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«A menekültválság következményei: 
az euroszkepticizmus és a radikalizmus növekedése  

(Public perception of the refugee crisis:  
the rise of Euroskepticism and radicalism)» 

A programot az Európai Tanács  
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége (EACEA) 

támogatta  
az „Európa a polgárokért – Városok hálózatai” intézkedés keretében 

 

A projekt keretében 7 esemény megrendezésére került sor. 
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1. ESEMÉNY 
 
Részvétel 
Az projekt lehetővé tette a találkozókat 26 állampolgár részvételével, akik közül  
 

   6 fő Budapest város/település (Magyarország), 
 
   4 fő Andrid (Érendréd) város/település (Románia), 
   3 fő Demecser város/település (Magyarország),  
   3 fő Donji Vidovec (Muravid) város/település (Horvátország), 
   2 fő Kolarovo (Gúta) város/település (Szlovákia), 
   2 fő Lodz város/település (Lengyelország), 
   2 fő Medgyesegyháza város/település (Magyarország), 
   1 fő Palics város/település (Szerbia), 
   3 fő Tornal’a (Tornalja) város/település (Szlovákia) lakosa. 
 

Helyszín és időpont 
Online esemény, 2017. szeptember 08-án. 

 
Részletes leírás: Az esemény témája „Projektnyitó rendezvény” (kick-off meeting) volt. 
 
2017. 09. 08.: Online projektnyitó (kick-off) konferencia  

 „A menekültválság következményei: az euroszkepticizmus és a radikalizmus 
növekedése” című program 2017. szeptember 8-án tartotta első, online előkészítő 
megbeszélését a partnertelepülések és partnerszervezetek képviselőinek részvételével a 
projekt megvalósításának előmozdítására: a képviselők ismerkedésére, 
kapcsolatépítésre, a lehetőségek feltárására, valamint a program egyeztetésére és 
véglegesítésére. 
A megbeszélés elején az Ezer Gyerek Egyesület képviselői részletesen ismertették a 
projekt céljait, a téma európai és helyi jelentőségét, a pályázatban vállalt feladatokat. 
Ezután a partnerek bemutatkozása következett. Az egyes települések vezetői röviden 
szóltak a városuk jelenlegi helyzetéről, a menekültválság számukra fontos országos és 
helyi aspektusairól, illetve javaslatokat fogalmaztak meg arra vonatkozóan, hogy milyen 
helyi rendezvényhez kapcsolódva, milyen témára fókuszálva érdemes egy-egy 
projekttalálkozót megrendezni. 
A tárgyalás lehetőséget adott arra is, hogy a résztvevők megállapodjanak olyan 
témákban is, amelyek végigkísérik a program Két ilyen lehetőség azonosítására került 
sor. Az egyik ilyen elem a menekültválság, az „európai gondolat” vonzerejének 
csökkenése, illetve ezzel párhuzamosan a radikális gondolkodás térnyerésének 
megvitatása, feldolgozása a fiatalok körében, egyrészt iskolai programok keretében, 
másrészt helyi ifjúsági szervezetek tagjai számára tartott műhelymunkák során. A másik 
javaslat szerint – egy korábbi, hasonló projekt sikerén felbuzdulva –törekedni fogunk 
arra, hogy több településen is a témához kapcsolódó fotókiállítás gazdagítsa a 
projekttalálkozókat. 
A megbeszélés résztvevői abban is megállapodtak, hogy a következő projekttalálkozót 
novemberben a horvátországi Donji Vidovecben, Muraviden tartják. 
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2. ESEMÉNY 
 
Részvétel 
Az projekt lehetővé tette a találkozókat 84 állampolgár részvételével, akik közül  
 

  52 fő Donji Vidovec (Muravid) város/település (Horvátország), 
 
   8 fő Andrid (Érendréd) város/település (Románia), 
   7 fő Budapest város/település (Magyarország), 
   4 fő Lodz város/település (Lengyelország) lakosai*, 
   7 fő Medgyesegyháza város/település (Magyarország), 
   6 fő Tornal’a (Tornalja) város/település (Szlovákia) lakosa. 
 

