Tevékenységi jelentés
a „Stronger Europe through solidarity / Egy erősebb Európa, szolidaritással” szervezett
rendezvényről
Dátum: 09 – 11.09.2016
Helyszín: Kiskereki (Cherechiu), Bihar megye
Résztvevők száma: 280 fő
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A „Stronger Europe through solidarity / Egy erősebb Európa, szolidaritással”
rendezvény szeptember 9-11 között került megrendezésre, Kiskerekiben. A rendezvény helyt
adott a négy testvértelepülés találkozásának, akik az elmúlt évek során kerültek partnerségi
viszonyba, mint: Kokad Község (2013) – Magyarország, Kereki (2014) – Magyarország,
Újfehértó (2015 július) – Magyarország és Dlha Ves (Gömörhosszúszó) Község (2013) –
Szlovákia. Valamint a rendezvény keretén belül sor került a hivatalos együttműködési
megállapodás megkötésére is, Kiskereki és Motvarjevci (Szécsiszemtlászló) között.
A fent megemlített községek részéről összesen 280 fő vett részt a három napos
rendezvényen, melyből 210 fő külföldi vendég volt.
A három napos rendezvény péntektől – vasárnapig tartott, amelynek minden napja egy
külön tematika köré koncentrálódott.
 Péntek, 09.09.2016 – „The cost of no Europe” / „Költségek Európa nélkül”
 Szombat, 10.09.2016 – „Unity through diversity and solidarity” / „Egység a
sokféleségben és szolidaritásban”
 Vasárnap, 11.09.2016 – „Building together the Europe future” / „Európa jövőjének
közös építése”
A projekt hozzájárult az öt európai ország polgárainak együttműködésének
megkönnyítéséhez, számos találkozó és program szervezése által. A három napos rendezvény
során érdekes konferenciákon, programokon vehettek részt a résztvevők, amelyek
tematikailag az Európai Unióhoz kapcsolódó problémákat, lehetőségeket tárták fel,
melyeknek a levezényelésében, Nagy Tímea – Zita, az önkormányzattal társpályázó szervezet
képviselője, segítkezett.

Pénteken az alábbi eseményekre került sor:
A pénteki nap a következő tematika köré koncentrálódott „The cost of no Europe”,
melynek keretén belül, elsőként Kiskereki község polgármestere, Nyíri Sándor, köszöntötte a
jelenlévőket és ünnepélyes keretek között
megnyitotta a rendezvényt, rátérve a
konferencia témájára, problémák és kihívások
Európában, melyek egyaránt érintik Kiskereki
lakosait is, mint a csökkenő lakosság, az egyre
kevesebb gyerekvállalás, ami lassan oda vezet,
hogy nem lesz aki a nyugdíjasokról
gondoskodjon.
Ezt
követően
az
öt
partnertelepülés szólalt fel, bemutatva az általuk
képviselt községet valamint a legutóbbi
találkozás óta elért eredményeiket.
Tovább haladva az előadásokkal, Kinter Tünde, egyetemi adjunktus előadása
következett, aki az Európai Unió fontosságáról tartott előadást, bemutatva az EU történelmét,
értékeit valamint lehetőségeit is egyaránt. Az előadások egymásra épültek, így ezt követően,
Szabó József megyemenedzser ötletbőrzét indított, az „Euroszkepticizmus és annak
következményei”
témában,
melynek
következtében előtérbe helyeződtek az előnyei és
hátrányai
az
EU-ban
folytatott
mechanizmusoknak, ugyanis az Európai Únió
van aki számára előnyös ám vannak akik számára
közel sem. Szóba került a már sokszor hallott
Brexit kifejezés, amely súlyos gazdasági
veszteséget hoz az Európai Únióra, ugyanis a
gazdag országok már szkeptikusan állnak az
Európai Unióhoz. Szkeptikusságot eredményez:
szigorú szabályrendszer, közös jogszabályozás,
erős nemzeti identitások.
A pénteki nap lezárása alkalmával hagyományos, kultúrális énekek és táncok
bemutatásának voltak szemtanúi a résztvevők, ahol többek között fellépett az Érkeserűi kórus,
valamint több néptánc csoport is
szórakoztatta a jelenlévőket.
Tovább színesítve az
eseményeket az est folyamán
számos zenekar koncertezett,
köztük megemlítve a No Cablet, Wrong Way-t, Insectet és
végül a SuperStereo zenekar
zárta az estet.
A nap lezárása után elmondható, hogy a kitűzött és várható célok megvalósultak,
ugyanis bemutatásra kerültek a partnerek által eddigi elért eredmények, közelebb kerültek a
résztvevők az EU megismeréséhez, az euroszkepticizmus fogalmának megértéséhez és
megvitatásához.

