Ikt.szám: 4698/05.07.2019

Tisztelt László Gábor polgármester úr!

Örömmel értesítem, hogy az „Európa a polgárokért” testvérváros-program
kiírására benyújtott „Építsük együtt az európai jövőt!” pályázatunk ismét pozitív
elbírálásban

részesült,

így a tavalyhoz

hasonlóan

ismét megszervezhetjük

találkozónkat, immár egyet továbblépve, a tavalyi bemutatkozó után, idén a
gazdasági együttműködések lehetőségeire fektetve a hangsúlyt. Az Európai Unió
által finanszírozott pályázati programot Gyergyóalfalu Község Polgármesteri
Hivatala a következő tíz partnerrel közösen szeretné megvalósítani:
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Magyarország
Fadd Nagyközség Önkormányzata - Magyarország
Obec Velký Biel (Magyarbél) Önkormányzata – Szlovákia
Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület – Szerbia
Szany Nagyközség Önkormányzata - Magyarország
Comune di Capizzi – Olaszország
Municipality of Breznički Hum – Horvátország
Miasto Kraśnik – Poland - Lengyelország
Obec Mad (Nagymad) – Szlovákia
Stadt Wörth – Németország
Továbbra is a projekt elsődleges céljának tekintjük, hogy tudatossá váljon
településeink lakói számára, miszerint a biztonságos, stabil jövő záloga a
gyökereinkből

táplálkozva,

minél

erőteljesebben

részévé

válni

az

európai

vérkeringésnek. Idén a program keretében szervezett konferencia településeink
gazdasági jellegű kapcsolódási lehetőségeit fogja keresni, ezzel csatlakozva, a már
hagyományosan
önkormányzatai

megszervezett

Gazdanapi

(Gyergyószentmiklós,

Sokadalomhoz,

Gyergyócsomafalva,

ahol

a

környék

Gyergyóújfalu,

Gyergyószárhegy, Gyergyóditró, Gyergyóremete, Borszék) és Önök mellett a
mezőgazdasági jellegű vállalkozások is bemutatközási lehetőséget kapnak egy – egy
10 x 10 m – es, standdal felszerelt területen.

Közös programunk és céljaink megvalósítása érdekében 2019. szeptember 19 22 között tisztelettel meghívjuk Gyergyóalfaluba az Ön településének delegációját
(legtöbb 46 személyt), a következők szerint:


Képviselet a helyi önkormányzat részéről - a település gazdasági életének
rövid bemutatása a konferencia alatt;



Kulturális

szereplők

(néptánc,

fúvószene,

kórus,

könnyűzene,

ének,

happening, performance, szavalat, stb.), - települése kultúrájának, lokális
jellegzetességeinek bemutatása a ”Gazdanapi Sokadalom” nagyszínpadán;


Gazdasági szereplők: részvétel a konferencián, termékbemutató a gazdanapi
standon,



Főzőcsapat - hagyományos, helyi ételjellegzetességek

készítése (az

alapanyagokat előzetesen és időben közölt lista alapján biztosítjuk, a
jellegzetes hozzávalókat kérjük, amennyiben tehetik, hozzák magukkal).
Amennyiben a határidőig nem sikerül ezt az információt közölniük, kérjük,
hogy a program ezen részét a magukkal hozott alapanyagokból biztosítsák.
Az önkormányzat mindenki számára üstöt, fa tűzhelyet, kenyeret, vizet,
tányért és evőeszközöket biztosít.
Minden partner a felsoroltak alapján, lehetőségei szerint választja ki
delegációjának tagjait, műfaji vagy bármilyen egyéb kötöttségek nélkül. A
programok, a szállás (panzióban) és az étkezések költségeit Gyergyóalfalu Község
Polgármesteri Hivatala fedezi, az utazási költségek a partnereket terhelik.
A konferencia anyagának sűrített tartalmát minden résztvevő a regisztráció
során kézhez kapja, ezért kérem, bemutatója teljes, vagy vázlatos tartalmát
legkésőbb 2019. szeptember 2., 14:00 óráig továbbítsa a kassaypeter@yahoo.com email címre, magyar (ez csak magyarországiak számára) és angol nyelven. Köszönöm.
Mivel

a

konferencia

előadásai

öt

nyelven

hangzanak

el

(magyar

szinkronfordítással), javasoljuk, hogy adott esetben közös nyelvként használjuk az
angolt.
A tervezett programot és egyéb információt a mellékletben talál.

Visszajelzését és anyagigényét kérem, 2019. augusztus 2. 12:00 óráig

küldje

a

kassaypeter@yahoo.com címre!
Ez a találkozó fontos számunkra és talán mindannyiunk számára, így bízom
benne, hogy delegációjával együtt megtisztel jelenlétével, megadva a lehetőséget a
további, szélesebb körű és tartalmú együttműködéshez.
Üdvözlettel,

Gáll Szabolcs,
Gyergyóalfalu Község polgármestere

Gyergyóalfalu, 2019. július 5.

Tervezett program:
2019. szeptember 19.:
18:00 – 19:00 – delegációk érkezése a Községháza elé
19:00 – 21:00 – közös vacsora, tavalyi rendezvény kisfilmjének/ppt vetítése
szállások elfoglalása
2019. szeptember 20.:
- reggeli a szálláson
08:45 – 09:15 - regisztráció a konferenciára
09:15 – 13:00 – “Építsük együtt az európai jövőt!” – konferencia
13:00 – 15:00 – Ebéd, átöltözés
15:30 – 19:30 – Tematikus kirándulás Csíkszeredába (altervatív program:
szabadprogram)
20:00

- Közös vacsora

2019. szeptember 21.:
- reggeli a szálláson
8:00 – 9:00

– Ünnepi felvonulás a Tűzoltóság elől a Réteskertbe

9:00 – 11:00 – Standok elfoglalása, berendezése, főzés előkészítése
11:00

- Gazdanapi Sokadalom ünnepélyes megnyítója, kenyéráldás

12:00 – 17:00 – Települések kulturális programjainak bemutatója a nagyszínpadon
21:00

- Ünnepi vacsora, bál.

2019. szeptember 22.:
9:00 – 11:00 - találkozó kiértékelése, eredmények összegzése.
hazautazás

