EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « Demokrácián és szabadságon alapuló Európai Egység –
Testvértelepülési Találkozó Alsótoldon » 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 130 állampolgár részvételével, akik közül BOKOVCE (50) – SK,
MELIDE A CORUNA (15) –ES, GALLODORO (15) – IT, UZON és BIKFALVA (50) – RO lakosai. (ALSÓTOLD – HU 770
fővel vett részt)
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne ALSÓTOLD, Magyarország HU volt, 22/08/2019 és 26/08/2019 között
Részletes leírás:
22/08/2019 - én a találkozó – Nyitónapján a téma Vendégek érkezése, megismerkedés, közös testületi ülés, Vitafórum,
testvértelepülési megállapodás előkészítése: Alsótold község polgárai fogadták az érkező vendégeket (BolykSK,Bikfalva-RO,Melide-ESP,Gallodoro-IT). A vendégek ellátásáról önkormányzatunk, illetve a település lakói
gondoskodtak, elszállásolását a település lakosai vállalták. Az első nap sor került az „EU fejlesztéspolitikája”–
vitadélutánra megalapozva az 5 napos találkozót végig kísérő vezértémát, több ország mutatta be eltérő tapasztalatait.
Az 1. nap a vendéglátó, Magyarország és a Nyugat-Európai partnerek delegációi mutatkoztak be.
23/08/2019 - án a Megosztástól az egységes Európáig - A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja: A
fiatal generáció tagjai szakmai kirándulást tettek a Terror-házába, Budapestre. Közvetlenül érintett tagállamok
polgáraival emlékeztünk és vitafórumot indítottunk a totalitárius rendszerek emléknapján a spanyol polgárháborúról, a
Kelet-Európa felosztásáról, mely a II. világháborúhoz (1939), a hidegháborús évtizedekhez (1989) vezetett. Vitát
kezdeményeztünk a Vasfüggöny lebontás 30 éves évfordulóján a változatos, de értékein keresztül mégis egységes
Európáról, közös jövőnkről.
24/08/2019 – én a téma Az elfogadás napja! Kultúrák közötti párbeszéd az Együttműködő Európában - TOLDI
ERŐPRÓBA, Főzőverseny, Testvértelepülések hagyományőrző műsora: A történelmi múlt ápolását célozta az
erőpróbával egybekötött Toldi nap, amely méltó emléket állít az erejéről híres lovagnak, Toldi Miklósnak. A kultúrák
közötti párbeszéd elmélyítését céloztuk Európa múltjának, vérrel-gyűlölettel átitatott Szent-Bertalan éjszakáján. A nap
célja a félelmeink közös feltárása volt, egymás kulturális és művészeti értékeinek bemutatásán keresztül a polgárok
közötti „határok lebontása” (szolidaritás), az ismeret hiányból adódó ellenérzések (szkepticizmus) feloldása.
25/08/2019 – án a téma: Kulturális és természeti örökségünk védelme Európai Uniós fejlesztési támogatásokkal,
Vidékfejlesztés, munkahely-teremtési kitörési pont, konferencia – a vitafórum folytatása. A 30 éve Világörökségi címmel
rendelkező Hollókő, térségünk motorja. Az elmúlt évek EU-s forrásból megvalósított fejlesztéseit, nemzetközi
kapcsolatait, új Nyugat-Európai kapcsolataink kiépítését mutattuk be. A helyi előadók mellett minden delegáció szakértői
előadással készült a környező települések lakosságát is invitáló rendezvényekre. A térség munkahelyteremtő,
lakosságmegtartó szerepet betöltő az EU hatékony társfinanszírozását mutató értékeinek bemutatása volt a nap célja.
26/08/2019 – én a téma Integráció és partnerség 20-20: Összefogással Európáért 2020 – vitafórum zárása,
programértékelés. A delegáció képviselői a történelmi múlt tapasztalatai alapján értékelték az Európai Unió (befogadóbezárkózó) jövőjével, kapcsolatos vitát. Településeinket, országainkat érintő nehézségekre adott közös válaszok
áttekintése történt az Európai jövőjét befolyásoló vágyaink, reményeink és a realitás szemszögeiből. A program
zárásaként a delegáció vezetők értékelték az 5 napos program eredményeit, ajánlásokat tettek a következő évi
programok helyszíneire, időpontjaira, feldolgozandó témáira.

