EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « 30 Jahre Partnerschaft - Auf dem Weg zur Demokratie und zu Europa »
projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében
2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Projektszám: 2018-2055 / 001-001
Közzététel: https://marktleugast.de és https://pilisszentivan.hu
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 856 állampolgár részvételével, akik közül 106 Marktleugast
(Németország), 750 Pilisszentiván (Magyarország) lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Pilisszentiván (Magyarország) volt, 19/10/2018 és 23/10/2018 között
Részletes leírás:
éé/hh/nnnn-án/én a téma … volt.
éé/hh/nnnn-án/én a téma … stb. volt.

Péntek 2018/10/19: utazás, a projektcélok felvázolása és az elvárások felmérése
A személyes beszélgetések keretében érezhető volt az európai sokszínűség és intenzívvé vált a gondolatcsere.

Szombat 2018/10/20: a közös kultúra, történelem és a közös értékek megvitatása, az európai értékek
megerősítése, a polgárok demokratikus részvételének megerősítése EU-szinten
A Szentmisére egy német és négy magyar pap várta a híveket. A két nemzet részvételével bemutatott mise
olvasmányai, prédikációi és könyörgései a barátságot, összetartást és a kölcsönös tiszteletet hangsúlyozták. A
közös értékek és a közös kultúra párbeszédre ösztönöztek a hittel kapcsolatban. Az intézmények megtekintése az
interkulturális és európai párbeszéd jegyében zajlottak, amit viták és gondolatok, ill. Brainstorming követett a további
közösségek kialakítása témakörében. A jubileum napjának megünneplésében mindkét ország polgárai részt vettek,
ehhez valamennyi társadalmi, politikai, egyházi, gazdasági és szociális csoport hozzájárult a részvételével, a zenei
programokkal és táncelőadásokkal. Csenger-Zalán Zsolt parlamenti képviselő és Dr. B. Szabó Dezső, kulturális
tanácsos és a stuttgarti Magyar Kulturális Intézet igazgatója beszédeikben a partnerkapcsolat óriási szerepét és
pozitív fejlődését emelték ki. A partnerkapcsolat tartalommal való megtöltésében játszott aktív szerepvállalásukért
polgármesterek, képviselőtestületi tagok, német és magyar egyesületek, valamint magánszemélyek kaptak
kitüntetést. Mindez másokat is ösztönözhet az aktív szerepvállalásra.

Vasárnap 2018/10/21: az európai értékek megerősítése, gondolatok Európa jövőjéről, a társadalmi
összefogás megerősítése
A pilisszentiváni német nemzetiségi tanösvény megtekintése utazás jelentett Európa múltjába a kölcsönös megértés
jegyében. Az első Workshop az "Európai értékek megerősítése – reflexió az európai közös értékekre, történelemre
és kultúrára“ témájával foglalkozott. A Brainstorming és a viták nyilvánvalóvá tették, hogy valamennyi érték
kölcsönösen egymásra épül és összetartozik. A megoldás abban rejlik, hogy csak az egyes országok és polgáraik
együttműködése vezethet el a békéhez. A második Workshop keretében az ifjúság részvételével került
megtárgyalásra Európa jövője. Ennek során ötletek merültek fel a demokrácia megerősítésére és az Európai Unió
összefonódására vonatkozóan. Ezen a területen az eszmecsere és a kapcsolatok vezethetnek el a célhoz. A
résztvevőket prezentációkban tájékoztatták a Workshop eredményeiről. Ezek eszmecserét váltottak ki, amely
elősegítette a közös jövő és az Európai Unióért vállalt felelősség megértését.

Hétfő 2018/10/22: Politikusok, polgárok, egyesületek és szövetségek európai párbeszéde, az Európaszkepszis legyőzése, a magyar népfelkelés emlékünnepe
A pilisszentiváni és marktleugasti egyesületek, mint pl. a tűzoltóság intenzív beszélgetést folytattak a nemzetközi
segítségnyújtásról, tapasztalatcseréről. A képviselőtestületek közös ülésén megvitatásra és elemzésre kerültek a
problémák. Egyhangú döntések születtek a közös, demokratikus Európára vonatkozóan. Mindkét nemzet részt vett
a magyar népfelkelés emlékünnepén. A tragikus eseményeket elbeszélések, zenei betétek és videó-prezentációk
idézték fel. Minden résztvevő átérezte a kiengesztelődés, a béke, a tolerancia és a kölcsönös megértés fontosságát.
A politikusok párbeszéd keretében dolgozták ki annak alapelveit, miként lehet megerősíteni a szabadság- és
demokráciamozgalmat, valamint Magyarország demokratikus vívmányait és ez milyen előnyökkel jár a civil
lakosságra nézve. A szervezők virtuális visszatekintést tartottak. Célkitűzésként megfogalmazódott a
partnerkapcsolat kiszélesítése a fiatalság bevonásával, annak érdekében, hogy ez a projekt a jövőben hozzájáruljon
Európa békéjéhez.

2. ág, 2.2 "Városok hálózatai" intézkedés
2. ág, 2.3 "Civil társadalmi projektek" intézkedés
1. ág, "Európai emlékezés" intézkedés
… eseményt valósítottak meg e projekt keretében:
1. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat … állampolgár részvételével, akik közül … … város/település
(ország), … … város/település (ország) stb. lakosai.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne … (város/település, ország) volt, éé/hh/nnnn és éé/hh/nnnn között
Részletes leírás: az esemény témája … volt.
2. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat … állampolgár részvételével, akik közül … … város/település
(ország), … … város/település (ország) stb. lakosai.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne … (város/település, ország) volt, éé/hh/nnnn és éé/hh/nnnn között
Részletes leírás: az esemény témája … volt.
3. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat … állampolgár részvételével, akik közül … … város/település
(ország), … … város/település (ország) stb. lakosai.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne … (város/település, ország) volt, éé/hh/nnnn és éé/hh/nnnn között
Részletes leírás: az esemény témája … volt.
4., 5., stb esemény.

