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Europe Direct Iroda
A Nógrád Megyei Regionális
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány már több mint másfél
évtizede vesz részt munkatársai segítségével az egész
Európát átölelő Europe Direct hálózat működtetésében, nyújt tájékoztatást az
európai polgároknak az unióról, valamint az EU prioritásairól. Tevékenysége során különösen nagy figyelmet fordít a térségünkben
élő uniós állampolgárok értékeinek és jogainak ismertetésére mindazon lehetőségeinek körében, melyet az
Európai Unió biztosít. Nem
mindig sikerül a személyes
találkozás, ezért gondoltuk
azt, hogy e kiadvány segítségével mutatjuk be
irodánkat.
Továbbra is fontos célcsoportjaink a nyugdíjas
korosztály és a
diákság, de nem
felejtkeztünk el
a befogadó szervezet tevékenységi körébe tartozó vállalkozók
tájékoztatásáról
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sem.
A rendezvényeink összeállítása során kiemelt figyelmet
szenteltünk az EU 10 prioritásának.
2017-ben már több rendezvényen
is
találkozhattak
munkatársainkkal, önkénteseinkkel, ezeket az eseményeket gyűjtöttük most öszsze. Az esztendő hátralevő
részében is folytatni szeretnénk a programok szervezését, melyekre szeretettel
várunk minden kedves érdeklődőt, korra és nemre
való tekintet nélkül.
Forgassák szeretettel kiadványunkat, és találkozzunk
a programjainkon!

Az EU 10 prioritása:
1. Új lendület a foglalkoztatásnak, a növekedésnek és a beruházásoknak
2. Összekapcsolt digitális egységes piac
3. Ellenállóképes energiaunió és előretekintő éghajlatpolitika
4. Megerősített iparon alapuló, mélyebb és méltányosabb
belső piac
5. Mélyebb és méltányosabb gazdasági és monetáris unió
6. Ésszerű és kiegyensúlyozott szabadkereskedelmi megállapodás az Egyesült Államokkal
7. A jogérvényesülés és az alapvető jogok kölcsönös bizalmon alapuló térsége
8. Elmozdulás egy új migrációs politika felé
9. Erősebb globális szereplő
10. A demokratikus változás Uniója
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EU-órák több településen

tudásátadó didaktikai
és
edukációs módszerekkel, de
mindenképpen játékosan
ismerteti
meg az iskolai diáksággal az unió terveit,
törekvéseit,
felépítését és helyét
a világban. Ebben
az
esztendőben
különösen felértékelődtek a játékos
formában levezetett
foglalkozások,
hiszen az unióban
tapasztalt
gondok
és problémák médiában
megjelenő
társadalmi visszatükröződése
nem
hagyta érintetlenül
a nógrádi középiskolákat sem. Egyre

Irodánk egyik legsikeresebb programsorozata immár esztendők
óta, az az információs
és interaktív rendezvénysorozat,
melyet
programunkban EUróraként adaptáltunk. Az
elsősorban a 14-21
éves korosztályt megcélzó programsorozat tájékoztató, tudásfelmérő, és

több a kérdés a migrációval,
az EU parlamenttel vagy
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akár a Brexittel kapcsolatban. Éppen ezért figyeltünk
oda, hogy szakképzett EU
szakértő tartsa meg a foglalkozásokat,
melyben
a
játékosság csupán hordozóanyag, a mondanivaló nagyon is komoly, hiszen a
megye
valamennyi
városában megtartott foglalkozások hallgatói néhány
esztendőn belül az EU munkaerőpiacára lépnek.
A januárban tartott salgótarjáni és balassagyarmati foglalkozások és az azokon fel-

tett interaktív kérdések arról
tanúskodnak, hogy a gyermekek számára fontos lett
az Unióban a szabad munkaerő választás, a külföldi
ösztöndíjak, valamint a tanulási lehetőségek széles
tárháza.
A salgótarjáni programnak
ezúttal nem egy iskola, hanem az Új Nemzedék közösségi tér adott otthont, ahová
több salgótarjáni oktatási
intézmény is elküldte hallgatóit.
A
balassagyarmati
programon a Mikszáth Kálmán
Gimnázium
és
Szakközépiskolában már
intézményi
keretekben
kötött órákon találkoztak
munkatársaink a gyerekekkel, ahol tapasztalható volt bizonyos hiányosság a diákok Uniós ismereteivel kapcsolatban.
Februárban került sor az
EUrórák következő ütemére. Az irodánk hatósugarához tartozó városi
középfokú intézményeket célcsoportként fókuszáló korosztályból ezúttal a bátonyterenyei és
pásztói fiatalokhoz látogattunk el.
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Európai nőnap

Nagy taps kísérte az iroda
képviselőjének köszöntőjét,
a Kiviszi színpad zenés műsorát, valamint az Európabajnoki címet elért táncosok
fergeteges salsa bemutatását. A program végén ezúttal sem maradhatott el a
játékos és zenés EU játék,
ahol EU tallérokat nyerhettek azok, akik számot adtak
tudásukról, EU ismereteikről
és jártasságukról az uniós
országok himnuszai, zászlói
vonatkozásában. A program
végeztével vendégeinket jó
ízű ebéddel köszöntöttük.

