EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « „EURÓPAI JOGAINK-EURÓPAI MULTUNK és JÖVŐNK:
Testvértelepülési-Gyerek-Találkozó » 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 Modry Kamen - KÉKKŐ (100) – SK,
CAPILNITA HARGHITA - KÁPOLNÁSFALU (100) – RO, lakosai. (BERCEL – HU 1500 fővel vett részt)
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne BERCEL, BALATONLELLE Magyarország HU volt, 15/07/2021 és 19/09/2021 között
Részletes leírás:
01/07/2021 - én a találkozó – Nyitónapján a téma Vendégek érkezése, ismerkedés – MÚLTIDÉZÓ NYITÓNAP – Vita indítása.
Testvértelepülés-gyerek-találkozónk nyitónapjának témája a múlt felidézése volt. A kelet-európai demokratikus átalakulás 30.
évfordulója jó alkalmat adott – testvéreinkkel közösen – polgáraink véleményének meghallgatására, viták kezdeményezésére, a
felerősödött szkepticizmus feltárására. A közelmúlt történelmének feldolgozása megkönnyítette alapvető célkitűzéseink teljesülését a tapasztalatcserére alapozott közös jövőépítést, az önkéntesség erősítését, a gazdasági és társadalmi kohéziót. A Tábornyitó –
kulturális program és köszöntők után, 17.00 órától- Ismerkedés - egymás megismerése, diákok, iskolák és civil szervezetek
bemutatkozása volt a program. A nemzeti ételek vacsorája, programegyeztetés, kötetlen beszélgetés (vita indító) a következő 5 nap
vezértémáiról: Árnyékos kelet-európai történelem, EU és az Alapjogi Charta szellemisége. Majd 19:00 órától filmvetítés: A TANU– A
legjobb magyar film az anti-demokratikus időkből.
02/07/2021 - án a téma Európa múltja- jelene- jövője 30 év demokrácia: szabadság és nyitott határok. Közös reggeli után, 9 órakor
indultunk Balatonlellére. Délben ebéd, majd a szállás elfoglalása, délután fürdőzés a Balatonban, este a román delegáció szakmai
programja: Feldolgozták Romániai demokratikus forradalmat megelőző történelmét és befolyásoló hatásait éppúgy, mint a 30
szabad év történelmét, a szabad és demokratikus Európában élés tapasztalatait. A szórakoztató nap után, az esti szakmai
programon történelmi visszatekintésükre - a fiatal korosztály számára izgalmas formában - dokumentum vagy művészfilm, video
anyagok vetítésével került sor. A negatív eseményeket megélt generáció segíteni tudott abban, hogy a fiatalok megértsék a békére,
jogbiztonságra törekvő Unió és a demokrácia – saját ügyeinkbe, a gazdasági-, és politikai döntésekbe való beleszólás – fontosságát.
03/07/2021 – án a téma Balatoni Kirándulás - Környezetvédelem/ fenntartható fejlesztések - Európai zöld irányvonal. Hajókirándulást
és kirándulást szerveztünk a Balaton Felvidékre (Természetvédelmi Terület) Útközben eszmecsere zajlott természetvédelmi-, és
uniós szakemberekkel a 2050-ig megvalósítandó klímasemlegességi célokról és 2030-ra vonatkozó célértékekről, Európa természeti
környezetének megőrzéséről, a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2030-ig teljesítendő stratégiáról. A nap témái a
környezetvédelem/fenntartható fejlesztések. és az uniós megoldási javaslatok a klímaváltozásra voltak, mivel a gyermekeink jövőjét
meghatározó, környezetvédelem fontossága miatt, kiemelt feladatunk az ifjú korosztályt megtanítani a környezettudatos
gondolkodásra – saját európai jövőjük érdekében. Magyarország egyik legszebb táján tett kirándulás alkalmával vitatjtk meg a
klimasemleges Európa eléréséhez szükséges lépéseket, témaköröket.
04/07/2021 – én a téma az EU Alapjogi Chartája - NYÍLT VITA. A 4. napon a sport versenyek és szórakoztató programok után felnőtt
és gyerek résztvevőink nyílt vitát rendeztek. A vitára – ahol a delegációk képviselői országukban tapasztalható hozzáállástól, az EU
Alapjogi Chartájában kihirdetett emberi és kisebbségi jogok, az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, demokrácia,
egyenlőség, jogállamiság állapotáról számoltak be.
05/07/2021 – én a téma Buszos kirándulás „PÁNEURÓPAI PIKNIK - Táborzáró ünnepség a berceliekkel” Záró-értékelés.
Találkozónk fő irányvonala a generációk közötti kölcsönös párbeszéd kialakítása, az európai ügyekben résztvevő generációk
bővülése, közös jövőépítés, az Európai értékek, a demokrácia iránti elkötelezettség erősítése volt. A XX. század anti-demokratikus
folyamataival vetettük össze a demokrácia és szabadság lehetőségét. A felidézett negatív élmények erősítik egy jobb világhoz
tartozás érzését, európai identitás-tudatunkat. A zárónapon értékeltük a találkozó eredményeit, terveztük a jövő évi programokat.

