Kezünkben van az Európai Unió jövője
“European Union’s future in our hands”

28/09/2018 – 30/09/2018
2018.09.28, péntek
14:30 Testvértelepülési vendégek fogadása
15:00 A rendezvény ünnepélyes megnyitója
15.00 „Mit láttam az Európai Unióban?“ – rajzverseny kiértékelése EU témában
16.00 „Szőlő, borászat, bor“ – a helyi múzeum közös látogatása, helyi borok kóstolója – találkozás
helyi borászokkal.
17.00 Vacsora a testvértelepülések vendégeivel együtt.
18:00 „Optimista, vagy szkepticista?“ – Kötetlen vitafórum az EU-ról, Nagy József EU parlamenti
képviselővel, optimistákkal és szkepticistákkal, vélemények ütköztetése, lehetőségek keresése, hogy
miként lehet meggyőzni a szkepticistákat.
19:00 „Az EU parlamenti választásokra készülünk“ – workshop az EU parlamenti képviselő
részvételével arról, hogy miként lehetne növelni a választásokon való részvételt, tapasztalatok az
eddigi választásokból. A workshop főként a fiatalabb generáció részére szól, a partnertelepülések
fiataljainak részvételével.
19:30 „Színes európai folklór“ – testvértelepülések folklórcsoportjainak fellépése
21:00 Utcabál – ismerkedő est a helyi lakosok és a vendégek részére

2018.09.29, szombat
8.00 „Hagyományos ízek Közép-Európában“ – gasztronómiai verseny kakaspörkölt készítésében,
a partnertelepülések csoportjainak részvételével.
9:00 EU Infosátor – az infosátor megnyitása, kérdőívek szétosztása és ötletgyűjtés egész nap
folyamán, melynek témája: „Mit tennék önkéntesen a község részére?“ Az ötleteket az infosátor
melletti táblára függesztjük ki.
9.00 – 12.00 „Sportol az egész család“ – különféle ügyességi sportjátékok a testvételepülések
részvételével.
11.00 „Szolidaritás, tolerancia, önkéntesség és fiatalság“ – wordclouds képkiállítás megnyitója
aktuális témában. A képeket a testvértelepülések diákjai készítették.
12.00 Ünnepi ebéd külföldi vendégeinkkel együtt
13.00 Polgármesterek, testvértelepülések képviselőinek stratégiai tervezése
14.00 Gyerekvilág – alkotóműhelyek gyermekeknek, ugrálóvár, bohóc, arcfestés, stb.

14.30 Polgármesterek ünnepi köszöntője.
15.00 Pörköltkóstoló, a verseny kiértékelése, a legjobb csoportok díjazása.
16.00 „Amatőr tehetségek táncai és zenéje “ – kultúrcsoportok fellépése az EU különböző tájairól.
17.00 „EU Szolidaritási Alapja“ – a szolidaritási program bemutatása a fiatal generáció részére,
beszélgetés az önkéntes munkalehetőségekről az EU-ban – ifjúsági fórum, beszélgetés önkéntes
ifjúsági tábor résztvevőivel, tapasztalatcsere.
18:00 Projektpartnerek migrációs problémái – díjazott magyar dokumentumfilm vetítése
a migrációról. A film után tapasztalatcsere, szerbiai partnerünk beszámolója országuk migrációs
problémáiról.
18.30 „Lehetőségeink az EU-ban“ – Workshop – vita a helyi és regionális problémákról, lehetőségek
a község részére, megoldás keresése a munkanélküliség megszüntetésére és az EU pályázati
felhívásainak kihasználására. Az EU jövőjét bemutató Fehér Könyv prezentálása szakember
segítségével. A vitafórumba bekapcsolódik az önkormányzat, a helyi polgárok, Nyitra megye elnöke
és képviselői.
21:00 Közép-Európa pop-rock zenéje – koncertek, utcabál

2018.09.30 vasárnap
10.00 Ünnepi szentmise
11.00 Elbúcsúzás a vendégektől

A projekt reklámja, terjesztése:

-

-

Kérdőív az infosátorban és a honlapon – Van-e jövője az EU-nak? Kérdések optimisták és EU
szkepticisták részére.
Kérdőív eredményeinek kiértékelése, SWOT analízis készítése az eredményekből, az eredmények
megjelennek a projekt honlapján és facebook oldalán, eljuttatjuk a megyei és EU parlamenti
képviselőknek is
„Word clouds“ készítése - minden testvérváros általános iskolás diákjai a számukra ismert és
fontos, toleranciát szimbolizáló szavakból készítenek word clouds-t internetes alkalmazás
segítségével, ebből kiállítás készül a rendezvényre, elektronikus formában pedig megjelenik
minden projekt partner honlapján és a közösségi oldalon is.

Sajtó és média, helyi média részére sajtótájékoztató előkészítése, hogy projektnek megfelelő
tájékoztatás jelenjen meg a médiában.

-

film a rendezvényről, youtube csatornán, honlapon és DVD formátumban is a vendégek részére
TV interjúk országos adóknak
Reklám helyi hangosbemondóban
Újságcikkek, hirdetések regionális és országos sajtóban
internetes média - beszámoló az eseményről
A rendezvény plakátjai a támogató megjelölésével - 20 – 25 db A1 méret,
Röplap, programfüzet a helyi és regionális lakosság, valamint a vendégek informálására – a helyi
1500 db
A projektnek készül saját honlapja és fészbuk oldala. A rendezvény honlapjára felkerülnek
a meghívók, képes beszámolók, filmek, eredmények, a rendezvény kiértékelése. A fészbuk
oldalon közöljük már az előkészítő fázist, a felhívásokat, plakátokat, a rendezvény megvalósítását,
az eredményeket, kiértékeléseket, tapasztalatokat. Célja, hogy tájékoztassa az érdeklődőket az
aktuális eseményekről a pályázatnak megfelelően és a rendezvény után is elérhetők maradnak az
információk, valamint lehetőség nyílik további terjesztésre is, ahogy ez a legutóbbi
rendezvényünkről is látható. Honlapunk linkjét projektpartnereink is elhelyezik honlapjukon,
hogy minél több EU országba eljussanak a rendezvény sikerei, eredményei, ezzel érvényesül
a projekt multiplikátor hatása is.

