
 
 

 

A « Az építkezés és a sorsos évek Európa » projektet az Európai Unió 
finanszírozta az  

„Európa a polgárokért” program keretében 

 

2. ág, 2.2 "Városok hálózatai" intézkedés 

 

5  eseményt valósítottak meg e projekt keretében: 

1. esemény 
Részvétel: Az eseményen 183 polgár vett részt, köztük 90 résztvevő Wesendorf Németország) községből, 15 résztvevő 
Pakáról (Magyarország), 28 résztvevő Radziejowból (Lengyelország) és 18 résztvevõ Vilniusból (Litvánia) és 32 résztvevő 
Demouville-ből, Cuverville-ből (Franciaország). 
Hely / dátum: Az eseményre a németországi Samtgemeinde Wesendorf-ban került sor, 2018.4.28-tól 2018.05.02-ig. 
Rövid leírás: A rendezvény célja a 2018-as európai kulturális örökség helyének feltárásával foglalkozó műhelymunka 
Jerichoban és Halberstadtban, valamint egy polgári rendezvény Bernd Lange képviselővel, valamint a béke-érem odaítélése a 
partnerségi csoportnak, a Demokratikus Európa, Európa a fal lebontása után,  európai mérföldkövek, a Európa jövőjének 
megvitatása, kiértékelés. 
 
2. esemény 
Részvétel: Az eseményen 101 polgár vett részt, köztük 18 résztvevő Wesendorfból (Németország) , 16 résztvevő Pakáról 
(Magyarország), 26 résztvevõ Radziejowból (Lengyelország) és 13 résztvevõ Vilniusból (Litvánia), 13 résztvevő Zasadaból 
(Cseh Köztársaság) és 15 résztvevő Demouville-ből, Cuverville-ből (Franciaország). 
Hely / dátum: A rendezvényre Kolberg közelében, Lengyelországban került sor, 2018.07.25-től 2018.07.29-ig. 
Rövid leírás: A rendezvény célja az volt, hogy ötleteket cseréljenek a fiatalok az „A jövő tisztességes alakítása - lehetőségek 
és kihívások” témában; Elektromobilitás, természetvédelem, offshore létesítmények, megújuló energiaforrások példák 
felhasználásával Szczecinben és Kolbergben, csapatmunka, 2019. évi európai választások, kiértékelés. 
 
3. esemény 
 Részvétel: Az eseményen 101 polgár vett részt, 35 résztvevőt Wesendorf (Németország) önkormányzatából, 16 résztvevő 
Pakáról (Magyarország), 19 résztvevõ Radziejowból (Lengyelország), 2 résztvevõ a Cseh Köztársaságból és 10 résztvevő 
Vilniusból (Litvánia) és 19 résztvevő Demouville-ből, Cuverville-ből (Franciaország).. 
Hely / dátum: A rendezvényre Wroclaw városában (Lengyelország) került sor, 2018. szeptember 13-tól 2018.09. 17-ig. 
Rövid leírás: A rendezvény célja az volt, hogy információt cseréljenek a polgárokl Európa múltjáról és jövőjéről: a polgárok 
részvétele az EU demokratikus életében, a 2018-os európai örökség éve, az Európai Örökség  - az európaiak kulturális 
örökségének kezelése példák segítségével Wroclaw, Fürstenstein és Schweidnitz kastély, az állampolgárság kirekesztése és 
elvesztése a totalitárius rendszerekben és jelen tanulságai, kiértékelés. 
 
4. esemény  
Részvétel: Az eseményen 76 polgár, köztük 14 résztvevő Wesendorf (Németország) önkormányzatából, 10 résztvevő 
Pakáról (Magyarország), 16 résztvevő Radziejowból (Lengyelország), 12 résztvevõ Vilniusból (Litvánia), 11 résztvevő 
Zasadaból (Cseh Köztársaság) és 13 résztvevő Demouville-ből, Cuverville-ből (Franciaország). 
Hely / dátum: A rendezvényre Budapesten, Györben került sor, 2017. július 24-től  2019.07.28-ig. 
Rövid leírás: A fiatal résztvevőkkel szervezett rendezvény célja: "Élet Európában és a partneri önkormányzatokban ma", az 
EU célperspektíváiról és irányadó elveiről, az EU jövőbeli kihívásairól, az euroszkepticizmus, az európai szolidaritás a válság 
idején és annak korlátairól szóló elemzése és megvitatása, 1989 Demokratikus forradalmak Közép- és Kelet-Európában és a 
berlini fal leomlása a budapesti Terror Múzeum és a Parlament példája alapján, az EU keleti bővítése 2004, értékelés. 
 
5. esemény 
 Részvétel: Az eseményen 78 polgár vett részt, 29 résztvevő Wesendorfból (Németország), 10 résztvevő Pakáról 
(Magyarország), 13 résztvevő Radziejowból (Lengyelország), 8 résztvevõ Vilniusból (Litvánia), 2 résztvevő Zasadaból (Cseh 
Köztársaság) és 16 résztvevő Demouville-ből, Cuverville-ből (Franciaország). 
 
Hely / dátum: A rendezvényre Siófokon (Budapest) került sor 2019. szeptember 15-től 2019.9.15-ig.  
Rövid leírás: A rendezvény célja workshopmunka  és megbeszélés volt az "Építkezés és a sorsévek Európa" témáról. 
Európa jövője - indulás vagy bontás? A Brexit mint az EU reformjának lehetősége, az európai identitásra jellemző közös 
kulturális örökség Veszprém, Budapest és a Duna-kanyar példáján, az EU keleti terjeszkedésének 15. évfordulója, a 2019. évi 
európai választások eredményei, kiértékelés. 
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