Szórvány-székely partnerség

A Háromszéki és a Hunyad megyei magyar közösségek együttműködése

2009 decemberében Kovászna és Hunyad megyék Székelyföld–Szórvány Partnerséget
kezdeményeznek, amelynek célja a szolidaritás megerősítése az erdélyi magyar közösségben.
A Háromszék–Hunyad megye együttműködési megállapodás aláírására végül 2010. február
15-én kerül sor, amikor Winkler Gyula - Hunyad megyei RMDSZ elnök, Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Antal Árpád - sepsiszentgyörgyi polgármester
kézjegyükkel megerősítik a partnerséget, így hivatalosan is életbe léphet az Összetartozunk
együttműködési program.
A megállapodás aláírásakor a felek elkötelezettsége azt tükrözte: olyan közösségépítési
projekt született, amelyet nemcsak a folyamatos együttműködés, hanem a jövőbe tekintés, az
értékteremtés fog jellemezni.
Egy évvel a partnerség létrejötte után: 77 rendezvény, több mint 5000 résztvevő, 40
együttműködő intézmény és szervezet jelentette számokban az egyéves Székelyföld-Szórván
y Partnerség
et.
Az Összetartozunk együttműködési program kiértékelőjét 2010. december 4-én tartották
Vajdahunyadon a Magyar Házban.
A Háromszéki és a Hunyad megyei magyar közösségek együttműködésének első évéről
készült kiadványunk letölthető itt .

Székelyföldi megyék közösségépítő programjának weboldala elérhető itt .
További tervek, programok, rendezvények:
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– sepsiszentgyörgyi diákok levelezése és találkozása a dévai Téglás Gábor Iskolaközpont
diákjaival
– szórványkonferencia Déván
– óvodakapcsolat beindítása (Vajdahunyad–Sepsiszentgyörgy)
– néptánccsoportok fellépése
– a sepsiszentgyörgyi Gödri Ferenc iskola diákjainak együttműködése a Lupényi 1-es Számú
Általános Iskola magyar tagozatával
– egyházi gyülekezetek testvérkapcsolata, kölcsönös látogatások, könyvbemutatók
– a sepsiszentgyörgyi Váradi József iskola diákjainak együttműködése a vajdahunyadi 6-os
számú iskola magyar tagozatával
– Hunyad megyeiek a Szent György Napokon
– az IKE-csoport Hunyad megyei turnéja
– a Budapesti Utcaszínház fellépései
– közös táborozások
– háromszékiek részvétele a Hunyad Megyei Magyar Napokon
– a Dél-Erdélyért Kulturális Társaság fellépése Háromszéken – reneszánsz táncok
– a csernakeresztúri néptánccsoport fellépése Sepsiszentgyörgyön
– Kun Kriza Ilona könyvbemutatója Háromszéken
– Kun Kriza Ilona fotókiállítása
– fotókiállítás Bone Ewald munkáiból Háromszéken
– Fazakas Tibor és Balázs Tibor képzőművészek kiállítása
– nemzetközi gulyásfőző verseny Petrozsényban – háromszéki résztvevőkkel
– Háromszéki Kolbászparádé – Hunyad megyei résztvevőkkel
– felekezeti kórusok fellépése és kölcsönös látogatás
– Strázsa Focikupa Lupényban sepsiszentgyörgyi csapat részvételével
– képzések különböző szakterületeken
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