EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « „Zöld egyetértés Európában” FEJLŐDŐ és FENNTARTHATÓ
Városok Találkozója» 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 200 állampolgár részvételével, akik közül SZLOVÁKGYARMAT és
GOLIANOVO (40) – SK, HEIMENKIRCH (40) – GE, BELLUNO (40) IT, OSTROLEKA (40) – PL, DEJ (40) – RO lakosai.
(BALASSAGYARMAT – HU 4000 fővel vett részt)
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne BALASSAGYARMAT, Magyarország HU volt, 19/09/2019 és 23/09/2019 között

Részletes leírás:
19/09/2019 - én a találkozó – Nyitónapján a téma Testvértelepülési tapasztalatcsere és partnerségi találkozó – Nyitónap: A
nap kérdése: Hogyan válhat Európa zöldebbé és fenntarthatóbbá? Európából összesen 200 fő - Belluno (I); Heimenkirch
(DE), Szlovákgyarmat, Golianovo (SK), Dej (RO), Ostroleka (PL) városokból 40-40 fő és az unión kívüli Szolyvából (UKR)
érkeztek vendégek. Partnereink kivétel nélkül kiemelkednek környezetükből a fenntartható fejlesztés egy-egy területén. A
delegációk bemutatták településük siker projektjét, ízelítőt adtak fejlesztési céljaikból, ismertették a találkozó általuk
előkészített program-elemét az Önfenntartó település: Környezeti fenntarthatóság, fenntartható fejlődés, megújuló energia
használat, – „brain storming” eszmecsere, vita keretében.
20/09/2019 - án a téma Fenntartható Település Fejlesztés - Lakossági fórum és tanulmányi kirándulás Szécsény–Ipolytarnóc–
Fülek és környéke. Az előző napi bemutatkozó „brain storming” megismétlése széles közönség és a média előtt, szakértők
meghívásával. Minden delegációnak voltak helyi szakértő-, ill. aktivista tagjai. Az ő közvetítésükkel jutottak el a jó példák a
találkozó helyi és nemzetközi résztvevőihez A felmerült kérdéseket a téma - kiránduláson résztvevő - szakértői meg is
válaszolhatták. Egyúttal nemzetközi társaságunk a fenntarthatósági törekvések sok jó példáját láthatták a felkeresett
városokban.
21/09/2019 – én a téma „BIODIVERZITÁS-Természet és biológiai sokféleség” - Európai identitás: természeti és kulturális
örökségek - a generációk közötti párbeszéd napja. Fejlődő és fenntartható városok program keretében először
Balassagyarmat mutatkozott be: Városi fejlesztések megtekintése: megújuló óvodák, sportlétesítmények, uszoda, utcai
tornapálya, futópark, sportcentrum, napelempark. Autómentes övezet, sétálóutca-program - Zelenka István Emlék
Futóverseny. „Zöld Csiga“ Balassagyarmat zöldterületeinek megújítása projekt, Nyírjesi közösségi látogatóközpont beruházás
bemutatása, Füvészkert és Vadaspark látogatás. Délután pedig bemutatkoztak a testvértelepülések. A generációk közötti
párbeszédben az idős korosztály és a fiatalság megtárgyalta, milyen helyi feladataink vannak az energiapolitika, az
éghajlatváltozás elleni küzdelem és környezetvédelem szakpolitikák terén. Fenntartható környezetről folyó, korosztályok
közötti párbeszéd az esélyteremtés záloga fiataljainknak.
22/09/2019 – én a téma „Zöld egyetértés Európában“ párbeszéd és tapasztalatcsere: közös problémák, közös célok,
együttműködési lehetőségek és Szakmai kirándulás: Hagyománytisztelet és modern fejlesztés a Szentendrei Skanzenben.
Párbeszéd környezetvédelmi szakemberekkel, túra és szabadidősport - egyesületek vezetőivel: A nap kérdése: Milyen
szakpolitikai eszközöket állított hadrendbe az EU a környezet védelmére?
A résztvevő (6 ország) delegációi nemcsak bemutatkoztak, de megismertették a tradíciók fennmaradásának, a tudásátadásnak a receptjét a többiekkel. Ugyanezen a napon bemutattuk energiahatékonyságot,- károsanyag csökkenést
eredményező, megújuló energia termesztést, feldolgozást és helyi felhasználást célzó terveinket az érdeklődők számára is
nyitott „Energiahatékonysági Tapasztalatcsere programon”, melyre minden résztvevő hozta saját terveit vagy megvalósult
projektjét.
23/09/2019 – án a téma Testvér Települési Találkozó záróünnepsége, tapasztalatok összegzése, EU2020 5 célja – Hogyan
teljesítsük a célkitűzéseket? Záró eszmecsere: A sajtó-nyilvános záró eszmecserén megvitattuk, hogy a 2020-ra az EU
egészére teljesítendő célok eléréséhez milyen út vezet. Szakértői-, és a delegációk tagjainak előadásai dolgozták föl az 5 cél
teljesítésének módozatait.
A záró szakmai program lehetőséget nyújtott a globális fejlesztési politikák megvitatására és arra, hogy a széles közönség
tájékoztatást kapjon a fenntartható fejlődésről és a kapcsolódó környezetvédelmi kérdésekről.

