EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
Az «Európa Világa» projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozót 1280 állampolgár részvételével, akik közül 60 fő Kyjovske Slovacko v pohybu,
Kyjov, város (Csehország), 60 fő Destinacija Menedzment Organizacija Kanjiza-DMO-Kanjiza Kanjiza (Magyarkanizsa) város
(Szerbia), 60 fő POGANY HAVAS KISTERSEGI TARSULAS - ASOCIATIA MICROREGIONALA POGANY-HAVAS,
Csíkszereda település (Románia) és 1100 fő Alfa Public, Szlovákia lakosai.
A találkozó helyszíne Kamocsa község, Szlovákia volt, 2017/8/3 és 2017/8/6 között.
Részletes leírás:
2017/8/3-án a rendezvény központi témája volt Európával az euro-szkepticizmus ellen. A vendégek a koradélutáni órákban
érkeztek Romániából, Szerbiából és Csehországból. Miután elfoglalták a szálláshelyeiket egy rövid ismerkedésre került sor és
a közös ebédre. 15.00 órától több programpontban vettek részt, nem csupán a külföldi vendégek, de a településről és a
környékéről érkezők is. Napirendre kerültek az olyan témák, mint az: Euro-szkepticizmus, az Európai Unióhoz való
csatlakozás és annak közvetett előnyei és a korábbiakban lebonyolított civil pályázati sikerekről szóló beszámolók. A
diszkussziók, párbeszédek, eszmecserék bárki számára elérhetőek voltak. Az esti órákat az ismerkedés és a barátságok
kiépítésének lehetőségei foglalták el, mely egy művészeti kiállítással zárult.
2017/8/4-én a téma a Nemzetek közötti szolidaritás - volt. A délelőtti órákban a nemzetközi és a régióból érkező civil szféra
képviselői, valamint Komoča község önkormányzata mutatkozott be. A program lehetőséget adott arra, hogy jobban
megismerjék a közösségekben zajló prioritásokat és terveket. A koradélutáni óráktól az SzRKE Diakóniai Központ tartott több
előadást, és beszélgetést kezdeményezett a szolidaritás, az önkéntesség, az önzetlen segítségnyújtás témájában. Az
eszmecserébe a civil szervezetek is bekapcsolódtak, hiszen ezek a prioritások ugyanúgy jelen vannak a szervezetek
napirendi pontjaiban is. Az Európai Unióról szóló ismeretekről, újdonságokról, újabb programokról az Europe Direct
tájékoztatott, aki a beszélgetések, szakmai tájékoztatók mellett a fiatalok számára is biztosított programokat, az interaktív
foglalkozásokon belül. A nap folyamán játékos kvízek, gyerekprogramok zajlottak, melyek egészen a fiatal korosztálytól az
idősekig mindenkit vonzottak. A barátságok elmélyülését a kora esti Nemzetközi táncmulatság, a Pósfa zenekar kíséretében –
segítette. A táncos est színes repertoárban – zenében és néphagyományőrző ruházatban – mutatta be a régió folklór elemeit.
2017/8/5-én a téma: A tolerancia és a kultúrák találkozásának napja - jegyében zajlott. A gasztronómiai versenyt, mely
különböző tájak, kultúrák gasztronómiai szokásait elevenítette fel, az egész nap során tartó kézműves vásár és kézműves
termékek készítése egészítette ki. A Gastrokids elnevezésű gyerekprogramok és a nyelviskolából érkező nyelvtanárok által
koordinált nyelvtanulási lehetőségek vidám kikapcsolódást biztosítottak a generációknak. A kora délutáni órákban egy eléggé
fajsúlyos téma került napirendre, mely nem más volt, mint az európai ember mindennapjaiban felmerülő migráns téma. A
jelenlévők egy történész segítségével kerültek közelebb a témához és próbálták megérteni ezt az Európa szerte megoldásra
váró jelenséget. Terítékre kerültek Szlovákia, pontosabban a szűkebb régió, az itt élő magyarság, valamint külföldön élő
szlovák állampolgárok elbeszélései is. A témához kapcsolódóan egy beszélgetést is indítványoztak, valamint filmvetítésre is
sor került. A kissé érzékenyebb és komolyabb hangvitelű témapontokat egy könnyed hagyományőrző programsorozat zárta,
melynek keretében több, a régióban ismert néptánccsoportok és népi együttesek mutatkoztak be, akik hűen őrzik a
fennmaradó néphagyományokat.
2017/8/6-án a téma: a Barátságok megerősítésének napja volt. A vendégek számára a szervezők egy kirándulást szerveztek,
Komoča községtől nem messze található Kolárovo városába, ahol megtekinthették a város kulturális és természeti vonzerőit.
A közös ebédet követően a rendezvény kiértékelésére és a búcsúzásra került sor.

