
 

 

 

A «KÖZÖS EURÓPAI JÖVŐ» 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 215 állampolgár részvételével, akik közül 51 Palics 
város/település (Szerbia), 40 Ákosfalva város/település (Románia), 42 Madar város/település (Szlovákia), 17 
Kasterlee város/település (Belgium), valamint 65 Sükösd város/település (Magyarország) lakosai. 
 
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Sükösd, Magyarország volt, 2016/07/29 és 2016/07/31 között 
 
Részletes leírás: 
 
2016/07/29 -én a téma az EGYÜTTMŰKÖDÉSEKRŐL ÉS LEHETSÉGES BŐVÜLÉSRŐL volt. 
A testvértelepülések képviselői megismerkedtek egymással és elemzést végeztek kapcsolataikról, 
együttműködésükről és lehetséges más városok/települések bevonásáról. A résztvevők megismerték egymás 
vidéki közösségeit és potenciáljait. Fontos szempont volt, hogy az ifjúság, Európa jövő generációjának 
szemszögéből látják egymás vidéki települését. Meghatározták a javításra szoruló kapcsolatokat, valamint 
megfogalmazták a szükséges intézkedéseket. 
 
2016/07/30 -án a téma WORKSHOP és VETÉLKEDŐ volt. 
A testvértelepülések küldöttjei megismerték más települések helyzetét, és Európa szemléletüket. Az települések 
képviselői többnyire ugyanazt az álláspontot képviselték az EU jövőjével kapcsolatban, az országuk álláspontjai, 
kisebb eltérésekkel. Megvitatták a lakosok aktív szereplésének módozatait, és elősegítették a demokratikus 
polgári részvételt. Elkészülnek a kitörési pontok, amelyekből a platform fog összeállni. 
A főtéren kialakított EU játékos vetélkedő részvételre ösztönözte a fiatalságot, kapcsolatépítést segítette elő a 
programba közvetlenül bekapcsolódó helyi fiatalság és a delegációk tagjai között. Játékos módon vonta be a 
résztvevő fiatalokat az Európai Unió ismereteibe, ami aktív szerepvállalásra ösztönözte a vidéken élő fiatalokat, és 
elősegített a vidéki európai polgárság jobb megértését. 
 

2016/07/30 és 2016/07/31-e között a VIDÉKI KINCSEKET BEMUTATÓ STANDOK kiállítása volt. 

Minden delegáció egy-egy standon kiállította az ő vidékére/településére jellemző helyi tárgyi és szellemi 
„kincseket”. Ez elősegítette a polgároknál a sokszínűség jobb megértését, az Európai Unió jelentőségét a vidéki 
életben. 

 

2016/07/31 -én a KONFERENCIA témája a JÖVŐ EURÓPÁJÁRÓL volt. 

A program keretében tapasztalatcsere történt, erősödtek a testvértelepülések közötti kapcsolatok, mely kölcsönös 
információátadáshoz illetve közös jövőbeni fejlesztési programokhoz vezet. Az előző nap kidolgozott irányelvekből 
megfogalmazódott egy közös platform, amely mentén minden résztvevőnek dolgoznia kell annak érdekében, hogy 
az euro szkeptikusok és az euro ellenesek száma csökkenjen minden országban. 
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