EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « Az Európai Unióban élő fiatalok helyzete és a vidéki hagyományok
bemutatása Szennán » 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 80 állampolgár részvételével, akik közül 25 Felsőboldogfalva és
város/település (Románia), 21 Wieprz város/település (Lengyelország), 13 Kórógy város/település
(Horvátország), 4 Tiszasalamon város/település (Ukrajna), 17 Szenna város/település (Magyarország), lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Szenna (város/település, Magyarország) volt, 2015/11/25 és
2015/11/29 között
Részletes leírás:
2015/11/25-én a téma Delegációk érkezése, kerekasztali beszélgetés: települések bemutatása volt.
A vendégek 2015. november 25-én 17.00 órát követően érkeztek meg településünkre. A települési bemutatkozók
előtt megtörtént a szálláshelyek elfoglalása. A nagy létszámú delegációk egy részét sajnos településünk adottsága
miatt a szomszédos településekre is el kellett helyezni. A szálláshelyek elfoglalását követően a 3 településről
érkezett delegáció a Művelődési Házhoz érkezett, ahol a polgármesteri köszöntőt követően Szenna Község
polgármestere röviden bemutatta a delegációkból érkező településeket és ezek vezetőit. A bemutatását követően
a vacsora és esti beszélgetés vette kezdetét. Figyelembe véve, hogy több delegáció is 12-16 órás út után volt, így
ezt követően mindenki a szállására ment, hogy egyrészt kipihenje a hosszú út fáradalmait, másrészt kisebb
csoportokban folytassa a beszélgetéseket.
2015/11/26-án a téma a Települések részletes bemutatása, állampolgárok és az EU kapcsolata, fiatalok helyzete
az Európai Unióban, EU történelem megismerése, eszmecserék, emlékezés közös történelmünk és értékeink
felszínre hozása tekintetében – előadás volt mind a 4 település részéről, szemszögéből.
A csütörtöki napon a reggelit követően a települések részletes bemutatása következett. Ennek keretei között
először a vendégeket fogadó Szenna község (Magyarország) vetített le egy rövidfilmet, melyet követően a
polgármester úr egy részletesebb bemutatót olvasott fel a vendégeknek, mely a település történetét, fejlődést
taglalta. Ezt követően Szenna és Felsőboldogfalva (Románia – Erdély) között fennálló, november 28. napján 25
éves testvértelepülés kapcsolatot ünneplő Felsőboldogfalva polgármestere mutatta be települését, ahol nemcsak
Felsőboldogfalvát (melyhez kisfilm is levetítésre került), hanem a községhez tartozó településekről is információkat
kaphattunk. Ezt követően Szenna község polgármesterével közösen elevenítették fel az elmúlt 25 emlékeit, a
kapcsolat „gyökereitől” kezdve. A rövid megemlékezés után Wieprz (Lengyelország) és Kórógy (Horvátország)
település képviselői is bemutatták településeiket, fejlődésüket, mindennapi életüket.
Ezek az előadások elengedhetetlenül fontosak voltak programunk során, hiszen így a települések megismerhették
egymás történetét, fejlődését, mindennapi életükbe betekintést nyerhettek, felelevenítették közös történelmünket
és felszínre hozták közös értékeinket.
A települések bemutatását követően Szenna polgármestere rövid beszámolót tartott az EU történelméről, az
országok, az ott élő fiatalok és az EU kapcsolatáról, melyhez a többi delegáció vezetője is csatlakozott. Ezt
követően rövid beszélgetés vette kezdetét.
Az első napi ebédet követően Szenna község és a környék bemutatása volt napirenden. Ennek során először az
egyedülálló Európai Nostra Díjjal kitüntetett Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény, valamint az országos hírnévvel
rendelkező fakazettás mennyezettel rendelkező Református templom bemutatása valósult meg. Majd az Európai
Unió által támogatott pályázatokból felújított közparkot, szennai Polgármesteri Hivatal, Orvosi rendelő és Védőnői
Szolgálat felújított épületét mutattuk be a vendégek részére.
