Kisudvarnok –Laviano ( I ).
Az "Európai falvak hangja" elnevezésű projektet az Európai Unió finanszírozta az "Európa a
polgárokért" program 2./2.1 "Testvértelepülési pályazatok " keretén belül.
A projekt résztvevőinek létszáma 1000 főre tehető, ebből 56 személy Kisudvarnokból
(SZLOVÁKIA) képviseltette magát Laviánoban ( I ) .
A találkozóra 2017. szeptember 11. és 14. Laviano-ban (Olaszország) került sor.
Kisudvarnokból ötvenhat személy vett részt a találkozón és három napig tartózkodott
Lavianoban. A találkozó célja, hogy megvitassák egymást között az Európai Unióról kialakított
véleményüket, beszéljenek annak történelméről és jövőjéről.
Az érkezés időpontja Lavianoba 2017. szeptember 11-én, este 18.30 körül volt. A két település
polgármesterei, a testületi képviselők és a résztvevők üdvözölték egymást, majd az ünnepélyes
fogadtatás után az estét a projekt bemutatására és céljának ismertetésére szentelték.
A következő napon, 2017. szeptember 12-én tartott worshopon belül, Európa jövőjéről folytattak
vitát egymás között a jelenlévők. A Salernoi Feola Egyetem professzora bemutatta az Unió
történelmének és az európai polgárságból eredő jogok alapvető szabályait; A workshop, amelyet
az Euro-project Consulting képviselői, Mario De Vita és Maurizio Esposito szerveztek,
megmutatták a www.debatingeurope.eu weboldal működését, végül a résztvevők kitöltöttek egy
kérdőívet.
Ezután elkészítették a partnertelepülési egyezményt : a polgármesterek testvértelepülési
megállapodást írtak alá, majd következett az eskütétel és a két település kulcsainak szimbolikus
cseréje. Mindkét település megajándékozta partnerét a "LAVIANO, EURÓPAI
MUNKAVÉGZÉSE, MALÉ DVORNÍKY (SZLOVÁKIA)" szöveggel ellátott táblával, melyek
a települések bejárataira rögzítendők.
2017. szeptember 13-án kulturális programra került sor, melyet a két tepülés kultúrcsoportja adott
elő. Laviano lakói megmutatták a szlovákiai résztvevőknek a helyi természeti szépségeket és
nevezetességeket. Az est a nemzeti kultúrának – zenei fesztiválnak volt szentelve. A két
közösség közös táncokat és dalokat adott elő, felváltva a népszerű olasz és magyar-szlovák
zenével. A szabadtéri rendezvényen eredeti olasz és szlovákiai magyar ételeket szolgáltak fel,
amelyekből mindenki a saját kedvére válogathatott.
2017. szeptember 14-én délelőtt a vendégek megköszönték a szíves vendéglátást és a résztvevők
elköszöntek egymástól. Egyetértettek abban, hogy a rugalmas, egyenes, nyílt párbeszéd lehet az
egyetlen módszer minden probléma megoldására.

