A « Kultúránk, Örökségünk, SZabadságunk – EURÓPA 2018» 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 200 állampolgár részvételével, akik közül PLES (Fülekpilis) és Opatovská
Nová Ves (Apátújfalu) (70) – SK, OCLAND (50) – RO, Martonos (30) – SRB, ALI(10) – IT, Velichov (20) – CZ, Poreba (10) - PL
lakosai. (Jobbágyi – HU 1800 fővel vett részt)
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne JOBBÁGYI, Magyarország HU volt, 13/09/2018 és 17/09/2018 között

Részletes leírás:
12/09/2018 - án a találkozó – Nyitónapján a téma Szabad és toleráns európai polgárság volt. „Európai Örökségünk
a Szabadság–félelmek és kérdések közös feltárása - Vitaindító beszélgetésen Európa kultúrájáról, értékeinkről, a
Szabad Európa előtt álló kihívásokról - az Európai Örökség napokhoz és az Európai Évhez kapcsolódóan
feldolgoztuk közös hagyományaink, értékeink és a szabadság iránti elkötelezettségünket. Különböző háttérrel
rendelkező polgárok – különösen a fiatalság – bekapcsolódtak az európai örökséget és értékeket hangsúlyozó
eseményekbe, erősítettük az európai családhoz való tartozás érzését. Feldolgoztuk partnerségünk Európai
alapértékekhez, a Szabadsághoz való viszonyát, jövőkép alkotó vitát kezdeményezünk.
13/09/2018 - én a téma „Örökségünk és Jövőnk Európa,” szakmai nap volt - az EU integrációs eredményekről,
polgári kezdeményezések szükségességéről. A nap során polgáraink Európai jövőépítését ösztönöztük.
Feldolgoztuk az EU fejlődését az Európai Föderációs elképzelésektől (Velence 1948), az Egységes Piacon (1993)
át a Kelet-Európai bővítésig (1998-2003). Feldolgoztuk Kelet-Európa fejlődését meghatározó nagyhatalmi
döntéseket, az erre adott polgári kezdeményezéseket (Hidegháború-bezárkózás, majd Prágai-tavasz). Európa
örökségének, alapértékeinek védelméről szóló polgári kezdeményezések megfogalmazásával hoztuk közelebb
Európát polgárainkhoz.
14/09/2018 – én a téma European Heritage Days/„EURÓPAI ÖRÖKSÉG NAPOK – NYITOTT KAPUK”- Nemzeti és
regionális értékeink bemutatása volt. A tapasztalatátadás, a jó gyakorlatok megismerése céljából bemutatót
tartottunk országos és regionális jelentőségű kulturális örökségünkből. Szakemberek közreműködésével mutattuk
be az értékek kezelésének, gondozásának munkamódszereit. Tapasztalatcserével ösztönöztük polgárainkat az
értékek őrzésére, jobb (akár turisztikai) hasznosításra irányuló munkába való bekapcsolódásra. Elősegítettük a
társadalmi helyzettől, kultúrától független kapcsolatteremtés erősítését.
15/09/2018 – án a téma: „EURÓPAI ÖRÖKSÉG NAPOK – NYITOTT KAPUK”- Helyi és testvértelepülési értékeink
bemutatása volt Európai falunap keretében. A mai napon a testvértelepülések helyi értékeire helyeztük a hangsúlyt.
Kiállítással, kulturális és gasztronómiai bemutatóval, villámcsődülettel mutattuk be polgáraink számára, hogy az
európai kulturális örökség milyen jelentős szerepet tölt be a közös történelmi tudatunkban, identitásunk
kialakításában Örökségünk nem csupán a múlt megértésének eszköze, hanem egyúttal segíthet a jövő Európájának
felépítésében is.
16/09/2018 – én, a megemlékezések napján a téma Világháborús és forradalmi emlékeink/ Mit adott nekünk
Európa? címmel közösségi és épített értékek őrzésének eredményeinek megvitatása volt. A nap alkalmat biztosíottt
az emlékezés mellett az EU csatlakozás eredményeinek helyes értékeléséhez! Európa jövőjét közös múltidézéssel,
közös értékeléssel tudtuk helyesen alakítani. Lengyelország Vörös-hadsereg általi megszállásának napján
(1939.09.17.) feldolgoztuk az értékeken alapuló, szabadság iránti elkötelezettséget. Közös nyilatkozatot tettünk
KÖSZ-EU-2018 címmel az EU iránti elkötelezettségről, értékeink, szabadságunk őrzéséről.

