EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
« Az ifjúság kezében Európa jövője » 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 594 állampolgár részvételével, akik közül 44 fő Magyarremete
város/település (Románia), 50 fő Palics város/település (Szerbia), 500 fő Lajosmizse város (Magyarország)
lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Lajosmizse, Magyarország volt, 2016/08/19 és 2016/08/22 között
Részletes leírás:
2016/08/19-én a téma a konferenciák és a programok ismertetése volt.
A vendég települések 9:00 órára érkeztek Lajosmizsére a Városházára, ahol Lajosmizse Város Polgármestere,
Basky András fogadta őket.
A programok ismertetése után a Díszteremben 10:00 órakor kezdődött meg az „Európai Uniós fejlesztések és jó
gyakorlatok bemutatása nevelési-oktatási intézményekben” témakörben megtartott konferencia. Bemutatásra
kerültek Magyarremete (Románia), Palics (Szerbia) és Lajosmizse (Magyarország) nevelési oktatási
intézményeinek helyzete és a megvalósult fejlesztések, valamint a korszerűsítési célkitűzések. A 2014-2020-as
európai uniós fejlesztési ciklus lehetőségeiről tartott előadást Vitályos Eszter az európai uniós fejlesztésekért
felelős államtitkár. A konferencia az előadások befejezését követően a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos
Óvodában és a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában megvalósult Európai Uniós fejlesztések
megtekintésével folytatódott.
12:00 órakor az iskola Dísztermében került sor az ebédre.
14:00 órakor kezdődött a „Helyi, megyei, magyar értékek, hungarikumok, nemzetközi (EU-s) értékek” tárgyú
konferencia Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Dísztermében. Minden település lehetőséget kapott
értékeinek bemutatására. Lajosmizse város helyi értékeit egy kiállítás keretében ismerhette meg valamennyi
vendég, látogató. A Magyarországon megvalósuló helyi értékek gondozásáról Polyák Albert a Nemzeti Művelődési
Intézet megbízott főigazgatója tartott előadást.
16:00 órakor a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepéhez kapcsolódó Szent István-szobor koszorúzási
ünnepségén vehettek részt a testvértelepülési delegációk. Ünnepi beszédet mondott dr. Salacz László
országgyűlési képviselő, ünnepi műsort adott a Váradi Dalnokok férfikar. Valamennyi részt vevő település koszorút
helyezett el a városi emlékműnél.
16:30 órakor a Civil Szervezetek Fóruma indult, melyen 5 lajosmizsei civil szervezet mutatta be tevékenységét és
ajánlottak együttműködési lehetőségeket Magyarremete és Palics települések részére.
17:30 órakor a Jász Vendégkertben záródott a nap, ahol a vacsora idejére a lajosmizsei Jászok Együttes moldvai
csángó zenével szórakoztatta a vendégeket.

2016/08/20-án a téma a kultúrák találkozása, EU jövője és az ifjúság volt.
A reggelit követően városnézésre került sor.
A délelőtt folyamán Családi és Nemzetközi Főzőnapon készített bográcsos ételeket valamennyi testvértelepülés,
melyeket ebédként fogyasztottak el a programon résztvevők.
14:00 órakor a „Testvérvárosi Gálaműsor” keretében mutatkozott be Magyarremete (Románia) képviseletében a
Kéknefelejcs Néptánccsoport, Palics (Szerbia) képviseletében a Szederinda Népdalkör és Lajosmizse
(Magyarország) képviseletében a Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport. A szabadtéri, jó hangulatú folklór műsort
követően irányított beszélgetést folyt a fiatalok körében az önkéntesség fontosságáról és az Európai Uniós
választások folyamatáról.
16:00 órától a Szent István-napi Ünnepi műsoron vehettek részt a vendégek, ahol a Nemzeti Lovas Színház
előadását tekinthették meg. A magyar nemzet számára talán legfontosabb ünnep jelentőségét és mondanivalóját
közvetítették a színészek nemzetközi vendégeink felé.
18:00 órakor ünnepi fogadáson vehettek részt a testvértelepülések vezetői a Városháza Dísztermében. A
testvértelepülési csoportok az iskola ebédlőjében fogyasztották el vacsorájukat.

2016/08/21-én a téma az aktív szabadidő eltöltés volt.
A reggeli után 9:00 órától valamennyi település focicsapata mérhette össze tudását a Testvérvárosi Labdarúgó
Kupán, mely a Lajosmizsei Sportcentrumban került megrendezésre. A baráti mérkőzések mellett kirándulást
szervezetünk a szomszédos településen lévő Magán Zoo Állat és Szabadidőparkba. A Sportcentrumban a Kupa
eredményhirdetését követően 13:00 órakor került sor az ebédre.
14:00 órakor került sor a Testvérvárosi Találkozó Záró Rendezvényére és Konferenciájára. Itt valamennyi
testvértelepülés vezetője értékelte a találkozót, megosztották élményeiket, tapasztalataikat.

2016/08/22-én a téma a kapcsolatok ápolása volt.
A találkozó előtt és alatt kialakult személyes kapcsolatok további fenntartása és ápolása kapcsán kötetlen
beszélgetések folytak a reggeli alkalmával. A reggelit követően a hazautazásra került sor.

