EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A «Közös értékek hétvégéje európai szellemben» projektet az Európai
Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozót 250 állampolgár részvételével, akik közül 100-an
Szárföld Község Önkormányzata (Magyarország), 50-en Spolok Levédia – Levédia Kör szervezet
(település Zemné, Szlovákia), 50 fővel ROZÉ egyesület (település Chotín, Szlovákia) és 50 fővel
Udruzenje Poljoprivrednika Senta (település Senta, Szerbia) lakosai.
Helyszín / Dátumok: a találkozó helyszíne Szárföld (Magyarország) volt, 2015/06/27 és 2015/06/28
között.
Részletes leírás:
2015. június 27. Szombat
A kora reggeli óráktól kezdődően fogadta a gesztor település önkormányzata a nemzetközi delegációt
Szerbiából és Szlovákiából. A vendégek megérkezését követően az elszállásolásra és a program
hivatalos megnyitójára került sor. A hosszas köszöntők és hivatalos, valamint baráti üdvözléseket
követően ismertették a pályázat tartalmát, programját, helyszíneit a partnerek előtt és fokozatosan
megindult a barátkozás a 3 ország résztvevői között. Az első megmérettetésre az „Ízek határon túlról”
című gasztronómiai versenyben került sor, melyben bemutathatták a saját országukra, régiójukra
jellemző íz világot. A gasztronómiai bemutató—versenyt követően 13:30 órakor a „Múltidéző, jövő alkotó”
címmel megszervezett workshopra került sor, melynek keretében a civil szervezetek és a gesztor
önkormányzat bemutatkozása zajlott. A 14:00 órakor kezdődő „Sportos generációk” valóban
generációkat sorakoztattak fel a község sportpályáján. Többek között a hölgyek mérkőztek meg
kézilabda játékban, míg a fiatal- és az öregcsapat labdakedvelői a labdarúgó torna és 11—es labdarúgóversenyben mérették meg tudásukat. Az Alkotó workshop 15.00 órától vette kezdetét, melynek során
kézműves bemutatkozás zajlott, több nemzet és nemzetiségi kisebbség mutatta be a magyar, szlovák és
a szerb kultúrára jellemző motívumokat. Helyi és regionális viszonylatban népszerű Völcsey Lajos népi
fazekas interaktív bemutatót is tartott. A fiatal iskolás generáció rajzokban jelenítette meg a saját
szemszögből elképzelt modern európai faluképet. A kézművességhez szorosan kapcsolódott egy további
olyan terület, mely a vidéki élet hagyományait, ünnepeit, a népi öltözéket mutatta be a folklór jegyében
megtestesített táncokban és dalokban. Bemutatkozott a Hagyományőrző Egyesület, a Baráti dalszínház,
Rugli Béla népdalénekes és a szlovákiai Rozmaring éneklőcsoport. Az est hátralévő részében az
országszerte ismert Postás Józsi szórakoztatta dalaival a vendégeket.
2015. június 28. Vasárnap
A második program nap a kora reggeli órákban elinduló események jegyében zajlott. 07.00 órától
Horgászversenyre került sor a szárföldi látványtónál. Míg a horgászat iránti rajongók a tóparton töltötték
a délelőttöt, addig a helyi egészségügyi intézményben „Kéz a kézben” karitatív program alkalmával
egészségügyi szűrőprogramban vehettek részt az egészséges életmód iránt érdeklődők. A 10.00 órakor
kezdődő „Arccal a jövő Európája felé” címmel szervezett kerekasztal beszélgetés nem csak a
partnerektől érkező delegációt, de a helyiek figyelmét is felkeltette. Pályázati lehetőségek, korábban
szerzett pályázati tapasztalatok hangzottak el a hagyományőrzés, a helyi turisztikai értékek bevonása a
gazdasági körforgalomba - érdekében. A diszkussziót a 11.00 órakor kezdődő Európa Központ 2015
szolgáltatása váltotta, melynek keretében az ifjúság számára tartottak tájékoztató előadásokat. Az
ebédet követően ismét tanácskozásra került sor, a 14.00 órai kezdettel induló „Élet az EU-ban és azon
kívül” című program által, melynek keretében a stratégiai tervezésről volt szó az önkormányzati és a
szervezetek vezetőivel. A 16.00 órakor kezdődő kreatív program a ”Rajzoljuk meg a vidéket!” címmel
iskolásokat és óvodásokat vont be, az előző nap elkészült rajzokat mutatták be. Ezt követően 17.00 óra
magasságában a rendezvény kiértékelésére került sor. A partnerek elköszöntek és a két napos
rendezvény emlékeivel indultak vissza otthonaikba.

