EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « BUBBLEU-2018 » 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 1423 állampolgár részvételével, akik
közül 65 Mosonszolnok település (Magyarország), 54 Tab város/település
(Magyarország), 30 Tusnádfürdő város (Románia), 20 Chorzów város (Lengyelország),
10 Subotica város (Szerbia), 45 Tešedíkovo település (Szlovákia), 1099 Zemné település
(Szlovákia), lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Szímő község (Szlovákia) volt, 24/08/2018 és
25/08/2018 között
Részletes leírás:
A kétnapos rendezvény aktivitásai a szakmai és a kulturális-társadalmi programokra összpontosultak,
amelyek segítettek elérni az Európa a polgárokért program céljait. Zemné község testvértelepülései
partnerségi találkozójának fő célja volt a különböző kultúrák találkozása, azok közeledése, tapasztalat és
véleménycsere az aktuális politikai és gazdasági témákra az EU tagállamai között
Mint lehetőséget, kihasználtuk a nem formális vitafórumot, kérdőívezést és különféle disszeminációs
módszereket arra, hogy a felállított célokat és a problémák megismerésének megfelelő szintjét érjük el.
A projekt előkészítésében és megszervezésében minden projektpartner részt vett, aktívan
bekapcsolódtak a rendezvény programjaiba képviselőik előadásai által, valamint kultúrájuk
bemutatásával.
A rendezvény nemzetközi jellegét a külföldi partnerek jelenlétével biztosítottuk, megvitattuk és megoldást
kerestünk az európai témákra, azok állapotára és helyi szintű felfogása, valamint a projekt
eredményeinek határon túli terjesztéséhez is hozzájárultak, az európai nyilvánosság részére.
A projekt publicitása és terjesztése érdekében modern és kreatív aktivitási formákat alkalmaztunk, mint a
szociális háló, a reklámok elektronikus és nyomtatott változatai, valamint az EU infópont segítségével
különféle információkat terjesztettünk a régióról és az EU-ról.
Minden kulturális és sporttevékenység célja az európai kulturális és nyelvi környezet gazdagságának
tudatosítása, az intergenerációs és interkulturális párbeszéd előmozdítása volt.

2018/08/24-én az alábbi aktivitások voltak megrendezve:
16:00 Vendégek érkezése és elszállásolása
17:00 „Időkapszula a jövőbe” – elhelyeztük azokat a fotókat, tárgyakat, digitalizált emlékeket, amelyek a
jelen kor számukra fontos dolgait, problémáit mutatják be. A kapszulát 10 év múlva lehet majd kinyitni.
18:00 – „Álljon meg a menet” – Díjnyertes dokumentumfilm vetítése a magyarországi migrációról. Utána
vitafórum, a film elemzése, lehetséges megoldások felvázolása a probléma megoldására.
20:00 „Európai rockszínpad” – 4 ország rockzenéje Jedlik Ház szabadtéri színpadán (HU,SK,CZ)

2018/08/25-én az alábbi aktivitások voltak megrendezve:
9:00 EU Infopont – információs anyagok a régióról, az EU-ról, kérdőívek kiosztása a résztvevők közt – Mi
a véleménye a toleranciáról, demokráciáról?
EU kifestők a legkisebbeknek, reklámtárgyak, propagációs anyagok terjesztése
9:00 „Gyerekvilág” – állandó kísérő gyerekprogramok a rendezvény alatt - Légvár, trambulin, járdafestés,
arcfestés, kézműves foglalkozás, kutyás bemutató, lovaglás, íjászat, régi kreatív játékok a gyerekeknek,
karate bemutató.
9:00 „Ízek és hagyományok az EU-ban” – gasztronómiai vetélkedő, hagyományos ételek kóstolója, helyi
termékek bemutatója
11:00 A Jedlik múzeum látogatása vendégeinkkel
12:00 Ünnepi ebéd
13:00 Polgármesterek stratégiai tervezése
14:00 – 19:00 „Multikulturális Európa” – színes kultúrprogramok a szabadtéri színpadon – helyi gyermek
és felnőtt amatőr csoportok fellépése, testvérvárosi csoportok fellépése
14:00 „Lennék-e Önkéntes?” – vitafórum fiataloknak és civil szervezeteknek szakember segítségével, az
European Solidarity Corp intézménybemutatása, az abban rejlő lehetőségeket, miként lehet valaki
önkéntes az EU-ban. Beszélgetés a önkéntesekkel.
15:00 „Merre tovább Európa?” – vitafórum az EU jövőjéről, a migrációs problémákról, kisebbségek
jogairól, a szolidaritásról és a felkészülésről az EU parlamenti választásokra – főként az ifjúság
bevonásával. Bemutattuk a „Fehér könyv az EU jövőjéről“, kiadványt.
17:00 „BUBBLEU 2018” – Jedlik Ányos – 218 éve született Zemnén. A szódavíz feltalálója tiszteletére,
218 liter fröccs készítése helyi készítésű szódavízből és helyben termelt szőlőből készült borból.
18:00 Polgármesterek ünnepi köszöntője, a gasztronómiai vetélkedő kiértékelője és az elkészült fröccs
elfogyasztása. A fröccs értékesítéséből származó bevételt a község jótékonysági célra adományozta.
21:00 – 03:00 „Európa színes zenei világa” – színes, nemzetközi zenei program, koncertek, utcabál

