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EURÓPA A 
POLGÁROKÉRT 



Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 1250 állampolgár részvételével, akik közül 1040 Szabolcs település – Vidék Kincse 

Egyesület (Magyarország),  70 Novi Bečej település - Aracs-95 polgárok egyesülete (Szerbia), 70 Catalina település - NEEKA 

Humanitárius Társulat (Románia) és 70 Debrad település (Szlovákia)    lakosai. 

 

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Szabolcs település, Magyarország volt, 2015/06/26  és  2015/06/28  között zajlott. 

 

Részletes leírás: 

2015.06.26-án reggel megérkeztek a külföldiek, akiket az egyesület elnöke, Zakor-Broda Rita üdvözölt. Bemutatta egymásnak a civil 

szervezeteket és az önkormányzat képviselőit, akik a következő napok beszélgetéseiben és egyes programpontjaiban közösen vettek részt. 

Ezt követte egy nagyobb szabású bemutatkozás, melyet prezentációkkal és vetítésekkel is egybekötöttek a résztvevő partnerek. Ezek során 

megismerkedtek egymás tevékenységével, kialakulásával, azzal, kinek mely területekbe tartoznak a célkitűzései és prioritásai (fiatalokkal 

való foglalkozás, hagyományőrzés, kulturális aktivitások, emberi segítségnyújtás stb.).  

Ezt követte a rendezvény egyik fő témakörét érintő beszélgetés, mely az Oroszország és Ukrajna közt dúló háborút boncolgatta 

a résztvevők szemszögéből. Az eszmecsere során kiderült, nemcsak azok az országok tartanak a globális háború kitörésének lehetőségétől, 

amelyek szomszédosak Ukrajnával, hanem a többiek is. Felmerült a nemzetközi segélyezés gondolata is, melyet a partnerek közösen 

valósítanának meg, s melyhez a jövőben meg kell találni a legmegfelelőbb formákat. 

Az ebédet követően folytatódott az ukrán válság elemzése. A felkért szakértő segítségével megvilágítottuk a válság kialakulásának 

szélesebb összefüggéseit és az egyes körülményeket, melyek a civil áldozatok haláláig vezettek. Bőségesen kielemeztük az Euromaidan 

jelentőségét és annak az esélyét, vajon képes lesz-e Ukrajna olyan változásokat és intézkedéseket foganatosítani, melyek alkamassá teszik 

az uniós tagságra.  

Közös séta következett a vendégül látó településen, mely során a partnerek bejárták annak természeti és urbanisztikai látványosságait. A 

több mint ezeréves község Magyarország egyik legrégebbi, az őskor óta folyamatosan lakott települése. Az Árpád-kori székváros Közép-

Európa legnagyobb földvárával és a Tiszántúl legrégebbről megmaradt templomával büszkélkedik. A résztvevők számára a legérdekesebb 

a földvár volt, mely egyben a múltról is sok érdekességet elárult. Közösen megtekintették a helyi református templomot, a Mudrány-kúriát, 

melynek autentikus berendezése az elmúlt századok életvitelébe engedett betekintést. A Tisza partján tett közös séta a környezetvédelemre 

irányította a figyelmet, illetve a régió nagyobb turisztikai kihasználtságának lehetősége is konkrétabb formát kapott. 

Ezt követte a Szent László királyra való emlékezés. Előtérbe kerültek tettei, az 1092-ben összehívott szabolcsi zsinat, mely számos régi 

vallási rendelkezést újított meg vagy írt felül. Határozatai a magyar jogtörténet kiemelkedő alkotásai közé tartoznak, I. László király I. 

törvénykönyve néven maradtak az utókorra. A beszélgetésre a református templomkertben került sor, ahol a király mellszobra is található. 

A vacsora után zenés est következett, a kellemes színpadi program jó alkalmat kínált a közvetlen kapcsolatfelvételre a résztvevő egyének 

és szervezetek közt. A hosszas beszélgetések és a jó hangulat volt jellemző, mely egészen késő estig eltartott. 

2015. 06. 27-én a reggelit követően megnyílt a Civil udvar. Itt a a partnerek civil szervezetein kívül a kérvényező többi partnere is 

képviseltette magát, így a látogatók részére egy átfogóbb, európai jellegű képet prezentáltak a különféle nem kormányzati szervezetek 

működését illetően. Eredményeikkel és működésükkel így sokkal nagyobb közönség is megismerkedett, s ezáltal új információk birtokába 

jutott azt illetően, milyen lehetőségei vannak az európai polgárnak az önkéntesség és a társadalmilag kiemelt prioritással rendelkező, más 

tevékenységek megvalósításában és részvállalásában. Ezek a bemutatkozások személyesebb formában, kisebb csoportokban zajlottak, 

