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A kiadvány tartalmáért a kizárólagos felelősség a szerzőket terheli,
és nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét.

Az Európai Bizottság nem felelős az abban foglalt információk
bármilyen jellegű felhasználásáért.

Az Ér Hangja Egyesület, Székelyhíd Vá-
ros Polgármesteri Hivatalának támogatásá-
val 2019. június 13. és 16. között szervezte 
meg a Közös értékek, közös kihívások, közös 
európai jövő testvértelepülési rendezvényt, 
melyre Székelyhídon került sor, edelényi, 
gersekaráti, nyíradonyi (Magyarország), 
kamocsai (Szlovákia) és kishegyesi (Szerbia) 
képviseletek részvételével. A projekt megva-
lósulását az Európa a polgárokért program 
tette lehetővé.

A második alkalommal megszervezett ren-
dezvény célja, hogy összefogja a testvértele-
pülések közösségeit Romániából, Magyar-
országról, Szlovákiából és Szerbiából, ezál-
tal pedig közösen megismerkedjenek az Eu-
rópai Unió történelmével, működésével és 
egyéb szempontjaival. A résztvevők a prog-
ram során megvitatták az EU-t érintő aktu-
ális kérdéseket is. Béres Csaba, Székelyhíd 
polgármestere, illetve szociológus segítségé-
vel a delegációk lehetőségeket kerestek arra 
vonatkozóan, hogy hogyan vehetnek részt 
aktív polgárokként közösségeik és az euró-
pai közösség életében: önkéntesség, adomá-
nyozás, szavazás, petíciók megvalósítása ré-
vén. Ezen programok segítségével fejleszteni 
kívánják a résztvevők empatikus érzékeny-
ségét és szolidaritását. 

A rendezvényen részt vett egy szerbiai kül-
döttség is Kishegyesről, ezért a tematikát egy 
olyan közösség szemszögéből is tudták ele-
mezni, amely egyelőre még nem uniós tag.

A találkozó az európai kulturális örökség 
megőrzésére is összpontosított, lehetővé téve 
a résztvevők számára, hogy megoszthassák 
értékeiket: bemutathatták közösségük sajá-
tos termékeit, előadhatták népi táncaikat és 
népdalaikat, néhány fotó segítségével bemu-
tathatták műemlékeiket és elkészíthették ha-
gyományos ételeiket egy verseny keretén be-
lül. E tevékenységek segítségével a résztve-
vők tudatosítják kulturális identitásuk és Eu-
rópa multikulturalizmusának fenntartásának 
szükségességét, valamint a kulturális sokszí-
nűség elfogadásának fontosságát. 

Természetesen nemcsak a hagyományok 
ápolása, és a tradíciók életben tartása kapott 
főszerepet a rendezvénysorozaton, hanem a 
jövő generációjára is jelentős figyelmet kí-
vántak fordítani a szervezők.  A találkozó 
ideje alatt a gyerekek játékosan megismer-
kedhettek az Európai Unió alapvető műkö-
désével, jellemzőivel. A fiatalokat be fogják 
vezetni az EU nem formális oktatási prog-
ramjainak világába, ideértve az European 
SolidarityCorpsot is, és motiválják őket, 
hogy vegyenek részt ezekben.

Közös értékek, közös kihívások,
közös európai jövő
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A városnapokkal párhuzamosan zajló többna-
pos eszmecsere pénteki megnyitóján Edelény, 
Gersekarát, Nyíradony (Magyarország), Ka-
mocsa (Szlovákia), Kishegyes (Szerbia) és ter-
mészetesen a házigazda Székelyhíd képviselői 

vettek részt. A városi múzeum Szent László-au-
lájában megtartott előadások vezérfonala a kö-
zösség, az aktív állampolgárság, a civil szerve-
zetek felelős tevékenysége, a tervezés, a megva-
lósítás, a részvétel fogalmak köré csoportosult. 

Összegyultek a testvértelepülések képviseloi˝ ˝
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posztát említette, ami igen finom itt, Székely-
hídon is. A számos EU-projekt közül figyelem-
re érdemes a gyógynövényes park megvalósí-
tása, ahol mezítlábas lépegetők várják majd a 
látogatókat.

A vajdasági falvakban
a turizmuson a hangsúly

Kishegyes 4890 lé-
lekszámú falu a szer-
biai Vajdaságban, az 
észak-bácskai kör-
zet középső részén. 
Lakosainak 80%-a 
magyar, a maradék 
20% szerb, monte-

negrói, macedón, horvát, bosnyák, roma, 
bunyevác. Erőteljes interkulturalizmus jel-
lemzi a települést – hangsúlyozta Sándor Ist-
ván községi tanácsos. A hangsúly a turiz-
musra esik azon a vidéken. A júliusi turis-
tacsalogató programok között kiemelt helyet 
foglalnak el a Dombos Fest és az Anna-na-
pok, a templombúcsú, és mindenkit tárt ka-
pukkal vár a Kátai-farm. 

