
 

 

 

Az „Uniós kelet-nyugati összefogás” c. 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 1200 állampolgár részvételével, akik közül 50 Ráckeve város 
(Magyarország), 10 Calden város (Németország), 70 Dány település (Magyarország), 10 

Skorenovac/Székelykeve (Szerbia), 20 Ciumani/Gyergyocsomafalva (Románia), 20 Baktalórántháza 
(Magyarország), 1020 Nenice/Lukanénye és a környező települések  lakosai. 
 
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Nenince/Lukanénye, Szlovákia volt 2016/07/30 és  01/08/2016 között 
 
 
Részletes leírás: 

 

2016/07/30-án a téma az uniós kelet - nyugati párbeszéd elindítása volt. A vendégeket a település lakói a 
térségre jellemző ételekkel és italokkal várták. A résztvevő partnerek bemutatkozó programja során  teret 
biztosítottunk a közvetlen polgári kapcsolatteremtésre, eszmecserére, interaktív párbeszéd indításra aktuális 
uniós témákban, mint  pl. az európai értékek és történelmi tanulságok, ahol a véleménykülönbségek 
meghatározása után a részt vevők keresték azokat a közös pontokat, amelyekben a véleményük hasonló volt és 
megoldási javaslatokat tettek. A programban fotnos szerepet játszottak a fiatalok, mint vitaindítók és nem 
szokványos, újszerű megoldások javaslattevői voltak.  
 
2016/07/31-én a téma a tolerancia, szolidaritás és a kölcsönos megértés erősítése volt kulturális 
szeközökkel. A „Civil és jótékonysági szervezetek szerepe a társadalmi problémák oldásában” című előadást 

élénk eszme és tapasztalatcsere követett, ahol az  egyes részt vevő szervezetek a jó tapasztalatokon túl a 
kevésbé sikeres megoldásokról is beszéltek. A szolidaritás, kölcsönös megértés, közös érdekek mentén tartott 
szeminárium témája elsősorban a hatékony segítségnyújtás volt, ahol terítékre kerültek olyan aktuális kérdések is 
mint a bevándorlók helyzete, az előítételek és a kirekesztés veszélyei is. Az eltérő kulturális háttér, a 
sokszínűség, mint érték bemutatása és erősítése céljából „Egyenlők vagyunk, nem egyfomák”- kulturális 
programra került sor, ahol a helyi és térségi előadók mellett  a testvértelepülések is fontos szerepet kaptak és 
nagy sikerrel mutatták be saját hagyományaikat, énekeiket, táncaikat. Ennek mintegy folytatásaként az esti 
program könnyűzenei vonalon folytatódott a projekt partnerek közös szórakoztató programjával  „Európai 
sokszínűség, mint érték”. 

 
2016/08/01-én a téma Európa jövője volt. A délelőtti órákban konferenciát tartottunk Európa jövőjéről, ahol az 

egyes országokból érkezett küldöttségek kifejtették véleményüket, álláspontjukat és elvárásaikat. A konferencia 
sajtótájékoztatóval zárult. Az ide látogatók megtekinthették a Jövőnk Európában c. nemzetközi képzőművészeti 
kiállítást, ahol a  testvértelepülésen élő gyermekek, fiatalok és felnőttek munkái kerültek bemutatásra. A 
háromnapos rendezvénysorozat a projekt eredményeinek kiértékelésével zárult, miközben megfogalmazásra 
kerültek a tervezett hálózati együttműködés alapvető irányvonala és működési feltételei is. 
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