
 

 

 

A «Debating challenges, strengthening European dimension» 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 350 állampolgár részvételével, akik közül 200 Homoródalmás 
vagy Meresti (Románia),  40 résztvevő Tokod (Magyarország), 30 Magyaralmás (Magyarország), 25 Körösszakál 
(Magyarország)  40 Géberjén (Magyarország), 15 Cata (Szlovákia) lakosai. 
 
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Homoródalmás vagy Meresti Románia volt, 2016/09/01  és  2016/09/05 
között 
 
Részletes leírás: 
 
2016/09/01-én az ismerkedésé volt a főszerep. A résztvevők bemutatták településüket, majd kötetlen 
beszélgetésen ismerkedtek. Hallhattak az Európai Polgári Programról és a találkozó létrejöttét megalapozó 
testvérvárosi alpontról. Előadásokat, beszélgetéseket tartottunk, ahol a közös EU-s törtélmünket mutattuk be,az 
EU-nak köszönhető pozitivumokat ismertük fel.  A napot interkulturális esttel zártuk, ahol a résztvevő települések 
bemutatták az otthonról hozott tradicionális finomságaikat volt. 
2016/09/02-án a téma az euroszkepticizmus volt, a résztvevők előadásokon, közös beszélgetéseken érthették 
meg az euroszkepticizmus terjedésének következményeit. Az eredmények eléréséhez a Word Cafe módszert 
alkalmaztuk, miszerint  kisebb csoportokra osztott vendégek sorra megvitatták a kijelölt problémát, végül egy 
közös pozitív velemény alakult ki a témákkal kapcsolatban. Délután egy helyi kisvállalkozó mutatkozott be, aki 
kitűnő példaként szolgált arra, hogy egy Uniós pályázat segítségével hogyan sikerült felépíteni sikeres 
vállalkozását. A napot kulturális est zárta. 
2016/09/03-án az Európai Unió jövőjéről kihívásairól és egymás kultúrájának a megismeréséről szólt. 
Prezentációk, bemutatók szóltak arról, hogy milyen eredményeket értek el a települések az EU csatlakozás óta, 
valamint egy Photovoice kiállítás volt látható a homoródalmási kultúrház előterében. Az önkéntesség fontosságát 
próbáltuk tudatosítani a résztvevőkben olyan személyek bemutatójával, akik non-profit szervezetekben 
tevékenykednek és folyamatosan önkéntes tevékenységeket végeznek.  Az előző napokhoz hasonlóan ez a nap is 
kultúrális programmal zárult. 
2016/09/04-én a téma az Európai Unió jelenlegi kihívásai, problémái és megoldásra váró feladatai voltak. Aktuális 
problémaként a migrációról hosszas beszélgetések, viták és véleménykülönbségek mutatkoztak meg, jelenleg ez 
az EU legnagyobb megoldásra váró problémája. Sikeresen könyvelhettük el azt, hogy a résztvevők véleményt 
nyilvánítottak, európai öntudatra ébredtek, megfigyelhető volt, Európaiként gondolkodtak és Európa jövőjét 
próbálták a maguk módján megvédeni, fenntartani.  Jótékonysági főzőversennyel folytatódott a nap, a települések 
a saját jellegzetes ételeiket készítették el, ezek értékesítésre kerültek és az ez által befolyt összeget Farkas 
Szilárd homoródalmási fiú megsegítésére fordítottuk, akinek egy autóbaleset következtében megsérült az agyi 
mozgás- és beszédközpontja. A fiú megsegítéséhez egy jótékonysági koncerttel is hozzájárult a közösség, ami a 
negyedik nap záróeseménye volt. 
 2016/09/05-én a rendezvény utolsó napján az EU jövőjéről tartottunk egy közös beszélgetést és a további közös 
együttműködési lehetőségeket vitattuk meg. A záróbeszédeket követően kiértékeltük egy kérdőív használatával az 
itt töltött időt. 
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