EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « 50. ÉVFORDULÓS TALÁLKOZÓ 2019 - A SIKERES EP
VÁLASZTÁSÉRT » 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 VINICA és STOS (70)
– SK, FRAUENKIRCHEN (30) – AT, BELI MANASTIR (40) – HR, ODORHEIU SECUIESCÉ és BATANII MICI
(60) – RO lakosai. (MAGYARNÁNDOR – HU 1000 fővel vett részt)
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne MAGYARNÁNDOR, Magyarország HU volt, 15/08/2019 és
19/08/2019 között
Részletes leírás:
15/08/2019 - én a találkozó – Nyitónapján a téma Vendégek érkezése, megismerkedés, közös testületi ülés,
Vitafórum nyitónap 50.testvértelepülési Évforduló. Községünk polgárai fogadták az érkező vendégeket. A
vendégek ellátásáról önkormányzatunk, illetve a település lakói gondoskodtak, elszállásolását a település lakosai
vállalták. A találkozó első napján sor került az EU Közép - Kelet-Európában – vitadélutánra megalapozva az 5
napos találkozót végig kísérő vezértémát, több ország mutatta be eltérő tapasztalatait az EU mindennapjairól:
Bővítés, szabad mozgás, (fiatalok) munkanélküliségi helyzete és a fejlesztéspolitika. Közös testületi ülésen az 50.
évfordulós testvértelepülési megállapodást ünnepeltük.
16/08/2019 - án a téma EURÓPA JÖVŐJE AZ EURÓPAI UNIÓS VÁLASZTÁSOK UTÁN. Európa nap témái: Az
Európai Unió szerepe az Ipoly-menti térség felemelkedésében, Vidékfejlesztés - eredmények és pályázati
lehetőségek a LEADER programhoz kapcsolódóan. Aktuális vidék-. és vállalkozásfejlesztési lehetőségek,
pályázatok, támogatás az Európai Unióban a 2019. évi választásokat követően. A nap célja a tapasztalatok
átadása, jó gyakorlatok megismerése volt. Az EU LEADER forrásaiból megvalósított magyar 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.
17/08/2019 – én a téma TESTVÉRTELEPÜLÉSEK NAPJA: Magyarnándori „Ipoly Magyar-Szlovák Regionális
Kiállítás és Vásár” visszatekintési konferencia egykori nagykövetek, országgyűlési és európai parlamenti
képviselők, kereskedelmi attasék részvételével. Fotókiállítás az Ipoly Expo történetéről. Testvértelepülési
megállapodások aláírása - Magyarnándor, Ipolynyék, Stósz, Homoródszentmárton, Újbezdán, Pinggau.
Emléktábla avatás a Köztársasági Elnökök magyarnándori látogatásainak emlékére. A résztvevők prezentációk
keretében mutatták be nemzetközi projektjeiket, azok hasznosulását. Vitafórumunk folytatásaként a határon
átnyúló programok eredményeit, innovatív megoldásokat elemztünk.
18/08/2019 – án a téma: GYEREKEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN Az EU-val szembeni ellenérzések, az
euroszkepticizmus okainak feltárása 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, hogy az Európai Parlamenti választásokon jelentősebb
arányban vegyenek részt településeinkről, Európa jövőjét építő fiatal generációkból!
19/08/2019 – én a téma 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.