Szombaton a következő események zajlottak:
„Unity throgh diversity and solidarity” képezte a szombati nap központi témáját,
melynek keretén belül elsőként Aczél Dóra, mint a Yuppi Tábor megalapítója, tartott egy
rövid előadást, melynek címe: „Szolidaritás és
polgári részvétel”, ennek köszönhetően reflektálták
a szolidaritás módjait, mint az adományozást,
önkéntességet, bizonyos emberi szerepeken
keresztül. Az előadás által nagyon jól kirajzolódtak
bizonyos emberi szerepek, valamint, hogy
napjainkban, hogyan állnak a mai polgárok az
önkéntességhez, adományozáshoz. A sokféleség
támogatása, valamint a szolidaritás erősítésének
érdekében szabadtéri ételfőző vetélkedőn vettek részt a jelenlévők, ahol minden csapat a saját
helyi ételspecialitását készítette el.
Továbbá pedig bemutatásra került a
hortobágyi lovasok előadása melyet követően
megrendezésre került az Érkeserűi fogathajtó
bajnokság is. Az egész nap a programokon
résztvevők rendelkezésére ált egy mozgatható urna,
amely arra szolgált, hogy ötleteket fogadjon a
következő témakörben: „Tolerancia és kölcsönös
elfogadás”. Számos ötlet érkezett, köztük:
”Bármilyen nemzetiségűek is legyünk, mind
hasonló emberek vagyunk, el kell tudjuk fogadni
egymást”, „Láthattuk melyek a térségek azonos
problémái, ezekre kell megoldásokat keresnünk, de hiszem, hogy a projekt erre megoldást
nyújt.”,”Tolerancia és elfogadás, ez jellemezte a program hangulatát, ezért tudtuk egymást
megismerni, a jövőben tartani a tertvérvárosi kapcsolatot”.
Az est lezárásaképpen pedig a Szigligeti
Társulat egy színvonalas előadással lépett
színpadra „A sztereotípia megbélyegzést
eredményez”, címmel. Ezt követően több
tánccsoport, zenekar is fellépett, mint: az
Érkeserűi népdalkórus, Stihl Timbersports
Show előadása, a Bábota néptáncegyüttes, a
Silver Wings modern tánccsoport, Sunshine
show dance csapata, valamint a Tini Dance
tanccsoport, és a SteelCross zenekar
szórakoztatta a jelenlévőket. Őket követően
Elisa Bliess, Tabáni István és a Két Zsivány élő
koncertje következett, az est fénypontját pedig egy 20 perces tűzijáték képezte.

Vasárnapi nap programjai:
Tematikailag a vasárnapi nap a jövőt képezte, a jövő kérdései köré koncentrálódott,
„Building together the Europe future”. Ennek megfelelően a programban szereplő
előadások, viták, ötletbőrzék is e köré igazodtak, hogy a résztvevők körében tudatosítva
legyen és felelősségüknek érezzék Európa jövőjében való részvételüket, ugyanis a polgári
részvétel ezen a téren hosszútávon hatással lehet az
Európai Unióra. Elsőként, Dulau Dianna, erasmus
programvezető tartotta meg előadását „Európa
jövője tőlem függ” cím alatt, amely keretén belül
egy programot mutatott be, amely a fiatalok
számára rendkívül sok tapasztalatot tartogat,
Európai Önkéntesség szolgálat, amely az Európai
Uniót és külföldött hozza előtérben, azáltal, hogy
18-30 év közötti fiatalokat szólít meg, mozgósít különböző önkéntes tevékenységekre.
Továbbá az Érkeserűi kórus előadását hallgatták meg a résztvevők. A hagyományok
megőrzését támogatva a nyitott pincék napja
alkalmával, Dr.Prof.Kántor Anita bemutatta az
Érmelléki pincészet történelmét, kultúráját. A
hivatalos testvértelepülési szerződés megkötése
előtt az utolsó előadó, Szabó Ödön, képviselő
volt, aki brainstormingra hívta a jelenlévőket a
következő témában: „Demokratikus szerepvállalás
és állampolgári részvétel Európában”, hogy ne
csak nézőként hanem aktív szereplőként vegyenek részt az emberek, és vállaljanak szerepet
jövőjükben, városukban. A nap valamint az egész hétvége lezárásaképpen pedig ünnepélyes
keretek között a Kiskereki és Motvarjevci község között tervezett partnerségi szerződés
aláírásának ceremóniája zajlott. Ünnepélyes
Istentisztelet nyitotta meg a ceremóniát, majd az
igehírdetés után a II. Világháborús emlékmű
koszorúzására került sor Kiskerekiben. Innen a
testvértelepülések képviselői átvonultak a
Kiskereki futbaloályáján felállított sátorba, ahol
Nyiri Sándor, Kiskereki polgármestere és Dóra
Lívia, Motvarjevci község, Közösségi Tanács elnöke, ünnepélyesen aláírták az
együttműködési megállapodást.
Szállás:
A külföldről érkező vendégek számára szállás volt biztosítva a következő periódusban
09-11. szeptember 2016 / 2 éj
 2 éjszaka x 210 fő
Catering szolgáltatás:
A rendezvény teljes ideje alatt ellátást biztosítottunk a résztvevők számára.
 Reggeli: 2 nap x 280 fő
 Ebéd: 3 nap x 280 fő
 Vacsora: 2 nap x 280 fő

Utazási szolgáltatás:
A szolgáltató cég által biztosítva volt az utaztatás a szálláshelyekig minden résztvevő részére
 2 nap x 210 fő