Helyszín és időpont 
Az esemény helyszíne Donji Vidovec / Muravid (Horvátország) volt, 2017. november 08. 
és 10. között 

 
Részletes leírás: Az esemény témája „A migráció hatásai az euroszkepticizmus előretörésére” volt. 
 

2017. 11. 08.: Műhelymunka: „Európa jövője a menekültválság után” 
Műhelymunka, interaktív foglalkozás és beszélgetés tótszerdahelyi és muravidi 
diákokkal. A csoportmunkát, amelynek fókuszában a fiatalok egyéni és közösségi 
Európa-képe állt, Pintér Gellért politológus egyetemi hallgató moderálta. 

 
Részvételi találkozó: „A migráció észlelése” 
A programsorozat nyitányaként a résztvevő települések képviselői megosztották 
mikroközösségeik tapasztalatait, élményeit a menekültválság 2015. évi kirobbanása és 
az azt követő időszak alatt. Érdekes összehasonlításra adott alkalmat, hogy a 
települések között voltak olyanok, amelyek közvetlenül találkoztak menekültekkel, és 
voltak olyan, amelyek polgárai csak a médián keresztül értesültek az eseményekről. 

 
2017. 11. 09.: Témafelvezető előadások „A migrációs nyomás és euroszkepticizmus” 

A migrációs nyomás jelentkezését követően jelentkező euroszkepticizmusról és a 
radikalizálódásról két előadást hallgathattak meg a nyilvános találkozó résztvevői. Tóth 
Csaba politológus (ELTE) a téma kapcsán az országos és helyi politika sajátosságairól, 
a közélet szereplőinek időnként változó megnyilatkozásairól, ezek hatásáról beszélt. 
Király Dávid, tömegkommunikációs szakértő pedig a média szerepéről számolt be. 

 
Konferencia: „A migráció észlelése – problémák, megoldási lehetőségek” 
A konferencián elsősorban a migráció helyi hatásai kerültek terítékre. Az előadók – Josip 
Grivec, Muraköz megye alispánja; Dr. Nagy Béla, Medgyesegyháza polgármestere; 
Tislér István, Tótszerdahely polgármestere és Marijan Varga, Donja Dubrava 
polgármestere – a régiók és települések tapasztalatait osztották meg a hallgatósággal. 
Az előadásokban közös pont volt, hogy a helyi önkormányzatoknak a menekültválság 
kirobbanásakor egyaránt kellett foglalkozniuk a helyzet kezelésével, és települések 
lakóinak felvilágosításával, az Európai Unió szerepével a válság kezelésében. 
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2017. 11. 10.: Jövőműhely: „Európa és az euroszkepticizmus” 
Nyilvános vitafórumon, amelyet Pertl Gábor, az Ezer Gyerek Egyesület munkatársa 
moderált elsőkét rövid, az euroszkepticizmus megjelenésével kapcsolatos referátumokat 
hallgathattak meg a résztvevők. Beszámolót tartott Kormányos László, Medgyesegyháza 
jegyzője, Kurta Szabolcs, Érendréd református lelkésze és Szögedi Anna, Tornalja 
polgármestere. A vita során élénk eszmecsere bontakozott ki azokról a kérdésekről, 
amelyekről már a referátumok is tárgyilagosan számoltak be, például: az Európai Unióval 
kapcsolatos kezdeti magas, gyakran megalapozatlan elvárásokról, a bürokrácia 
lakossági megítéléséről vagy a menekültválság idején tapasztalható 
bizonytalankodásról. 
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3. ESEMÉNY 
 
Részvétel 
Az projekt lehetővé tette a találkozókat 157 állampolgár részvételével, akik közül  
 

  82 fő Budapest város/település (Magyarország), 
 
  18 fő Andrid (Érendréd) város/település (Románia), 
  23 fő Demecser város/település (Magyarország),  
  13 fő Lodz város/település (Lengyelország) lakosai*, 
   4 fő Palics város/település (Szerbia), 
  17 fő Tornal’a (Tornalja) város/település (Szlovákia) lakosa. 

 
Helyszín és időpont 

Az esemény helyszíne Budapest (Magyarország) volt, 2017. december 13. és 15. között 
 
Részletes leírás: Az esemény témája „A migráció folyamata: rövid- és hosszútávú hatások” volt. 
 

