Európa pre
občanov
Projekt European Dream financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: projekt umožnil stretnutie 877 občanov, z ktorých 700 pochádzalo z obce Tomášov (Slovensko), 32
z obce Berg (Rakúsko), 45 z obce Nová Lhota (Česko), 50 z mesta Halászi (Maďarsko), 50 z obce Mórágy
(Maďarsko).
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Tomášove (Slovensko) od 01/07/2016 do 03/07/2016
Stručný opis:
Dňa 01/07/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na spojenie partnerských obcí a Európskej Únie. Jednalo
sa o spojenie obcí do „malej“ Európy (do partnerstva), spojenie občanov pochádzajúcich zo štyroch štátov,
spojenie generácií spojenie prítomnosti obcí s budúcnosťou EU. Tieto spojenia boli vyjadrené v aktivitách prvého
dňa, najmä v spoločných diskusiách. Aktivity projektu začali v piatok na obed. Hostia z partnerských obcí prešli so
svojimi delegáciami do Tomášova v predstihu. Ako prvý bod programu sa konalo neformálne otvorenie podujatia,
ktoré nasledovalo sadenie stromov priateľstva. Táto aktivita sa už stala tradíciou spoločných stretnutí a obci
Tomášov vďaka tomu zostávajú stále živé spomienky na partnerov v podobe zasadených stromov. Neskôr
popoludní sa konalo slávnostné otvorenie podujatia za účasti predstaviteľov obcí. Slávnostné otvorenie bolo
spojené s predstavením vízie budúcnosti partnerstva v Európe, no najmä s predstavením pohľadu partnerov na
aktuálne dianie v Európe (migračná kríza, Brexit a pod.). Zároveň v rámci aktivity It´s about Europe sa do popredia
dostali aj ďalšie vízie partnerov o spojení života v obciach a budúcnosti Európskej Únie. V kultúrnom dome bola
počas slávnostného otvorenia sprístupnená aj výstava kresieb detí. Večerný program patril kultúre a to tak
tradičnej aj modernej. Účastníci tak mali možnosť sa navzájom viacej spoznať a spoznať aj kultúrnu identitu
prítomných národov.
Dňa 02/07/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na ľudí ako členov partnerstva, nositeľov Európskeho
občianstva. V dopoludňajších hodinách bol sprístupnený EU informačný stánok, ktorý poskytoval tlačené
propagačné materiály s informáciami o EU. Prítomní hostia, ale aj domáci tak mali možnosť si vziať a preštudovať
materiály predstavujúce EU, jej politiky a fungovanie. Zároveň bola otvorená aj výstava ručných prác občanov,
najmä seniorov. Výstava poskytla pohľad na šikovnosť rúk a mysle. Spojeniu národov cez zdravú súťaživosť
pomohli tzv. kotlíkové hody. Tímy zložené z dobrovoľníkov z partnerských obcí pretekali vo varení kotlíkového
halászlé (rybacej polievky). Každý tím prispel do súťaže vlastným receptom s vlastnými a jedinečnými
ingredienciami. Miestne organizácie predstavili svoju činnosť. Program pamätal aj na deti, pre ktoré boli pripravené
hry bez hraníc – rôzne súťaže týkajúce sa šikovnosti, logiky, ale aj kreslenia. Tieto hry pomohli spojiť deti
z rôznych kútov Európy. Podvečer patril opäť medzinárodnej kultúre. Na pódiu sa predstavili deti, dospelí aj seniori
a ukázali svoju tradičnú, ale aj modernú formu kultúry. Opäť tu bol priestor pre prekonávanie hraníc a bariér
prostredníctvom kultúry. V rámci večerných aktivít sa tvorili nové medzinárodné priateľstvá.
Dňa 03/07/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na utvrdenie vzájomných vzťahov. Ranný program začal
svätými omšami v slovenskom aj maďarskom jazyku. Tieto duchovné aktivity pomohli účastníkom priniesť pokoj
a pohodu. Po omšiach sa hostia stretli na kladení vencov k pomníku Spoločnej minulosti. Nasledoval slávnostný
obed a spoločná debata o iniciatíve za sociálnu Európu. Prítomní občania v rámci debaty získali informácie
a potvrdili záujem o boj proti sociálnemu vylúčeniu osôb kvôli veku, či príslušnosti k marginalizovanej komunite
v jednotlivých EU krajinách. Do stredobodu pozornosti sa dostal aj šport, a to konkrétne futbalovým zápasom
starých pánov. Tí hostia, ktorí sa nezúčastnili futbalového zápasu, sa pripojili ku skupinke spoznávajúcu domácu
obec. Deň a celé podujatie zakončilo divadelné predstavenie „Made in Feel“, ktoré si pre hostí naštudovali domáci
ochotníci. Projekt ako celok pomohol nahliadnuť do budúcnosti partnerstva a EU a vytvoril mnohé cezhraničné
priateľstvá.

