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Kamond Község Önkormányzata 2014. május 1-7. között testvértelepülési rendezvényt tartott a
Romániai Livezeniben Magyarország 10 éve az Európai Unióban – Tapasztalatcsere az Európai
Unióban eltöltött időről a polgári értékek mentén címmel. A rendezvényen Kamond
(Magyarország), Kerta (Magyarország), Karakószörcsök (Magyarország) és a vendéglátó Livezeni
(Románia) lakosai vettek részt, azzal a céllal, hogy a magyarországi települések megoszthassák 10
éves Európai Uniós tapasztalataikat román testvértelepülésükkel. Az egyik legfőbb cél az volt, hogy
a résztvevők jobban megismerhessék egymás kulturális, művészeti és gasztronómiai sokszínűségét,
szokásait, bepillanthassanak a hétköznapokba és a polgári értékrendekbe.
A találkozó megrendezésével lehetőség nyílt az Európai Unió román és magyar polgárainak
tapasztalataik cseréjére, az előítéletek leküzdésére, és a gyűlöletmentes kommunikációjukra. A
programok alkalmával szövődtek új barátságok, kapcsolatok. Megvalósult az a fajta
együttműködés, amelynek segítségével a későbbi testvértelepülési találkozók alkalmával már más
területekre is áthelyezhetjük a hangsúlyt.
Közelebb kerültünk ahhoz a célhoz, hogy a testvértelepüléseink polgáraiban tudatosuljon a közös
európai jövő, a múlt és a jelen, s ez által növekedhetett az európai összetartozás érzése, amelynek
alapfeltétele egymás minél jobb megismerése. Mindez elősegítette, hogy szorosabbra fűzhettük a
baráti szálakat, s ez fenntartja a párbeszédet a testvértelepülések polgárai között a későbbiekben is.
A találkozó során kölcsönösen megismertük egymás településeit, településeink gondjait, a
felmerülő kérdésekben új utakat is kerestünk azok megoldására.
Eszmecserét folytattunk közösen, az Európa Unióról és az Unió adta lehetőségről, az eddig szerzett
tapasztalatokról. Határon átívelő közös pályázati

lehetőségeket kerestünk. Kölcsönösen

megismertük a mezőgazdasági termelők, vállalkozók, a közoktatás és közbiztonság problémáit, és
azok lehetséges megoldásait. A szabad programokon kötetlen beszélgetésekkel megismertük a helyi
emberek mindennapjait, gondjait, bajait.

Magyarország a program ideje alatt ünnepelte az Európai Unióhoz való csatlakozásának 10.
évfordulóját, ezért a jubileum előtt tisztelegve, egy játékos vetélkedőt is szerveztünk, "Ki tud többet
az Európai Unióról" címmel.
A program ideje alatt a résztvevők egy Római Katolikus, és egy Református Istentiszteleten is részt
vehettek.
A egyesületeink révén megismertük egymás kultúráját, ami sokszínűsítette a résztvevők látókörét és
növelte a résztvevők másokkal szembeni toleranciáját.
Az utolsó estén összegeztük a testvértelepülési rendezvény tapasztalatait, és egy közös cselekvési
tervet dolgoztunk ki, az előttünk álló évekre, és kapcsolataink fejlesztésére.
A felsoroltak mellett, a jelen lévő települések ismertették önkormányzati, intézményi, valamint a
civil szervezeteik által készített nyertes pályázataikat: „Jó gyakorlatok bemutatása” címmel.
A rendezvényt nagyon hasznosnak találták a résztvevők. A hét záró estéjén tartott összegzésen, a
jelen lévők úgy érezték, hogy a kölcsönös megértés és az egymás irányába mutatott nyitottság egy
közös Európa képét mutatja. A közösségi programok és munka, hozzájárult az Európai Unió iránti
elkötelezettség növekedéséhez: a civilek, helyi közösségek körében erősödött a szemlélet, hogy
valóban szerves részei egy nagy Európai Közösségnek. Megállapították, hogy a demokratikus
európai eszmékre alapozó társadalmakban, a helyi közösségek döntéshozatali folyamatokba való
bevonása a sikeres demokrácia egyik kulcsa.
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