Európa pre
občanov
Projekt “European Minorities Festival 2020 in Čata, Slovakia:
Strengthening Minority Rights in Europe” financovala Európska únia v
rámci programu
Európa pre občanov
Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: projekt umožnil stretnutie 520 občanov, z ktorých 88 pochádzalo z obce Csabacsűd (Maďarsko), 88 z obce
Tokod (Maďarsko) a 344 z obce Čata (Slovensko).
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Čata v Slovenskej republike od 23/07/2020 do 26/07/2020.
Stručný opis:
Vo štvrtok, 23.07.2020, sa uskutočnilo stretnutie, diskusia vedenia obcí Csabacsűd, Tokod a Čaty s OZ Romane
Jíle a OZ Sólyom Gyermekei. Pre ostatných účastníkov bol určený výlet do neďalekého Visegrádu, čo symbolizovalo
jednotu a solidaritu krajín Vyšehradskej štvorky a projektových partnerov. Výlet slúžil aj ako silný poznávací moment
projektu pre jeho účastníkov. Nasledovala opäť večera, ktorá slúžila ako tzv. ice-breaker.
V piatok 24.07.2020 boli zrealizované workshopy o dobrovoľníctve a Európskom zbore solidarity pre mládež,
pripravovala sa výstava zo života jednotlivých do projektu zapojených obcí, najmä ich menšín (do ktorej boli zahrnuté
aj fotografie a artefakty z neprítomných obcí): Csabacsűd (HU), Tokod (HU), Čata (SK), Meresti (RU), a Totovo Selo
(SRB) vo vestibule kultúrneho domu. Výstava bola prístupná počas nasledujúcich troch dní festivalu. Ďalej sa
odohral okrúhly stôl starostov obcí, ktorého hlavnou témou bol život menšín a ich práva v jednotlivých štátoch. Jeho
najcitlivejšou témou bola rómska menšina, ktorú ozrejmil predseda OZ Romane Jíle a ktorá zaujala hlavne
maďarských projektových partnerov. Do diskusie sa zapájal aj predseda OZ Sólyom Gyermekei, ktorý analyzoval
domáce / miestne vzťahy medzi rómskou a maďarskou menšinou. Poobede sa uskutočnil kultúrny program menšín
– vystúpenie maďarskej speváčky, koncert skupiny Romane Jíle (prezentácia kultúry rómskej menšiny), ktorý večer
vyvrcholil do tzv. retrozábavy.
V sobotu, 25.07.2020, predpoludním sa uskutočnili: mládežnícke workshopy, medzinárodná futbalová liga
s účastníkmi Csabacsúd, Tokod a 2x Čata. Miestni obyvatelia súťažili vo varení miestnych špecialít. Podujatie
vyvrcholilo spoločným slávnostným obedom spojeným s príhovormi starostu a podpredsedu NSK. Poobede
nasledovala diskusia / dialóg miestnej mládeže s pánom podpredsedom NSK, ktorá sa odohrala v mieste pripravenej
výstavy o živote v participujúcich obciach. Oficiálne sa uzavreli a vyhlásili výsledky súťaže vo varení špecialít
miestnych obyvateľov a v Čate zorganizovanej medzinárodnej futbalovej ligy. Nasledoval krátky kultúrny program
na mieste, kde sa odprezentovali v projekte zastúpené menšiny (vystúpenie rómskej speváčky, koncert revival
legendárnej maďarskej skupiny) Kultúrny program vyvrcholil večer do ľudovej zábava.
V nedeľu, 26.7.2020, predpoludním sa pokračovalo vo varení miestnych špecialít obcí Csabacsúd, Tokod a
z miestnej rómskej menšiny z Čaty, ktorú prezentovalo OZ Romane Jíle a to v rámci tzv. nedeľného brunchu.
Nasledoval obed, kultúrny program v podobe vystúpenia mladej dvojice – duett, slovenskej skupiny Elán Forever,
spoločné fotenie zúčastnených vo vestibule pred výstavou o živote v projekte zapojených obcí, večera a rozlúčenie
s hosťami. Večeru sprevádzal menší koncert maďarského speváka, ktorý spieval evergreeny.
Na organizácii podujatia sa podieľali: zamestnanci OÚ a poslanci, učitelia a učiteľky MŠ a ZŠ, TJ Mladosť - futbalový
klub, Poľovnícke združenie, OZ Csemadok a veľa miestnych dobrovoľníkov - obetavých občanov zo slovenskej
Čaty. Počas celého podujatia prítomným chýbali hostia z Meresti (RO) a z Totovo Selo (SRB), ktorí sa pre pandémiu
nemohli zúčastniť a vopred sa ospravedlnili. Zabezpečili však aspoň na diaľku obsah výstavy o živote menšín v nich.