A délutáni program során ellátogattunk szintén Európai Unió támogatásával létrehozott Zselici Csillagparkba, ahol
a termek befogadó képessége miatt több csoportban tekinthettük meg a csillagászat, s természet csodáit.
Az estig tartó kirándulást a delegációk közös vacsorával zárták, ahol a vacsorát követően késő esti beszélgetésbe
folytatódott a program, mely során az egyes országokból érkező delegációk ismerkedése tovább folytatódott.

2015/11/27-én a téma a 2014. évi EU parlamenti választások és ezek hatásai, testvértelepülések közötti diákcsere
kapcsolatok kidolgozása jövőre vonatkozóan, vidéken élő fiatalok helyzete, munkalehetőségei, valamint helyben
maradásuk elősegítése ehhez kapcsolódóan az EU által kínált lehetőségek az egyes tagországokban - előadás
volt mind a 4 település részéről, szemszögéből, további téma a következő nap elő programjaként a féri
hagyományok felelevenítése
A pénteki nap során az EU parlamenti választások átbeszélése után a diákcsere programok kidolgozása volt a fő
téma. A különböző országokból érkezett delegáció képviselői javaslatot tettek arra, hogy a jövőben egymással
diákcsere programokat kívánnak lebonyolítani, hogy a gyermekek még jobban megismerjék a másik ország
múltját, történelmét, hagyományait, esetleg elsajátítsák nyelvét. Ehhez kapcsolódóan a 2015. évben Szenna és
Wieprz településeken található iskolák között létrejött programot kívánják tovább bővíteni oly módon, hogy
bevonják Felsőboldogfalva és Kórógy településeken található Intézményeket is. A további részletek kidolgozását a
vezetők későbbi időpontra (ünnepek utánra) tűzték ki, mivel ennek előkészítése, kidolgozása időigényes.
Az eszmecserét követően Szenna Község polgármestere felkérte a vendégeket, hogy a meglepetés programon
szíveskedjenek részt venni. Ennek keretei között Szenna „nemzetközi hurkatöltést” készített elő, mellyel célja,
hogy az összes résztvevőt bevonja kicsit a következő (szombati) napon lévő rendezvénybe, megismertesse a régi
szennai hagyományokat, hogy mindenki átélhesse, hogy őseink hogyan is készítettek, illetve a szennai lakosok
hogyan is készítenek a mai napig otthon hurkát. A vállalkozó szellemű delegációk tagokról közös képet
készítettük. Azon delegációs tagok, akik a hurkakészítésben nem szerettek volna részt venni, a Művelődési
házban további beszélgetési lehetőséget biztosítottunk, ahol ez idő alatt több barátság is kötetett.
Az ebédet követően a delegációk a szennai zártkerti rész bemutatása után (ahol Európai Unió támogatásával
megvalósult fejlesztést mutattunk be) Kaposvár Megyei Jogú Várost látogatták meg, ahol lehetőséget
biztosítottunk számukra az esetleges szuvenírek megvásárlására, továbbá idegenvezető bevonásával a belvárost
mutattuk be. Minden delegáció számára ugyanazon program biztosítva volt, azonban a hidegre való tekintettel
ebben a programban a delegációk kicsit elváltak egymástól. Az estig tartó kirándulást a delegációk közös
vacsorával zárták, ahol a vacsorát követően késő esti beszélgetésbe folytatódott a program, mely során az egyes
országokból érkező delegációk ismerkedése tovább folytatódott.
2015/11/28-án a téma az EU történelme, régi szokások, hagyományok felelevenítése volt.
