EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A «Toleranciával Európa szívében» projektet az Európai Unió
finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat több, mint 500 állampolgár részvételével, akik közül 385
Bonyhád (Magyarország), 2 fő Treuchtlingen (Németország) 5 fő Hochheim am Main (Németország), 4 fő
Wernau (Németország) 45 fő Tardoskedd -Tvrdosovce (Szlovákia), 30 fő Borszék-Borsec (Románia) 15 fő
Madéfalva (Románia), 14 fő Jastrowie (Lengyelország) lakosai.
Közvetetten bevont polgárok száma: 3500 fő Bonyhád és a Völgységi települések lakói (Magyarország)
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Bonyhád (Magyarország) városa volt, az rendezvényekre 2018/08/11.
és 2018/08/13. között került sor.

2. ág, 2.2 "Városok hálózatai" intézkedés
2. ág, 2.3 "Civil társadalmi projektek" intézkedés
1. ág, "Európai emlékezés" intézkedés
8 eseményt valósítottunk meg e projekt keretében:
1. esemény
2018/08/11-én a téma Ünnepélyes fogadás és STREET-PARTY volt.
Helyszíne: Bonyhád központi tere, Széchenyi tér - közterület
Ünnepélyes fogadás. A pénteki napon érkező testvérvárosi delegációk, vendégek fogadása zajlott a Városháza
előtt. Az ünnepi köszöntést fogadás, közös vacsora követte, majd a küldöttségek bekapcsolódtak a városi
rendezvénybe, a Street-party zárta a pénteki programot.
2. esemény
2018/08/12-én az alábbi események zajlottak:
Street-Ex No.1. utcai kiállítás "Málenkij robot" címmel volt.
Helyszíne: Bonyhád központi tere, Széchenyi tér - közterület
A málenkij robot a II. világháborút követően több éves kényszermunkát jelentett valamelyik szovjet iparvidéken, és
amelyre főként német nemzetiségeket válogattak össze. A rendhagyó, rollup formátumú kiállítással az utca
emberéhez vittük közel a témát. Ez a kiállítás kiegészült a Felvidéki - ma Szlovákia területéről - Bonyhádra
telepített magyarok történetét bemutató tablókkal. Szintén ezen a helyen, az utcán, látogathatták az érdeklődők a
kiállítást.

3. esemény
Street Vote I. Európa polgári kezdeményezés és STREET-ART: egy közösségi műalkotás
Helyszíne: Bonyhád központi tere, Széchenyi tér - közterület
"Európa Polgári kezdeményezés és népszavazás" intézményét mutattuk be, annak jelképével. Az "Európa Polgári
kezdeményezés logójánál fotópontot hoztunk létre. Az itt elkészült fotókat a #BONYHADOSSZEKOT instagram
helyre lehetett feltölteni.
4. esemény
Ünnepi testületi ülés és STREET-Ex. No.2 EU-s fejlesztési mozaik
Helyszíne: Bonyhád Közös Önkormányzati Hivatal, Díszterem
Ünnepi testületi ülésen Tardoskedd várossal kötött 20 éves testvérvárosi egyezményt erősítettük meg. E jeles
eseményen adtuk át az "Egy felvidéki család migrációjának története" címmel kiírt pályázatra beérkezett 7
pályamű díjait. A Bonyhádról készült filmmel bemutattuk a résztvevőknek az Európai Uniót támogatásával
megvalósult fejlesztéseket, melyek az utóbbi 30 év legjelentősebb beruházásai között kerültek említésre. Az utcai
rendezvényen kiállítottuk a lengyel, erdélyi, felvidéki települések EU-s fejlesztéseit.
5. esemény
Europe Direct Tájékoztató Központ helyszíni kitelepülése
Helyszíne: Bonyhád központi tere, Széchenyi tér, Szabadság utca - közterület
Az Európai Bizottság közvetlen támogatásával működő és Képviselete által koordinált Europe Direct Tájékoztató
Központ - Tolna megye dolgozói Road Show keretében mutatták be az Európai Unió fontosságát. A felnőttek
részére kérdőíves felmérést készítettek a 2019. évi európai parlamenti választásokkal kapcsolatban, kiadványokat
és tanácsokat osztottak az érdeklődőknek az EU-s témakörben.
6. esemény
STREET-FOOD Party, a XVIII. Tarka-Marha Fesztivál
Helyszíne: Bonyhád központi tere, Széchenyi tér, Szabadság utca – közterület
Az ünnepi testületi üléssel párhuzamosan kezdődött a az utcai főzőverseny a helyi alapanyagból, a marhahúsból
készülő ételek elkészítése a civil közösségek, baráti társaságok vetélkedtek a helyezésekért és a testvérvárosból
érkezők vendégül látásáért. Az délután egyik fénypontja, a testvérvárosi születésnapi torta kiosztása volt. Igen
nagy tömeget vonzottak az esti koncertek és fesztivál programok.
7. esemény
2018/08/13-án az alábbi események zajlottak:
"Merre tovább Európa?" - konferencia és fórum
Helyszíne: Bonyhád Vörösmarty Művelődési Központ Széchenyi tér,– akadálymentes közintézmény
Igen nagy érdeklődéssel zajlott a konferencia, az előadók között köszönthettük térségünk országgyűlési
képviselőjét is. A résztvevők véleménycseréjét segítette a német és angol nyelvű tolmács. A német
testvérvárosok küldöttei a menekültek befogadásával kapcsolatosan a szolidaritásra hívták fel a figyelmet,
egyúttal elismerték az országuk szuverenitásának jelentőségét a törvényhozás, és az önkormányzatiság
területén egyaránt. Az Európai Unióhoz 2004-ben és 2007-ben csatlakozók képviselői méltatták azokat a
támogatásokat, melyeket a gazdaság fejlesztéshez és az infrastruktúra korszerűsítéséhez kaptak. Minden
településen voltak olyan beruházások, melyek az Európai Unió támogatásával valósulhattak meg. Továbbá a
testvérvárosi hálózatok létrejötte, működése, együttműködések fejlődése is az Európai Uniós gazdaság és
jogharmonizáció előrehaladásának köszönhető.
8. esemény
Helyszíne: Bonyhádi Termálfürdő
A háromnapos vendéglátás záró eseményét a termálfürdőben tartottuk, családi és gyermekprogramok, pihenés és
lazítás várta a résztvevőket.

A 20 éves testvérvárosi kapcsolat megerősítése Tardoskeddel (Szlovákia)

Street party programok 1: Európa polgári kezdeményezés bemutatása, EU-s támogatású fejlesztések
népszerűsítése, utcai kiállítások, Europe Direct Tájékoztató Központ "Merre tovább Európa" konferencia

Street party:

