EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « Az európai aprófalvak lakosságmegtartó erejének erősítése az
önkéntesség és a civil társadalom segítségével
» 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 89 állampolgár részvételével, akik közül 30-an Kishegyes
(Szerbia), 30-an Poreba (Lengyelország), 29-en Horpács (Magyarország) lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Horpács, Magyarország volt, 2016/04/21 és 2016/04/23 között volt.
Részletes leírás:
2016/04/21-én a következő témák voltak: Megérkeztek a találkozó vendégei a lengyel Porebáról és a szerbiai
Kishegyesről, akiket az első napon a Horpácsi Dalkör és a Kereplő Néptáncegyüttes műsorával köszöntött a
település. A találkozót Molnár Zoltán Gábor, Horpács polgármestere nyitotta meg, majd a műsort és a
polgármester köszöntő beszédét egy közös vacsora követte.
2016/04/22-én a következő témák voltak: A delegációk és Horpács képviselői egy-egy előadás keretében
mutatták be településeik adottságait, jellegzetességeit, hagyományait. A beszámolók végén a különböző
országokból érkezők valamilyen, a hazájukban jellegzetes emléktárgyakat ajándékoztak egymásnak. A
csapatépítő játék keretében a testvérvárosok résztvevőit vegyesen, csapatokba osztottuk be és játékos
feladatok segítségével igyekeztünk barátságos hangulatot teremteni a vendégek között. A Mit adhat nekünk az
EU program keretében szakértő segítségével nagy vonalakban bemutatásra került az Európai Unió működése,
döntéshozatali mechanizmusa, az uniós támogatások nyújtotta lehetőségek. Többek között arról is szó esett,
hogy miként lehet önkéntesek és civil szervezetek bevonásával fejleszteni a településeket. Beszélgetésre
kerültek sor a településeket érintő egyik legfontosabb témáról, az elvándorlás problémájáról, és arról, hogy ez
milyen módon mutatkozik meg a közösségek életében. A résztvevők megosztották egymással azt, ahogyan ők
az elvándorlás kérdését, nehézségeit látják, megélik. Az egyik csapatot leginkább fiatalok, míg a másik csapatot
idősebbek alkották, így érdekes volt látni a különböző generációk eltérő álláspontját és helyzetét. A délután
folyamán a Mit sütsz kis szűcs? program keretében a résztvevők a rendezvény alkalmával elkészítették
hagyományos, saját nemzetük jellegzetes desszertjeit. Az alkalom különlegessége az volt, hogy vegyes
csoportokat alkotva sütötték meg a finomságokat, így elleshették egymás fortélyait.
2016/04/23-án a következő témák voltak: A nap során játékos kvízek formájában is bővíthették ismereteiket a
jelenlévők az unió tagállamairól. A program célja az volt, hogy szórakozva tanuljanak az unió tagállamairól. A
résztvevők beszélgetést folytattak, a felmerült problémákra reflektálva közös eszmecsere keretében, együtt is
gondolkodtak a lehetséges megoldási lehetőségekről. A vendégek megtekintették a nagy becsben tartott Mikszáth
Kálmán Emlékházat, megismerhették az író életét és munkásságát. Kézműves foglalkozás keretében pillanthattak
be a nemezelés, bőrözés, csuhézás fortélyaiba. A találkozó emlékére és a testvér-települési barátságot jelképezve
egy facsemete került elültetésre a templom melletti emlékparkban, amelyet az együttműködési
szándéknyilatkozatok aláírása követett. A találkozó utcabállal zárult.

