
Európa a polgárokért 

A 2014-es nyári művészeti tábor projektjét - Művészettel az EU jelentőségének támogatásához
és  bővítéséhez  ez  európai  polgárok  jövőjéért  -  az  Európai  Unió  finanszírozta  az  Európa
a polgárokért programon belül 

Az 1. akcióra érvényes, 1.1 intézkedés

A testvértelepülések polgárainak találkozója

Részvétel: a projekt létrehozását 311 polgár találkozója tette lehetővé, melyből 140 Nagyölvedről
(Szlovákia),  38  Kötegyán  községből  (Magyarország),  92  Budapestről  (Magyarország),  22
Pilisszentkeresztről  (Magyarország),  5  Sentáról  (Szerbia),  4  Macau  városából  (Románia)  és  10
Poian községből (Románia) származott.

Helyszín, időpontok: a találkozót Nagyölveden (Szlovákia) tartották 2014.06.20-tól 2014.06.30-ig.

Rövid leírás: 

2014.06.20-án a község vezetősége a rendezvény programjáról szóló információkkal, a projekt fő
gondolataival,  az  egyes  partnerekkel  és  azok  feladataival,  valamint  a község   polgármester
asszonyának beszédével fogadta a külföldi résztvevőket.

2014.06.21-én  a találkozó  résztvevői  a környezetvédelem  és  az  éghajlati  változások  témáira
öszpontosítottak.  A délelőtti  órákban  a szakmai  programot  ismertető  aktivitás  váltotta  fel
a komáromi Európa-udvar látogatásával, amely Európa egyes részeinek történelmi építőművészetét
reprezentálja.  A meghívott  vendégek a község megtekintésében is  részt  vettek  az  előző évekből
származó  alkotások  bemutatásával  egybekötve,  valamint  az  EU  által  támogatott  projektek
végeredményeivel  is  megismerkedhettek.  Az  esti  órákban  az  idősebb  generáció  kulturális
fellépésére került sor.

2014.06.22-én a találkozó résztvevői  az értékbeli  és a gondolatbeli  közeledésre öszpontosítottak,
a szokások,  tradíciók,  gasztronómia  bemutatására,  a régió  kulturális  örökségének,  mint
a multikulturális  párbeszéd  eszközének  prezentálása,  közös  európai  gyökerek  iránti  érdeklődés
elmélyítése,  a partnerség  és  együttműködés  értékeinek támogatása.  A fafaragásban,  festészetben,
modellálásban használt új praktikákról és módszerekről szakmai előadások folytak a Bél Mátyás
Tudományegyetem tapasztalt pedagógusainak vezetésével.

2014.06.23-án a találkozó résztvevői a következő témákal ismerkedhettek meg: európai polgárság,
az  EU  iránti  bizalom  megerősítése,  a fiatalok  elhelyezkedése  a munka  piacán,  a dolgozó  nők,
munkahelyek biztosítása.  Megrendezésre került  az Alapiskola diákjainak munkáiból  összeállított
kiállítás is, az esti órákban pedig a testvértelepülésekről szóló dokumentumfilmek vetítésére került
sor.
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2014.06.24-én  a találkozó  résztvevői  műalkotások  készítésével  foglalkoztak,  valamint
megismerkedtek  az  EU  polgárainak  jogaival  és  kommunális  szinten  az  EU  politikáinak
érvényesítésével a polgárok életében. A Hálózd szervezet képviselői - Orosz István és Orosz Rita a
„Vissza az életbe” témában tartottak előadást, viták folytak az „Európai polgárság éve” témában is,
a résztvevők ilyen és hasonló kérdéseket vizsgáltak: „Milyen jogai vannak az EU polgárainak, azok
hozzájárulásáról  és  hatásáról  a polgárokra,  miért  kellene  a polgároknak  bekapcsolódni  az  EU
keretein belül működő demokratikus életbe.”

2014.06.25-én  a találkozó  részvevői  műalkotások  készítésével  foglalkoztak  -  ezen  aktivitás
eredményeképpen  magas  színvonalú  műalkotások  keletkeztek,  melyek  Nagyölved  község
interiőrjében és exteriőrjében találhatók. Beszélgetések folytak a gazdasági válság témájára is.

2014.06.26-án  a találkozó  résztvevői  műalkotások  készítésével  foglalkoztak.  A délutáni  órákban
a község polgármester asszonya és a külföldi partnerek saját  tapasztalataikat prezentálták az EU
fondjából származó pénzeszközök megszerzéséről, mint az EU politikáinak eszközéről, mely kihat
a polgárok életére.

2014.06.27-én Jövő a keresztény Európában témában folyt konferencia, melyet a Hálózd szervezet
szakértői vezettek: Orosz István és Orosz Rita. Híres művészek műalkotásainak kiállítására került
sor. A találkozó résztvevői egyúttal a műalkotások készítésével is foglalkoztak.

2014.06.28-án a találkozó résztvevői az Európai parlamenti választások kérdésével, valamint az EU
terjeszkedésének  előnyeivel  és  hátrányaival  foglalkoztak.  Workshop  formájában  prezentálásra
kerültek a művészek és művészeti csoportosulások potenciáljának kihasználása az EU értékeinek
terjeszkedésének érdekében. Nonformális beszélgetések folytak Az EU politikáinak címzettjeiként
helyünket  keressük témára.  Az esti  órákban a testvértelepülések  folklór  csoportjainak fellépései
zajlottak.

2014.06.29-én  a műalkotások  befejezési  munkálatai  folytak,  valamint  kulturális  és  társadalmi
aktivitások zajlottak. A közös európai gyökerek iránti érdeklődés elmélyítésére került sor.

2014.06.30-án a találkozó résztvevői a műalkotások, szobrok bemutatásán vettek részt. Konferencia
került  megrendezésre  a rendezvény  kiértékelésével  egybekötve,  továbbá  sor  került  az  elért
eredemények bemutatására és a részvevők informálódottság mércéjének hangsúlyozására is az EU
polgárainak jogairól. Nyilvános beszélgetés folyt a területi önkormányzat képviselőivel és a projekt
partnereivel,  akiknek  az  érdeklődők  feltehették  kérdéseiket  is.  Mindezek  célja  a találkozó
végcéljának megértése és annak hatása a mindennapi ember életére. A rendezvény résztvevőit, az
önkormányzatokat,  a közéletet,  a csoportosulásokat,  a meghívott  vendégeket,  vállalkozókat,
nyugdíjasokat,  hátrányos  helyzetűeket  és  más  polgárokat  is  felvilágosítottak  a rendezvény
eredményeiről. Az ülés berekesztése után a rendezvény hivatalos befejezésére került sor a partnerek
beszédével egybekötve, valamint a projekt üzenetének bemutatásával a jövőre nézve.
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