EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « Mit tudsz Európáról » projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 540 állampolgár részvételével, akik közül 400 Bulhary település
(Csehország), 60 Bogya település (Szlovákia), 40 Dabronc település (Magyarország), 40 Bakonysárkány
település (Magyarország) lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Bulhary (Csehország) volt, 2017/10/06 és 2017/10/08 között
Részletes leírás:
2017/10/06-án a téma migráció volt. A projekt az ünnepélyes megnyitóval kezdődött, melynek keretében
bemutatkoztak a partner önkormányzatok képviselőit, valamint ismertették az elkövetkező három nap programját.
Hangsúlyozták az EU projekttel kapcsolatos támogatását is. Ezt követően a résztvevők a migráció témájára
fordították figyelmüket. A fotókiállítás, valamint a valódi bevándorlókkal folytatott beszélgetések rávilágítottak arra,
hogy a problémát alulról – a polgároktól kiindulva kell megoldani. A jelenlévők azt is megtudták, hogy miért
hagyják el otthonukat az emberek, és mit várnak el az európai élettől. Ennek köszönhetően erősödött a
szolidaritás érzése a polgárok között. A z adott témához hozzájárult a szlovák partner, Bogya jelenléte is, amely
nemzetiségileg vegyes területen található. Lakossága nagy részét a magyar nemzeti kisebbség teszi ki. A község
képviselői rámutattak a szlovák többséggel való együttélés, a kisebbségi élet aspektusaira. A migráció témája így
kiterjedt a többségi és a kisebbségi lét sajátosságaira. Az est szabadidős tevékenységekkel telt, melyek során a
résztvevők közelebb kerültek egymáshoz.
2017/10/07- én a téma Európai Unió volt. A délelőtt folyamán megnyílt az EU-s információs sátor. Feladata az volt,
hogy tájékoztatást nyújtson az EU-ról brosúrák és nyomtatott promóciós anyagok formájában. A legkisebbeket az
EU-val kapcsolatos egyszerű játékok várták. Mindez ösztönözte az EU polgárok általi jobb megértését. A délelőtt
folyamán műveltségi vetélkedő zajlott a fiatalok részvételével. A verseny témája: „Mit tudsz Európáról?” volt. Az
állampolgárok tudomást szereztek az EU tagállamoknak nyújtott pénzügyi támogatásáról is, melynek
köszönhetően a partnerközségek infrastrukturális és szociális téren is fejlődnek. A kerekasztal keretén belül
bemutatásra kerültek a partnerek által megvalósított, EU által társfinanszírozott projektek. Ez kiemelte az uniós
tagság előnyeit az önkormányzatok és a polgárok életében. A program során bemutatásra került az önkéntesség
is, melyben bárki részt vállalhat. Ez a tevékenység felébresztette a résztvevőkben az önkéntesség iránti
érdeklődést. A délután folyamán a gyerekek készségeit fejlesztő kreatív műhelyek és szórakoztató programok
zajlottak. Az EU-val kapcsolatos ismereteiket a felnőtt résztvevők is próbára tehették a "Mit tudsz Európáról" c.
verseny második fordulójában. A tevékenységek során bemutatásra került a partnerönkormányzatok kultúrája is. A
résztvevők megismerhették Európa multikulturalizmusát, valamint az egyes partnerközösségeket a kultúra terén.
Mindez segítette a résztvevőket új barátságok létrehozásában.
2017/10/08-án a téma formális tevékenységek volt. A szentmisét követően az aktív polgárok kerekasztalbeszélgetés során találkoztak. A téma a polgárok, a partnerországok közti és az EU-n belüli szolidaritás volt. A
közös vitának köszönhetően a polgárok nemcsak a szolidaritás szükségességére, hanem konkrét példáira is
rámutattak a különböző nemzetiségek képviselői között, a partner közösségekben, de a nemzetek között is. A nap
folyamán az EU-val kapcsolatos ismeretterjesztés is zajlott. Egy prezentáció során bemutatásra került az EU
történelme. A cél az információk terjesztése és az EU és polgárai közti közeledés volt. A tevékenységek során az
egyes nemzetek konyhaművészetét is prezentálták a résztvevők. A partnerség fáinak közös ültetése méltó
befejezése volt a sikeres rendezvénynek. A találkozó értékelése során a résztvevők megemlékeztek a rendezvény
fontos momentumairól, és búcsút vettek egymástól. Ezúton teljesültek a projekt céljai.

