EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « Želiezovce 2015:Together for Europe » projektet az Európai Unió
finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében
A 2.1. „Testvérvárosok polgárainak találkozói” pályázati típusra vonatkozóan
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 365 állampolgár részvételével, akik közül 125 Zselíz város
(Szlovákia), 55 Isaszeg város (Magyarország), 31 Barcs város (Magyarország), 33 Trstená város (Szlovákia), 21
Alsó Garam-menti Fejlesztési Partnerség, nonprofit szervezet (Szlovákia), 35 Isaszeg Népi Hagyományai
Alapítvány (Magyarország), 34 Csíkszerda (Romáia), 31 Makó város (Magyarország).
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne a szlovákiai Zselíz városban volt 2015/09/11 és 2015/09/13 között.
Részletes leírás:
Az első napon 2015. szeptember 11-én Zselíz város polgármestere hivatalosan üdvözölte a rendezvény
résztvevőit, bemutatta a projekt fő gondolatát és a projektpartnerek feladatait. A projekt résztvevői kiemelt
figyelmet fordítottak a következő témáknak: európai polgárság, az európai életben való aktív részvételt akadályozó
korlátok eltávolítása, civil részvétel lehetőségei az uniós politikai döntéshozatalba. A résztvevőkkel az európai
identitást felmérő kérdőív segítségével megismertették az uniós tagság előnyeit és az EU hozzájárulását az
állampolgárok életminőségének javulásához.
A 2015. szeptember 12-i találkozó a tergenyei Biocentrumban valósult meg. Az előadás célja rámutatni a helyi,
regionális önellátás fontosságára a szegénység és a növekvő munkanélküliség elleni küzdelemben.
A délutáni előadás témája: „Régió a munkanélküliség ellen”, amelynek célja rámutatni az önkormányzatok fontos
szerepére a községek és a városok fejlődésében, valamint a lakosok életminőségének a javításában. A délutáni
órákban a régióra jellemző hagyományos művészetek és kézművesség bemutatása és a helyi specialitások
gasztronómiai bemutatója vette át a főszerepet.
2015. szeptember 13-án kiemelt figyelmet élvezett a községek és városok jövőbeni nemzetközi együttműködése
(a közös projektek témái, a helységek stratégiai prioritásai) és a munkacsoportok létrehozása a jövőbeni
együttműködéshez. A délután folyamán a rendezvény résztvevői az európai identitást és európai állampolgárságot
támogató információs és ismeretterjesztő kampányban vettek részt, bemutatva az uniós tagság előnyeit, a
résztvevők megismerkedhettek az uniós politikaalkotásba való részvétel eszközeivel. A kulturális program
keretében hagyományőrző együttesek bemutatkozása és gazdag kultúrműsor biztosította a szórakozást. A
rendezvény a polgármesterek záróbeszédével fejeződött be, bemutatva a projekt üzenetét a jövőre nézve.
A rendezvény hozzájárult a résztvevők értékrendbeli és gondolkodásbeli közeledéséhez, a hagyományok és
tradíciók bemutatásához, a partnerek kulturális örökségének a bemutatásához, a közös Európai gyökerek iránti
érdeklődés elmélyítéséhez, a partnerség és együttműködés értékeinek támogatásához, melyek az európai
identitás és összetartozás építésére szolgálnak.

