EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « Közösen építjük az EU jövőjét » 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 600 állampolgár részvételével, akik közül 35 fő Kaposszekcső
település (Magyarország), 45 fő obec Žlutava település (Csehország) és 70 fő Halászi település (Magyarország)
Sportegyesületének lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Kamocsa település (Szlovákia) volt, 31/07/2020 és 02/08/2020 között
Részletes leírás:

2020/07/31-én az alábbi aktivitásokon vettek részt:
8:00-10:00 – Vendégek érkezése, szabadtéri prezentációs sátrak építése.
10:15 – 10:30 Résztvevők regisztrációja
10:30-12:00 Önkormányzati - Civil fórum
A projektben résztvevő önkormányzatok és civil szervezetek a fórum keretében bemutatták községüket, civil
szervezeteiket, aktivitásaikat, a megvalósított és tervezett pályázataikat, helyi termékeiket, kiadványaikat. Jó
gyakorlatokat mutattak be, tapasztalatokat cseréltek, ötletbörzét tartottak, valamint további együttműködéseket,
közös projekteket terveztek a következő évre.
12:00 – 13:00 Ünnepi ebéd helyi ízekkel
13:00-15:00 „Közösen építjük az EU jövőjét” – Q & A vitafórum (questions and answers) a projektpartnerek, a helyi
és regionális civil szervezetek, a régió falvai képviselőivel és megyei képviselőkkel az EU jövőjét érintő
legfontosabb kérdésekről és problémák megoldásáról, a Brexitről, jogi lehetőségekről és akadályokról az EU-ban,
az euroszkepticizmus lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről, az EU döntéshozatali folyamatokról
beszélgettek.
17:30-20:00 Európa a mi otthonunk, vigyázzunk rá! – hasznos előadások minden korosztály részére.
„Zero Waste” – Évente 480 kg hulladékot termelsz! Hulladékmentesség és hulladékkezelés az EU-ban,
újrahasznosítható anyagok alkalmazása a háztartásban és közösségi rendezvényeken. A KompAkt polgári
társulás előadása.
„Pályázati lehetőségek a turizmusban” – Csókás Judit előadása önkormányzatok, civil szervezetek részére
„Tagsági előnyök az Európai Unióban” – előadás, eszmecsere, Szabó Zsuzsanna, Europe Direct iroda
21:00 Közép-Európa folklórja - Táncház és táncoktatás

2020/08/01-én az alábbi aktivitásokon vettek részt:
08:00 – 14:00 Kistermelői Piac – a régió kistermelőivel és kézműveseivel
08:30-14:00 „Az ízek találkozása a hagyományokkal” – „Régiók Ízei asztala” – ételek kóstolása, receptcsere
10:00-13:00 Játéksziget - Arcfestés, ugráló várak, hagyományos ügyességi játékok a legkisebbeknek.
10:00-15:00 Interaktív foglalkozások és információk az Európai Unióról (Európa szimbólumai, EU-kvíz, játékos
vetélkedők gyerekeknek)
11:00-13:00 Kézműves foglalkozások és bemutatók gyerekeknek és felnőtteknek 13:00-15:00 Egészségsátor az
európai emberek egészségvédelme érdekében – egészséges, növényi alapanyagokból készülő ételek készítése,
kóstolása az állatok és a bolygó védelmében. Vojto Artz séf előadása.
15:30-17:00 Videóinterjúk a rendezvény résztvevőivel – „Az okos is tévedhet” – kvízkérdések EU fővárosokról, az
EU-ról.
19:00 órától MiddlEU-Music – könnyűzenei koncertek

2020/08/02-án az alábbi aktivitásokon vettek részt:
10:00-12:00 A rendezvény kiértékelése, visszacsatolás, tapasztalatok megosztása
13:00 – 16:00 Kirándulás a projektpartnerekkel a régióban
17:00-tól A rendezvény befejezése, vendégek hazautazása.