2017. 12. 13.: Témafelvezető előadások: „Helyi folyamatok a közös európai értékek fényében” 
A részvételi találkozón az egyesület szakértőinek – Hann Péter, Pertl Gábor – bevezető 
előadása után a partnertelepülések képviselői – Balajti Lajos (SK), Hágó Attila Nándor 
(RO), Kurta Szabolcs (RO), Ricz András (SRB) – ismertették az országukban, 
régiójukban, településükön lezajlott, menekültválsággal kapcsolatos legfrissebb 
eseményeket, történéseket és a migráció érzékelhető hatásait, mind a település vezetői, 
mind a polgárok tekintetében.  
 

2017. 12. 14.: Konferencia: „A migráció észlelése” 
A nyilvános rendezvényen partnereink mellett körülbelül 120 középiskolással és 
egyetemista fiatallal közösen megtekintettük ’Az állampolgár’ című, több nemzetközi díjat 
nyert magyar filmet. A filmvetítés után, Alföldi András, a Magyar Helsinki Bizottság és 
Pertl Gábor, az Ezer Gyerek Egyesület munkatársa tartott előadást a migráció 
percepcióiról, majd kerekasztal-beszélgetésre került sor, amelyen az előadók mellett 
részt vett Vranik Roland, a film rendezője és Dr. Cake-Baly Marcelo, a film főszereplője 
is.  
 
Nyitott vitafórum: „A migráció észlelése” 
Az előadások és filmvetítés alapján nyitott vitafórumra került sor, amelynek 
középpontjában az állt, hogy a fiatalok hogyan észlelik a migráció hatását saját 
életükben. Az is szóba került, hogy a különböző demográfia, szociológiai szempontok 
(pl. iskolázottság, lakóhely) hogyan befolyásolják a migráció észlelését. 
 
Sajtóbeszélgetés 
 

2017. 12. 15.: Műhelymunka: „A migráció hatásai” 
A műhelymunka keretében a külföldi delegációk és budapesti egyetemisták részvételével 
tartottunk sokrétű megbeszélést a migráció rövid- és hosszú távú hatásairól. 
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Részvételi találkozó: „A menekültválság értelmezése” 
A találkozón a partnertelepülések képviselői értékelték a budapesti rendezvényt, hogy 
hogyan és miben segítette a közös munka a menekültválság értelmezését a helyi 
közösségekben zajló viták során. 
A résztvevők megállapodtak abban is, hogy a következő projekttalálkozót áprilisban a 
Medgyesegyházán tartják, ahol a migráció történeti vonatkozásait dolgozzák fel. 
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4. ESEMÉNY 
 
Részvétel  
Az projekt lehetővé tette a találkozókat 126 állampolgár részvételével, akik közül  
 

  78 fő Medgyesegyháza város/település (Magyarország), 
 
  10 fő Andrid (Érendréd) város/település (Románia), 
   4 fő Budapest város/település (Magyarország), 
   9 fő Demecser város/település (Magyarország),  
   4 fő Donji Vidovec (Muravid) város/település (Horvátország), 
  17 fő Kolarovo (Gúta) város/település (Szlovákia), 
   4 fő Palics város/település (Szerbia). 
 

 
Helyszín és időpont 

Az esemény helyszíne Medgyesegyháza (Magyarország) volt, 2018. április 11. és 13. 
között 

 
 
Részletes leírás: Az esemény témája „Az euroszkepticizmus, a radikalizmus és a migráció 

percepciói – különös tekintettel a történelmi tapasztalatokra és a jelenkori 
dilemmákra” volt. 

 
2018. 04. 11.:  Témafelvezető előadások: „Az európai értékek válság idején” 

A beszélgetés keretében Hann Péternek, az egyesület szakértőjének bevezető 
gondolatai után a partnertelepülések képviselői – Josip Grivec (HR), Hágó Attila Nándor 
(RO), Horváth Árpád (SK), Dr. Nagy Béla (HU), Ricz András (SRB) – osztották meg 
tapasztalataikat a napjainkban tapasztalható európai válságjelenségekről. Az 
euroszkepticizmus kapcsán szóba került az európai értékeben való hit megrendülése, az 
egyes országokban, településeken jelenleg tapasztalható ezzel kapcsolatos 
megnyilvánulások, illetve a lehetséges hatékony reakciók lehetőségei. 

