A With culture against the Euroscepticism projekt az Európai Unió
támogatásával lett finanszírozva, a "Europe for Citizens" program
keretében.
2. irányra alkalmazható – 2.1 Intézkedés "Town-Twinning”
Részvétel: A projektben 245 polgár vett részt, ebből 78 résztvevő Vaskút Nagyközségi Önkormányzatból
(Magyarország), 17 résztvevő a Marktgemeinde Türkheim-ből (Németország), 17 résztvevő a Selbstverwaltung
Mutlangen-ből (Németország), 27 résztvevő az Obec Matuskovo-ból (Szlovákia), 17 résztvevő a Lunca de Josből (Románia), 24 résztvevő a Selbsverwaltung Velka Paka-ból (Szlovákia), 35 résztvevő az UDRUZENJE
GRADJANA OSTORKA képviseletében (Szerbia) és 30 résztvevő a Panonija EGTS-ből (Horvátország).
Helyszínek/ Dátumok: Az eseményre Vaskúton került sor (Magyarország), 2019/10/18-tól 2019/10/20-ig.
Rövid leírás:
2019/10/18 A nap a Nyitó rendezvénynek és a kiállításnak volt szentelve.
Az első nap délutánján megérkeztek vendégeink és a résztvevők. A projekt kezdő lépése a Nyitó rendezvény és
az erős Európai Uniót képviselő képzőművészeti kiállítás volt. Az alkotók minden projektben részt vevő
partnervárosból hoztak művet. A kiállítás három napig volt nyitva.
2019/10/19 Ezen a napon megrendezésre került a Konferencia, a műhelymunka, a közös főzés, a kulturális
programok és a delegációk ismerkedése.
Minden partner kijelölt egy felelős személyt a konferencián, aki bemutatta a közösségnek az Európai Unióval
kapcsolatos pozitív és negatív tapasztalatait, az Európai integráció előnyeit és hátrányait, mely témákat ezután a
résztvevők megtaglalhattak. A különböző partner városokból hívtunk meg parlamenti képviselőket, akik
megosztották tapasztalataikat a résztvevőkkel. Az EU sokszínű felhasználásának és előnyeinek tükrözéséhez
valamennyi partner bevonására szükség volt. A konferencia során a partnervárosok művészei közös festményt
készítettek, amely azért volt fontos, mert a különféle országok festői együttesen festették meg az Európai Unió
képét. A testvérvárosok képviselői és résztvevői a műhelymunka során csoportokban dolgoztak, ahol az EU és a
nem európai állampolgárok kifejthették véleményüket. A vita témája arra a tényre összpontosult, hogy az EU
történelmét mindig a különféle kultúrák kombinációja alakította, és az európaiaknak történelmi lehetőségre kell
tekinteniük, amely hangsúlyt fektet a külföldi országokból származó emberek által biztosított sokszínűségre.
Délután az egyes részt vevő országok delegációi különlegességeket főztek, ami a saját településeikre jellemző.
Este egy rövid kulturális eseményre került sor, amelyen a helyi és a partner települések képviselői vettek részt. A
műsor után a részt vevő polgárok közös vacsorával és beszélgetéssel építették ki kapcsolataikat.
2019/10/20 a Záró konferenciának volt szentelve.
A záró konferencián a részt vevő küldöttségek értékelték a kitöltött kérdőíveket, összegezték az előző napok
eseményeit és egy sajtótájékoztatón bemutatták a média számára a projekt eredményeit.