amikor az érdeklődők személyesen kérdezhettek a civil szervezetek képviselőitől, illetve egyszerre több szervezettel is folytathattak 

párbeszédet. A köszöntő beszédek után került sor az Europe Direct nyíregyházi irodája által koordinált programokra. Ez két nagyobb ívű 

beszélgetés, interaktív dialógus formájában zajlott és a találkozó kiemelt programjai közé tartozott. Az első témája az EU 

biztonságpolitikájával volt kapcsolatos, mely a köv. pontokat és témákat érintette: Milyen mértékben érezhetjük magunkat biztonságban 

saját országunkban? Milyen hatással van az EU biztonsági intézkedéseire az ukrajnai háború? Hogyan védekezik az EU a külső negatív 

hatásokkal szemben? A szövetségek és a profi hadsereg szerepe az EU biztonságpolitikájában. Szubjektív biztonságérzet az EU-n belül és 

kívül, melyek a legbiztonságosabbnak tartott országok és melyek a potenciális háborús veszélyt jelentő régiók. Fontos szerep jutott 

a külföldi résztvevőknek is ebben az eszmecserében, ugyanis a képviselt országok biztonságpolitikája bizonyos intézkedések terén eltér 

egymástól, ami által a polgárok biztonságérzete is más szintet tükrözött.  

Az ebédet a másik interaktív beszélgetés követte, mely nagyon sok tanulságot közvetített a résztvevőknek a közösséggel kapcsolatos 

törekvések, civil kezdeményezéseket illetően. Itt konkrétabb formát öltöttek azok a feladatok, amelyek nagyban segítenék a civil 

szervezetek munkáját, s melyet önkéntes formában, ellenszolgáltatás nélkül tudnak elvégezni az egyének. Az érdeklődők véleménye 

alapján a partnerek arról is releváns képet kaptak, milyen területek fejlesztését tartják fontosnak a polgárok, hogyan ítélik meg munkájukat. 

A program során többször sikerült levonni azt a következtetést, hogy szorosabbra kell fűzni az együttműködést az önkormányzatokkal, 

a régiók lakosaival és a szervezetekkel ahhoz, hogy igazán hasznos és eredményes legyen a civil szektor tevékenysége. Ezen kívül 

a nemzetközi kapcsolatápolás is jelentősen növeli a közösségi munka sikerességét, számtalan jó példa adaptálható a külföldi tapasztalatok 

alapján.   

A nyilvános beszélgetések ideje alatt párhuzamosan zajlott a kulturális program, melyet Szabolcs Község szervezett meg. Ennek központi 

motívuma a történelem, a hagyományaink és a kulturális sokszínűség voltak. Látványos lovas programot mutattak be a huszárok, akiket 

a zászlódobálók csoportja követett. A lovasíjász egyesület műsora által a közönség betekintést nyert a régi magyar harcászati módba, 

melyet a tagok mesteri módon prezentáltak. A hagyományos kultúra egy másik részét a szablyával és karddal vívó csoportok ismertették 

meg. A hagyományőrzés szellemében énekes és táncos produkciók is szórakoztatták a közönséget, többek közt fellépett a helyi Szivárvány 

együttes és a Szabolcs néptáncegyüttes, akik egy jó hangulatú táncházat is szerveztek az érdeklődők részére. Ebbe bárki bekapcsolódhatott, 

tekintet nélkül korra és származásra. A legkisebbeket bohócok és bábszínházi produkciók szórakoztatták. Este a popzenei koncertek jó 

hangulatot teremtettek a határokon belül és túlról érkező vendégek és hazaiak körében. A közös szórakozás a késő esti órákig tartott.  

Vasárnap (2015. 06. 28) délelőtt sor került a közösen eltöltött napok baráti hangulatú kiértékelésére. A koordinátori csapat és a többi 

résztvevő megosztotta egymással élményeit, kiemelték a számukra legtöbbet adó, legnagyobb élményt jelentő aktivitásokat. A rendezvény 

a közös szintézis által új megvilágítást, komplex jelleget kapott, ami biztosítja a twinning gondolatiságának továbbvitelét. Ezt követte 

a partnerségi szerződések aláírása, melyet a résztvevő partnerek egymással kötöttek. Ebben egymás segítését és a társadalmilag-

kulturálisan elkötelezett programok közös jövendőbeli megvalósítását vállalták. A rendezvényzáró aktusra egy hangulatos tiszai hajózás 

által került sor, mely megerősítette partnerségükben és barátságukban a résztvevő szervezeteket és egyéneket. A projekt rövid 

kiértékelésére is sor került, majd a búcsúzás és a hazautazás zárta a három nap programját. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/I._L%C3%A1szl%C3%B3_magyar_kir%C3%A1ly