 
2018. 04. 12.:  Konferencia: „Migrációs folyamatok – történelmi tapasztalatok, jelenkori dilemmák” 

A konferencián előadást tartott: Bagyinszky Marianna történész, Hann Péter 
programvezető, Ezer Gyerek Egyesület, Horváth Árpád polgármester, Gúta, Dr. Nagy 
Béla polgármester, Medgyesegyháza; Vermes Rita igazgató, Schéner Mihály Általános 
Iskola. 
A rendezvényen keretében került sor Bagyinszky Marianna ’Emlékezésül…’ című 
történeti munkájának bemutatójára is. 
 
Nyitott vitafórum: „Történelmi tapasztalatok, jelenkori hatások” 
A konferencia és a könyvbemutató alapján nyitott vitafórumra került sor helyi polgárok és 
a partnerszervezetek képviselőinek részvételével. A beszélgetés középpontjában az állt, 
hogy egy-egy adott településnek milyen történelmi tapasztalatai vannak a kényszerű, 
különböző válságok okozta migrációról, illetve az idegenek befogadásáról, és mindez 
hogyan hat a jelenkori folyamatok megítélésére. 
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Sajtóbeszélgetés 
 
2018. 04. 13.:  Tréning a Schéner Mihály Általános Iskola végzős diákjainak 

A foglalkozáson rövid prezentációk és csoportfeladatok segítségével, részben a saját, 
részben a családi emlékezet által őrzött tapasztalatokra építve igyekeztünk közelebb 
hozni a diákok számára a migrációs folyamatok jelentőségét, az arra adott válaszok 
fontosságát. 
 
Részvételi találkozó: „Migrációs folyamatok” 
A programsorozatot lezáró műhelymunka keretében a külföldi delegációk és a helyi 
polgárok, tanárok, önkormányzati dolgozók részvételével tartottunk beszélgetést Hann 
Péter (Ezer Gyerek Egyesület) vezetésével. A migráció rövid- és hosszú távú hatásairól 
elmondta gondolatait – többek között – Hágó Attila Nándor tanácsnok, Nagykároly, 
Horváth Árpád polgármester, Gúta, Dr. Nagy Béla polgármester, Medgyesegyháza, Ricz 
András képviselő, Palics. 
A megbeszélés keretében került sor a medgyesegyházi találkozó zárására, értékelésére 
is. 
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5. ESEMÉNY: 
 
Részvétel  
Az projekt lehetővé tette a találkozókat 124 állampolgár részvételével, akik közül  
 

  81 fő Palics város/település (Szerbia), 
 

   9 fő Andrid (Érendréd) város/település (Románia), 
   5 fő Budapest város/település (Magyarország), 
   7 fő Donji Vidovec (Muravid) város/település (Horvátország), 
   9 fő Lodz város/település (Lengyelország) lakosai*, 
   8 fő Medgyesegyháza város/település (Magyarország), 
   5 fő Tornal’a (Tornalja) város/település (Szlovákia) lakosa. 

 
 
Helyszín és időpont 

Az esemény helyszíne Palics (Szerbia) volt, 2018. május 17. és 19. között 
 
 
Részletes leírás: Az esemény témája „A migráció és az új kihívásra adható válaszok” volt. 
 
2018. 05. 17.:  Tematikus előadások: „Helyi szempontok a migrációra adható válaszok tekintetében” 

A részvételi találkozón Hann Péternek, az Ezer Gyerek Egyesület programvezetőjének – 
köszöntő és bevezető gondolatai után a partnertelepülések képviselői – Balajti Lajos 
(SK), Josip Grivec (HR), Hágó Attila Nándor (RO), Dr. Nagy Béla (HU), Ricz András 
(SRB) – ismertették az azokat a kihívásokat, amelyek a migrációs válság kapcsán 
jelentkeztek az egyes országokban, településeken. Az előadásokban kitértek az egyes 
országok eltérő, olykor ellentmondásos gyakorlatára, az ebből eredő feszültségekre is. 

