EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A «15. évfordulós testvértelepülési találkozó a X. „Palóc» 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 240 állampolgár részvételével, akik közül COMUNA NUSFALAU – RO (30),
Obec Cebovce, Kalonda és Pinciná – SK (90), Mesto Podivin – CZ (40), Dózsa György Magyar Kultúregyesület Haraszti – HR
(40), Gminy Szaflary - PL (40).
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne HERENCSÉNY - Magyarország HU volt, 01/07/2017 és 05/07/2017 között.
Részletes leírás:
01/07/2017 – én a téma: Herencsényi Palóc Búcsú – Kivándorlók beszámolói - VITA FÓRUM. A falu legfontosabb ünnepe,
kiváló lehetőséget nyújtott a magyar és helyi kultúra megismerésére és megfelelő keretet adott a testvértelepülések
bemutatkozásának. a világ minden tájára elszármazott palócok beszámolóikkal, idegen kultúrák bemutatásával közvetlenül
tehetnek a kölcsönös megértés előmozdításáért. Idegenben elért sikereik, az őket befogadókról szóló pozitív beszámolók
pedig a bevándorlók letelepedését ellenzőket, a szolidáris magatartást elutasítókat – győzhették meg. Boldogulni új hazában Kivándorlók beszámolói és az EU politikáinak a polgárok hétköznapi életére gyakorolt hatása – vita fórumot követő,
döntéshozói válaszok, Fiatalok fáklyás felvonulása a hegyre, Szabadtéri bál tették teljessé a napot.
02/07/2017 - án a téma: „Nemzetközi” Falunap Együttműködés és hálózatosodás. A párbeszéd, az egymás tiszteletének kérdésköre
került feldolgozásra ezen a napon. A különböző kultúrák megismerése a népi iparművészeten, kiállításokon, folklór műsoron keresztül. Sor
került Podivin és Szaflary községekkel a 15 éves testvértelepülési megállapodások megerősítésére, Pinc községgel új szerződés aláírására.
Vitát folytattunk az együttműködések, a hálózatosodás szükségességéről, az EU döntéshozatali folyamatairól, melyek mindennapi
életünket is befolyásolják.
03/07/2017 - án a téma: Párbeszéd - Toleráns és elkötelezett európai polgárság napja. Ezen a napon egy vidám kirándulás mellett,
komoly szakmai programot is tartottunk. A 72 évvel ezelőtt véget ért világháborúra, a vészkorszak, a kitelepítések áldozataira
emléketzünk. Különböző nézetek mutattunk be, ezzel is javítottuk a kölcsönös megértést, a generációk és kultúrák közötti
párbeszédet. A történelem jelentette a kapcsolódási pontot, a párbeszéd erősödésével növeltük az európai identitás érzését:
„Európa 70 éve– településeink a világháború óta” címmel vitafórumot és párbeszédet szerveztünk. A feldolgozott témák:
településeink világháborús veszteségei, jogfosztás és kitelepítés – Közép-Európa polgárainak élete a nagyhatalmi
megállapodásokat követően, 25 év Európai integráció a rendszerváltás után. Koszorúzás és emlékezés követte a szakmai
programot, a világháborús emlékoszlopoknál. Évfordulós testvértelepülési megállapodások előkészítése zárta a nap
programját.
04/07/2017 – én a téma: „Fejlesztések Európája”: Szakmai nap. A nap célja a tapasztalatok átadása, jó gyakorlatok
megismerése volt. Településeinket az elvándorlás, az elöregedés jellemzi, köszönhetően többek között a XX. század
történelmének. Az egykori lakosok rendezvényünkre visszatértek, s külső szemmel adtak számot Herencsény,
testvértelepüléseink, Európa és a világ fejlődéséről. Bemutatták Európa megítélését, tapasztalataikat: „Európai fejlesztési
programok Európában – Európán kívül” konferencia, „Migrációs folyamatok a XX. és a XXI. században – befogadás és
elfogadás, fejlesztések”
Településeinkről elszármazottak beszámolói, Testvértelepüléseink Európai uniós forrásból
megvalósult projektjeinek bemutatása. Herencsényi fejlesztések - falu séta, Szakmai nap eredményeinek értékelése –
képezték a nap színes programját.
05/07/2017 – én a téma: „Testvértelepülési vitanap”. A polgári vitanapon nem csak a szép és a jó, hanem mindazon kérdések
felvetésre kerültek, melyek polgárainkat érdeklik, értékítéletüket és mindennapi életüket befolyásolják. A vitanapon több
szempontból tudtuk kiértékelni, melyek azok a kérdések amelyekre az EU-tól várhatunk megoldást, s melyekre kell nekünk
választ adni. A vitanappal egy új folyamatot kívántunk elindítani, mely hozzájárulhat együttműködésünk megújításához, s a
döntéshozatali folyamatba való jobb bekapcsolódáshoz. A vitafórumon a programszervezés időszakában beérkezett
kérdésekre, szakértők moderált beszélgetést kezdeményeznek polgárainkkal. Feldolgozásra kerültek: az EU csatlakozás vélt
és valós hátrányai, a mindennapi élet a csatlakozás előtt és után, szabályozás, elvándorlás, külföldi munkavállalás, határok
átjárhatósága. A testvértelepülési kapcsolatok eredményeinek értékelésével, eszmecserével, az együttműködés hálózattá
szervezése lehetőségeinek áttekintésével zárult a találkozó,

