EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
Az «Egyesülünk az Európai Unióban » projektet az Európai Unió
finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében
2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozót 1180 állampolgár részvételével, akik közül 60 fő Kyjovske Slovacko v pohybu,
Kyjov, város (Csehország), 60 fő "Destinus"-Udruzenje za omladinu, Magyarkanizsa város (Szerbia), 60 fő Madarsko Kulturno
Drustvo Arany Janos, Kopács település (Horvátország) és 1000 fő Alfa Public, Szlovákia lakosai voltak.
A találkozó helyszíne Kamocsa (Komoča) község, Szlovákia, 2018/08/02 és 2018/08/04 között.
Részletes leírás:
2018/08/02-án a rendezvény központi témája volt az Európai Unió, a megismerés és megismerkedés, valamint fellépés az
euro-szkepticizmus ellen. A vendégek a koradélutáni órákban érkeztek Szerbiából, Horvátországból és Csehországból.
Miután elfoglalták a szálláshelyüket egy rövid ismerkedésre került sor és a közös ebédre. A délutáni óráktól több
programpontban vettek részt, nem csak a külföldi vendégek, de a településről és a régióból érkezők is. Nem hagyományos
módon jelentkezhettek be az érkezők a rendezvénybe, ugyanis az érkezők kézlenyomatukkal jelezték, hogy részesei lesznek
ennek a nemzetközi találkozónak, ekképpen regisztrálták jelenlétüket. A partnerek bemutatkozása a civil-önkormányzati
sátorban az „Európa a civil szféráért” programmal egészült ki, minek során gondolatokat váltottak, eszmecserét indítványoztak
a partnerek és a jelenlevő más civil szervezetek delegáltjai Európát érintő problémáiról, saját projekt tapasztalataikról és az
EU-s forrásokból megvalósult pályázatokról. Az „EUkultúra” program keretében egy előadásra is sor került, melynek
fókuszában Szlovákiában és a környező országokban élő kisebbségi etnikum, a roma kultúra állt. Élménybeszámoló hangzott
el egy fiatal résztvevőtől is, aki, mint az Erasmus pályázati program résztvevőjeként töltött el pár hónapot külföldön, tanulás
céljából. A diszkussziók, párbeszédek, eszmecserék bárki számára elérhetőek voltak. Az esti órákat az ismerkedés és a
barátságok kiépítésének lehetőségei foglalták el, mely táncházban melyült el.
2018/08/03-án a fő témák a szolidaritás, az önkéntesség, a tolerancia és a segítségnyújtás voltak. A délelőtti órákban a
nemzetközi és a régióból érkező civil szféra képviselői, valamint Kamocsa és a szomszédos településeken működő
önkormányzatok képviselői mutatkoztak be. A program lehetőséget adott arra, hogy jobban megismerjék a közösségekben
zajló prioritásokat és terveket. A koradélutáni órákban a Fokhagymácska és az önkéntes tűzoltók civil szervezetek mutatták
be jó példákon keresztül - a szolidaritás, az önkéntesség, az önzetlen segítségnyújtás témájában - az éves munkájukat. Az
eszmecserébe további helyi és regionális civil szervezetek is bekapcsolódtak, hiszen ezek a prioritások ugyanúgy jelen
vannak a szervezetek stratégiai programjaiban. Az Európai Unióról szóló ismeretekről, újdonságokról, újabb programokról az
Europe Direct tájékoztatott, aki a beszélgetések, szakmai tájékoztatók mellett interaktív foglalkozások által népszerűsítette az
EU törekvéseit és prioritásait. Gyűjtést szerveztek a rászoruló menekült táboroknak és árvaházaknak. Egy történész
segítségével kerültek közelebb a jelenlévők a migrációs témához és próbálták megérteni ezt, az Európa szerte megoldásra
váró jelenséget. A témához kapcsolódóan egy beszélgetést is indítványoztak, valamint filmvetítésre is sor került. A jelenlévők
elkészíthették saját kívánságlistájukat azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit még szeretnének látni Európából, különös
tekintettel az Európai Unió tagországain belül. Filmvetítésre is sor került, különös tekintettel a roma kisebbséget érintő
témában. A nap folyamán játékos kvízek, gyerekprogramok zajlottak, melyek egészen a fiatal korosztálytól az idősekig
mindenkit vonzottak. A barátságok elmélyülését a kora esti folklór táncmulatság segítette, melyet egy népszerű folklór táncos
pár koordinált.
2018/08/04-én a fő téma a kultúrák találkozása, a gasztronómia és az összetartozás volt. A témák köré olyan programok
kerültek előkészítésre, melyek elősegítették a generációk közötti közös munkát, a megértést és a tapasztaltok megosztását.
A gasztronómiai verseny, mely különböző tájak, kultúrák gasztronómiai szokásait elevenítette fel megmozgatta az ifjúságot és
a felnőtt korosztályt egyaránt. A főzés során barátságok jöttek létre, vagy esetenként a meglévő barátságok elmélyültek. A
nemzetközi gasztronómiai program során bemutatkoztak különböző tájak, kultúrák, népek szokásai és íz világa. A könnyed
műfajú gasztronómiai programot gyermek és ifjúsági programok is kiegészítették. A nap fennmaradó részében
hagyományőrző néptánccsoportok és népi együttesek mutatkoztak be, akik hűen őrzik a fennmaradó néphagyományokat. Az
esti órákban sor került a kiértékelésre és egy könnyűzenei koncertre.