 
Műhelymunka: „A menekültek integrációja, helyi válaszok” 
A műhelymunka keretében a vendéglátók, a testvérvárosi delegációk és szerbiai 
polgárok vitatták meg a menekültválságra adott helyi válaszok sajátosságait, 
hatékonyságát. A vendégek nagy érdeklődéssel ismerkedtek meg a szerbiai menekült-
ellátórendszer működésével.  
A műhelymunkát jóhangulatú kötetlen eszmecsere zárta. 

 
2018. 05. 18.:  Konferencia: „A határ két oldalán”  

A konferencia elsősorban két ország Magyarország és Szerbia menekültválsággal 
kapcsolatos politikáját vizsgálata meg, a szerb-magyar határon húzódó kettős kerítés 
(biztonsági határzár) hatásaira, következményeire fókuszálva. 
Előadást tartott Kékesi Márk Zoltán szociológus, a Szegedi Tudományegyetem 
Pszichológiai Intézetének oktatója és Sárcsevity Hajdú Bea, szociális munkás, 
szociálpolitikus, az ELTE doktorandusza. 
Az előadások azt is bemutatták, hogy hogyan hat a kerítés az ottélők mindennapjaira, 
gondolkodására. A prezentációkat gondolatébresztő vita és beszélgetés követte. 
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Részvételi találkozó: „Menekültek és menekülttáborok Szerbiában” 
Az „Európa a polgárokért” program projekttalálkozója keretében került sor Molnár Edvárd 
fotóművész „Menekültek és menekülttáborok Szerbiában” című fotókiállításának 
megnyitójára. A tárlatot Ricz András képviselő, Palics és Hann Péter programvezető, 
Ezer Gyerek Egyesület nyitotta meg. 
A megnyitó után a testvérvárosi delegációk kerekasztal-beszélgetésén azt a témát járták 
körül, hogy a művészet hogyan segítheti a menekültválság értelmezését, megoldását, 
hogyan mozdíthatja elő az inklúziót. 
 

2018. 05. 18.:  Jövőműhely: „A migráció a XXI. század Európájának kihívása”  
A műhelymunka keretében a testvérvárosi delegációk és szerbiai polgárok azt vitatták 
meg, hogy milyen rövid-, illetve hosszútávú politikai, vallási és gazdasági kihívásokat 
jelent a migráció Európa számára. A beszélgetésből ez is kiderült, hogy Közép-
Európában gyakran kerülnek ellentmondásba a napi politikai válaszok a humanitárius 
szempontokkal. 
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6. ESEMÉNY 
 
Részvétel 
Az projekt lehetővé tette a találkozókat 145 állampolgár részvételével, akik közül  
 

  67 fő Kolarovo (Gúta) város/település (Szlovákia), 
 
  10 fő Andrid (Érendréd) város/település (Románia), 
   5 fő Budapest város/település (Magyarország), 
   5 fő Demecser város/település (Magyarország),  
  24 fő Donji Vidovec (Muravid) város/település (Horvátország), 
  15 fő Lodz város/település (Lengyelország) lakosai*, 
   8 fő Medgyesegyháza város/település (Magyarország), 
   4 fő Palics város/település (Szerbia), 
   7 fő Tornal’a (Tornalja) város/település (Szlovákia) lakosa. 
 

 
Helyszín és időpont 

Az esemény helyszíne Kolarovo / Gúta (Szlovákia) volt, 2018. június 21. és 23. között 
 
Részletes leírás 

Az esemény témája „A migráció hatásai a helyi társadalmi-gazdasági folyamatokra” 
volt. 

 
2018. 06. 21.:  Témafelvezető előadások: „Helyi folyamatok és a migráció” 

Először Horváth Árpád gútai polgármester köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy 
nagy öröm számára és a helyi közösségnek, hogy településükön először kerül sor 
testvérvárosi találkozóra.  
A migráció helyi folyamatokra gyakorolt hatásáról először Hann Péter (Ezer Gyerek 
Egyesület) tarott bevezetőt, jó részt a projekt eddigi eseményeire, tapasztalataira építve. 
A témában referátumot tartott: Dragos Georgescu, a nagykárolyi kastély igazgatója, Ricz 
András palicsi képviselő, Sallai Attila, érendrédi képviselő és Takács Imre, a gútai 
tanügyi hivatal vezetője. 
 
