EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « Partnerek a fejlesztésben – P-EyD »
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 229 állampolgár részvételével, akik közül 42 Szováta/Románia,
23 fő Csopak/Magyarország, 22 fő Szikszó/ Magyarország, 21 fő Budapest XIII. Kerület/ Magyarország, 44
Tata/ Magyarország, 21 fő Mezőberény/ Magyarország, 20 fő Sümeg/ Magyarország, 11 fő Százhalombatta/
Magyarország, 20 fő Brzesko/Lengyelország, illetve nem elszámolható résztvevőként 5 fő Derc község/Ukrajna
lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Szováta város, Románia volt, 13/11/2015 és 16/11/2015 között
Részletes leírás:
14/11/2015-án/én a téma Nemzetközi konferencia, munkaműhely volt.
A nemzetközi találkozó a projekt célkitűzéseinek közvetlen megvalósító eszközeként annak legfontosabb eleme volt. Szováta
Város testvértelepüléseinek lakosait hívtuk meg rá: az uniós együttműködés és a helyi közösségek európai kapcsolatai iránti
munkában elkötelezett állampolgárokat, lakosokat, illetve olyan civil szervezetek képviselőit, olyan szervezetek és
intézmények vezetőit, akik fontos szerepet játszanak a „településük és az Unió kapcsolataiban”: fejlesztési programokkal,
uniós támogatási rendszerekkel foglalkoznak, illetve hasonló problémakörrel foglalkozó önkormányzati szakembereket,
döntéshozókat.
A nemzetközi találkozó legfontosabb eseményeként egy szakmai konferencia került megrendezésre melynek előadói
érintették az Unió kül- és fejlesztési politikáit, a fejlesztési lehetőségeket, az elérhető forrásokat és elemezte ezeket az
önkéntesség és a fenntartható fejlődés vonatkozásában. A konferencia nyelve a román, az angol és a magyar volt,
mindháromról biztosítunk tolmácsolást lengyel nyelvre.
A meghívott csoportok mindegyike készült és tartott bemutatót az önkéntesség és fenntartható fejlődés témakörben.
Ugyancsak ez volt a témakör volt a 10 – 12 fős kiscsoportokba szervezett munkaműhelyek tematikája is. A részvevők olyan
feladatokat kaptak, amelyek gyakorlatias megfogalmazásra ösztönözték az előzetes felkészülés alkalmával és a konferencián
elhangzott előadásokon szerzett információkat. A foglalkozás elérte célját bátorítva az egyéni és csoportos állásfoglalást,
megismertetve a résztvevőkkel a regionális és Uniós szintű fejlesztési folyamatokban való részvétel konkrét módozatait,
munkamódszereit.

15/11/2015-án/én a téma Terepgyakorlatok, gyakorlati ismeret- és közvetlen tapasztalatszerzések volt.
A kiscsoportos gyakorlatok keretében választott tematikához kapcsolódóan a csoportok terepgyakorlatot
választottak. Ennek célja a Szovátai és környékbeli fejlesztési programok és az ezekhez kapcsolódó
együttműködési formák megismerése, tervek feltérképezése, lehetőségek feltárása volt. Ennek kapcsán gyakorlati
terepfoglalkozásokat választottak és vittek végbe.
1 sz. gyakorlati foglalkozás tapasztalatszerzés és gyakorlati ismeretgyűjtés – Segesvár, Marosa megye.
Megismerni a középkori várat, a hozzá kapcsolódó nevezetességeket, felmérni azok turisztikai és gazdasági
potenciálját, a megvalósított projekteket és a további terveket.
2 sz. gyakorlati foglalkozás tapasztalatszerzés és gyakorlati ismeretgyűjtés – Korond, Parajd, Hargita megye.
Megismerni Szováta város közvetlen környezetében fellelhető, természeti (só- és mészkő-karszt természeti
jelenségek, gazdasági és ipari látnivalók (bánya, sípályák, wellnessz központ), népművészeti (épített örökség,
népviseletek, néprajzi múzeumok-tájház, aragonit múzeum), kézművességi (agyagfeldolgozás és taplógomba
feldolgozás) és történelmi nevezetességeket, felmérni azok turisztikai és gazdasági potenciálját, a megvalósított
projekteket és a további terveket.
3 sz. gyakorlati foglalkozás: marosvásárhelyi munkalátogatás – vizsgált célobjektumok: középkori vár, vártemplom,
építészeti értékek a város főterén, Városháza – Kultúrpalota, Megyei Múzeum, Bernády emlékszoba, képtár
4 sz. gyakorlati foglalkozás: ökó- és faluturizmus Vármező és környékén illetve a Bözödi-tó és Kőrispatak község
és környékén útvonal Erdőszentgyörgy, Székelykersztúr és Korond;
– a megyeszékhelynek és a vizsgált településeknek, régióknak mint turisztikai tranzit- és célállomásnak a
kapcsolata a Szováta és környékével, azok turisztikai hasznosíthatóság elemzése;

