EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A
‹‹„Család, nemzet, Európa” – testvér települési találkozó››
projektet az Európai Unió finanszírozta az „Európa a polgárokért” program keretében

Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan
„Testvérvárosok polgárainak találkozói”

Részvétel: a projekt 307 állampolgár részvételével tette lehetővé a találkozót, akik közül 146 fő magyar, 26 fő (Kalonda) SK - Szlovákia, 25
fő (Szék) RO- Románia, 31 fő (Dlutow) PL- Lengyelország, 28 fő (Rosice) CZ-Csehország, 25 fő (Strenci) LV-Lettország és 26 fő
(Vörösmart) CR-Horvátország lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Rimóc (HU - Magyarország) volt, 25/09/2014 és 29/09/2014 között
Részletes leírás:
25/09/2014-án, a rendezvény Nyitónapján Rimóc Község polgárai fogadták az érkező vendégeket. Sor került a programok ismertetésére,
majd egy közös vacsorát követően a vendégek elfoglalhatták szállásaikat. Összesen 211 fő kapott meghívást: 26 fő (Kalonda) SK Szlovákia, 25 fő (Szék) RO- Románia, 31 fő (Dlutow) PL- Lengyelország, 28 fő (Rosice) CZ-Csehország, 25 fő (Strenci) LV-Lettország és
26 fő (Vörösmart) CR-Horvátország, valamint Rimóc 50 fővel képviseltette magát.
26/09/2014-én, a „Önfenntartó falu” – szakmai konferencia és helyi termékek bemutatója
A nap első eseményeinek a dr. Manga János Közösségi Ház IKSZT adott teret. Községünk polgármestere néhány mondatban köszöntött
minden megjelent vendéget és érdeklődőt, majd ezt követően sorban szólaltak fel a meghívott előadók. Az egyes előadások végén a
felmerült kérdésekre, észrevételekre is reflektáltak a meghívott szakemberek.
A szakmai nap témájában az önfenntartás különböző formáit járta körbe. Az elhangzott előadásokban az önfenntartás minden lehetséges
alternatívája felmerült: megújuló energia, saját készítésű és termesztésű élelmiszer, közösségi erőforrások.
Az előadások után állófogadásos, helyi termékekből készült ebéddel láttuk vendégül a megjelenteket, majd ezt követően került sor a helyi
termékekből összeállított kiállítás megtekintésére. A kiállítás összeállításában segítségünkre volt Varsány Község Önkormányzata is, akik
az általuk készített termékekből állítottak össze számunkra egy bemutatóanyagot. Ezen túl helyi magánszemélyek által készített
kézművestermékeket, népviseleti darabokat, illetve a helyi önkormányzat által termelt zöldségeket, gyümölcsöket, befőtteket és
savanyúságokat mutatunk be.
A délután folyamán kis pihenőidőt biztosítottunk vendégeinknek.
27/09/2014-án, Nemzetközi gasztronómiai bemutató és főzőverseny
Az egész napos rendezvényen a vendégeink mellett a település csaknem teljes lakossága is részt vett. A főzőversenyen az induló csapatok
között vendégeink is felvonultak: nemzetükre jellemző ízekkel örvendeztettek meg minket, illetve kíváncsian kóstolták a magyar konyha
egyedi íz világát. A verseny inkább csak a nevében volt jellemző a rendezvényre: elsősorban a közös főzőcskézés, az együtt töltött nap
vidámsága adta a rendezvény hangulatát.
A rendezvényt színesítették a színpadi program fellépői (helyi intézmények gyermekcsoportjai, néptáncegyüttes, lett vendégeink csoportja,
egyéni produkciók), illetve a napot lezáró könnyűzenei koncertek, tűzzsonglőr bemutató és bál.
28/09/2014-én, vezetett kirándulás
A csaknem egész napos rendezvény némileg pihenésképpen is szolgált vendégeink számára az előző nap zajos rendezvénye után.
A délelőtt során bemutattuk településünket: értékeinket, látnivalóinkat. Vendégeink betekinthettek a településen működő önfenntartási
rendszerekbe: az önkormányzat zöldségtermesztő-tartósító munkájába, illetve a kézi tésztagyártás folyamatába.
Az ebédet követően tágabb lakóhelyünket mutattuk be: Salgótarjánban, a megyeszékhelyen tettek egy kirándulást.
Mindazok a kérdések és problémakörök, melyek a korábbi konferencia során felmerültek, a nap során ismét előtérbe kerültek, a korábban
megfogalmazott kérdések újra megvitatásra kerültek.
29/09/2014-én, a rendezvény Zárónapján a résztvevők véleményezték, értékelték az elmúlt napok rendezvényeit, programjait. A
beszélgetés során szóba kerültek a jövő évi programok is: a következő évben tervezett közös rendezvények, találkozások tervezése is.
Egy közös záró ebédet követően vendégeink elbúcsúztak és a mielőbbi viszontlátás reményében indultak haza.

