EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
Az 555174-CITIZ-1-2014-1-HU-CITIZ-TT számú, „EU 15-25: Bővülő Európa
– Bővülő Partnerség I.TESTVÉRTELEPÜLÉSI Népzenei Találkozó
Ilinyben” megnevezésű 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 CHIES D’ ALPAGO
Belluno (15) - IT, Sečianky, Slovenské Ďarmoty (Szlovákgyarmat) és Lesenice (Leszenye) (100) – SK, Lizuma
Pagasta Padome (45) – LV, Vlachova Lhota (10) – CZ és Blizin (25) - PL lakosai. (Iliny – HU 500 fővel vett részt)
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne ILINY (Magyarország) volt, 28/08/2014 és 01/09/2014 között
Részletes leírás:
28/08/2014-án a téma:
Az EU 15-25: Bővülő Európa – Bővülő Partnerség – I. Népzenei Testvértelepülési Találkozó - Nyitónapján a
meghívottak lehetőséget kaptak a bemutatkozásra, elindult az eszmecsere a polgári jogokról, identitás tudatról.
29/08/2014- án a téma:
A 2. napon a delegációk kirándulást tettek az Észak-magyarországi Régióba, ahol alkalmunk nyílt regionális
döntéshozókkal és szakértőkkel is megvitatni polgári találkozónk vezértémáit. A 2014-2020 közötti pénzügyi keret
pályázati lehetőségeiről jutottunk közvetlen információkhoz. Az előző napi vita folytatásaként közvetlen válaszokat
kaptunk olyan kérdésekre, mint milyen előnyökkel jár számunkra az uniós polgárság, és milyen Európát várhatunk
2020-ra, milyen segítséget kaphatunk az Európa2020 célkitűzéseinek eléréséhez.
30/08/2014– én a téma:
A 3. napon a generációk közötti párbeszédben a nyugdíjas korosztály és a fiatalság megtárgyalta, milyen
előnyökkel jár számunkra az uniós polgárság, kerestük a megoldást esélyteremtés lehetőségére fiataljaink
számára.
A napot a hagyományok és a kultúrák megismerése jellemezte és az idősebb korosztályé volt a főszerep. A
hagyományteremtő szándékkal indított Népzenei találkozó mintegy 100 éves múltra visszamenőlegesen
elevenítette fel testvértelepülések hagyományait.
31/08/2014– án a téma:
A 4. napot a csatlakozás 10. évfordulójának és az EP választásoknak szenteltük.
Találkozónkra olyan országok polgárai (Szlovákia, Csehország, Magyarország, Olaszország) kerültek meghívásra,
ahol az Európai Parlamenti választásokon polgáraik „nagyon” mérsékelten vettek részt. A demokratikus közélet
iránti passzivitás, az EU nyújtotta előnyök ellentmondásához kapcsolódóan vitát kívántunk kezdeményezni.
01/09/2014 -án a téma:
Az 5. nap kérdésére: Milyen Európát várhatunk 2020-ban? konferencia keretében kerestük a választ. A szakmai
konferencián volt alkalmunk megvitatni, hogy a 2020-ra az EU egészére vonatkozó teljesítendő célok eléréséhez
milyen út vezet. Szakértői-, és az EU elnökséget adó Olaszország delegációjának előadásai dolgozták föl az 5 cél
teljesítésének módozatait.
Beszámoló megtekinthető: www.iliny.hu honlapon

