EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
Az « Európai-múltunk- Európa a közös jövőnk - Testvértelepülési
találkozó Jobbágyiban» 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 200 állampolgár részvételével, akik közül PLES (Fülekpilis) és Opatovská
Nová Ves (Apátújfalu) (100) – SK, OCLAND (80) – RO, Martonos (20) – SRB lakosai. (Jobbágyi – HU 1500 fővel vett részt)
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne JOBBÁGYI, Magyarország HU volt, 08/09/2015 és 14/09/2015 között
Részletes leírás:
08/09/2015 - án a téma az "„Európai jövőnk- Aktív részvétel Európában" volt – a „Részvétel és demokrácia Európában” Vita
fórumon a delegációk, a lakosság, a helyi/térségi döntéshozók valamint Európai Parlamenti képviselő vettek részt.
09/09/2015 - én a téma „Hagyományaink továbbélnek” címmel – Falunap: Nemzetek és nemzedékek találkozója került
feldolgozásra. A nap során megízlelhettük a résztvevő nemzetek legfinomabb ételeit, bepillanthatnunk egymás gazdag népi
örökségébe. A vendégek egymás kultúrájának elfogadása jegyében megismerték a népi szokásokat, hagyományokat és
gasztronómiát, melyekből a meghívott testvértelepülések képviselői nyújtottak ízelítőt. Az esemény lehetőséget teremtett az
emberi kapcsolatok elmélyítésére, egymás kultúráinak megismerése, elfogadására valamint a civil együttműködések
megerősítésére, testvértelepülési rangra emelésére.
10/09/2015 – én, a Történelmi emlékezet napján, Európa múltja- Európa jövője volt a téma. Történelmi eseményekhez kötődő
napunkon a 70 évvel ezelőtti eseményeket dolgoztuk fel. Ezen a napon fejeződött be a Potsdam-i konferencia, mely rövid
távon hozzájárult a Hidegháború, Európa, a világ megosztottságához. Ehhez a naphoz kötődik a kisebbségek jogfosztása
(kollektív bűnössége). A nap alkalmat biztosított az emlékezés mellett a 2014-es EU csatlakozás eredményeinek
összehasonlításához. Európa jövőjét közös múltidézéssel, közös értékeléssel tudjuk helyesen alakítani.
11/09/2015 – én a témákat: ”Európai identitás a közös történelem és kultúra alapján” - kirándulás alkalmával dolgoztuk fel,
Gödöllőre, Vácrátótra – az EU-val, annak történelmével és sokszínűségével kapcsolatos ismereteink bővítése céljából. A
Gödöllői Grassalkovich kastély 200 éve meghatározó történelmi helyszín, s a magyar EU elnökség központja is volt. A
történelmi és az EU elnökség emlékeit mutattuk be vendégeinknek. Egyfajta időutazást tettünk az elmúlt 2 évszázad
demokratizálódási folyamatában. A térség legjelentősebb arborétumában tett látogatás az európai környezetvédelmi
irányelvek teljesítésének jó példáját volt hivatott bemutatni. Közös történelmünk mellett értékeink közös védelme is erősíti az
európai összetartozás érzését
12/09/2015 – én, „Civil szervezetek munkában” – polgári kezdeményezések, Európai jogok napján volt alkalmunk az
önkéntesség népszerűsítésére, civil szervezetek munkájának tapasztalatcserére épített bemutatkozására. A
testvértelepülések civil szervezetei mutatták be saját működési (jogszabályi, finanszírozási) hátterüket. A jó gyakorlatok
átvételére ösztönzött civil szervezeteink munkájának bemutatása. A működő szervetek bemutatkozása mellett, fiataljaink
közös, innovatív „civil kezdeményezést” hoztak létre játékos formában, megvizsgálva a közös európai gondolkodás és
fellépés lehetőségeit.
13/09/2015 - án „Európai jövőnk” fórum és Fejlesztések Európája- szakmai kirándulás volt a program. A nap célja elsősorban
tapasztalatok átadása, jó gyakorlatok megismerése volt. A csatlakozást követően rengeteg fejlesztési program valósult meg
térségünkben, mely hozzájárult polgáraink jólétének növekedéséhez, munkahelyek teremtéséhez. Bemutattuk, hogy az EU
források hogyan szolgálhatják a polgárok otthontartását, az elvándorlás megállítását, a migrációs folyamatok lassítását.
Kitekintést tettünk az EU, unión kívül megvalósuló fejlesztéseire, csatlakozva az Európai Fejlesztés Év célkitűzéseihez.
14/09/2015 - én a téma az „Európai emlékezet” volt - Egy rendkívül tragikus napon, a Hirosima-i atombomba támadás 70.
évfordulóján fejeződött be találkozónk. XX. század rémségeivel vetettük össze a demokrácia és szabadság problémakörét,
mely mai világunkat jellemzi. A felidézett negatív élmények erősítik egy jobb világhoz tartozás érzését, európai identitástudatunkat. A program zárásaként a delegáció vezetők értékelték a 7 napos program eredményeit, ajánlásokat tettek a
következő évi programok helyszíneire, időpontjaira, feldolgozandó témáira.