Székelyhíd fejlődik az idegenforgalom,
mezőgazdaság, oktatás mentén

Székelyhíd és a helyi 
uniós projektek be-
mutatása Béres Csa-
bára hárult, aki rö-
viden ismertette vá-
rosunk nevezetes-
ségeit, látnivalóit, 
majd arról beszélt, 
hogy a település fej-

lesztési stratégiája két szálon fut: turizmus és 
mezőgazdaság. Ugyanakkor kiemelten fon-
tos szerep jut az oktatás minőségi fejlesztésé-
nek, ami alapköve lehet a felnövő nemzedék 
itthonmaradásának. Ennek jegyében épült 
és újult meg a nagykágyai középiskola és az 
uszoda építése is a felnövő nemzedék élet-
minőségének javítását célozza. A városveze-
tő hangsúlyozta, az eredmények nem jönnek 
egyik napról a másikra, de kitartó nekifeszü-
léssel és türelemmel minden megvalósítha-
tó, mint például a végre felújítás alatt lévő 
székelyhídi színházépület, ami akár a legkö-
zelebbi testvértalálkozó színhelye lehet.
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Edelényi programok
az elvándorlás ellensúlyozására

Vártás Józseftől, Ede-
lény jegyzőjétől meg-
tudtuk, a Bódva völ-
gyében fekvő Bor-
sod-Abaúj-Zemp-
lén megyei kisvá-
ros, az edelényi járás 
központja számos si-
keresen megvalósí-

tott projektet tudhat magáénak. Ezek között 
megemlíthető a városháza, a könyvtár és a Fő 
utca felújítása vagy az európai uniós támoga-
tással és önrésszel együtt összesen 2,4 milliárd 
forintos beruházással megújult barokk kastély 
és a környező, mintegy öthektáros park rende-
zése. A település legnagyobb gondjának az el-
vándorlás számít, ennek visszafordítása érde-
kében integrált programokkal, átfogó projek-
tekkel pályáznak. Ilyen az Esély otthon prog-
ram, ami a fiatalok helyben maradását céloz-
za vagy a megvalósítandó, a munkahelyeket 
teremtő iparterület kialakítása, és nem utolsó 
sorban a Zöld város projekt, ami az egészséges, 
élhető környezetre fókuszál.

A természettel összhangban
építkező közösség Gersekaráton

A Vas megyei Ger-
sekarátot Ferencz 
Lászlóné, az önkor-
mányzat közműve-
lődési referense mu-
tatta be. Az alig 639 
főt számláló község-
ben számottevő a ci-
vil kezdeménye zés, 

az egyesületek hozzájárulása a közösség fej-
lődéséhez. A településen található tölgyes egy 
részében alakították ki a község millenniumi 
parkját. Ennek látványosságai közé tartoznak a 
présházak, hisz Gersekarát szőlőtermesztő vi-
dék, strandja pedig a mesterségesen kialakított 
Sárvíz-tó 34 hektáros partján fekszik. Pályáza-
tok révén újult meg a művelődési ház, a köz-
séghivatal és a település egyik nevezetessége, a 
Szent Kereszt felmagasztalása-templom.

A nyíradonyiak a közlekedésre
és versenyképességre koncentrálnak

Nyíradony 2019–
2020 évi beruházása-
iról dr. Keczán Bar-
bara önkormányza-
ti projektvezető szá-
molt be. A Hajdú-Bi-
har megyei kisváros-
ban a területfejlesz-

tési törekvések szerves része az utak felújítá-
sa, kerékpárút-hálózat építése, mentőállomás 
létesítése. A megvalósítás alatt álló pályáza-
tok, mint például a Tudományos és techno-
lógiai park fejlesztése elnevezésű program, a 
térség versenyképességét célozzák.

Gyógynövénypark lesz Kamocsán
Az Érsekújvár köze-
lében található Ka-
mocsa polgármeste-
re, Lukács Imre pre-
zentációja kezdetén 
a felvidéki népviselet 
érdekességét, a fekete 
menyasszonyi ruhát, 
illetve a töltött ká-

A testvértelepülések
megvalósításai, jövobeli tervei˝
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Ebben a keretben hallhattunk így előadást, be-
számolót arról, honnan indulhatunk és hová 
érkezhetünk, ha szorosra záró közösségként 
élünk, tervezünk, cselekszünk Európában. 

Béres Csaba polgármester rövid köszöntő-
jét követően az eseményt szervező Ér Hang-
ja Egyesület elnöke, Aszalós Tímea ecsetel-
te a rendezvény célját. Elmondta, teret akar-
nak biztosítani az építő jellegű, baráti párbe-
szédnek, ahol megoszthatók a mindennapi ki-

hívások, buktatók, újrakezdések, majd hivata-
losan is megnyitotta a találkozót. A program-
terv szerint a jelenlévő települések bemutatá-
sa következett, az EU-csatlakozás utáni meg-
valósult beruházások, projektek és hozadéka-
ik ismertetésével. Ez utóbbi feladat alól men-
tesültek a vajdaságiak, hisz Szerbia még nem 
tagja az Európai Uniónak, azonban a telepü-
lések bemutatójában természetesen ők is sze-
rephez jutottak a későbbiekben. 

