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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Romániában, Érendréden (Andrid) és Nagykárolyban (Carei) tartotta a budapesti Ezer 
Gyerek Egyesület „A menekültválság következményei: az euroszkepticizmus és a 
radikalizmus növekedése” című nemzetközi programjának hetedik, egyben 
záróeseményét. 

A találkozó központi témája a menekültkrízis hatása a politikára és a közös európai értékekre 
volt. 

A rendezvény első napján, augusztus 3-án délelőtt került sor a „Jól segíteni” című 
konferenciára, amely különböző egyházi, civil- és karitatív szervezetek működésének 
bemutatásával arra a kérdésre kereste a választ, hogy hogyan tudnak ezek a szervezetek „jól 
segíteni" 2018 Európájában, mennyire tudják mindennapi munkájuk során képviselni a közös 
európai értékeket. A konferencián előadást tartott Ferenczi István, az Asociatia Help to Help 
elnöke, Hompoth Lehel, a Klaus Winter (Stella Maris) Roma Integrációs Központ vezetője, ft. 
Ilyés Csaba, a nagykárolyi Kalazanci Szent József főesperese, és Iványi Tamás, művelődési 
központ vezető, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) oktatási régióvezetője 
a beregi régióban  

A konferenciát követő délutáni műhelymunkán az érendrédi református gyülekeze ifjúsági 
csoportja, helyi pedagógusok és a partnerek képviselői vettek részt. A beszélgetés fókuszában 
két kérdés állt: milyen tényeket ismerhetünk a migrációról. illetve milyen feltételezéseket 
fogalmazunk meg a leggyakrabban a menekültkérdés kapcsán.  

A résztvevők augusztus 4-én délelőtt „A jövő Európája – mai szemmel” címmel hallgathattak 
meg előadásokat a helyi társadalmak jövőképről. 

Az „Európa a polgárokért” program projekttalálkozója keretében nyitották meg a nagykárolyi 
Vasile Vénig László Fotóklub „Európa arcai” című fotókiállítását. A tárlat 28 fotón keresztül 
mutatta be, hogy miként segítenek a menekülteken és általában a hátrányos helyzetűeken, az 
egyházi és civilszervezetek, valamint a magánszemélyek. A megnyitó után az érdeklődők és 
testvérvárosi delegációk találkozóján a művészet és a karitatív tevékenységek témáját járták 
körül. 

A projekttalálkozó ideje alatt zajlottak a „Carei Fest” rendezvényei. amelyen felléptek Donji 
Vidovecből és Tornaljáról érkezett kulturális csoportok is.  
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A vasárnapi projektzárón nem csak a romániai találkozót értékelték a partnertelepülések 
képviselői, hanem szóltak az egész, majdnem egyéves program jelentőségéről, arról, hogy 
hogyan erősödött ez idő alatt a közös európai értékel képviselete településükön, mit és hogyan 
tudtak a programok tapasztalataiból átadni a helyi közösségeknek. 

 

Budapest, 2018. augusztus 6. 

 


