Europe for citizens – Európa a polgárokért program (Town Twinning) keretében
megrendezett találkozó megvalósítása 8 partnerország közreműködésével:
- Mad (Szlovákia)
- Občina Dobrovnik (Szlovénia)
- Ikrény (Magyarország)
- Comuna Suseni (Románia)
- Comuna Ulies (Románia)
- Vásárosfalu (Magyarország)
- Pustimeř (Csehország)
- Kispiac (Szerbia)
A rendezvény megnevezése: V spoločnej Európe – Mad 2020 / Közös Európában –
Nagymad 2020
A megvalósítás helyszíne: Mad (Nagymad / Szlovákia)
A megvalósítás időpontja: 2021. augusztus 06-08.
A konferencia-találkozó témái:
- Az EU állampolgárainak jelenlegi kihívásai
(szolidaritás, összetartás, béke és segítségnyújtás a harmadik világ szegényeinek)
- Migrációval, az EU bővítésével, a kisebbségi csoportokkal kapcsolatos problémák
- Hogyan lehetne javítani a nemzeti kisebbségek életén az EU-ban?
A rendezvény hivatalos partnerein kívül számos résztvevő tette tiszteletét a
rendezvénysorozaton, ahol lehetőség nyílt az Európa Uniós kérdések megvitatására, a
véleményalkotásra, tapasztalatcserére. Bemutatásra került a „Európa jövőjéről” című
írás, amelyet Regionális Tanácsadó és Információs Központ - RPIC Komárno
képviselője mutatott be a résztvevőknek. Többek között EU-bővítéssel, a migrációs
politikával, a kisebbségi csoportokkal kapcsolatos témákkal is foglalkoztak. Előadás
hangzott el a menekültek problémáiról, a bevándorláspolitikáról uniós szinten és
Szlovákia szinten is.
Készült ötletbörze a következő témában: Hogyan lehet javítani a nemzeti kisebbségek
életminőségén az EU-ban? Ennek eredményeit a záró mikrokonferencián ismertették.
Az érdeklődők számára egy „EU STAND” állt a rendelkezésre, ahol a résztvevők
áttekintést kaphattak az EU-n belüli önkéntességben való részvétel lehetőségeiről, az
információforrásokról, az önkéntességi részvétel formáiról. A rendezvény egyéni
tevékenységei az európai polgárság népszerűsítésén, az önkéntességen és az EU-ba
vetett bizalom erősítésén és eszközeinek megismertetésén alapultak. A résztvevők
áttekintést, gyakorlati segítséget kaptak, tapasztalatot cseréltek az olyan aktív uniós
problémák megoldásáról, mint a bizalom-válság, a migráció, az alapvető értékeket –
szolidaritás, tolerancia, egyenlőség, bevándorlási hullám, brexit ill. foglalkoztatást
érintő fenyegetések. A rendezvényen végig zajlott a nemzeti értékek ismertetése,
szokások, hagyományok bemutatása, formális és kötetlen beszélgetések, a kulturális
örökség bemutatása, a népi hagyományok, mint a kultúrák közötti párbeszéd, a
partnerségi értékek népszerűsítése, a közös európai gyökerek és a határon átívelő
együttműködés fontossága.

