Európa
a polgárokért
Projekt "St.Stephen's International Citizen Days in Tardoskedd:
NOW IS FAMILY TIME! (Promoting balanced family life and
bridging barriers between generations)" az Európai Únió
támogatásával az Európa a polgárokért
program keretén belül
Érvényes az 1 számú rendezvényre, intézkedés 1.1
Találkozó a testvértelepülések polgáraival
Részvétel: a pályázat 364 polgár találkozását tette lehetővé a XVI.Szent István Napok keretén belül,
ahol hat testvértelepülés képviselői, illetve folklórcsoportjainak tagjai vettek részt: 90 tardoskeddi
lakos (Szlovákia), 81 lakos Bonyhádról (Magyarország), 43 Környéről (Magyarország), 35
Tardosról (Magyarország), 5 Szákszendről (Magyarország), 20 Nagyatádról (Magyarország), és 45
Zetelaka településéről (Románia).
Helység/Dátum: a találkozásra Tardoskedden, Szlovákiában került sor 2014.08.22-től 2014.08.25-ig.
Rövid leírás:
2014. 08. 22. A találkozó résztvevői kiemelkedő figyelmet szenteltek a rendezvény fő témájának,
mégpedig a családi élet fontosságának az Európai Únió polgárai számára. A XVI. Szent István Napok
találkozóját Tardoskedd község polgármestere Tóth Marián mérnök ünnepélyesen nyitotta meg. A nap
folyamán sor került egy előadásra, melynek témája a „családi élet“, amivel kapcsolatban állást
foglaltak a testvértelepülések képviselői is. Az ezt követő kötetlen beszélgetésbe bekapcsolódott az
összes résztvevő. Egész napos önkéntes véradásra került sor, melyen sok segítőkész lakos vett részt.
Az estét koncersorozat illetve folklórműsorok színezték.
2014. 08. 23-án a XVI. Szent István Napok keretén belül bemutatták a regionális gasztronómiát és a
kulturális örökséget, amelyek kiválóan támogatták a multikulturális dialógust, illetve az összetartozás
érzésének növelését Európában. A nap folyamán egy hagyományos családok közti főzőversenyre
került sor, illetve a kézműves termékek bemutatójára, szakmai kommentárok kíséretében. A délutáni
órákban szakmai megbeszélésre került sor a civil szervezetek képviselőinek jelenlétében, melynek
témája a családi élet támogatása, valamint az idősek gondozása és ifjúságvédelem az Európai
Únióban. A különböző korosztályok bevonása az eszmecserébe megkönnyíti a kölcsönös
kommunikációt a generációk között.
Az esti órákban zenés-kulturális program színezte a palettát.
2014. 08. 24-én a találkozó fő témája: az európai történelem bemutatása és az ismeretek elmélyítése.
Továbbá a vallási szokások, a kulturális örökség és a regionális művészetek ismertetése, mely segíti
az Európai Únióban való összetartozás érzésének megteremtését. Délelőtt ünnepélyes búcsúi
szentmisére került sor, majd ezt követte a Szent István-szobor megkoszorúzása, illetve előadás és
beszélgetés Szent István érdemeiről és Európában elért eredményeiről.
Az esti órákban megvitatásra került annak fontossága is, hogy az Európai Únió polgárai megtalálják
az egyensúlyt a munka és a magánélet között.
A kulturális eseményt a helyi művészek alkotásainak kiállítása gazdagította.
2014. 08. 25–én konkrét javaslatok, gondolatok, ötletek és vélemények megszerézésre került sor
annak érdekében, hogy olyan feltételek alakuljanak ki a családi élettel kapcsolatban, amelyek
harmóniában vannak az Európai Unió politikájával. A téma megvitatása a polgármesterek, a helyi

munkáltatók, a civil szervezetek képviselői, tanárok és nem utolsó sorban az állampolgárok között
folyt.
Az esemény utolsó napján különböző szórakozási és pihenésre alkalmas tevékenységeken vehettünk
részt, mint például a generációk közötti vetélkedőn, illetve bekapcsolódhattunk a generációk közötti
barátságos futballmérkőzésekbe.
Az esti órákban Tardoskedd Község polgármesterének, illetve a testvértelepülések képviselőinek záró
beszédeivel hivatalosan is véget ért a többnapos kulturális esemény Tardoskedden.
Az esemény az elvárásokat meghaladva teljesítette a kitűzött célokat, amelyek között volt a családi
élet megteremtésének elősegítése az Európai Unióban. A felmerülő és vitatott témákban minden
generáció részt vett és állást foglalt, ezzel megkönnyítve a korosztályok közötti kommunikációt.
A kulturális örökségről szóló előadás segítette az összetartozás elmélyítését az Európai Unióban és
a kultúrák sokszínűségének tiszteletben tartását.
A XVI. Szent István-napi események alatt minden résztvevő új ismereteket szerzett az Európai Únió
álláspontjáról a családi élet támogatása terén, amelyeket kamatoztathatnak helyi szinten kifejtett
tevékenységük során.

