Európa a
polgárokért
Az Európai Unió jövője a közép- és kelet-európai városokban
megjelenő új prioritások összefüggésében projektet az Európai Unió
finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

Érvényben a 2.1 "Intézkedések a partnervárosok kapcsolatépítése érdekében "
Részvétel: a pályázat 4235 polgár találkozását tette lehetővé, ebből 143 Magyarországról, Isaszeg és Barcs városokból, 70
Lengyelországból Jablonka községből, 4022 Szlovákiából, Trstenáról és a Lévai járásbeli Zselízről származott.

Helyszín és időpont: a találkozó Zselízen (Szlovákia) valósul meg 2021. 06. 25-től 2021. 06. 27-ig.

Rövid leírás:
A projektrendezvényt megelőzte az online kérdőívek kidolgozása Az EU és az EP új prioritásai témában.
A kérdőíveket a partnervárosok középiskoláiba küldték el (Magyarország – Isaszeg (47), Barcs (70),
Lengyelország – Jablonka (70); Szlovákia – Trstená (72), Zselíz (76)), ebből összesen 335 esetben érkezett
visszajelzé.
Pénteken, 2021. 06. 25-én az Európa a polgárokért: Az Európai Unió jövője a közép- és kelet-európai városokban
megjelenő új prioritások összefüggésében pályázat a kérdőív eredményeinek bemutatásával kezdődött, amelyhez
az EU és az EP új prioritásairól, beleértve a COVID-19 elleni intézkedésekről a diákokkal folytatott vital
kapcsolódott. A workshop a művelődési otthonban folytatódott, ahol Juhász András, Zselíz polgármestere nyitotta
meg a rendezvényt. A résztvevők közt volt Robert Hajšel EP-képviselő, a zselízi származású Wurster Karla, az
SZK olaszországi nagykövete, Szabó Zsuzsanna, a komáromi EUROPE DIRECT tájékoztató központ menedzsere
és a helyi gimnázium diákjai. A workshop résztvevői, főleg a külföldi vendégek és a helyi szervezetek képviselői
közös ebéden vettek részt, ahol tovább tárgyalták az EU prioritásainak témáját, az EP működési elvét, a
törvényalkotás menetét, valamint hogy az EU polgárai miként befolyásolhatják ezt, és hogyan lehetne erősíteni a
fiatalok hangját európai szinten.
Délután a városi hivatal előtt felvonták a partnervárosok és –államok zászlait, a küldöttségeket a helyi Kincső
néptánccsoport köszöntötte a helyi tánc- és zenetörténet bemutatásával.
Az esti órákban a főtéren folytatódott a műsor, ahol 2 magyarországi zenekar – a Tunyogi Péter Emlékzenekar és
a Republic – lépett fel.
A partnervárosok küldöttségei, a helyi önkormányzati képviselők és városvezetők, valamint a helyi civil
szervezetek képviselőik közös networking-vacsorán vettek részt, ahol a lehetséges együttműködésről, a partneri
viszonyok fejlesztéséről beszélgettek, emellett nem formális beszélgetések is folytak, amelyek során a résztvevők
jobban megismerték egymást. Ezzel a kulturális és társadalmi cserekapcsolatok erősödtek az EU szintjén, ami
egymás jobb megértéséhez vezet.
Szombaton, 2021. 06. 26-án délelőtt valósult meg a Torma Gábor Emlékfutás a városi parkban és az EU
támogatásának köszönhetően kiépített helyi kerékpárúton. A résztvevők megegyeztek, hogy az emlékfutást
a jövőben is meg kellene tartani, ami nemcsak a résztvevő partnerekkel, hanem az ország egyéb régióival való
kapcsolattartás szempontjából is. A futás emlékezteti/tte a résztvevőket és támogatóikat az EU-tagság előnyeire
(támogatásból megépült kerékpárút).
A diákok önkéntes munkában vettek részt, a gimnázium környezetét tisztították meg, összegyűjtötték a szemetet,
és fákat ültettek.
A partnervárosok küldöttségei és a szervezetek képviselői sportlövészeten vettek részt, többen érmeket, a
legjobbak kupát nyertek.

Közös ebéd következett, beszélgetésekkel és kapcsolatépítéssel (networking), ami erősítette a társadalmi és
kulturális cserekapcsolatokat. A téma az EU-s trendek, aktuális társadalmi kihívások (COVID-19,
környezetvédelem, lassú és bürokratikus támogatás-merítés, az EU-tagság előnyei), ezeknek való megfelelés, a jó
tapasztalatok megosztása, valamint az EU támogatása.
Délután a főtéren gyermekműsorok folytak magyar és szlovák nyelven (Šaška-Baška, Kobold együttes).
A műsorok célja egymás nyelvének jobb megértése, valamint az EU nyelvi sokszínűségének tudatosítása már
kora gyermekkorban.
Az estét szlovák előadók szereplése zárta: Zuzana Smatanová és Peter Cmorík Band.
A partnervárosok küldöttségei, a városi képviselők és a városvezetők közös munkavacsorán vettek részt a városi
hivatal reprezentációs termeiben. A partnerek prezentáció segítségével mutatták be azokat az EU által támogatott,
már megvalósított pályázataikat, amelyek leginkább a lakosság segítségére voltak.
Vasárnap, 2021. 06. 27-én délelőtt Zselíz város vezetősége a polgármesterrel az élen elbúcsúzott a projekt
külföldi partnereitől. Ez alkalomból a polgármesterek és a partnervárosok – Zselíz, Isaszeg és Barcs, valamint
a lengyel Jablonka – küldöttségeinek fiatal tagjai értékelték a rendezvényt.

