
A « „ZÖLD EURÓPÁBAN SZÍNES KULTÚRA - 25. JUBILEUMI találkozó
Csitáron» 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  180 állampolgár részvételével, akik közül  SITARE és KLENANY (120) – SK,
POLICE (20) – CZ, TÓBA (40) – SRB, lakosai. (CSITÁR – HU 400 fővel vett részt)

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne CSITÁR - Magyarország (HU) volt, 10/09/2021 és 13/09/2021 között

Részletes leírás:

10/09/2021  -  én a  találkozó  –  Nyitónapján  a  téma  SOKSZÍNŰ  KULTÚRA  ZÖLD  EURÓPÁBAN  Vitaindító  Európa  jövőjéről,
Bemutatkozó KERTI PARTY és SZABADTÉRI MOZI EST. Szabadtéri fogadást követően – ahol a civil szervezetek és a község
vezetői  fogadták  Kelenye,  Stitare  (Szlovákia),  Police  (Csehország)  és  Tóba  (SRB)  küldöttségét.17.00  órától  Európai  Polgári
vitafórumot  tartottunk  Európa  jelenéről-jövőjéről,  fókuszban  az  Európai  kultúra  és  a  klímasemleges  Európai  jövő  a  polgárok
szemével. Később a Delegációk hazájuk kultúráját, helyi és országos környezetvédelmi törekvéseit bemutató filmjeit  láthattuk. A
nyitó napon vitát indítottunk a polgárok mindennapjait meghatározó kulturális különbségekről-hasonlóságokról, az Európai kultúráról,
együttműködésünk és „barátságunk” elmúlt 25 évéről. A vita a jövő építését szolgálta a polgárok életminőségének javítása és a
klímasemleges Európa, mint cél elérése érdekében. Az Európai zöld megoldás és a klímasemleges kontinens megteremtésének
célkitűzéseivel és a mindennapi életben kézzel fogható lehetőségekkel ismerkedtünk meg partnereink szemszögéből.

11/09/2021 - én a téma SOKSZÍNŰ KULTÚRA ZÖLD KÖRNYEZETBEN Összefogás Európa következő 30 évéért – Szabadtéri
vitafórum.  10.00 órától  Tiszta  bolygó mindenkinek!  –  Generációk  szolidaritása =  Európa jövője  –  szakmai  és  testvértelepülési
előadások.  12:00  órától  Társadalmi  igazságosság  és/vagy  Európai  zöld  megállapodás:  új  vállalkozások  és  környezetbarát
technológiák  -  Fókuszban a  2021-2027 EU költségvetésének programjai,  majd  Konzultáció  -  Javaslatok  kidolgozása szakértők
közreműködésével.  Délután a  Testvértelepülések  hagyományőrzőinek  bemutató  előadásai  következtek,  amit  Közös  kultúránk  –
Hagyományteremtő kórus és népdal találkozó követett. A nap a kultúrák és népek közötti párbeszédről, Európa sokszínűségéről
szólt. A testvértelepülések hagyományőrző csoportjai, művészei adtak számot kulturális értékeikről. Az európai zöld megállapodás.
jó  sorvezető  volt  a  nap  céljainak  meghatározásához,  különösen  az  EMBERKÖZPONTÚ  GAZDASÁG,  A  TÁRSADALMI
MÉLTÁNYOSSÁG ÉS EGYENLŐSÉG témakörök körüljárásához.  Bemutattuk,  hogy nem csak kihívás,  de  lehetőséget  is  jelent
kistelepüléseink számára az előttünk álló 30 év.

12/09/2021 – én a téma ZÖLD EURÓPÁBAN SOKSZÍNŰ KULTÚRA - Épített és természeti örökségünk – Klímasemleges Európai
jövőnk. Több szálon futó szakmai nap értékeink megismerése, jövőnk formálása érdekében. Tematikus kirándulásokon a falu és a
város értékeit, az élhető jövő érdekében kezdeményezett fejlesztéseket ismertük meg. Gyalogosan bejártuk a helyi Zöld Útat. Mások
kirándulást tettek Budapestre, ahol az épített kulturális értékek és a klímasemlegességet szolgáló közösségi terek bemutatása volt a
célunk. A delegációk tagjai a kirándulásokon megismerték megőrzött épített  kulturális és természeti értékeinket, a zöld gondolat
érdekében elindított fejlesztéseket. Az élményeken alapuló tapasztalatcsere programon a vendégek „külső szemmel” formálhattak
véleményt a közös Európai jövő érdekében tett lépéseinkről, miközben bemutatták országaik hasonló kezdeményezéseit.

13/09/2021  – án a téma: AMIT MA MEGTEHETSZ – NE HALASZD HOLNAPRA - Vitafórum zárása, programértékelés. VITÁNK
középpontjába  az  uniós  prioritások  és  célkitűzések  közül  az  ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÉS A KÖRNYEZETI  KIHÍVÁSOK ELLENI
KÜZDELEM, AZ EMBERKÖZPONTÚ GAZDASÁG, A TÁRSADALMI MÉLTÁNYOSSÁG ÉS EGYENLŐSÉG témaköröket helyeztük.
A  ZÁRONAPON  értékeltük  rendezvényünket  az  Európai  értékek,  környezettudatosság  melletti  elkötelezettség  témakörökben.
Zárásként TOVÁBBÍTOTTUK VÉLEMÉNYÜNKET A DÖNTÉSHOZÓK FELÉ, hogy eredményeink hozzájárulhassanak  az EU ZÖLD
IRÁNYVONALÁHOZ.  A  zárónapon  beszéltünk  az  EU  források  hasznosulásáról  a  KÖRNYEZETVÉDELEM  területén  és  a
BIZTONSÁGOS  ÉLELMISZER,  ill.  a  FOGYASZTÓI  JOGOK  témaköreiről.  Ebéd  és  programértékelést  követően  elbúcsúztunk
vendégeinktől.

EURÓPA A 
POLGÁROKÉRT
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