EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « A folklór által élünk (4 nemzet előadásában)» projektet az Európai
Unió finanszírozta az „Európa a polgárokért” program keretében

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés
Részvétel: A projekt 1280 fő találkozóját tette lehetővé, ebből 1100 a helyi, Deáki (Szlovák Köztársaság) községből
származott, 45 a magyarországi Karád községből, 45 a szintén magyarországi Kakasd községből, 45 Temerin községből
(Szerbia) és 45 Lunca de Sus /Gyimesfelsőlok/ községből (Románia).

Helyszín/Dátumok: a találkozó Deáki községben (Szlovák Köztársaság) valósult meg 2016/07/01tól 2016/07/05-ig
Részletes leírás:
Az egyes napok különböző tematikai feldolgozásban kerültek megrendezésre.
2016/07 /01-én a találkozó résztvevői figyelmüket valamennyi résztvevő kölcsönös üdvözlésére összpontosították. Ezt a célt
segítette elő a helyi énekkar előadása, ill. a főszervező természeti szépségeinek bemutatása is, melyek során barátságos
légkör alakult ki résztvevők között. A partnertelepülések képviselőinek együttes ülésén megbeszélték a jelenlegi
együttműködés kérdéseit és a partnerség jövőbeli irányvonalának lehetőségeit. A délután folyamán sporttevékenységek és
workshopok szórakoztatták a résztvevőket. A napot egy szép színházi előadás zárta.
2016/07 /02-án a találkozó résztvevői tapasztalt előadók segítségével EU-s témákra fordították figyelmüket, amely EU-val
kapcsolatos ismertetek professzionális szinten történő átadását tette lehetővé. Az egész nap során promóciós anyagok álltak
a látogatók rendelkezésére. A délelőtt folyamán a partnertelepülések táncelőadásokat mutattak be. Változatos programok
szórakoztatták a résztvevőket, kiknek figyelmét felhívtuk egy nehéz témakörre, a harmadik világ országainak problémájára is.
Meghívott külföldi önkéntesek segítségével a résztvevők közelebbről is megismerkedhettek az adott problémával. Az est
folyamán zenés, táncos előadások kerültek sorra. A napot utcabál zárta, amely barátságos légkört, a résztvevők kötetlen
szórakozását biztosította.
2016/07 /03-án találkozó résztvevőit különböző, változatos témájú programpontok szórakoztatták. A nap ünnepélyes
szentmisével kezdődött, melyet a helyi templom történetének i bemutatója követett. Az egyes partnerek képviselőinek
részvételével megvitatták a közügyekben történő aktívabb polgári részvétel kérdéseit. A délelőtt folyamán sportversenyek
várták a résztvevőket életkortól vagy nemzetiségtől függetlenül. Délután különböző programok váltották egymást. Az első
téma az európai állampolgárság volt, amely felhívta figyelmünket arra, hogy legyünk büszkék arra, akik vagyunk és ahol
élünk. A legkisebbek a különböző EU-s országokról tanulhattak játékos formában. A sort gasztronómiai verseny követte, mely
a résztvevőket egészséges versengésre, régiójuk e téren történő bemutatására motiválta. Az esti órákban zene és tánc
szórakoztatta a résztvevőket.
2016/07 /04-én a találkozó résztvevői betekintést nyertek a hagyományok világába. Az egyes partnerek bemutatták, mire
büszkék a népi hagyományok, mesterségek területén, felhívták a figyelmet a hagyományok a jövő generációi számára történő
megőrzésének fontosságára. Ennek érdekében szükség van a gyermekek és fiatalok bevonására is, akik aktívan vettek részt
a partnertelepülések népi hagyományait, szokásait bemutató kultúrműsorban. A rendezvény természetes módon felkeltette a
résztvevők ez irányú érdeklődését, a legkisebbektől a legidősebbekig, hogy odafigyeljenek mindezen tevékenységekre, hogy
megvalósuljon a hagyományok generációról generációra történő átadása. Hogy ne felejtsük el, kik vagyunk és hová nyúlnak
vissza gyökereink. Az esti gasztronómiai tevékenység tovább fokozta a nap élményeit. A negyedik napot esti utcabál zárta.
2016/07/05-én A találkozó résztvevői figyelmüket az ifjúság szerepére összpontosították, illetve ennek a korosztálynak a
közügyekbe való bevonásának fontosságára, mivel ők a jövő nemzedéke. A gyermekek játékos formában ismerkedhettek
meg az önkéntesség világával, ami hozzásegítette őket ahhoz, hogy játékos módon, de aktívan kapcsolódhassanak be a
társadalmi életbe. Rajtunk is múlik, hogy milyen jövő vár az EU-ra, amihez nagyban hozzájárul az önkéntesség aktívabb
vállalása is. Felhívtuk a figyelmet a régió szépségeire, az önkormányzatok hatáskörére, illetve a helyi civil szervezetek egész
évben történő aktív szerepvállalására az egyes közösségek gazdag kulturális és társadalmi életében.
Az élmények csúcspontja egy közös kirándulás volt, amely során a gyermekek és a fiatalok között erős, akár egy életre szóló
barátságok szövődtek. Ez egyik fontos módja a partnerség megmaradásának, továbbfejlődésének, egyúttal az ismeretek
terjesztésének.

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.

