EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « Soul of Europe in Nógrádsipek 2019 » 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 185 állampolgár részvételével, akik közül 45 Nógrádsipek
Község Önkormányzata (Magyarország), 14 Drustvo sportske rekreacije CAPIN település (Horvátország), 14
Svaz Maďarů žijících v českých zemích - Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, z. s.,Pobočný spolek
Ostrava/Czech republic település (Csehország), 14 GMINNY OSRODEK KULTURY OLESNICA település
(Lengyelország), 14 COMUNA REMETEA település (Románia),
14 OBEC GLABUSOVCE település
(Szlovákia), 14 Asociación Sociocultural Luenda település (Spanyolország), 14 Associazione Moving Europe
település (Olaszország), 14 OBSHTINA MEZDRA település (Bulgária), 14 Destinacija Menadzment Organizacija
Kanjiza település (Szerbia), 14 Hungarians in the United Kingdom település (Egyesült Királyság) lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Nógrádsipek, Magyarország volt, 17/09/2019 és 22/09/2019 között
Részletes leírás:
17/09/2019 - én a téma
Testvértelepülések delegációinak érkezése, ünnepélyes vendégfogadás, elszállásolás
Polgármester fogadja a delegációkat – közös ebéd
Szécsény és környéke kulturális emlékeinek megtekintése
Vacsora, ismerkedés, kötetlen beszélgetés volt.
18/09/2019 - án a téma
Szakmai nap :
Demokratikus együttélés Európában - Európa jövője
– Partnertelepülések képviselőinek előadása - szakmai tapasztalatok
– demokratikus együttélés és tolerancia, hagyományőrzés
– EU parlamenti képviselő előadása Európa jövőképéről volt.
19/09/2019 - én a téma
Testvértelepülések sportvetélkedője – sportvetélkedő, ügyességi és erőnléti versenyek, EU-s kvíz és totó
Gasztronómiai bemutató- a családok kedvenc ételei
Kultúrműsor: Testvértelepülések hagyományőrző csoportjainak bemutatkozása, kézműves foglalkozás
Ünnepi szentmise – a község védőszentjének tiszteletére
Délután folyamán kötetlen beszélgetés a térség EU-s parlamenti képviselőivel
Táncház volt.
20/09/2019 - án a téma
Párbeszéd és kerekasztal a partnertelepülések polgárainak bevonásával
Eszmecsere az együttműködésről
Hagyományőrzés a családokban – népművészeti kiállítás
Kirándulás - a térség nevezetességeinek megtekintése volt.
21/09/2019 - én a téma
Szakmai nap:
Az euroszkepticizmus megvitatása
– Partnertelepülések hozzászólásai - tapasztalatok megosztása
– Az EU és a polgárok kapcsolatrendszere - visszatekintés az elmúlt 15 évre
"Közösen Európában" - rajzkiállítás a barátság jegyében; partnertelepülések gyerekeinek rajzaiból kiállítás volt.
22/09/2019 - én a téma
Összefoglaló sajtótájékoztató és workshop
Testvértelepülési egyezmények aláírása
Vendégek hazautazása - repülőtérre való elszállítása volt.