Ifjúsági műhelymunka: „A migráció hatásai” 
Az Európai Unió aktuális kérdéseiről, a migráció okozta dilemmákról tartott 
műhelymunka résztvevőinek – a diákoknak és a partnerek képviselőinek – Horváth 
Árpád a település polgármestere és Hann Péter programvezető mutatta be a programot. 
A fiatalok, a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, a Corvin Mátyás Alapiskola és a 
Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont tanulói interaktív, csoportmunkákra épülő 
foglalkozáson, saját élményeikre építve gondolkodhattak el az Európai Unió erősségeiről 
és dilemmáiról, a migráció szlovákiai és helyi hatásairól. 

 
2018. 06. 22.: Konferencia: „A Visegrádi Országok Európában a menekültválság idején” 

A rendezvényen előadást tartott Barak László, a pozsonyi parameter.sk főszerkesztője 
és Horn Gábor, budapesti a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Az előadások 
középpontjában a Visegrádi Országok menekült kérdéssel kapcsolatos politikája állt, 
valamint ennek hatása az Európai Unió egészére, illetve az, hogy ezen országok menekült 
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politikája hogyan hatott az euroszkepticizmus és jobboldali radikalizmus regionális 
erősödésére.  
Az előadások után élénk vita bontakozott ki, amelyen megszólaltak mind a helyi közélet 
szereplői és gútai polgárok, mind a partnerszervezetek képviselői. 
 
Sajtóbeszélgetés 
 
Részvételi találkozó: „Helyi válaszok a menekültválság kihívására” 
A találkozón a külföldi delegációk és a helyi polgárok, tanárok, önkormányzati dolgozók 
részvételével a korábban megtartott műhelymunka és konferencia élményeire építve 
összegeztük a különböző települések tapasztalatait, jó gyakorlatait. 

 
2018. 06. 23.: Filmvetítés és nyílt vitafórum: „Menekültek: történelmi példák és jelenkori tapasztalatok” 

A rendezvény felvezetéseként a partnerek és helyi polgárok közösen nézték meg a Gúta 
TV saját készítésű filmjét, amely a II. világháború utáni, a szlovákiai magyarságot sújtó 
intézkedéseket, deportálásokat mutatja be. 
Az Angyal Béla helytörténész által vezetett vitafórumon szó esett a menekülés és 
befogadás dilemmáiról, a történelmi, gazdasági és vallási különbségek jelentőségéről, a 
tapasztalatok mai helyzetekre gyakorolt hatásáról.  
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7. ESEMÉNY: 
 
Részvétel  
Az projekt lehetővé tette a találkozókat 179 állampolgár részvételével, akik közül  
 

  73 fő Andrid (Érendréd) város/település (Románia), 
 
   8 fő Budapest város/település (Magyarország), 
  15 fő Demecser város/település (Magyarország),  
  27 fő Donji Vidovec (Muravid) város/település (Horvátország), 
  5 fő Kolarovo (Gúta) város/település (Szlovákia), 
  7 fő Lodz város/település (Lengyelország) lakosai*, 
   2 fő Palics város/település (Szerbia), 
  21 fő Tornal’a (Tornalja) város/település (Szlovákia) lakosa. 
 

 
Helyszín és időpont 

Az esemény helyszíne Andrid / Érendréd (Románia) volt, 2018. augusztus 03. és 05. 
között 

 
Részletes leírás 

Az esemény témája „A menekültkrízis hatása a politikára és a közös európai 
értékekre” volt. 

 
2018. 08. 03.: Konferencia: „Jól segíteni – a menekültkrízis hatása az európai értékekre” 

A konferencia 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  
Az előadásokat követő panelbeszélgetésen, amelyet Hann Péter programvezető 
moderált, az előadók elsősorban arra hívták fel a figyelmet, hogy bár fontos a nagy 
európai segélyszervezetek folyamatos jelenléte és támogatása, az „ésszerű” 
segítségnyújtáshoz a helyi szervezetek ismeretére, tapasztalatára van szükség, legyen 
szó akár menekültekről, akár helyi, hátrányos helyzetű polgárokról. 
 
