EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
Az „Európai polgárok testvérvárosi találkozója Pátyon” 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 270 állampolgár részvételével, akik közül 40 fő Kirchheim b.
München város/település (Németország), 40 fő Zsobok város/település (Románia) és 190 fő Páty város/település
(Magyarország) lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Páty (Magyarország) volt, 2015/10/22 és 2015/10/25 között
Részletes leírás:
2015/10/22-én a téma az „Ismerkedés és a tapasztalatcsere” volt. Ezen a napon érkeztek meg a vendégek, és
fő cél a kapcsolatépítés, a vendégek gyors feloldódása volt, valamint, az, hogy mindenki magáévá tegye a
találkozó kitűzött céljait, és arra ösztönözzük a résztvevőket, hogy a programokon is ezen célok elérése
érdekében cselekedjenek, és azokon interaktívan vegyenek részt. Ezeket az első napon a közös vacsora és
kötetlen beszélgetések, valamint a hagyományőrző kisebb műsor és a találkozó megnyitó beszéde segítette elő.
2015/10/23-án a téma a „Közös történelem és kultúra” valamint „Az unió és a mi jövőnk” volt. Ezen a napon
kiemelt cél volt a közös kultúra és a hagyományok megismerése, a nemzetek egymáshoz való közelítése és
elfogadásuknak elősegítése. Ezen a napon egymás hagyományainak, szokásainak megismerését helyeztük
előtérbe. Fő célunk továbbá az volt, hogy a résztvevők bővítsék tudásbázisukat az Európai Unióval kapcsolatban,
valamint hogy a három testvértelepülésen végbemenő eddigi fejlesztéseket megismerjék, és a települések
egymástól a „jó” gyakorlatokat átvegyék.
2015/10/24-én a téma „A demokratikus Európa” volt. A megvalósult programoknak köszönhetően a résztvevők
magukévá tették az unió működésének és a jogok gyakorlásának módját, valamint megismerkedtek az EU-hoz
való csatlakozásból fakadó előnyökkel. Nem utolsó sorban pedig feltérképezésre kerültek az egyes résztvevő
települések kötelezettségei a fejlesztés és fenntarthatóság kapcsán. A további közösségépítő és kulturális
programok révén pedig megvalósult az emberi és testvértelepülési kapcsolatok szorosabbá tétele.
2015/10/25-én a téma az „Értékelés” volt. Az utolsó nap eredményeként visszajelzést kaptunk a találkozó
sikerességéről, a javítandó pontokról, az összefoglaló beszélgetéssel pedig elértük, hogy tudatosuljon a
résztvevőkben, hogy milyen lehetőségekkel bír uniós polgárnak lenni. Illetve megerősítettük a további
együttműködést a testvértelepülések között.

