EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A «Szolidaritáson alapuló Demokratikus Európa Múltja és Jövője: 20.
kapcsolatbővítő találkozó Pásztón» 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 220 állampolgár részvételével, akik közül: Mairie de Ruffec (50)
FR, COMUNE DI PAGLIARA (10) IT, AYUNTAMIENTO DE ROIS (10) ES, Spolocnost Pro Futuro és Csemadok
Füleki Alapszervezet- Základná Organizácia Csemadok - Fiľakovo (100 – SK, Korosfo- Izvoru Crisului (50) – RO
lakosai. (PÁSZTÓ – HU 2500 fővel vett részt)
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne PÁSZTÓ, Magyarország HU volt, 19/10/2016 és 24/09/2016 között
Részletes leírás:
19/10/2016 – én a téma: „Európai jövőnk- Aktív részvétel Európában" – Vitafórum a delegációk, a lakosság, a
helyi/térségi döntéshozók valamint Európai Parlamenti képviselő részvételével A Pásztón rendezett, találkozón a
résztvevő generációk bővülését szorgalmaztuk. A minél több korosztály bekapcsolódása testvértelepülési
kapcsolatrendszerünkbe nagyban megkönnyítette számunkra alapvető célkitűzéseink teljesülését - a
tapasztalatcserére alapozott közös jövőépítést, az önkéntesség és az innovatív megoldások erősítését, a
hátrányos helyzet mérséklését gazdasági és társadalmi vonatkozásban egyaránt.
20/10/2016 - án a téma: Történelmi emlékezet napja, Európa múltja- Európa jövője. Történelmi eseményekhez
kötődő napunkon a 60 évvel ezelőtti eseményeket dolgoztuk fel. (Lengyel megmozdulások, Magyar forradalom)
Európa jövőjét közös múltidézéssel, közös értékeléssel tudjuk helyesen alakítani. A totalitárius rendszerekből való
kitörés szándéka, a polgárok demokratikus elkötelezettsége Kelet-Európában, a menekülni kénytelen emberek
iránt megnyilvánuló szolidaritás Nyugat-Európában. Ezek az alapok, melyre a demokratikus Európát együtt
felépíthetjük!
21/10/2016 - én a téma: Demokratikus részvétel napja, Építsünk Európát: Ifjúsági konferencia a 2019-es
választások jegyében. Ez a nap a történelmi múlt tapasztalataira alapozva a fiatalságot megszólító nap volt. A
részvételi demokrácia erősítésével az euroszkepticizmus okainak feltárása az ifjúság körében, vívmányaink
számbavételével. Innovatív módon ismertettük meg a fiatalokat az EU működésével, oly módon, hogy az őket
foglalkoztató kérdések is feldolgozásra kerüljenek. Célunk volt, hogy a 2019-es Európai Parlamenti választásokon
többen vegyenek részt településeinkről, Európa jövőjét építő fiatal generációkból!
22/10/2016 – én a téma: Értsük meg egymást, értsük meg Európát! – Testvértelepülési nap az Együttműködő
Európa – Kultúrák közötti párbeszéd jegyében. A nap célja a kultúrák közötti párbeszéd erősítése, félelmeink
közös feltárása, egymás kulturális és művészeti értékeinek bemutatásán keresztül a polgárok közötti „határok
lebontása”, az ismeret hiányból adódó ellenérzések (szkepticizmus) feloldása volt. Közös értékeinkre alapozva, a
nemzeti szintet meghaladva konstruktív megoldásokat javasoltunk az Európai jövő építésére. Ezen a napon került
sor a 20. évfordulós és az új testvértelepülési megállapodások aláírására.
23/10/2016 – án A Nyelvek Európai napja - Kultúrák közötti párbeszéd jegyében. Francia Kéttannyelvű Gimnázium
szervezésében. Szórakoztató programok és szakmai konferencia keretében tudatosítottuk az emberekben, milyen
változatos az Európában beszélt nyelvek palettája, elő kívántuk mozdítani a kulturális és nyelvi sokszínűséget.
Polgárainkat arra ösztönöztük, hogy életkoruktól függetlenül tanuljanak idegen nyelveket.
24/10/2016 – én a delegációk képviselői értékelték (a programunk alapján) az Európai Unió (befogadó-bezárkózó)
jövőjével, kapcsolatos vitafórumokat. A demokráciaépítésre, szolidaritás kérdésére adott közös válaszok
áttekintése történt. Az Európai Uniós tagság véleményezése a csatlakozók és a „befogadók” szemszögéből
jelentette a vitafórumok közös lezárását. A program zárásaként a delegáció vezetők értékelték a 6 napos program
eredményeit, ajánlásokat tettek a következő évi programok helyszíneire, időpontjaira, feldolgozandó témáira.

