EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « Helyes lépés a tolerancia irányában » projektet az Európai Unió
finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel: A projekt 788 fő találkozóját tette lehetővé, ebből 668 a helyi Hodos községből (Vydrany, Szlovák Köztársaság),
30 fő Feketics községből (Szerbia), 30 Domonyból (Magyarország), 30 Hodosról (Szlovénia) és 30 SzékelyHodos községből
(Románia) érkezett.
Helyszín/Dátumok: a találkozó Hodos községben (Vydrany, Szlovák Köztársaság) valósult meg 2016/08/12-től 2016/08/14-ig
Részletes leírás:
Mindegyik nap változatos volt, különféle tevékenységeket kínált.
2016/08/12-én a résztvevők a partnerek fogadására összpontosítottak, ill. megbeszélték a jövőbeli együttműködés lehetséges
irányvonalait. Az ünnepélyes megnyitó során felszabadult légkör alakult ki, mely a találkozó mindhárom napjára jellemző volt.
A célcsoportok szükséges információkhoz jutottak az EU világából. A résztvevők előadásokon és azt követően
eszmecseréken vettek részt, melyek érintették az EU múltját és jelenét, ill fegyelmet szenteltek a jövővel kapcsolatos
gondolatoknak is.
Az első nap délutánja változatos programpontokkal telt. Népi hagyományok kerültek bemutatásra, melyeket valamennyi
résztvevő büszkén tart számon és ápol. Az alkotóműhelyek keretén belül lehetőség nyílt saját népi iparművészeti tárgyak
készítésére. Az önkéntes show lehetőséget nyújtott az egyes partnertelepülések önkéntes szervezeteinek bemutatkozására.
A gyermekek és az ifjúság számára gyönyörű workshopok kerültek megrendezésre, melyek az ifjúság EU országaival
kapcsolatos vízióit mutatták be. A sporttevékenységek során baráti légkör jött létre, mely kötetlen beszélgetésekre nyújtott
alkalmat. Az első nap estéje zenés szórakozással telt.
2016/08/13-án a találkozó résztvevői sokszínű programokban vettek részt. A gyermekeket reggel a Tanuljunk mosolyogva c.
aktivitás várta, melynek köszönhetően a gyermekek és a serdülő ifjúság játékos formában ismerkedett az EU országaival. A
„Győzzön a legjobb” elnevezésű sportverseny során baráti légkör, egészséges versengés jött létre. Mindenki a lehető legjobb
oldaláról prezentálta saját települését. A sport által erősödtek a kölcsönös, baráti kapcsolatok az egyes partnertelepülésekről
érkező résztvevők között, kortól és nemzetiségtől függetlenül.
A délután gasztronómiai bemutató jegyében telt, melynek során a résztvevők megkóstolhatták az egyes partnertelepülések
jellegzetes, hagyományos ízeit. A kézműves vásár keretén belül a résztvevő települések bemutatták hagyományos
mesterségeiket. A mesterségek bemutatóját népművészeti csoportok táncos és énekes fellépése egészítette ki. Az
alkotóműhelyek lehetőséget nyújtottak az érdeklődőknek, hogy saját, népi tematikájú eszközöket készítsenek. A
hagyományok világát esti táncmulatság zárta.
2016/08/14-én a résztvevők aktuális EUs témákra fordították figyelmüket különböző workshopok keretén belül.
A harmadik nap délelőttjén a gyermekeket idegen nyelvi ablak várta. A legkisebb résztvevőket képzőművészeti műhellyel
várták a rendezők. A délelőtt folyamán a növekvő Euro-szkepticizmus aktuális problémájával foglalkozó workshop
foglalkoztatta az ifjúságot és a felnőtteket. Szükséges megoldásokat keresni erre a jelenségre, visszaszorítani saját európai
jövőnk érdekében. Nem fordíthatunk hátat ennek a problémának - szembe kell vele néznünk, mihamarabb válaszokat
keresnünk. Egyesítsük erőinket, kezdjünk építeni egy erősebb, öntudatosabb EurópaI Uniót! A két workshop között
sporttevékenység oldotta az elméleti témák hangulatát.
Az utolsó nap délutánja során egy másik workshopra koncentráltunk, melynek címe Bevándorlók volt. Vegyük fontolóra:
veszélyt vagy előnyt jelentenke a számunkra?. Ne forduljunk el a valóság elől, és ne feledkezzünk meg a szolidaritásról.
Tegyünk javaslatot konkrét intézkedésekre és segítsük őket mihamarabb integrálódni társadalmunkba. Adjuk meg nekik a
teljes értékű élethez való lehetőséget. Tegyük meg a helyes lépést a tolerancia irányába. A háromnapos rendezvényt, mely
Hodos községben került megrendezésre ”A helyes lépés a tolerancia irányába” címen, egy énekes fellépés zárta.

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.

