
 
 

 

A « KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK, KÖZÖS JÖVŐNK-PARTNERSÉG ÉS 
TOLERANCIA » projektet az Európai Unió finanszírozta az  

„Európa a polgárokért” program keretében 

 

 

2. ág, .1 "Testvérváros-program" intézkedés 
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 200 állampolgár részvételével, akik közül Comune di Casavatore 
– IT (30), Kászon Önkormányzata – RO (30), Nógrádmarcal, Balassagyarmat Önkormányzata– HU (60), Klos – 
AL (20), URZAD MIEJSKI W DABROWIE TARNOWSKIEJ- PL (30) és Brumovice – CZ (30). 
 
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne GOLIANOVO - Szlovákia SK volt, 08/08/2019 és - 08/08/2019 között. 
 
Részletes leírás: 
 
08/08/2019 – án a téma: Vendégek érkezése, megismerkedés, közös testületi ülés, új testvértelepülési 
megállapodások előkészítése. Vitafórum a tolerancia és az EU jövőépítéséről. A schengen-i övezetből: 
Casavatore (IT), Balassagyarmat, Nógrádmarcal, (HU), Dabrowa Tarnowska (PL) és  új partnerünk Brumovice 
(CZ), a schengen-i övezeten kívülről az EU-tag Romániából, Kászon, míg az EU-n kívülről az eltérő kultúrával 
rendelkező Klos (AL) illetve saját forrásból Balta (UKR) küldöttsége érkezett a találkozóra. Különböző nézetű 
polgárok, diákok valódi vitát tudtak kezdeményezni az EU múltját, jelenét és jövőjét, az integráció formáját érintő 
kérdésekről.  
 
09/08/2019 - én a téma: Kulturális Örökségek uniója – Szakmai kirándulás és jövő építő vita kezdete. A jövőbe 
fektető Európa.  A szakmai kiránduláson épített, történelmi értékeinkhez, kiaknázott természeti kincseinkhez 
történelmi helyszíneket, természeti erőforrásokat használó létesítményeket mutattunk be. Európa jövőjét 
feldolgozó vita indult „múlt és a jövő találkozása” Európai mottó felhasználásával. Fiatalok előadásaival mutattunk 
rá eltérő kultúrák közös pontjaira, a közös fejlődés szükségességére. 
 
10/08/2019 - én a téma: Örökségünk, a jövőnk! – Nemzetközi Falunap a Szolidáris, Együttműködő Európa – 
Kulturális elfogadás-kulturális párbeszéd jegyében. Testvérszerződések megkötése.  A nap célja a kultúrák közötti 
párbeszéd elmélyítése volt. A nap első részében tovább ismerkedtünk megőrzendő értékeinkkel illetve az 
integrációval kapcsolatos véleményeket ütköztettük. A nap célja a félelmeink közös feltárása, egymás kulturális és 
művészeti értékeinek bemutatásán keresztül a polgárok közötti „határok lebontása”, az ismeret hiányból adódó 
ellenérzések feloldása, tolerancia erősítése volt. Közös értékeinkre vendégeink bemutatkozásával, 
elbeszéléseivel, véleményével vezettük rá polgárainkat. 
 
11/08/2019 – án a téma: Európa múltja – Partnerségre épített Európa közös jövője, az Integráció és az Európai 
polgárok életminőségének kapcsolata. A nap során különböző korosztályok és nemzetek együtt dolgozták fel a 
történelmi fordulópontok hatásait az együttműködésre, az Európai jövőépítés témaköreire. Folytatódott a vita az 
integrációs eredményekről, a polgárokban meglévő félelmekről. Az elmúlt 3 évtized sorsfordító időpontjaihoz 
kapcsolódva rendeztük meg napunkat. Különböző nézőpontokból értékeltük hogyan javítja az EU 
életszínvonalukat, a sorsfordító évek mondanivalójára alapozva megfogalmaztuk a közös Európai jövőképünket. 
 
12/08/2019– én a téma: Partnerség és tolerancia Európája – Nemzetközi ifjúsági konferencia Európa jövőjéről 
szóló vita és konzultáció valamint a 2019-es EP választások jegyében. Közös jövőnk –program értékelés. A 
Nemzetközi Ifjúsági Napon a fiatalok az EU működés kérdésköreivel, a részvételi demokráciával, európai polgári 
kezdeményezésekkel kapcsolatos vitát folytatták. Az ifjúság problémái és lehetőségei az EU-ban témaköröket 
kívántuk különböző nézőpontból feldolgozni a közös Európai jövő építése érdekében. 
A program zárásaként a delegáció vezetők értékelték az 5 napos program eredményeit, ajánlásokat tettek a 
következő évi program feldolgozandó témáira, az aktív európai polgárság népszerűsítésére. 
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