A szombati napon a reggelit követően – ahol az előző napi hurkatöltési élményeket és az ehhez kapcsolódó régi
hagyományokat elevenítették fel a vendégek – a IX. Szennai Hurkafesztivál programjára látogathattak ki az
érdeklődök. Ezen program megvalósításához nagyon sok segítséget kaptunk az összes delegációtól, mivel
mindegyik település képviseltette magát a rendezvényen valamilyen formában. Felsőboldogfalva már harmadik
éve kápráztat el bennünket az általuk helyben készített hurkával, kolbásszal, melyet a rendezvényre kilátogató
vendégek számára kínálnak, megismertetve ezzel az erdélyi ízeket, az erdélyi hagyományokat. Ez településünk
számára szívet melengettető, hiszen a közös múlt összeköt minket és nagy örömmel tölti el településünk
lakosságát, hogy a 25 éves testvértelepülési és baráti kapcsolatot kialakított települések között olyan erős kapocs
jött létre, melyre méltón büszkék lehetünk.
A másik nagy meglepetés a Lengyelországból érkező fuvószenekar volt, akit Wieprz település vezetősége
meglepetésként szánt a rendezvényre kilátogató vendégek számára. A színvonalas műsort közel 40 fős
fúvószenekar biztosította, akik a delegációtól függetlenül, szombati napra érkeztek meg Szenna községbe. A
Lengyelországból érkező delegáció tagjai ezidő alatt az otthonról hozott termékeiket kostóltatási céllal kínálták a
rendezvényre kilátogató vendégek részére.
Az egész napos kulturális rendezvényt követően – ahol több neves helyi fellépő mellett országos hírnévvel
rendelkező előadók is felléptek –este ismét a beszélgetésé és a mulatságé volt a szerep. Szenna Község
Polgármester rövid köszöntője után a delegációk közösen felállva mondtak pohárköszöntőt arra, hogy a sors
megadta a lehetőséget arra, hogy ezen a rendezvényen részt vehettek, pár napra feledni tudták gondjaikat és a
jövőben együttműködés alapjait le tudták tenni. A közös vacsorát követően éjszakába nyúló közös mulatozás vette
kezdetét, ahol nemzetiségtől függetlenül együtt mulatott mindenki. Ez az este jelentett egyben a búcsúvacsorát is,
hiszen a vasárnapi nap fesztített programja miatt a Lengyelországból érkező delegációnak már vasárnap délután
utnak kellett indulnia.
2015/11/29-én a téma a résztvevő települések és az EU kapcsolata, lehetőségei - előadás volt mind a 4 település
részéről.
A vasárnapi reggeli közben a résztvevő delegációk folytatták az előző napi beszélgetéseket, eszmecseréket,
kielemezték az elmúlt napok programjait. Majd ezt követően a vendégek – egyedi igényeknek megfeleően – a
szigetvári és igali gyógyfürdőkbe mentek, ahol kipihenhették az elmúlt napok feszített tempójában tartott
programokat. Az ebédet követően a lengyel és horvát delegeciótól búcsút vettünk, míg az erdélyi vendégek a
szomszédos szintén Felsőboldogfalvával testvértelepülési kapcsolatot ápoló Szilvásszentmártonban fogyasztották
el vacsorájukat. A vacsorát követően az erdélyi delegáció is útnak indult.

2. ág, 2.2 "Városok hálózatai" intézkedés
2. ág, 2.3 "Civil társadalmi projektek" intézkedés
1. ág, "Európai emlékezés" intézkedés
… eseményt valósítottak meg e projekt keretében:
1. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat … állampolgár részvételével, akik közül … … város/település
(ország), … … város/település (ország) stb. lakosai.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne … (város/település, ország) volt, éé/hh/nnnn és éé/hh/nnnn között
Részletes leírás: az esemény témája … volt.
2. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat … állampolgár részvételével, akik közül … … város/település
(ország), … … város/település (ország) stb. lakosai.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne … (város/település, ország) volt, éé/hh/nnnn és éé/hh/nnnn között
Részletes leírás: az esemény témája … volt.
3. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat … állampolgár részvételével, akik közül … … város/település
(ország), … … város/település (ország) stb. lakosai.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne … (város/település, ország) volt, éé/hh/nnnn és éé/hh/nnnn között
Részletes leírás: az esemény témája … volt.
4., 5., stb esemény.

