A résztvevők tevékenysége ösztönözte a polgári elkötelezettséget. Az
önkormányzatok képviselői között viták folytak a partnerség jövőjéről, valamint a polgárokkal a polgárok
közügyekbe való bevonásáról. Az EU témái az aktuális uniós témákat is érintették. Ezen a napon fontos volt a
környezetvédelem vonatkoztatásában is, hogy aktiválják a polgárokat a hulladék szelektálására.
2021.07.11 Az utolsó nap fő témája az önkéntesség volt, többek közt a fiatalok önkéntes munkára való
ösztönzése. A projekten belül bemutatták a résztvevő partnerek nonprofit szervezeteit és elképesztő
tevékenységüket. A résztvevők megismerkedtek az önkéntessé válás lehetőségével is, valamint azzal, hogy mely
területeken lehet önzetlenül segíteni. Ezenkívül a tevékenységeket a kulturális programnak, a gasztronómiának és
a rendezvény végén a partnerek hivatalos búcsúzójának szentelték, a mihamarabbi találkozó ígéretével.

