EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « EURÓPA JÖVŐJE: A FEHÉRKÖNYV LAPJAI – TALÁLKOZÓNK
NAPJAIN” projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében
2. ág, .1 "Testvérváros-program" intézkedés
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 185 állampolgár részvételével, akik közül 125 fő
MAGYARNÁNDOR és SZENDEHELY, valamint Feketenyék, Alsónyék, Kápolnásnyék, Zsombó, Felsőnyék (HU),
20 fő Kisbacon (RO), 20 fő Sopronnyék (AT) és 20 fő Nyékinca (SRB) lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne VINICA/Ipolynyék - Szlovákia SK volt, 30/08/2019 és 02/09/2019
között.
Részletes leírás:
30/08/2019 – án a téma: EURÓPA VÁLTOZÓ HELY A FOLYAMATOSAN ALAKULÓ VILÁGBAN
Vendégek érkezése, megismerkedés, közös testületi ülés, Vitafórum, évfordulós testvértelepülési megállapodás
előkészítése - vitafórum nyitónap. Községünk polgárai fogadták az érkező vendégeket. A vendégek ellátásáról
önkormányzatunk, illetve a település lakói gondoskodtak, elszállásolását a település lakosai vállalták. A
FEHÉRKÖNYV „LAPJAI”t feldolgozó találkozó első napján mindjárt sorkerült egy – vitadélutánra, megalapozva a 4
napos találkozót végig kísérő vezértémát, több ország mutatta be eltérő tapasztalatait az EU mindennapjairól:
Bővítés, szabad mozgás, (fiatalok) munkanélküliségi helyzete és a fejlesztéspolitika.
31/08/2019 – én a téma: EURÓPA GYÖKERES GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI ÁTALAKULÁSON MEGY ÁT
Vita az Európai Uniós fejlesztések jegyében, LEADER programok: Vidékfejlesztés, munkahely-teremtési kitörési
pont: konferencia. A nap célja a tapasztalatok átadása, jó gyakorlatok megismerése volt. Az EU LEADER
forrásaiból megvalósított szlovák programok bemutatása mellett a delegációk adtak számot saját térségük
fejlesztéseiről, eredményeiről. A résztvevők prezentációk keretében mutatták be a saját projektjeiket, azok
hasznosulását. Elsősorban a határon átnyúló programok eredményeit, valamint a fiatalok lehetőségeit, az EU
munkahelyek teremtésében betöltött szerepét elemeztük. 2019-es Ipolynyéki szüreti fesztivál - Szüreti felvonulás.
01/09/2019 - én a téma: EURÓPA FOKOZOTT FENYEGETETTSÉGE A BIZTONSÁGGAL, HATÁROKKAL
KAPCSOLATOS AGGÁLYOKAT SZÜL - Lehetek az Európai Parlament Képviselője? Építsünk Európát: Ifjúsági
Parlament. Az EU-val szembeni ellenérzések, az euroszkepticizmus okainak feltárása a pozitív jövő szempontjából
legfontosabb korosztály, az ifjúság körében, vívmányaink számbavételével. Innovatív módon ismertettük meg a
fiatalokat az EU működés kérdéskörével, a részvételi demokráciával, oly módon, hogy az őket foglalkoztató
kérdések is feldolgozásra kerüljenek. Célunk az ifjúság számára szervezett programmal az volt, hogy a következő
Európai Parlamenti választásokon jelentősebb arányban vegyenek részt településeinkről, Európa jövőjét építő,
fiatalok. 2019-es Ipolynyéki szüreti fesztivál - kulturális és gyerekprogramok.
02/09/2019 - án a téma: EURÓPA IRÁNTI BIZALOM ÉS LEGITIMÁCIÓ MEGKÉRDŐJELEZÖDÖTT
15 év a kibővült Európában, Európai integráció napjainkban- Vitafórum zárása, programértékelés.
Rendezvényünkön az EU integráció különböző fázisaiban álló országok (EU 15-ök ill. 25-ök tagállam Schengen-i
rendszeren belül illetve kívül vitatták meg az EU értékeinek mindennapjaira való hatását. Értékeltük
rendezvényünket az Európai értékek, elkötelezettség témakörében. Zárásként elhelyeztük minden partner
honlapján és népszerű közösségi platformon a találkozó eseményeit, dokumentumait, fotókat, projekt filmet, hogy
eredményeink hozzájárulhassanak az elkövetkezendő választások sikerességéhez.

