EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A «Testvérvárosi Találkozó – Town Twinning Citizens’ Meeting»
projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében
Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan
„Testvérvárosok polgárainak találkozói”
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 130 állampolgár részvételével, akik közül 100 fő Mikóháza város/település
(Magyarország), 10 fő Pol’any város/település (Szlovákia), 10 fő Opole Lubelskie város/település (Lengyelország), 10 fő
Micfalau város/település (Románia) lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Mikóháza (Magyarország) volt, 2013/12/04. és 2013/12/08. között.
Részletes leírás:
2013/12/04-én a téma a vendégek megérkezése, ünnepélyes fogadása, valamint a fogadóest és vacsora megrendezése volt.
A meghívott testvértelepülések delegációi 2013. december 4-én a délutáni órákban érkeztek meg Mikóházára. A vendégeket
Frankó Tamás, Mikóháza település polgármestere üdvözölte.
A projekt részvevők vacsora keretében köszöntötték egymást. A továbbiakban az este nagyon jó hangulatban üdvözlésekkel,
kapcsolatok kialakításával zajlott.
2013/12/05-én a téma a nemzetekre jellemző karácsonyi népszokások kölcsönös bemutatása, valamint a betlehemes
rendezvényen és különböző kulturális rendezvényeken történő részvétel volt.
Csütörtökön a települések delegációi a”Gyöngyösbokréta” Hagyományőrző-és Közösségi Házban találkoztak ahol a
„Nemzetek népek közötti karácsonyi hagyományokról népszokásokról” beszélgettek. Az ebéd elfogyasztása után a meghívott
csoportok felkészültek a betlehemes találkozóra. A régióban a betlehemes járásnak, a magyar népi színjátszás téli ünnepköri
formájának nagy hagyományai vannak, így a program keretében a projekt résztvevői bemutatták egymásnak az ehhez kötődő
szokásaikat.
2013/12/06-án a téma a budapesti kulturális kirándulás és városnézés, illetve a „Mi Európánk – Mi Életünk” című hivatalos
konferencián és eszmecserén történő részvétel volt.
A pénteki napon a delegációk budapesti kulturális kiránduláson és a Parlamentben megrendezésre kerülő hivatalos
rendezvényeken vettek részt. Ez utóbbiakhoz tartozott a „Mi Európánk – Mi Életünk” konferencia, amelynek keretében a
települések delegációinak képviselői tartottak előadásokat az alábbi témákban:
- Emberi jogok helyzete az EU-ban (Micfalau)
- Az EU tagállamok közötti szolidaritás (Opole Lubelskie)
- Migráció és tolerancia (Pol’any)
- Kisebbségi politika – Rasszizmus és idegengyűlölet (Mikóháza)
A program keretében, a fentieken kívül, az EU-s állampolgárok helyzetével kapcsolatban előadást és megbeszélést tartott
Hörcsik Richárd úr, parlamenti képviselő és az EU Ügyek Bizottságának elnöke is.
Az nap programja a Patrícius borházban megrendezett borkóstolóval egybekötött vacsorával végződött.
2013/12/07-én a téma a Mikóházán hagyományosan évente megrendezésre kerülő adventi vásáron és az ahhoz kapcsolódó
kulturális rendezvényeken történő részvétel volt.
Szombaton a délelőtti órákban a delegációk részt vettek a Történelmi Pincesoron megrendezésre került III. Zempléni
Disznótoros és Adventi vásár programjába, amelynek része volt a testvértelepülések gasztronómiai és vad kolbásztöltő
versenye is. Az egész napos program alatt a projekt partnerek kulturális és gasztronómiai eseményeken, illetve kiállításokon
(pl. trófea és vadászkép) vehettek részt, míg a testvértelepülések sátrában saját lakóhelyüket mutathatták be.
2013/12/08-án a téma a projekt eredményeinek és tapasztalatainak értékelése volt.
A zárónap folyamán a delegációk részt vettek a projekt záró értekezletén, amelynek keretében közösen értékelték az elért
eredményeket és tapasztalatokat, illetve megkezdték a projekt fenntarthatóságát biztosító következő tevékenység (pl. ifjúsági
csere) tervezését.

