EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A «Európai kisebbségek fesztiválja – a kisebbségben élők szerep
vállalásának megerősítése a falvakban és az EU-ban » 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 195 állampolgár részvételével, akik közül 120 a magyarországi
Biatorbágyról, 45 a rom§niai Csíkpálfalváról, 20 a szlovôniai Dobrovnikból és 10 a szerbiai Ludasról érkezett. A
program keretében aktív rôszvôtelt vállalt Alistál községből 120 lakos, valamint további 2220 érdeklődő a
Dunaszerdahelyi és Komáromi járás településeiből.
Helyszín/Dátumok: a találkozó Szlovákiában, Alistál községben valósult meg 2019. szeptember 6-tól 8-ig.

Esemény leírása
2019. szeptember 6-án a találkozó résztvevőinek figyelmét az EURÓPAI MÉRFÖLDKÖVEK elnevezésű kiállítás
kötötte le. A kiállítás a partnertelepülések életét fényképekben közvetítette az Európa Unióba való belépéstől
napjainkig. Az ünnepélyes megnyitót a község polgármestere tartotta. A program ismertetését a kisebbségben
élők közös kenyérének szimbolikus megszegése követte a partnertelepülések képviselőinek részvételével. A
partnertelepülések résztvevői prezentációt tartottak a helyi és Európa uniós választásokról. A témához a helyi
lakosok rövid TV interjúk keretében szóltak hozzá. Az egyes megkérdezettek kifejtették véleményüket a
választásokon való részvételükről. A napot az 1. multikulturális zenei est zárta, ahol a Pósfa népzenei együttes,
a világzenét és népzenét ötvöző Ferenci György és a rackajam, valamint a könnyűzenei világslágereket előadó
NowEmber zenekar maradandó zenei élményt nyújtottak a közönségnek.
2019. szeptember 7-én 1) az esős időjárásnak köszönhetően egy kisebb csapat vett részt a kerékpártúrán. A
vendégek egy része gyalogtúra kertében történelmi helyszínekre kirándult. 2) Nagy sikernek örvendett Mgr.
Balogh Éva előadása, aki a világ különböző részein élő kisebbségek kutatásával foglalkozik, legfőképpen az
ázsiai és európai népek viszonylatában. 3) A kisebbségben élők európai fesztiválja főleg a szabad
szórakozásról szólt, amelyet népi eledelek kóstolója és gyermekprogramok színesítettek a helyis sport- és
kultúrközpontban. 4) A multikulturális zenei estek második felvonásában hazai és magyarországi zenekarok
fergeteges koncertet adtak. (Olivérsky, P. Mobil, Big Man Band).
2019 szeptember 8-án a résztvevők „brunch” keretében szabad eszmecserét folytattak az európai
szolidaritásról, majd ökumenikus istentisztelet formájában következett a zárszó, amit közös ebéd követett.