Sajtóbeszélgetés 
 
Ifjúsági műhelymunka: „Az Európai Unió és a migráció helyi képe” 
A műhelymunkán az érendrédi református gyülekeze ifjúsági csoportja, helyi 
pedagógusok és a partnerek képviselői vettek részt. A program során arról 
beszélgettünk, hogy a hogyan, milyennek látják a résztvevők az Európai Uniót, illetve 
hogyan, milyennek szeretnék láttatni önmagukat, településüket az Európai Unióval. A 
csoporttal interaktív módon dolgoztuk fel a témát, érintve a migráció kérdéseit.  A 
műhelymunka fókuszában két kérdés állt: milyen tényeket ismerhetünk a migrációról. 
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illetve milyen feltételezéseket fogalmazunk meg a leggyakrabban a menekültkérdés 
kapcsán. Hasonlóan a korábbi, ebben a témában tartott műhelytalálkozókhoz, a helyi 
társadalom dilemmái kapcsán itt is szóba került a migráció sajátos formája, a településen 
tapasztalható elvándorlás. 
 

2018. 08. 04.: Előadások: „A jövő Európája – mai szemmel” 
A részvételi találkozón Papp Tibor. Érendréd polgármestere köszöntötte a résztvevőket 
és röviden bemutatta a település fontosabb gazdasági, társadalmi és kulturális jellemzőit. 
Ezután Hann Péter, az Ezer Gyerek Egyesület programvezetője foglalta össze a 
találkozó eddig eseményeinek – konferencia, ifjúsági műhelymunka – tapasztalatait, 
elsősorban abból a szempontból, hogy milyen jövőkép bontakozott az elhangzottakból. 
Ezt követően helyi társadalmak jövőképről tartott beszámolót Papp Tibor Érendréd 
polgármestere, Balajti Lajos a szlovákiai Tornalja képviselője, Kiss Gyula a demecseri 
Szivárvány Közművelődési és Szabadidős Egyesület tagja, valamint Erdős Csaba, 
Érendréd református tiszteletese. 

 
Részvételi találkozó: „Európa arcai – művészet, helyi közélet” 
Az „Európa a polgárokért” program projekttalálkozója keretében került sor a nagykárolyi 
Vasile Vénig László Fotóklub „Európa arcai” című fotókiállításának megnyitójára. A tárlat 
28 fotón keresztül mutatja be, a találkozó témájához kapcsolódva, hogy miként segítenek a 
menekülteken és általában a hátrányos helyzetűeken, az egyházi és civilszervezetek, 
valamint a magánszemélyek. A felvételek Európa különböző országaiban, nagyvárosaiban 
készültek. 
A megnyitó után az érdeklődők és testvérvárosi delegációk részvételi találkozóján a 
művészet és a karitatív tevékenységek témáját járták körül. Minden településen fontos 
igény, hogy a helyi művészeket – kiállítások szervezésével, alkotások megrendelésével 
– bevonják a helyi közélet mindennapjaiba. 
 
Kulturális fesztivál 
A projekttalálkozó ideje alatt zajlottak a „Carei Fest” rendezvényei. amelyen felléptek 
Donji Vidovecből és Tornalaról érkezett kulturális csoportok is. A rendezvény arra is 
alkalmat adott, hogy Hann Péter programvezető a szélesebb helyi közvéleményt is 
tájékoztassa a projekt és a romániai találkozó eseményeiről, eredményeiről. 
 

2018. 08. 05.: Projektzáró: „Európa változásai a menekültválság nyomán” 
A 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 szervezeteikben, mit és 
hogyan tudtak a programok tapasztalataiból átadni a helyi közösségeknek. 

 

* beleértve az online videobeszélgetések és videokonferenciák résztvevőit is. 
 
A projekt és a kapcsolódó események, hírek az „Európai polgárok hálózata” Facebook-oldalán: 
https://www.facebook.com/Európai-polgárok-hálózata-204406353342893 
 
Az egyéves program eseményeit, eredményeit bemutató összefoglaló innen tölthető le. 
http://ezergyerek.hu/media/1186/egye2017_18-beszamol.pdf 
 
 


