EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A Multikulturális társadalom és hagyományőrzés - testvértelepülési és
ifjúsági találkozó Ipolyszécsénkén c. 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 503 állampolgár részvételével, akik közül 133 Szécsénke
település és a környező falvak (Magyarország), 24 Lizmus város (Lettország), 5 Bliżyn település (Lengyelország),
8 Kisiratos (Dorobanti – Románia), 8 Belluno település (Olaszország) és 325 Ipolyszécsénke település és
környéke (Szlovákia) lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne a szlovákiai Ipolyszécsénke és környéke voltak, 2021/08/18 és
2021/08/21 között.
Sajnos a rendezvényen való részvételt nagyban korlátozták az aktuális járványügyi előírások, aminek értelmében
a belépés Szlovákia területére csak az oltással rendelkezők számára engedélyezett karantén kötelezettség nélkül.
Ebből kifolyólag a testvértelepülések zöme a tervezettél csak kisebb számú delegációval érkezett. Ugyanakkor ez
a helyzet lehetőséget teremtett a magyarországi partner számára (ahol magasabb az áloltottak aránya), hogy
nagyobb számban (programnaponként más-más résztvevőkkel) kapcsolódhassanak be az eseményekbe. Ezáltal
a vendégek létszáma csaknem az eredetileg tervezett mértéket (178 vendég). Azok számára, akik nem tudtak
személyesen részt venni a rendezvényen, online biztosítottuk a részvételi lehetőséget. A webes lehetőséget
kihasználva további 47 személy kapcsolódott be a programokba. A korlátozások következtében a programok nagy
része egymással párhuzamosan kisebb csoportokban zajlott.
Részletes leírás:
2021.08.18-án a téma a generációk közeledésének és a különbségek leküzdésének lehetőségei volt.
A vendégek érkezése után került sor a delegációk bemutatkozására. Ezt követően került sor a generációs
árkok/különbségek megvitatására. A workshopon belül a részt vevők közösen keresték az egyes korcsoportok
közötti hatékony együttműködés lehetőségeit. A gálavacsora után kötetlen beszélgetés folyt a kulturális identitás
alapján történő megkülönböztetés okairól és kiküszöbölésének lehetőségeiről.
2021.08.19-én a téma a multikulturális társadalom és a hagyományőrzés szerepe volt.
A projekt partnerek kisebb csoportokban a délelőtt folyamán találkoztak a gyermek- és ifjúság szakterület
szakembereivel a jó tapasztalatok megismerése és átadása céljával. Ezt követően eszmecserét folytattak az
ifjúság társadalmi szerepvállalásának aktuális kihívásairól, ahol lokális, regionális, tagállami és EU-szintű
megközelítéseket hasonlítottak össze. Ezzel párhuzamosan egy másik csoport tanulmányúton vett részt, ahol
megismerkedett a térség történelmi, kulturális és környezeti érdekességeivel. A losonci zsinagógában a II.
világháború borzalmait bemutató kiállítás is megerősítette a résztvevőkben az uniós alapértékek elismerésének
fontosságát, ami biztosítja a béke és a biztonság fenntartását. A két párhuzamosan folyó esemény lehetőséget
teremtett a delegációk tagjai között a közvetlen kapcsolatteremtésre, egymás jobb megismerésére, ezáltal a
kölcsönös megértés és szolidaritás erősítésére.
A délutáni program a multikulturális társadalom és hagyományőrzés kapcsolatára fókuszált. A multikulturális
programmal párhuzamosan további csoport ismerkedett meg a térség történelmi, kulturális és környezeti
érdekességeivel. A nap kötetlen beszélgetéssel zárult a tábortűz mellett.

2021.08.20-án a téma a jövő Európája volt
A délelőtti órákban a részt vevők véleménycseréjére került sor, ahol a külföldön való munkavállalás, illetve a
helyben való boldogulás témakörét járták körül, illetve a Brexit következményeit és hatásait elemezték. Az Európa
jövőjével foglalkozó eszmecsere során a vitázók rámutattak arra, hogy a COVID19 járvány következtében
érezhetően növekszik a társadalmi feszültség, az intolerancia, előtérbe kerülnek a demokrácia limitjeivel foglalkozó
kérdések, ezért fokozottan fontosa a szolidaritás erősítése. A krízisből való kilábalás fontos lehetőségei közé
tartozik az európai gazdaság újraindítására szánt források hatékony és célirányos felhasználása. Rámutattak,
hogy az egyes tagállamok szintén eltérő járványügyi és beutazási szabályok nagyban gyengítik az EU egységét
és sürgették az intézkedések uniós szintű összehangolását és azok jobb átláthatóságának biztosítását.
Sajnos a kulturális fesztivál a már felvázolt beutazási korlátozások következtében korántsem volt olyan
nagyszabású, változatos és sokrétű, amelynek terveztük, mivel a partnerek nem minden esetben tudták biztosítani
a szereplőket, illetve szólista közreműködésével járultak hozzá a programhoz. A kulturális program teljes ideje alatt
a losonci székhelyű Europe Direct munkatársai tájékoztatták az érdeklődőket az EU-val kapcsolatos témákban. A
rendezvény közben sor került egy előző pályázat kapcsán kialakított Európai ízek Parkjában új növények
kiültetésére és emléktábla állítására is, kiemelve testvértelepülések európai szintű együttműködésének
fontosságát.
2021.08.21-én folytatódott a jövő Európája téma megvitatása.
A délelőtti órákban „Tíz lépéssel a globális felmelegedés ellen” címmel ötletbörzére került sor, ahol a résztvevők a
felvezető előadás után meghatározták azokat a megoldási lehetőségeket, amelyekkel lokáli, regionális, országos
és uniós szinten hozzá tudnak járulni a globális felmelegedés megállítása és csökkentése érdekében. A
négynapos rendezvény zárásaként a partnerek kiértékelték a találkozó eredményeit és megállapodtak a jövőbeni
együttműködés új célkitűzéseiben, majd megvitatták a partnerség kiszélesítésének lehetőségeit.