Szervezetünk egyik legszebb
hagyománya, hogy minden
esztendőben a nők nemzetközi ünnepén, március 8-án
tart köszöntéssel egybekötött konferenciát. Az Európai
Nők rendezvényének ezúttal
a salgótarjáni Megyeháza
nagyterme adott otthont,
ahol nem csupán köszöntővel, virággal, valamint előadásokkal vártuk partnereinket, hanem kulturális műsorral is kedveskedtünk nekik, és családtagjaiknak.
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Tehetségek
európai napja
A hagyományoknak
megfelelően idén is
megszerveztük
a
Salgótarján környéki
kistelepülések
számára a fiatal európai
tehetségek
seregszemléjét.
A Karancs völgyében
rendezett programon óriási
közönségsikert arattak az
összesen 6 kategóriában
induló fiatal művészek, akik
igen
szép
produkciókkal
tisztelegtek mestereik, saját
szorgalmuk és az uniós törekvések előtt. Minden fiatal
kitett magáért.
A legjobbak részvételi lehetőséget nyertek a rendez-

vényt követő Európa Napon
a bemutatkozásra, ahol várhatóan félezres publikum
előtt csillogtathatják majd
meg tudásukat.
A programnak ezúttal a karancsaljai polgármesteri hivatal és művelődési ház
adott otthont, mely immár
visszatérő partnere az ED
irodának.
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Európa Nap
Az európai nép ünnepén
tartottuk irodánk hagyományosan legsikeresebb programját, a 2017-es Európa
Napot. A magyar-szlovák
határ mentén fekvő Somoskői vár és várkertje adott
otthont az idén nyolcadik
alkalommal megszervezett
Európa Napnak.
A
szokásos
prezentációs
sátrak mellett a vendégek
meglátogathatták a Europe
Direct által biztosított szabadtéri játszóparkot, a Somoskői várat, a Petőfi kunyhót,
a
közelben
fekvő
va

dasparkot és nem utolsósorban a kontinensen egyedülálló Novohrad Központot.
A szlovák és magyar oldalról
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érkezett mintegy félezer
vendégnek
a
döntő
többsége örömmel fogadta irodánk információs sátrát, EU játékait,
valamint
partnereink
színes körű bemutatkozását. A rendezvényhez
kapcsolódó programból
ezúttal sem maradhatott el az EU játék és a kulturális seregszemle, melynek keretén belül sorsoltuk
ki a Nógrád megyéből a
máltai ajándék útra aspiráló
nevét is.
A rendezvényen részt vett

és köszöntőt mondott Skuczi
Nándor a megyei önkormányzat elnöke, Becsó Zsolt
országgyűlési képviselő és
Varga Béla a Nógrádi Europe
Direct befogadó szervezetének ügyvezetője.
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Európai Gyermeknap

helyi diákok, valamint a családi otthonokban nevelkedő
gyermekek reprezentálták.
Külön öröm volt számunkra,
hogy a térség országgyűlési
képviselője, Becsó Zsolt,
illetve az önkormányzati
képviselők is ajándékaikkal,
köszöntőikel
emelték
a
program fényét.
A hagyományos gyermeknapi programok mellett több
információs sátrat is állítottunk, ahol a gyerekek elé
tártuk az iroda Unióról szóló
információs tárházát, rendeztünk EU ismereti vetélkedőt és nem maradt el a
hagyományos zenés Európa
Játék sem. Irodánk gondoskodott a gyermekek számára kiváló hangulatot teremtő
művészekről, táncosokról és
természetesen nem maradhatott el a megszokott tombolahúzás sem. A
házigazdák
közölték, hogy jövőre is szeretnének
partnerünk
lenni nem csupán
a gyermeknapi,
hanem más Európai Uniót népszerűsítő
programban is.

A XX. század elején, Európában először Törökországban ünnepelték a gyermekek
napját,
majd
az
UNESCO minden év május
utolsó vasárnapjára datálta
ezt a jeles európai ünnepet.
Irodánk, mint minden évben, ezúton is kiemelt programként kezelte a hatókörében élő kicsik ünnepi seregszemléjét. Az idén a térség
legnagyobb
lakótelepének
iskoláit és óvodáit láttuk
vendégül Salgótarjánban, az
Arany János általános iskola
sportudvarán.
A legkisebbeket a Hétszínvirág, a Mackóvár és a Hétpettyes óvodák képviselték,
szinte teljes létszámmal,
míg az iskolás korosztályt a

10

EU tábor
Ebben az esztendőben is
megrendezte irodánk immár
hagyományos EU táborát,
elsősorban azon kisdiákok
számára, akik a tanév közbeni Eurórákon sikeresen
szerepeltek, illetve aktívan
vettek részt a ED évközi
programjain.
A ötnapos vakációs tábort
két helyszínen, a szécsényi
Robinson szigeten, illetve a
salgói Medves Ijfúsági szállón bonyolítottuk le. A gyerekek térítésmentesen vettek részt a táborozáson,
ahol játékokkal, sportolás-

sal, a szokásos uniós játékokkal és Európa kvízzel,
valamint az előadásokon
való részvétellel tették emlékezetessé önmaguk számára a június végi programot. A rendezvényen Szabó
Péter programvezető mellett
az iroda munkatársai is
részt vettek, és gondoskodtak a fiatalok öröméről.
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Tervezett eseményeink 2017-re:
Július:
Augusztus:
Szeptember:
Október:
November:
December:

EU vizit
Környezetvédelmi fórum, sportnap
Eurórák és tanévnyitó fesztivál
EUrórák
Öreg kontinens fiatal polgárai
Európa advent több városban

A kiadvány az Európai Unió támogatásában
részesült. Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és
az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban
foglaltak bárminemű felhasználásáért.
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