
A « 10. és 5. évfordulós Testértelepülési Kapcsolatbővítő Találkozó, a
XX. Toldi napokon» 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 122 állampolgár részvételével, akik közül GALLODORO (6) - IT,
Mairie de Salers (6) FR, Bolkovce (60) – SK, Uzon és Bikmakk Kulturális Egyesület - Bicfalău (50) – RO, lakosai.
(ALSÓTOLD – HU 400 fővel vett részt)

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne ALSÓTOLD, Magyarország HU volt, 25/08/2016 és  29/08/2016 között

Részletes leírás:

25/08/2016–  én  a  téma: Vendégek  érkezése,  megismerkedés,  közös  testületi  ülés,  Vitafórum,  évfordulós
testvértelepülési  megállapodások  előkészítése.  Alsótold  község  polgárai  fogadták  az  érkező  vendégeket.  A
vendégek ellátásáról önkormányzatunk, illetve a település lakói gondoskodtak, elszállásolását a település lakosai
vállalták. Az első nap sor került az „EU mindennapjai” – vitadélutánra megalapozva az 5 napos találkozót végig
kísérő vezértémát, több ország mutatta be eltérő tapasztalatait. Az 1. nap a vendéglátó, Magyarország és az új
Nyugat-Európai partnerek delegációi mutatkoztak be.
 
26/08/2016 - án a téma: Szakmai kirándulás az Európai Uniós fejlesztések jegyében, Vidékfejlesztés, munkahely-
teremtési kitörési pont– a vitafórum folytatása.  Nemzetközi elismerésben részesülni, kitörési pontot jelenthet egy-
egy hátrányos helyzetű település életében. Jól példázza ezt Hollókő, mely lassan 30 éve nyerte el ezt a kitüntető
címet és azóta térségünk motorja. Hollókő bemutatta az elmúlt évek EU-s forrásból megvalósított fejlesztéseit,
nemzetközi kapcsolatait,  új  Nyugat-Európai kapcsolataink kiépítését.  A helyi  előadók mellett  minden delegáció
szakértői előadással készült a környező települések lakosságát is invitáló rendezvényekre..

27/08/2016  -  én a  téma:  XX.  TOLDI  NAP -  TOLDI  ERŐPRÓBA,  LAKOMA,  Főzőverseny,  Testvértelepülések
hagyományőrző  műsora.  1996-ban  hagyományteremtő,  történelmi  múlt  ápolása  célzattal  került  először
megrendezésre az erőpróbával egybekötött Toldi nap, amely méltó emléket állít az erejéről híres lovagnak, Toldi
Miklósnak. Már az első évek próbálkozásai bizonyították, hogy ez a hagyományteremtő, a jelen igényeire épülő
színes,  látványos  rendezvény  egyre  látogatottabbá  válik,  elősegíti,  hogy  a  Cserháti  kis  régió  kiléphessen  az
ismeretlenség homályából, s a Nógrád kulturális örökségének reprezentáns ápolójává válhasson.

28/08/2016  –  án  a  téma: Az  EU  Kelet-Európai  bővülése-  évfordulós  testvértelepülési  szerződések  aláírása,
kapcsolatbővítés Nyugat-Európai településekkel.  A nap legfontosabb eseménye az évfordulós testvértelepülési
szerződések ünnepélyes  megerősítése,  valamint  Nyugat-Európai  településekkel  együttműködések előkészítése
volt.  A  különböző  kultúrák  megismerése  a  népi  folklór  műsoron  keresztül.  A  delegáció  képviselői  számára
kerekasztal beszélgetést szerveztünk „A Szén-és Acélközösségtől a keleti bővítésig” címmel.  Értékeltük az EU
bővítés  és  csatlakozás  eredményeit,  új  típusú  problémákra  (migráció  délen  és  keleten)  közösen  kerestük  a
megoldási javaslatokat.

29/08/2016  – én Vitafórum zárása, programértékelés. A delegáció képviselői értékelték Európai Unió elmúlt 65
évének fejlődését a Kelet-Európai bővítésig, az EU fejlesztési politikájának hasznosulását. Településeinket érintő
gazdasági nehézségekre adott közös válaszok áttekintése. Az Európai Uniós tagság véleményezése a csatlakozó
és a  „befogadók”  szemszögéből.  A  program zárásaként  a  delegáció  vezetők  értékelték  az  5  napos  program
eredményeit, ajánlásokat tettek a következő évi programok helyszíneire, időpontjaira, feldolgozandó témáira.
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