
Testvérvárosi találkozók: "Toleranciával Európa szívében"

Bonyhád 2018. augusztus 10-12.

"Toleranciaával  Euroá pa  szíáveáben"  –  2018.  eávi  testveárvaá rosi  talaá lkozoá  Bonyhaádon
programsorozat  rendezveányeinek,  eszkoö zeinek ceá lja  laá thatoávaá  tenni  az  Euroá pai  Unioá s
tagsaág  jelentette  eredmeányeket,  fejleszteáseket  az  utca  embereáhez  legkoö zelebbi
helyzetben  eás  formaában.  Kelet-Koö zeáp-Euroá pa  nemzetei  szaámaá ra  idoő szeruő  feladat  a
kooperaá cioá  kultuá raá jaának  tanulaá sa  eás  a  demokratikus  folyamatokban  valoá  polgaá ri
reászveá tel noöveleáse. 

"Egy  felvideáki  csalaád  betelepíáteáseánek  toö rteánete"  cíámmel  paá lyaázatot  íárunk  ki  fiatalok
szaámaá ra  a  II.  vilaá ghaáboruá t  koövetoő  Felvideáki  kitelepíáteáseket  megeá loő  szemtanuá k
emleákeinek  roö gzíáteáseáre.  Kutataá sra,  eá rdekloő deásre  oö sztoö noö zzuö k  az  itt  eá loő k  fiatalokat  a
Felvideáki  magyarok  kitelepíáteáseável  kapcsolatban.  A  csalaádjuk,  ismeroő seik  koö reáben
kutataá sokat  folytatva,  taá rjaák  fel  a  kitelepíáteásroő l  szoá loá  toö rteáneteket,  informaácioá kat,
szakirodalmat, abboá l az idoő szakboá l szaá rmazoá  taá rgyi eszkoö zoö k, feánykeápek bemutataá saával,
komplex kidolgozott paá lyamunkaák beeárkezeáseá t vaá rjuk. 

Programjaink:

Street-Ex No.1. utcai kiállítás "Málenkij robot" 

Street-Ex  No.2.  utcai  kiállítás  " Tardoskedd  1945-1949  –  a  község  lakóinak
kitelepítése "

A  muá ltat  felideázoő  rendhagyoá  kiaá llíátaá sok  a  rendezveány  alatt,  kint  az  utcaán,  az
ÖÖ nkormaányzat eloő tti  teáren a fesztivaá l  idejeán megtekinthetoő k.  Kiaá llíátaá s  megnyitoá  2018.
augusztus 11. 15 oá ra.

Street Vote .  Európa polgári  kezdeményezés -  ceá lunk,  hogy eroő síátsuö k  a  polgaá rokat
abban,  hogy  Euroá pai  polgaá rkeánt  koö zvetlenuö l  kinyilvaáníáthatjaák  szaándeákukat  egy
taá rsadalmi szempontboá l jelentoő s keárdeásben, bemutatva, hogy minden polgaá r reászt vehet
doö nteáshozatali folyamatban.

STREET-ART: egy közösségi műalkotás és Instagram pont #BONYHADOSSZEKOT -
az  Európai  polgári  kezdeményezés logoá jaá t  fogjuk  koö zoö sen  megalkotni,  3  dimenzioá s
mozaikkeánt, ahonnan az Instagramra feltoö lthetoő  keápeket vaá runk.
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"Ünnepi  testületi  ülés  Tardoskeddel" -  Tardoskedd  telepuö leássel  koö toö tt  20  eáves
testveárvaá rosi  egyezmeányt  eroő síátjuö k  meg uö nnepeá lyes keretek koö zoö tt.  Kiaá llíátjuk az utcai
rendezveányen a lengyel, erdeá lyi, neámet felvideáki telepuö leásek EU-s fejleszteáseit.

Europe Direct Tájékoztató Központ  helyszíni kitelepülése -  Az Euroá pai Bizottsaág
koö zvetlen  taámogataá saával  muő koö doő  eás  Keápviselete  aá ltal  koordinaá lt  Europe  Direct
Taá jeákoztatoá  Koö zpont  -  Tolna  megye  dolgozoá i  Road  Show  kereteáben  mutatjaák  be  az
Euroá pai Unioá  fontossaágaá t.

STREET-FOOD Party, a XVIII. Tarka-Marha Fesztivál - A partner civil szervezetek eás a
testveárvaá rosi vendeágek koö zoö s eá teleinek elkeászíáteáse, szabad tuő zoö n, az utcaán. Reászveá tel a
bonyhaádi  szarvasmarha  tenyeászteáseá t  neápszeruő síátoő  a  foő zoőversenyen,  e  szarvasmarha
huá saáboá l keászíátett eá tellel. Az est feánypontja a 20 eáves Tardoskedd-Bonyhaád testveárvaá rosi
szuö leteásnapi torta kiosztaá sa a fesztivaá lozoá k koö zoö tt.

Merre tovább Európa?" - konferencia és fórum  -  A rendezveány ceá lja,  hogy hangot
kapjanak a keátkedoő k, uö tkoö ztesseák a veá lemeányuö ket a taámogatoá kkal, hogy az EU muő koö deáse
hateákonyabbaá  vaá ljon, a kihíávaá sokkal valoá  megkuö zdeás eredmeányesebb legyen.

Rendezvényzáró  a  bonyhádi  termálfürdőben -   A  zaá roá rendezveányt  a  Bonyhaádi
termaá lfuö rdoő ben tartjuk, ahol csalaádi eás gyermekprogramok vaá rjaák a nagykoö zoö nseáget

Bonyhaád, 2017. juá lius 5.
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