EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « Tudástranszfer és kapcsolatépítés az energiahatékonyság
jegyében » 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 több mint 50 állampolgár részvételével, akik közül 25 fő Tornyos
település (Szerbia), 25 fő Nagypáli település (Magyarország) lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Nagypáli település (Magyarország) volt, 2018/09/20 és 2018/09/23
között
Részletes leírás:
2018/09/20-án, az első nap ünnepi magyaros vacsorával és kötetlen beszélgetéssel fogadtuk Tornyos település
által küldött delegációt a Nagypáli Helyitermék Kiállító Tér termében, ahol Nagypáli település polgármestere és
képviselői köszöntötték az érkezetteket. A helyitermékkostoló és kötetlen beszélgetés befejeztével mindenki
elfoglalta szálláshelyét.
2018/09/21-én, a második nap bőséges büfé reggeli elfogyasztása után, a Nagypáli Megújuló Energiaforrások
Innovációs Ökocentrumának konferencia termében 10 órától vette kezdetét. Az E-TRANS szakmai napot Köcse
Tibor Nagypáli polgármester ünnepi köszöntőjével nyitotta meg. Első előadás során Köcse Tibor bemutatta
Nagypáli településfejlesztését megalapozó Zöld Út programját, részletesen kitérve a megújuló energetikai
fejlesztésekre, a jövőre vonatkozó elképzelésekre. 12: 00 –tól svédasztalos, 3 fogásos ebéd szünet következett. A
következő szekciót Tornyos Község polgármestere nyitotta a település jelenlegi, társadalmi és gazdasági
helyzetének bemutatásával.14:00-tól kerek asztal megbeszélésen vehettek részt a jelenlévők együttesen
feldolgozva az Európai Unió energia politikáját. Rövid kávé szünet, kis nassolni valóval majd folytatva az előző
alkalom vonalát az euroszkepticizmus jelenségeinek véleményezése és megvitatása következett. 16:00-tól
eszmecserék zajlottak Európa jövőjét illetően, az európai országok együttműködési lehetőségeinek feltárásával. A
szakmai nap végén Köcse Tibor polgármester összegezte a szakmai nap eredményeit, konklúzióit. Közös vacsorát
követően mindenki pihenni tért szálláshelyére.
2018/09/22-én, a harmadik napon reggelit követően ismét a szakmaiságé volt a főszerep, de most gyakorlati
oldalról, a tegnapi napon elhangzott fejlesztések, beruházások bemutatása, látványosságok vezetett bejárása
történt (Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökocentruma, Logisztikai Központ, Turisztikai Központ, Napelem
telep, Energiafűz ültetvény, Energia park, Önkormányzat épülete stb.) A vezetett bejárást bőséges ebéddel
fejeztük be. 14:00 órakor ünnepélyes keretek között testvértelepülési megállapodás aláírásra került sor a két
település vezetői között, megalapozva a jövőbeli együttműködést. A délután folytatásaképp vendégeinknek
részére helyi hagyományőrző rendezvényt szerveztünk, melynél nem csak nézői, de résztvevői is lehettek az
eseménynek, számos kulturális program elemmel kedveskedtünk, valamint folyamatos megvendégelésben volt
részük finom ételekkel és nedűkkel. Az est jóhangulatban táncmulatsággal, beszélgetéssel zárult.
2018/09/23-án, a negyedik nap reggelit követően a két település delegáltajai összegezték élményeiket,
tapasztalataikat és elköszöntek egymástól. Tornyos község lakóinak hazautazása következett.

