EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « Szélesítsük látókörünk az EU-ról » projektet az Európai Unió
finanszírozta az „Európa a polgárokért” program keretében

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel: A projekt 880 fő találkozását tette lehetővé, ebből 700 a helyi önkormányzat, Egyházkarcsa

(Szlovák Köztársaság) részéről, 70 Rábapatonáról (Magyarország), 60 Stara Moravica községből
(Szerbia) és 50 Kalotaszentkirály községből (Románia) érkezett.
Helyszín/Dátumok: a találkozó Egyházkarcsa községben (Szlovák Köztársaság) került megrendezésre
2016/06/17-től 2016/06/19-ig
Részletes leírás:
2016/06/17-én, a találkozó első napján a résztvevők a helyi akciócsoportokra és azok tagjaira, ill. a régió
idegenforgalmi látnivalóira hívta fel a jelenlevők figyelmét. Ez a tevékenység egyrészt rámutatott a helyi
lakosok lokálpatriotizmusára, másrészt a régió folyamatos propagálásának, marketingjének fontosságára
a tágabb régióban is.
A rendezvény kezdő tevékenységei egyúttal valamennyi résztvevő kölcsönös üdvözlésére irányultak. Ezt
a célt szolgálta a képzőművészeti kiállítás és a helyi gyermekek előadása is, amelynek során baráti
légkör alakult ki a résztvevők között. A partner önkormányzatok képviselőinek ülése során megvitatták a
partnerség jelenlegi kérdéseit és a jövőbeli együttműködés lehetséges formáit.
A résztvevők szakértői előadások útján megismerkedtek az EU történetével és tevékenységi körével. A
projekt egyik jelentős eredménye ez, mivel megvalósításának egész ideje alatt az európai értékek
kerültek bemutatásra. Tapasztalt lektorok részvételével minőségi tudástranszfer valósult meg a
résztvevők irányában. Az előadók a rendezvény mindhárom napján rendelkezésre álltak. Az
ismeretterjesztő tevékenységeket sporttevékenységek váltották fel, miáltal kellemes, baráti hangulat jött
létre. A kellemes légkört és a jó hangulatot a zenés esti műsor tovább fokozta, amely gyönyörű zárása
volt a rendezvény első napjának.
2016/06/18-án a találkozó résztvevői az EU jelenére összpontosítottak, felhívták a figyelmet kevésbé
fejlett országoknak nyújtott segítség fontosságára, ill. bemutatták a helyi egyesületek széleskörű
aktivitásaira. Az EU-s témák mellett kiemelt figyelmet szenteltünk az önkéntességre, melyről sohasem
szabad megfeledkezni. Az önkéntesség fontosságát, értelmét próbáltuk meg megerősíteni minden egyes
résztvevőben. A kevésbé fejlett országokból visszatért önkéntesekkel folytatott beszélgetés során
megismertük az ott élő emberek életmódját, oktatási és munkalehetőségeit, betekintést nyertünk
szabadidős tevékenységeikbe, miáltal érzékeltük valós, mindennapi érzéseiket és felismertük annak
tényét, hogy meg kell változtatni az emberek harmadik világgal kapcsolatos gondolkodását és
hozzáállását – mindenki saját magával kell, hogy ezt elkezdje.
A második nap délutánja változatos tevékenységeket kínált, az önkéntesség ismertetésétől kezdve az
egyes partnerönkormányzatok bemutatóin át az esti zenés szórakozásig. A mindenki számára, életkortól
és nemzetiségtől függetlenül megtervezett aktivitások kiemelték minden egyes résztvevő fontosságát a
partnerség számára. Az este számos kulturális élményt kínált zenés és táncos programok formájában,
az egyes önkormányzatok művészi együtteseinek előadásában.
2016/06/19-én találkozó résztvevői változatos tevékenységekre fordították figyelmüket, melynek
köszönhetően a nap dinamikus, várakozással teli volt. Az utolsó napon nemcsak a szentmisére és az azt
követő, háborúban elesett hősök tiszteletére rendezett szertartásra fordítottuk figyelmünket, hanem az
egyes partnerönkormányzatok gasztronómiai szokásaira is. Nem feledkeztünk meg a gyerekekről sem,
akik számára érdekes, szórakoztató programot készítettünk elő, melynek keretén belül játékos formában
tanultak az EU-ról. Fontos volt bővíteni az ő látókörüket, tudásukat is az EU-val kapcsolatban, mert ők
jelentik az EU, azaz mindannyiunk jövő nemzedékét.
A délutáni program az EU-ban betöltött jövőbeli szerepünkkel, kompetenciánkkal kapcsolatos
elmélkedés jegyében telt. A rendezvény programját egy együttes beszélgetés zárta, melynek során
megszilárdult a három napos rendezvény élménye minden résztvevőben. A legfiatalabb gyerekek
számára nyelvi sarok állt rendelkezésre. A vendégek pozitív benyomásokkal telve indultak hazafelé azzal
az eltökélt vággyal, hogy a jövőben is találkoznak és folytatják a partnerséget. Ezáltal teljesültek a projekt
fő célkitűzései.

2. ág, 2.2 "Városok hálózatai" intézkedés
2. ág, 2.3 "Civil társadalmi projektek" intézkedés
1. ág, "Európai emlékezés" intézkedés
… eseményt valósítottak meg e projekt keretében:
1. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat … állampolgár részvételével, akik közül … … város/település
(ország), … … város/település (ország) stb. lakosai.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne … (város/település, ország) volt, éé/hh/nnnn és éé/hh/nnnn között
Részletes leírás: az esemény témája … volt.
2. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat … állampolgár részvételével, akik közül … … város/település
(ország), … … város/település (ország) stb. lakosai.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne … (város/település, ország) volt, éé/hh/nnnn és éé/hh/nnnn között
Részletes leírás: az esemény témája … volt.
3. esemény
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat … állampolgár részvételével, akik közül … … város/település
(ország), … … város/település (ország) stb. lakosai.
Helyszín/Dátumok: az esemény helyszíne … (város/település, ország) volt, éé/hh/nnnn és éé/hh/nnnn között
Részletes leírás: az esemény témája … volt.
4., 5., stb esemény.

