PARLAMENTEK EGYKOR ÉS MOST

Az 1510-ben Tatán tartott országgyűlés 500. évfordulója alkalmából Tata Város
Önkormányzata az Európa a polgárokért 2007-2013 európai uniós program pályázati
támogatásával testvérvárosi ifjúsági találkozót szervez „Parlamentek egykor és most” címmel,
2010. június 18-ától 20-áig. A részt vevő diákok – összesen 40 fiatal – két tatai középiskolát,
valamint Tata nyolc testvér- illetve partnervárosát képviselik. Az eseményen – a Pápai
Református Kollégium Tatai Gimnáziuma és a Jávorka Sándor Mezőgazdasági
Szakközépiskola tanulói mellett – részt vesznek a hollandiai Alkmaar, a németországi
Gerlingen, az olaszországi Arenzano és Montebelluna, a lengyelországi Pińczów, a
csehországi Bystřice, a szlovákiai Szőgyén és a romániai Szováta fiataljai is.
Június 18-án, pénteken 10 órakor a tatai Városi Bíróság épületében – Robozné Schőnfeld
Zsuzsanna alpolgármester köszöntőjét és dr. Fülöp Éva, a Kuny Domokos Megyei Múzeum
igazgatójának bevezető előadását követően – „Európa 1510-ben” címmel mini-konferencia
keretében mutatják be a fiatalok saját országuk helyzetét a XVI. század elején. Ezt követően,
egy szerepjáték keretében érvelési és szónoklási képességeiket latba vetve igyekeznek
meggyőzni a maguk közül választott II. Ulászló királyt arról, hogy a Cambray-i Ligához
történő csatlakozás mellett, illetve ellen foglaljon állást.
Ugyanezen a napon 16 órától lesznek láthatóak az Országgyűlés tér kirakataiban a fiatalok
által a találkozóra történt felkészülésként megalkotott 1510-es ország tablók.
Június 19-én, szombaton délelőtt, szintén a Városi Bíróság épületében az Európa Tanács
Kompasz és Kiskompasz kézikönyvei alapján szervezett, a részvételi demokráciával és
parlamentarizmussal összefüggő foglalkozásokon vesznek részt a diákok. Ezután – Michl
József polgármester, országgyűlési képviselő 12 órakor elhangzó bevezetőjét követően – a
saját országaik jelenkori parlamentjeivel kapcsolatos ismereteket foglalják össze a
„Parlamentek 2010-ben” című mini-konferencia keretében.
Mind a pénteki és mind a szombati mini-konferencia nyitott az érdeklődő közönség számára.
Az előadások és bemutatók angol nyelven hangzanak el.
Június 20-án, vasárnap, a találkozó záró napján budapesti kiránduláson vesznek részt a
fiatalok. A tervek szerint megtekintik az Országgyűlés épületét és látogatást tesznek a Terror
Háza Múzeumban.
A fiatalok részvételét a találkozón pedagógusok és további felnőtt kísérők segítik.
Több testvérvárosi delegációhoz az adott település önkormányzati vezetői illetve képviselői is
csatlakoznak. Így – többek között – Tatán üdvözölhetjük Nico Alsemgeest urat, a hollandiai
Alkmaar lakásügyekért és műemlékekért felelős alpolgármesterét, Georg Brenner urat, a
németországi Gerlingen polgármesterét, Konterman László urat, a szlovákiai Szőgyén
alpolgármesterét és Franco Andolfato urat, Montebelluna alpolgármesterét.

További információ:

Osgyáni Zsuzsanna nemzetközi referens
Tata Város Polgármesteri Hivatala,
tel: 34/588-661, e-mail: osgyani@tata.hu

