EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A«Hagyományőrző Közép-Európai Barátság» projektet az Európai Unió
finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel: a projektlehetővé tette a találkozókat470 állampolgár részvételével, akikközül 90-en a Halászi
Hagyományőrző Egyesület, Halászi településről (Magyarország), 40-en az Ustvarjalo BONUS/BONUS alkotó
Egyesület, Lendva város/(Szlovénia), 40-en a SlovenskaSamosprávaMesta Szarvas, Szarvas város
(Magyarország) és 300-an a Cséfalvay Alapítvány / NadáciaCséfalvay (Szlovákia) lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíneVelkéBlahovo / Nagyabony (Szlovákia) volt, 2015/06/26és 2015/06/27
között
Részletes leírás:
2015/06/26
A Cséfalvay Alapítvány tagjai, a Nagyabony községben lévő több hektáros rendezvény területén már a reggeli
órákban várta és fogadta aEuropafürBürgerinnen und Bürger programnak köszönhetően kialakított és fenntartott
barátságot és partnerséget ápoló külföldi vendégeket a partnertelepülésekről. A megérkezést követően a
partnereket a kérvényező alapítvány segítői elszállásolták, megreggeliztették és bemutatták az évről évre bővülő
rendezvényterület funkcióit. Az ünnepi megnyitó keretében hivatalosan is üdvözölték a külföldi és a környékről
érkező vendégeket, valamint, a kétnapos rendezvény részletes programjai is felsorolásra kerültek. A program
délelőtt koszorúzási megemlékezéssel folytatódott a településen lévő II. világháborús emlékműnél, ahol
tiszteletüket fejezték ki az egykori háborús hősök emlékére.
A kora délutáni órákban az ebédet követően a külföldi partnerdelegációk a helyi vendégekkel ismerkedtek. A nagy
hőségnek köszönhetően a programokat 16.00 órától folytatták. Először is egy kézműves vásár keretében
ismerkedhettek meg a helyi hagyományőrző szokásokkal, mindemellett, a színpadon már sorra követték egymást
a kulturális műsorok. Fellépett a szarvasiFialocka citerazenekar, a Lendvai énekkar, és a Halásziból érkező
Fantázia tánccsoport. A kora esti órákban egy szlovákiai amatőr zenekar, az Ervin és a Vokál és egy
magyarországi nagynevű zenekar, a Balkán Fanatik szórakoztatta a közönséget. A fellépőket követően tábortűz
kíséretében utcabált szerveztek, melynek keretében még inkább szabadabbá vált a légkör és ideális teret nyújtott
a barátságok elmélyítésére.
2015/06/27
A rendezvény másnapján a kora reggeli órákban a külföldi partnertelepülések és szervezetek delegációi nagy
munkával indították a napot. Bográcsgulyás versenyt indítottak egymás között, így bemutathatták azt, milyen ízben
készül egy-egy régióban ez a népszerű étel. 10.00 óra magasságában a komáromi EUROPE DIRECT központ
delegációja érkezett a rendezvényre, akik kellő felkészültséggel indították el az EU kvízt a generációk számára.
Mindemellett, az Európa Központ képviselői előadást tartottak az EU politikai intézkedéseiről, az érdeklődők nagy
részét a támogatási lehetőségek és a külföldi munkavállalás kérdése foglalkoztatta. Az idősebb generáció
számára az EU választások témakörében nyújtottak információkat, valamint válaszok hangzottak el az Európai
Parlamentbe delegált hazai politikus személyek feladatait illetően. A fiatalok a kvíz során a meglévő
tudásismereteiket bővíthették a nem formális tanulás technikájával. A programot könnyed hangvitelű
sportvetélkedők és kézműveskedés váltotta. A kora délutáni programsorozat a tehetséges ifjúsági csoportok
bemutatkozásával és prezentációjával folytatódott. Elsőként a Dunaszerdahelyen található, a Csillag Tanoda
égisze alatt működő Star School TM mutatkozott be a nagyszínpadon. A fiatal tehetséges lányokból álló csoport
mutatta be produkcióját és beszélgetést kezdeményeztek a fesztiválon levő fiatalokkal. Ezt követte a Pósfa
zenekar és a Kismegyer és Csilizke néptánc együttes. A Baranta Lovász-íjász bemutató mellett, a hölgyek is
megmozgathatták magukat a környéken közkedvelt zumba tánckoreográfia által. A rendezvényt az Arizona
koncert, valamit az előző este nagy sikernek örvendett utcabál zárta.