Ízek, tájak, értékek

A pénteki nap délutáni óráiban a települések-
nek lehetőségük volt egy másfajta bemutat-
kozásra is, ez pedig a napjainkban igen fon-
tos és céltudatos értékmegőrző hagyományos 

termékek, háztáji és kézműves ételek, népmű-
vészeti alkotások kiállítása volt. A küldöttsé-
gek asztalairól megkóstolhattunk különféle 
házi szörpöket, mézeket, lekvárokat és egyéb 
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A testvértelepülési találkozó 
zárónapján, vagyis vasárnap a 
résztvevő küldöttségek egy ba-
ráti hangulatú versenyen főz-
hették meg és mutathatták 
be hagyományos, bográcsban 
készült ételeiket. A székely-
hídi Gyermek Jézus Szabad-
idő- és Sportközpont terüle-
tén megszervezett esemény 
a nyári hőség ellenére remek 
hangulatban telt, ahol sok ro-
tyogó finomságból kóstolhat-
tak az érdeklődők, illetve be-
tekintést nyerhettek a külön-
böző közösségek tradicionális 
ízvilágába. Természetesen a fi-
nom ételek mellett a pohárkö-
szöntők, és koccintások sem 
maradhattak el.

Bográcsban minden finomabb
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finomságokat is. A termékek segítségével még inkább megis-
merhettük, betekintést nyerhettünk a különféle régiók egyedi 
gasztronómiai világába, valamint megcsodálhattuk a népi és 
egyéb kézműves alkotások sokaságát.
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Az Európai Unió múltjáról, jelen kihívásai-
ról, az uniós polgárok helyzetéről, lehetősé-
geiről hallhatott interaktív előadásokkal foly-

tatódott a Közös értékek, kö-
zös kihívások, közös euró-
pai jövő elnevezésű projekt 
szombat délelőtt 10 órától a 
múzeum épületében.

A főként Székelyhíd város 
testvértelepüléseinek küldöt-
teiből álló hallgatóságnak a 
kezdőelőadást Európai Unió 
idővonala az 1950-es évek-
től napjainkig címmel tartot-
ta Szabó Ödön Bihar megyei 
RMDSZ-es parlamenti kép-
viselő. Felölelte az unió tör-
ténetét a kezdetektől egész a 
jelenig, külön kiemelve azo-

kat a kihívásokat, amellyel az európai közös-
ség ez időszak alatt szembesült. A tagálla mok 
csatlakozása szempontjából az előadás tag-

Több nézopontban az Európai Unióról˝
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lalta a kezdeteket az 1951-es évtől kezdve, az 
1957-es római szerződést, amelyet még csak 
hat ország kötött (Németország, Francia-
ország, Olaszország, Belgium, Hollandia és 
Luxemburg), egészen az utolsó bővítésekig. 
2004-ben kilenc más állammal együtt csat-
lakozott Magyarország, majd az utolsóelőtti 
körben 2007-ben Románia és Bulgária lettek 
EU-tagok. Az EU célja egyértelműen a stabi-
litás létrehozása volt Európában. Az elhúzó-
dó Brexit-válsággal – azaz Nagy-Britannia ki-
lépésével, az unió szűkülése is felmerült foga-
lomként az addigi bővítések után. Az EU ke-
retében az eddigi és aktuális kihívások, ér-
zékeny pontok: a bővítés üteme vagy esetle-
ges folytatása, a tagországok felzárkóztatásá-
nak a sebessége, a schengeni határok bővíté-

se. Az EU organikus fejlődése a jövőben fel-
veti az egy- vagy többsebességes irányvonal 
kérdését is.

Széll Lőrincz, a Hunyad Megyei Ifjúsá-
gi és Sportigazgatóság ügyvezető igazgatója 
az Európai Unió és az ifjúság témakörét járta 
körül előadásában.

Béres Csaba szociológus, városunk pol-
gármestere Hogyan legyek jobb polgár, jobb 
EU-s polgár? előadása ötletbörzeszerűnek 
bizonyult, személyes tapasztalatok és törté-
nések fűszerezték és az elengedhetetlen hu-
morral volt átszőve, amelyre a közönség is 
vevőnek mutatkozott. A nyitottabb ötletbör-
ze adott teret arra, hogy a közönség mind-
három előadónak címzett kérdések szintjén 
bekapcsolódjék a rendezvénybe.

Levendulaültetvény

Szombat délután egy szabad program kere-
tein belül a küldöttségeknek lehetőségük volt 
ellátogatni a székelyhídi levendulafarmra is, 
ahol „szedd magad” akcióban gyűjthették 
csokrokba az illatos gyógynövényt.
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