Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan
„Testvérvárosok polgárainak találkozói”
Patvarc - Magyarország
„Európa lelke Patvarcon – Soul of Europe in Patvarc” c. pályázat

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 260 állampolgár részvételével, akik közül 120 Patvarc (HU), 20 Mjesni
Odbor Kopacevo (HR), 20 Borsi (RO), 50 Kiarov (SK), és 50 Kalonda (SK), polgárai.
Helyszín: Patvarc, Magyarország.
Időpont: 30.07.2014 – 03.08.2014
Részletes leírás: A program célja a partnertelepülések polgárai közötti élő kapcsolat létrehozása, amely a jövőben elősegíti
az önkormányzatok közös együttműködését illetve a helyi közösségek erősítését. Az önkormányzat fő célja a
partnertelepüléseket összekovácsoló szellemi értékrend növelése illetve európai szintre emelése. A hagyományőrzés
bemutatása mellett fontosnak tartottuk a modernkori szokások elsajátítását is, ezért tartottuk fontosnak egy olyan fesztivál
megrendezését, amely keretein belül a delegációk illetve helyi és a régiókból részvevő személyek kor és nemi hovatartozástól
függetlenül megtalálják a nekik szimpatikus programot. A szakmai találkozók, bemutatók, a konferencia és egyéb
projektesemények maximális mértékben hozzájáultak egy hosszútávú együttműködés kialakulásához az egyes EU-országbeli
partnereink között.
30.07.2014 •
- partnertelepülések delegációjának érkezése
- közös ismerkedő ebéd a helyi művelődési házban
- közös ismertető séta Patvarc község határában
- vacsora, testvértelepülések bemutatkozása
31.07.2014 •
- szakmai konferencia a hagyományőrzés vs. modernkori szokások fontosságáról a helyi fiatalok bevonásával
- délután sport és szellemi vetélkedők: öregfiúk focibajnokság a partnertelepülések között
- Nógrád megye nevezetességeinek megtekintése, Hollókői vár
- közös vacsora
01.08.2014 •
- marketing előadás - hogyan fellendíteni a faluturizmust
- „Hogyan érvényesülni fiatalként az EU-ban?” – szakmai előadás
- számítógépes ismeretek fiataloknak és időseknek „Mert a PC ismeretek már az alapinteligencia követelményei” néven
- vita, tapasztalatcsere, vacsora
02.08.2014 •
- hagyományőrző fesztivál - Krumplibaba fesztivál egész nap,
- kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak
- közös tipikus helybéli ételek főzése, értékelése majd fogyasztása
- kötetlen beszélgetés, kirakodó vásár és népzene
- népművészeti koncert, falusi mulatság hajnalig
03.08.2014 •
- záró ünnepség, helyi fiatalok műsora
- együttműködési nyilatkozat ünnepélyes aláírása
- partnertelepülések beszámolója a jövőbeni együttműködésről
- hazautazás

