EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « TWIN30 » 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 175 állampolgár részvételével, akik közül 42 Alsbach-Haehnlein
város (Németország), 5 Marosvécs/Brincovenesti város (Románia), 12 Cieszanow város (Lengyelország), 40
Lubaczów város (Lengyelország), 6 Érsekkéty/Ket település (Szlovákia), és 70 Diósd város (Magyarország)
lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Diósd város (Magyarország) volt, 11/09/2019 és 15/09/2019 között.
Részletes leírás:
11/09/2019-én a téma volt:
Vendégek megérkezése az 5 partner településről, elszállásolás, közös vacsora-program, ismerkedés, eszmecsere, tájékoztatás a
találkozó programjáról.
12/09/2019-én a téma volt:
Diósdi általános iskolában megtartott program a német nyelvet tanuló osztályok diákjainak részvételével: vetélkedő az EU-val
kapcsolatos kérdésekről, valamint a fiatalok jövőképéről az unióban: európaiság lényege, az EU-perspektívái, az
euroszkepticizmus kihívása. A műhelymunkát felkészült tanárok vezették. A diósdi iskola magyar diákcsoportja telefonos
kapcsolatba lépett az adott témára már felkészült Alsbach-Haehnlein városi iskola diákjaival. A diákok felelevenítették a 30
éves kapcsolat eseményeit, közös élményeket, tapasztalatokat, beágyazva a témákat az európaiság kérdéseibe. A közös
élményekre emlékeztető képi anyagot is megtekintették. – A szeptember 12-ei programot előkészítették a két város diákjainak
megelőző találkozói, kölcsönös csoportos látogatások formájában 2 alkalommal a német, és 2 alkalommal a magyar
partnervárosban, melyek már a 30 éves évforduló jegyében szerveződtek.
A nap során családi és civil szervezeti találkozások, ill. közös programok voltak a résztvevő települések résztvevőinek aktív
részvételével.
13/09/2019-én a téma volt:
Diósd Város Kék Géza Közösségi házában került sor a „Testvérvárosi együttműködés hozzájárulása az EU perspektívájának
jobb megértéséhez” témájú konferenciára, figyelemmel az elmúlt 3 évtized eseményeire, valamint az EU aktuális témaköreire
a 2019 évi választásokat követően. A megbeszélésen a hat település delegációinak jelenlegi és korábbi vezetői fejtették ki
véleményüket. A konferencia magyar-lengyel-német nyelvű tolmácsolással zajlott. Hozzászólók: Alsbach-Hähnlein:
Reinhard Meyer a képviselő-testület elnöke, Hans Hermann a képviselő-testület korábbi elnöke,
Sebastian Bubenzer polgármester, George Rausch korábbi polgármester; Lubaczów:
Wiesław Kapel polgármester; Cieszanów: Andrzej Szymanowski jegyző; Marosvécs: Portik Edit;
Diósd: Bogó László polgármester, Szücs Anna alpolgármester, Spéth Géza Partnerkapcsolatokat és Külkapcsolatokat
Koordináló Bizottság elnöke, korábbi polgármester, Paszternák Lászlóné, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
A nap során a találkozó résztvevőinek csoportjai meglátogatták a Diósd település és környéke nevezetességeit, valamint az
utóbbi évek településfejlesztéseinek látványos termékeit.
14/09/2019-én a téma volt:
Ünnepi Program Diósd és Alsbach-Haehnlein testvérvárosi kapcsolatának 30 éves évfordulója alkalmából (Diósd Város
Kocsis utcai Óvodájának halljában). A Diósdi Gellért Kórus elénekelte az Európai Unió himnuszát, az Örömódát. Bogó
László diósdi polgármester és Ritter Imre német nemzetiségi országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. A német –
magyar partnerkapcsolatokat 30 évvel ezelőtt megalapító dokumentumokat Diósd nevében aláíró Nagy István tanácselnök,
valamint Hermann Ferenc és Spéth Géza volt polgármesterek felidézték a közös múlt emlékezetes pillanatait. Német
testvérvárosunk Alsbach-Hähnlein képviseletében Reinhard Wennrich
a megállapodás aláírója, akkori polgármester, majd Reinhard Meyer a képviselő-testület elnöke és Sebastian Bubenzer
jelenlegi polgármester mondott köszöntőt. Az idén nyugdíjba vonuló, 10 éven keresztül polgármesterként dolgozó Georg
Rauschnak ’Diósd Tiszteletbeli Polgára kitüntetést’ adományozta Diósd Város Önkormányzata, a partneri viszony
fenntartásáért végzett áldozatos munkája elismeréseként. Alsbach-Hähnlein volt polgármestere a kitüntetés átvétele után
mondta el gondolatait.
Az elmúlt 30 évben a partnerkapcsolatokért kiemelkedő munkát végzett alsbach-hähnleini és diósdi személyeknek oklevelet
adott át Bogó László polgármester, Szücs Anna alpolgármester és Spéth Géza a Partnerkapcsolatokat és Külkapcsolatokat
Koordináló Bizottság elnöke: 21 fő kapta meg az elismerést.
Az ünnepi programot a lubaczowi fiatalok kulturális programja zárta (zenei és népi tánc produkciók)
A találkozó résztvevői a nap során meglátogatták a szeptember 14-15-én a város közterein megtartott Diósdi Búcsú sokszínű
programjait.
15/09/2019-én a téma volt:
A találkozó résztvevői kedvük szerint részt vettek a Diósdi Búcsú folyó programjaiban, illetve a külföldi delegációk busszal
hazaindultak távoli lakhelyeikre.

