Európa a polgárokért 2016

2.1 Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel: Testvérváros program
„ Nyitottak vagyunk az európai emberek számára – Garamszentgyörgy 2016 “

A találkozó helyszíne: Garamszentgyörgy – Szlovákia

Résztvevők: a projekt keretén belül ezen a találkozón 532 személy vett részt .
50 személy Vískyből ( Csehország ), 30 Hosszúfaluból (Szlovénia )
50 Dunaszekcsőből (Magyarország ), 43 Pécsváradról (Magyarország )
359 Garamszentgyörgyből (Szlovákia).

A találkozó időpontja : 2016. július 1.- 3.

A találkozó rövid bemutatása:
2016.7. 1 . – péntek
Garamszentgyörgy község képviselői fogadták a külföldi meghívott
delegációt, és ünnepélyesen megnyitották a háromnapos közös programot.
A megnyitón az egyes partnerek bemutatkoztak, és jóváhagyták a program
keretén belüli munkájukat. Megvitatták az együttműködés lehetőségeit, nem

hagyták figyelmen kívül a fiatalokkal kapcsolatos témákat sem.
Megállapodtak abban, hogy minél több személyt kell bevonni ebbe
a programba, s szorgalmazni kell a közös munkát, valamint az együttélést az
egységes Európában.
A résztvevők a fogadás után megtekintették a zselízi F. Schubert Zeneiskola
társulata előadásában
Alice csodaországban
című musicalt, s utána
filmvetítésre került sor, amely bemutatta az Európai Úniót a fiatalok
szemével. A vendégeknek lehetősegük volt megtekinteni a EU projektekből
épített épületeket, felújított tereket a községben.
Az esti órákban a Duba Tájház látta vendégül a delegáció tagjait, ahol
megkóstohatták a háziasszony, Duba Ernőné Oroszi Gizella kemencéjében
sült házi kenyeret és finomságokat.
A helyi parkban Szlovákia keleti részéről, Kassáról érkező Ščamba zenekar
zenéje mellett ismerkedhettek egymással a résztvevők.

2016.7.2. – szombat
Szombat reggel a csehországi MALÁ HANÁ -i fúvószenekar akkordjaira
ébredhetett a falu lakkossága.
A kultúrházban ünnepélyes keretek között aláírták a közös munkáról szóló
szerződést:
Vísky (Csehország),
Dunaszekcső (Magyarország),
Garamszentgyörgy (Szlovákia ). Ez a szerződés nagy szerepet játszik majd
a falu életében, hisz meghatározza a további feladatokat a határokon átnyúló
együttműkodésben,
egymás
megismerésében,
a kultúra
terén,
a magánszektorban, a mezőgazdaságaban.
A szerződés aláírása után a delegációk részvételével falunk polgármestere
a helyi alapiskolában megnyitotta a
,,Helyünk Európában,,
című képzőművészeti kiállítást. A kiállításon
a projektben résztvevő külföldi települések iskoláinak-, valamint a helyi
alapiskola diákjainak munkáit tekinthették meg. A vendégek és az ifjúság
között kötetlen beszélgetés alakult ki, ahol szó esett az iskolák közti baráti
kapcsolatok kialakításáról is.
Ebéd után a vendég és a hazai folklór együttesek népviseletbe öltözve
levonultak a helyi parkba, ahol a Gálaműsoron mutatkoztak be.

Felléptek: a helyi óvoda és alapiskola diákjai, a garamszentgyörgyi Rozmaring
menyecskekórus, folklórcsoportok a magyarországi Dunaszekcsőről és
Pécsváradról, a szlovéniai citerazenekar és táncegyüttes, a csehországi
fúvószenekar, valamint a zselízi Kincső ifjúsági folklórcsoport.
Aki kedvet kapott, táncház keretén belül magyar, cseh, szlovén és szlovák
táncokat tanulhatott, melyeket ifj. Juhász Sándor budapesti táncos tanított
a zselízi Gereben zenekar muzsikájára.
,,Ismerd meg szokásainkat és hagyományainkat“ – a partner települések
bemutatták szokásaikat a gasztronómia és a hagyományos mesterségek
területén.
Az EU információs standjánál az önkéntes fiatalok Európai Únióval
kapcsolatos hírleveleket, valamint tájékoztató anyagot osztogattak.
Egész nap lehetőseg volt megtekinteni a Duba Tájházat.
Az esti programot a magyarországi Dupla KáVé és a Rikkoň testvérek tették
színvonalassá.

2016. 7.3. – vasárnap
A delegáció és a falu lakossága ökumenikus istentiszteleten vett részt a helyi
római katolikus templomban, amelyen a sági MUSICA AUREA koncertet
adott. Az istentisztelet után megkoszorúzták az I. és a II. világháborúban
elesett katonák, valamint a kitelepített lakosok emlékművét.
A vasárnapi
közös
ebéd
alkalmával
a háromnapos
programot
Garamszentgyörgy polgármesterének ünnepi beszede zárta, melyben
megköszönte a vendégek részvételét, remélve, hogy a közös munka elérte,
s a jövőre nézve eléri célját.
Az esemény nagy sikert aratott Garamszentgyörgy lakosai között is,
s reméljük, hogy jövőre is sikerül megrendeznünk egy hasonló találkozást
Európai Úniós támogatással.

A projekt eredményei:

Testvértelepülés-hálózat kialakítása

A projekt megvalósításának köszönhetően kölcsönös együttműködésen alapuló
szilárd testvértelepülés-hálózat alakult ki. Az integráció és a kölcsönös
támogatás szorosabb formájáról van szó. A projekt eredményeként jött létre a
Partnerségi charta.

Az Európai Unió sajátosságainak és prioritásainak a megismerése

A projekt jelentős mértékben hozzájárult az Európai Unióval összefüggő
információk megismeréséhez. A polgárok megismerkedhettek az Európai Unió
alapvető sajátosságaival, az alapszabályzatokkal, az európai állampolgárság
elveivel.
A polgárok aktivizációja, tevékenységre ösztönzése

A polgárok aktívan részt vettek az európai uniós projektben (aktív európai
polgárokká váltak).
A fiatal generációra fektetett hangsúly

A fiatal generáció jelenti Európa számára a jövőt. A fiatalok képzésével és
felkészítésével fejlesztettük körünkben az európai állampolgárság-tudatot.

