Európa a
polgárokért
Projekt "The EU Future through the Eyes of its Citizens- Farná 2022"
az Európai Unió támogatásával
az Európa a polgárokértprogram keretén belül

2.1 "Testvérváros - program"

Részvétel: a projekt 744 állampolgár találkozóját tette lehetővé, amelyen 303 fő Farnad községből (Szlovákia), 55 fő a Nádas
Kulturális Klub, Farnad község (Szlovákia), 98 a Csemadok, Farnad község (Szlovákia), 54 fő a Petőfi Sándor Magyar
Kultúregyesület, Erdőd (Horvátország),103 fő Vál község, (Magyarország), 61 fő Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet,
Lendava, (Szlovénia), 70 fő Szarkaláb Kulturális Egyesület, Kolozsvárról (Románia) vett részt..
Helyszín/időpont: A találkozóra 2022.8.12-én és 2022.8.13-án Farnad községben, Szlovákiában került sor.
Rövid leírás:
2022. augusztus 12-én a rendezvény hivatalos programja a község polgármesterének ünnepi megnyitójával, illetve az egyes
partnerek képviselőinek ünnepi beszédével kezdődött. Ismertették a rendezvény programját és partnereit, az együttműködés
előzményeit ,valamint a pályázatot és annak célkitűzéseit. A partnerek képviselői rámutattak az együttműködés fontosságára
és az együttműküdő partnerek tevékenységeinek és helyszíneienek összekötésére, valamint az EU-tagországok
összekapcsolásának gondolatára. Ezután a partnerek képviselőinek találkozójára került sor, ahol a településfejlesztések,
önkormányzati infrastruktúrális beruházások, az állampolgárok életminősége javításának lehetőségeit elemezték - EU
pénzügyi támogatásain keresztül. A találkozón megvitatták a COVID-19 világjárvány jelenlegi helyzetét, valamint annak
hatását az állampolgárok mindennapi életében. Hogyan befolyásolták ezek a polgárok véleményét az önkormányzati, az
állami- és az Európai Uniós vezetéséről. A kora esti órákban ismerkedési estre került sor "A résztvevő vendégek kultúrájának
sokfélesége vagy közelsége" témában, összpontosítva az EU-ban élő népek kultúrájának, hagyományainak és szokásainak
megismerésére és nagy hangsúlyt fektetve az Unióban élő népek sokféleségének tiszteletben tartására, az európai polgárok
közötti kölcsönös megértésének megerősítésére és a kultúrák közti párbeszéd támogatására.
2022. augusztus 13-án délelőtt kulturális és társadalmi foglalkozásokkal készültek - bemutató körút a külföldi vendégek
részére, szórakoztató programok gyerekeknek, sporttevékenységek és versenyek, íjászat, nemzeti dalok és táncok
bemutatása - gyermekelőadások a színpadon, helyi hagyományos főzőverseny, valamint interaktív műhely és eszmecsere „A
COVID-19 világjárvány hatása a mindennapi életre” témában.
A rendezvény résztvevői lehetőséget kaptak konkrét példák bemutatására, az egyes országok különböző szektoraiban,
környezeteiben tevékenykedő polgárok világjárvány okozta hatásainak összehasonlítására (a világjárvány hatása a
gyermekekre, fiatalokra, a társadalomra, az egyes EU-országok gazdaságára – közép- és hosszú távon).
Délelőtt a lakossági vitafórumon „Az EU jövője a mi kezünkben” témában a résztvevők kifejthették véleményüket, azzal
kapcsolatosan, hogy milyen Európát szeretnének, megvitatták milyen irányba halad jelenleg az EU, valamint javaslataikat az
EU-ban szükséges változtatásokkal kapcsolatban. Az interaktív workshop „Hogyan legyünk aktív állampolgárok” az aktív
részvétel lehetőségeinek bemutatását tűzte ki célul helyi és európai szinten. A résztvevőkkel ismertették a lehetőségeket és
arra bíztatták, hogy vegyenek részt az Európa jövőjéről szóló konferenciákon, ahol lehetőségük van elmondani az uniós
politikákkal kapcsolatos elvárásaikat és javaslataikat.
A kora esti órákban a helyi kultúra bemutatásának céljából kultúrműsort mutattak be a helyi alapiskolák tanuló, a helyi
néptánc- és énekcsoportok (Nádas, Rozmaring), a Dalárda regionális éneklőcsoport (Dalárda - Szőgyén, Nagyölved,), amit a
külföldi vendégcsoportok kulturális örökségének bemutatója követett (Románia, Horvátország, Szlovénia, Magyarország). A
"Hogyan kezelni a dezinformációkat” nyilvános fórum témája, hogy felhívja a figyelmet arra, hogyan kell kezelni a
félretájékoztatást, a gyűlöletkeltő tartalmú online üzeneteket, hogy megvédhessük demokráciánkat a külső beavatkozásoktól.
Este a rendezvény konferenciával zárult, ahol ismertették a rendezvény eredményeit, a megoldott problémákat - az uniós
polgárok aktív részvételének fontosságát az uniós ügyekben, az EU demokratikus értékeit, az európai polgárok jogait, az
uniós politika kialakítását, a szolidaritás, a kohézió és a kölcsönös tisztelet megerõsítésének fontosságát különbözõ kulturális
alapelvek alapján.

