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EURÓPA A 
POLGÁROKÉRT 



Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 183 állampolgár részvételével, akik közül Somberek  
(Magyarország),  Jóka (Szlovákia) és Mádéfalva (Románia) lakosai. 
 
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Somberek (Magyarország) volt, 2014/09/11 és 2014/09/14 között 
 
Részletes leírás: 
 
2014/09/11 –én, az első napon megérkeztek a vendégek. Az első este folyamán, az első este programjaként a 
szervezők beszélgetést terveztek annak érdekében, hogy a rég nem látott vagy új barátok, ismerősök, családtagok 
egymással lehessenek, megbeszélhessék az elmúlt egy év történeteit. 
 
2014/09/12 –én, a 2. nap délelőttjének célja és elvárt eredménye teljesült, méghozzá, az európai demokrácia és a 
választások eredményének megvitatása, értékelése. A gyermekek játékos formában ismerkedhettek meg az EU-
val. A további program lényege, hogy a közös történelmet felidézték a résztvevők a gasztronómián keresztül. Így 
megismerhették egymás kultúráját, értékrendjét. Kapcsolatépítő és kulturális programnak is minősült egyben. 
A tevékenység lényege az volt, hogy rámutassunk arra, milyen fontos az önkéntesség, az egymásnak való 
segítség. A programok során a résztvevők lehetőséget kaptak arra, hogy kézzelfogható közelségből láthassák az 
önkéntesség jelentőségét, beleláthassanak abba, hogy milyen lehetőségeik vannak a segítésre. A mezőgazdaság 
üzem vezetője kiemelkedően jó volt példa erre, aki önkéntes tevékenységével példát mutatott vendégeinknek. 
 
2014/09/13 -án egész napos program során a harmadik nap délelőttjén az európai jövőképről volt szól. Somberek 

energiahatékony projektjeinek bemutatása tulajdonképpen a hosszú távú környezeti fennhatóságra helyezte a 
hangsúlyt. Az idősek otthonában tett látogatás lényege az volt, hogy az idősek, akik több tapasztalattal 
rendelkeznek, meg tudják osztani a véleményüket a jövőről, hogy alakítsák a résztvevők a jövőképüket. A 
programok közben a gyerekeknek folyamatosan EU-központú versenyeken vehettek részt. 
A harmadik nap délutáni programjainak alapja a közös kultúra, zene és történelem volt. Könnyed szórakoztató 
műsorokon vehettek részt a vendégek, és tevékenységeken keresztül erősíthették a települések az 
összetartozást, az európai szellemet. 
 
2014/09/14 –én, az utolsó nap mondanivalójaként, a résztvevőkben tudatosult az együttműködés fontossága. A 

negyedik nap eredményeként teljesült, hogy a megszerzett információt, tapasztalatokat és tudást elmélyítették a 
résztvevőkben. A szervezők reményei szerint a két vendégtelepülés eljutott a negyedik napra annyira a 
megismerkedésben, hogy az ő további kapcsolatuk is elmélyülhessen. 
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