EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « Európa jövöje – nemzetek közötti megértés » 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 757 állampolgár részvételével, akik közül 510-en Zsigárd
község, Szlovákia, 40-en Ugod (Magyarország), 40-en Viszák (Magyarország), 40-en Szék, Sic (Románia), 42en Méra (Románia) , 43-an Petišovci (Slovénia), 42-en Doroszló (Szerbia) lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Zsigárd község, Szlovákia volt, 2018. 07. 05. és 2018. 07. 20.
Között.
Részletes leírás:
Csütörtökön (2018. 07.05.) megérkeztek a vendégek és átvettük a programot és a helyszíneket bemutattuk
azoknak a vendégeknek, akik még nem jártak nálunk.
Péntek (2018. 07.06.)az Európa jövője a mi jövőnk?! téma jegyében telt. Felállítottunk egy EU infó pontot, ahol
helyi szakértők önkéntes munkájának köszönhetően az érdeklődők megismerkedhettek az EU történelmével,
intézményrendszerével, támogatási rendszerével. A helyi és partner településekről érkezett gyerekek közben
játékos vetélkedő formájában szintén az EU történelméről és intézményeiről tanultak. Majd az EP képviselő Csáky
Pál vezetésével elkezdődött a vita a nap témájában. Ezt lezárandó kerekasztal beszélgetés alakult ki az Európa
jövője a mi jövőnk?! - Euszkepticizmus címmel.
Szombat (2018. 07.07.)a kultúrának és az EU kulturális örökségének szenteltük. Minden partner bemutatta a saját
értékeit, értéktárát. Majd délután a partnerektől és helyből érkezett hagyományápoló csoportok mutatkoztak be, és
helyet kaptak a helyi és partnerek hagyományos süteményei és borai is.
Vasárnap (2018. 07.08.)a történelem a megemlékezés kap szerepet. A partneriskolák diákjai prezentációkat
mutattak be az I. világháború vége és hatása a tagállamokra címmel. Ezt egy kerekasztal beszélgetés követte
Közös múlt, közös jövő címmel. Ezután a háborúban elesettek emlékművénél emlékeztünk koszorúzással, majd
megnyitottuk az I és II világháborúból fennmaradt tárgyi emlékekből álló kiállítást. Délután kulturális szórakoztató
műsor kezdődött ahol különböző generációk mutatkoztak be.
Hétfő (2018. 07.09.)délelőtt az főként az ifjúságnak szólt, de a lakosság minden rétege részt vett a workshopon,
mely a szolidaritás és önkéntesség jegyében volt megrendezve. A workshopon bemutattuk az Európai
Szolidaritási Testület küldetését, alapelveit és a tagság valamint részvétel módját a testület munkájában.
Délután kerekasztal beszélgetés keretében a találkozó eredményeinek megvitatása és további közős találkozók
tervezésére került sor.
2018.05.16-2018.07.20 között lezajlott a nemzetközi népművészeti tábor.

