
 

 

 

 

 

A «euHope» projektet az Európai Unió finanszírozta az  

„Európa a polgárokért” program keretében 

 

 

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés 

 

no 582677-CITIZ-1-2016-2-HU-CITIZ-TT  Title: „euHope”  

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat, több mint 200 állampolgár részvételével, akik közül 50 Andau 
város/település (Ausztria), 70 Vel’ké Ul’any város/település (Szlovákia); továbbá 8, 5 Neuhausen auf den Fildern 
(Németország, Baden-Würtenberg) -ből érkezett. 
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Jánossomorja (város/, Magyarország) volt, az eredetileg tervezett 
28/04/2017- 20/05/2017 dátum helyett: 20/09/2017 és 24/09/2017 között. 
 
Részletes leírás:  20/09/2017-án a téma „euHope” – how we imagine our common future? / Hogyan képzeljük el a jövőnket? 
c. közösségfejlesztő műhelymunka volt. A programban a tervezett retextil foglalkozás helyett grafikai foglalkozás volt a Glázer-
Kozma Galéria kétnyelvű (magyar-német) szakmai közreműködésével. A házigazdák a jánossomorjai rajzszakkörös gyerekek 
voltak, a vendégek az andaui és nagyfödémesi felső tagozatos korú iskolás gyerekek. Ennek a foglalkozásnak az egyik 
eredménye lett egy szabadtéri „kiállítás”, ahol a közösen készített grafikákat az önkormányzat később kihelyezte. 
21/09/2017-én a téma „euHope” – how we imagine our common future? / Hogyan képzeljük el a jövőnket? c. interaktív 
helytörténeti vetélkedő-workshop volt gyerekeknek, ahol mindenkinek a saját települése, a saját településének az érintettsége 
(Andau, Vel’ké Ul’any, Jánossomorja) volt a 20. századi ki- vagy betelepítésekkel kapcsolatosan, illetve, hogy ehhez 
viszonyítva milyen új, közös jövőt tudnak maguknak és egymásnak elképzelni. A rendezvény helyszíne a Balassi Bálint 
Művelődési ház, illetve a város több pontja volt. 
 
22/09/2017-én az egyik téma gyerekeknek a „the dark side of the 20th’s history”, a „20.  századi történelem sötét oldala” volt. 
E rendezvényen a gyerekek kiscsoportos beszélgetéseken vettek részt, ahol olyan idősekkel tudtak beszélgetni, és kérdéseket 
feltenni magyarul, németül és szlovákul, akik átélték a kitelepítéseket.  A program helyszíne a könyvtár volt, ahol segítséget 
kaptak elsősorban magyar és német nyelvű szakirodalomból, kiadott visszaemlékezésekből is. 
23/09/2017-án a téma „the dark side of the 20th’s history” - a „Békévé oldva” ki- és betelepítési emlékpont és a hozzá 
kapcsolódó előzetesen közösen tervezett kiállítás ünnepélyes átadása történt a vasútállomáson, ami helyszíne volt a ki-  és 
betelepítéseknek, valamint a vasút szimbolikusan össze is köti a településeket. 
22/09/2017-én a téma „the future that disappeared” workshop volt. 
A workshop témája volt, hogy az európai kisvárosok, nagyközségek, ha valamilyen 20. századi traumát is hordoznak, vagy 
kapcsolódnak hozzá – főleg, ha azok nem „csak” szimbolikusak voltak, hanem mélyen befolyásolták a helyi lakosság 
mindennapjait, életét hosszú távon, e jelenségeket a jövőben hogyan lehet pozitív energiákká, termékenyítő erővé formálni. E 
rendezvénen Andau és Nagyfödémes (Vel’ké Ul’any) mellett vendég volt Illingen és Neuhausen delegációja is. 
23/09/2017-án a téma „the future that disappeared” rendezvény is volt, egy közös ebéddel, felszólalásokkal, és közös 
beszélgetésekkel, a kiállításban is látható JTV által készített riportfilmek megtekintésével (amiket magyarországi, ausztriai és 
németországi kitelepítettekkel készítettek. E rendezvényen valamennyi csoport (gyerekek, felnőttek, idősek, illetve az andaui, 
nagyfödémesi (vel’ké ul’any-i) és jánossomorjai, valamint az illingeni és neuhauseni delegációk is) részt vett. 
23/09/2017-án a közös vacsorán a települések delegációi megbeszélték, hogy a jövőben hogyan kívánnak tovább 
együttműködni, milyen közös programokat terveznek. 
 
A rendezvények eredményesek voltak. Elérték, hogy a gyerekek aktívabban gondolkozzanak a Európai Unióról, hogy jobban 
megértsék magát az Uniót is. A rendezvények hozzá járultak közvetve ahhoz is, hogy a települések i a polgári és demokratikus 
részvétel feltételeit javítsa. Az egyes programok érzékenyítő hatásúak voltak, a résztvevőkben reményeink szerint nőtt a, a 
mélyebb megértés a különféle csoportokkal szemben. Új programokat is tervezünk a jövőben.  Projektünkkel elősegítettük a 
fiatalok európai, határon átnyúló, nemzetközi kapcsolathálójuk és szemléletmódjuk horizontjának szélesedését. 
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