EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « Együtt az európai polgári jövőért a helyi demokráciától kezdve az
Európai Unióig – Párbeszéd a civil közösségek bevonásának
lehetőségeiről a döntéshozatalba »
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 1030 állampolgár részvételével, akik közül 967 Livezeni
település (Románia), 30 Kamond település (Magyarország), 15 Kerta település (Magyarország), 18
Karakószörcsök település (Magyarország) lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Livezeni település (Románia) volt, 2015.05.23 és 2015.05.30.
között
Részletes leírás:
2014.05.23-án a téma:
19:00 Kamond, Kerta, Karakószörcsök községek delegációja 13 órányi utazást követően az esti órákban
megérkezett Livezenibe. A szállások elfoglalása után vacsora következett.
2014.05.24-én a téma:
10:00: A Rendezvény megnyitása a Gyülekezeti háznál. Információs standok nyitása.
10:20: Hogyan működik az Európai Unió - Útmutató az Intézményeinek működéséhez (interaktív előadás).
11:00: Pünkösdi Református Istentisztelet (Úrvacsorával egybekötve)
13:30: Emberi jogok és egyenlőség - Beszélgetés az Európai Unió Alapjogi Chartájáról.
15:00: Munkavállalás az Európai Unió területén (előadás).
17:30: A helyi Polgárőrségek szerepe a települések közbiztonságában (civil fórum a polgárőrszervezetek
részvételével).
18:00: Táncoktatás: Nyárádmenti csárdás. Utána: Táncház
19:00: Közös vacsora a helyiekkel
2014.05.25-én a téma:
10:00 Pünkösdi hagyományok határok nélkül (pünkösdi hagyományok felelevenítése a résztvevő civil
szervezetek segítségével).
10:30: Fakultatív program: a Marosvásárhelyi Állatkert meglátogatása + szabad program a városban.
14:30: Fotókiállítás a pályázatban részt vevő településekről
16:00: Testvértelepülési kapcsolatok lehetőségei az Európai Unióban (előadás - majd beszélgetés a
témáról).
18:30: Kisközösségek versenyképessége az Európai Unióban (civil fórum).

2014.05.26-án a téma:
10:00: Az első világháborúhoz vezető út (előadás történészek részvételével - majd beszélgetés a témáról).
11:30: A háború menete és a háborút lezáró békeszerződések (előadás történészek részvételével - majd
beszélgetés a témáról).
15:30: Koszorúzás a Livezeni településen lévő I. világháborús emlékműnél.
16:00: Az első világháború helye az európai emlékezetben (civil fórum).
18:00: A "Trianon-szindróma" (filmvetítés)
2014.05.27-én a téma:
Egész napos körutazás a Livezeni – Csíksomlyó – Csíkszereda – Korond – Parajd – Livezeni útvonalon.
2014.05.28-án a téma:
10:00: Képzőművészeti kiállítás megnyitása (kiállítás a pályázatban részt vevő települések alkotóinak
munkáiból).
10:30: Négy éve történt a magyarországi "vörösiszap-katasztrófa" (előadás).
15:00: Floorball szabadedzés
17:00: Livezeni község bemutatása – lovas kocsis körutazás
18:30: "Merre tart Európa" (polgári fórum a jövőről).
20:00: Közös vacsora egy helyi lovardánál
2014.05.29-én a téma:
10:00: A polgári demokrácia fejlődésének folyamatai (előadás történészek részvételével - majd
beszélgetés a témáról).
13:30: A 2014-es Európa Parlamenti választások eredményének kiértékelése országos és európai szinten
(Fórum).
15:00: A sikeres demokrácia "kulcsa" (polgári fórum).
17:00: A demokratikus szerepvállalás ösztönzésének lehetőségei (Fórum a civil szervezetek részvételével)
18:00: Római Katolikus Istentisztelet
19:30: A rendezvény tapasztalatainak végső összegzése.
2014.05.30-án a téma:
07:00 Elindulás a szállásokról
09:00 Kolozsvár (Mátyás Király szobrának és a Szent Mihály templomnak a megtekintése)
12:00 Utolsó megálló Románia területén, Kőrösfőn
21:00 Hazaérkezés.

