EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « PRO-EU » 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 130 állampolgár részvételével, akik közül 20 Farkaslaka/Lupeni
város (Románia), 17 Cieszanów város (Lengyelország), 19 Ajak város (Magyarország), 74 Aheloy város
(Bulgária) lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Aheloy város (Bulgária) volt, 15/09/2019 és 19/09/2019 között
Részletes leírás:
15/09/2019-én a téma volt:
A külföldi vendégek egy csoportja (3 fő) megérkezett Magyarországról. Programelőkészítő megbeszélés a vendéglátókkal.
16/09/2019-én a téma volt:
8.30-11.00 Részvétel az aheloyi Hristo Botev Általános Iskola ünnepélyes évnyitóján. Beszélgetés és véleménycsere az uniós
programok hatásairól és a kelet-európai országok integrációs folyamatairól, résztvevők: Aheloy polgármestere, Pomorie
önkormányzat alpolgármestere, az iskola és az óvoda igazgatói, vendég delegáció tagjai.
A nap során megérkeztek a delegációk Ajak, Cieszanów és Farkaslaka/Lupeni városokból, akiket a vendéglátó önkormányzat
fogadott, elszállásolás a Marina Cape Üdülőközpontban.
17/09/2019-én a téma volt:
9.00-11.00: Konferencia az EU aktuális kérdéseiről. Trendek és kilátások a Kelet-európai partner országok fiatalsága
szempontjából. Aktuális kérdések Bulgária és a bolgár fiatalok EU-beli életével kapcsolatosan. A 2019-es EU parlamenti
választások utáni helyzet. Fiatalok pozitív gondolkodása és az euroszkepticizmus. Beszélgetés a résztvevőkkel. (Angol-bolgárlengyel-magyar nyelvű fordítással az egyes csoportok részére.) Előadók:
Asya Peeva, a Parlament tagja, az Országgyűlés Oktatási és Kulturális Bizottságának tagja
Galya Zhelyazkova,a Parlament tagja, az Országgyűlés Ifjúsági és Sportbizottsági tagja
Yancho Iliev - Pomorie Önkormányzat alpolgármestere
Ivan Georgiev - Aheloy polgármestere
Lehel Kovács, Farkaslaka polgármestere
11.00 Csoportos részvétel a helyi ’Temenuga’ Óvoda egy új épületrészének fejlesztését elindító kapavágási ceremónián,
elöljárók köszöntő beszédei.
Délután: Helyi és vendég fiatalok kölcsönös bemutatkozása és közös eszmecseréje a fiatalokat érintő európai kérdésekről. Az
résztvevő települések fiataljai és kísérő tanáraik ismertették saját nézeteiket. A találkozó feliratos pólójának, valamint
projektmappának a kiosztása minden résztvevő részére.
Fakultatív program: aheloyi tengerpart megtekintése.
Este: Közös vacsora, majd kulturális program : az aheloyi iskola, valamint ajaki városi fiatal lányok bemutatták pom-pom
jelmezes táncukat, közös zenei program, beszélgetések.
18/09/2019-én a téma volt:
9.00-12.00 Workshop: Fiatal előadók nyíltszíni programja moderátor (Marián Miklós, Magyarország)) vezetésével. Előre
elkészített tematikus anyagok bemutatása: definiált kérdésekre adott válaszok bemutatása, értékelése. Témakörök: az EU
eddigi eredményei; a történelem tanulságai; érvek és akciók az európai tudat megerősítésére; az EU előnyei; az
euroszkepticizmus kihívása; a demokratikus Unió fejlesztése. Városonként képi demonstrációs összeállítások (ppt) bemutatása
a fiatalok céljairól, elképzeléseiről. Közös állásfoglalás (Memorandum) kidolgozása ’Fiatalok Európája’ címmel.
Témavezetők: Ragány Zsuzsanna tanár (Ajak), Anna Pajaczkowska tanár (Cieszanow), Csaba Bertalan projektmenedzser
(Farkaslaka), Ivan Georgiev jun. (Aheloy). Coordinator: Ivan Georgiev polgármester (Aheloy) és Kovács Lehel polgármester
.(Farkaslaka).
14.00-18.00 Csoportos kirándulás az UNESCO Világörökség részért képező Nessebar Városba. A régió turisztikai értékeinek
megtekintése idegenvezetővel.
Közös esti program a Marina Cape-ben. Ajándékok átadása a delegációknak.
19/09/2019-én a téma volt:
Záró beszélgetések: a találkozó eredményeinek áttekintése, összegzése közös reggeli keretében.
Partneri együttműködési lehetőségek megbeszélése, további partneri és projekt együttműködések tervezése.
A delegációk hazautazása.

