
 

 

 

A « Unity in Times of Crises » projektet az Európai Unió finanszírozta az  
„Európa a polgárokért” program keretében 

 

 

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés 

 
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozót 300 állampolgár részvételével, akik közül 70 résztvevő Cherechiu településről (Románia), 25 
résztvevő Dlha Ves település (Szlovákia), 25 résztvevő Motvarjevci település (Szlovénia), Kokád település 30 résztvevővel (Magyarország), 
Újfehértó település 20 résztvevővel (Magyarország), Felsőtelekes település 20 résztvevővel (Magyarország), Szentgyörgyvölgye település 30 
résztvevővel (Magyarország), Öcsöd település 25 résztvevővel (Magyarország), Naszály település 25 résztvevővel (Magyarország) és 
Nyíradony település 30 résztvevővel (Magyarországról). 
 
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Kiskereki volt 2022/08/12 és 2022/08/14 között. 
 
Részletes leírás: 

2022/08/12-én a téma „ Jövő a múlt szemén keresztül” ösztönözte az Európai Unióhoz való tartozás által kínált előnyöket – a békét és a népek 
jólétét előmozdító demokratikus értékeket – jelenlegi előnyeiről való gondolkodást, összehasonlítva a múlttal (totalitárius rendszerek) és az 
euroszkepticizmus által fémjelzett jövővel . 

- A nap első felében a résztvevő települések bemutatkoztak és bemutatásra kerültek az utolsó találkozó óta a településeken történt 
megvalósítások, változások. A bemutatók végén Nyíri Sándor polgármester bemutatta a találkozó programját. 

- Dokumentumfilm megtekintése zajlott a következő témában : „A vörös csapás” – a Ceausista totalitarizmus kemény képe egy nyugati 
ember szemével a forradalom előtti sötét években; 

- Vita az "Európai polgárság fontosságáról" témában – szeretnénk növelni az EU határok közötti nemzetek feletti állampolgárság 
fontosságának tudatosítását 

- Vélemény- és tapasztalatcsere az „Euroszkepticizmusről – nemzeti vágy vagy politikai akarat” témában – az egyéni szintű szavazáson 
keresztüli részvétel szerepéről és döntő fontosságáról az EU politikáival kapcsolatban 

- Az est további részében egymás hagyományainak megismerésével kapcsolatos eseményeken vezettek részt a jelelévők. 

A nap témája hozzájárult a konkrét  1. Kiemelt prioritáshoz – „Megvitatni Európa jövőjét és az euroszkepticizmus kihívásait”, valamint az 
általános célkitűzésekhez: „Hozzájárulás a polgárok által az Unió megértéséhez, történelméhez és sokszínűségéhez”, valamint „az európai 
polgárság megmozdítása, a polgári és demokratikus részvételi feltételeit az Unió szintjén”. 
 
2022/08/13-án a téma  „ Előítéletek felett – aktuális problémák” volt. Az EU-n belüli aktuális és különféle problémás helyzetekről, például a 
migráció jelenségéről és az etnikai kisebbségek helyzetéről szóló vitákat takart. 

- Vita a „Migráció jelensége az Európai Unióban – tolerancia és szolidaritás” témáról – elmélkedésaz európai, különösen az ázsiai 
migránsok elvándorlásának eltérő megközelítéséről volt szó 

- Vita az "etnikai kisebbségek marginalizálódása" téma volt – Ami természetéből adódóan elősegítette néhány negatív mentalitás 
eltávolítását, és ugyanilyen mértékben nyitott utat az etnikumok közötti párbeszédekhez 

- Délután fogathajtó parádéra került sor ahol a környékbeli fogathatjtók mutatták be tudásukat, fogatukat és csodaszép lovaikat. 
- Véleménycsere „Az állampolgárok napi problémái – közös tapasztalatok” témában volt – megfelelő keret a szabad beszélgetésekhez 

arról, hogy a rendezvényen jelenlévő egyes közösségek milyen nehézségekkel szembesültek a  mindennapi életük során. 
- Az est végeztével a résztvevők megcsodálhatták a tűzijátékot 

A nap témája hozzájárult a 3. kiemelt prioritáshoz – „A kultúrák közötti párbeszéd és a kölcsönös megértés megmozdítása, valamint a migránsok 
és kisebbségi csoportok megbélyegzésének leküzdése”, valamint a „polgárok demokratikus és civil részvételének ösztönzése uniós szinten” 
konkrét célkitűzése volt. 
 
2022/08/14-én a téma „Közösség kultúrán keresztül” megismertette az EU különböző közösségei közötti kulturális párbeszéd fontosságát. 

- Ezen a napon elsősorban a kultúrális értékekre volt fektetve a hangsúly.  A délelőtt folyamán főzőversenyt szerveztünk, mely keretén 
belül miden résztvevő település elkészítette nemzeti és régiós ételét valamint bemutatta nemzeti italát. 

- „Kultúrák közötti párbeszéd” alkotóműhely – a rendezvényen jelenlévő közösségek mindegyike bemutatta az adott területre vagy 
országra jellemző alkotásait. 

- Főzőtanfolyam - minden résztvevő település saját területére vagy országára jellemző ételeket készített. 

- Véleménycsere az "Egység a sokszínűségen keresztül - A transznacionális kapcsolatok kihasználása" témában – kívánatos az európai 
identitás koncepciójának fejlesztésére irányuló közös erőfeszítések erősítéséről volt szó. 

- Testvérvárosi ünnepség volt tartva Nyíradony városával Magyarországról 
- Este a települések képviselői kiértékelték az eseménysorozatot és megbeszélték a következő évi találkozó lehetséges dátumát és 

tematikáját. 
 

A 2. konkrét prioritás volt – „A szolidaritás megmozdítása válság idején” és a 3. – „A kultúrák közötti párbeszéd és a kölcsönös megértés 
elősegítése” a „Demokratikus szerepvállalás és civil részvétel” többéves prioritásból, valamint a „polgárok demokratikus és c ivil részvételének 
ösztönzése” című 2. konkrét célkitűzésből az Unió szintjén olyan fellépések révén, amelyek fejlesztették a polgárok megértését az Unió politikai 
döntéshozatali folyamatáról”. 
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