Kiadja: Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
EUROPE DIRECT Információs Központ – Nógrád megye
3100 Salgótarján, Mártírok út 1.
Telefon: 32/520-300, fax: 32/520-304.
E-mail: nograd@europedirect.hu, web: nmrva.hu
2018.

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 sem.
A rendezvényeink összeállítása során kiemelt figyelmet
szenteltünk az EU 10 prioritásának.

2

2018-ban 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. Digitalizált egységes piac
3. Ellenállóképes energiaunió és előretekintő éghajlat-politika
4. Megerősített iparon alapuló, mélyebb és méltányosabb belső piac
5. Mélyebb és méltányosabb gazdasági és monetáris unió
6. Szabadkereskedelmi megállapodás az Unió és az Egyesült
Államok között
7. A jogérvényesülés és az alapvető jogok kölcsönös bizalmon
alapuló térsége
8. Elmozdulás egy új migrációs politika felé
9. Globális szerepvállalás
10. A demokratikus változás Uniója
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’Para Sportnap’
Irodánk a Csobbanj Európa
hagyományait
követve
2018. július 14-én a salgótarjáni Tóstrandon rendezte
meg a Nógrád megyei EU
PARA SPORTNAP-ot.
Az esemény programja idén
is egyénre szabottan és rugalmasan került kialakításra,
így azok közül szabadon
választhattak mind a fogyatékkal élő, mind az ép fiatalok.
A már hagyományos EU-s
iglusátrat, ugrálóvárat és
uniós játékokat felvonultató
sátorváros mellett mozgáskorlátozott, látáskorlátozott
és szellemi fogyatékos fiatalokat invitáltunk egy – az
uniós irányelveknek megfelelően- az esélyegyenlőséget
szem előtt tartó sportrendezvényre.

A különleges csobbanáson a
kerekesszékes kosárlabda,
kerekesszékes íjászat, siket
floor ball, petangue mellett
rendhagyó úszóversenyeken
próbálhatták ki magukat a
résztvevők. Természetesen
nem maradhatott el a hagyományos EU kvíz, az uniós himnusz játék, ezek mellett számos további változatos program színesítette a
napot.
A programon, mely az évek
során
tömegrendezvénnyé
szerveződött
szokatlanul
sokan vettek részt, akik a
ED pultjánál rengeteg információt,
szóróanyagot,
valamint más verbális ismeretet szerezhettek.
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Megújuló energia a lovasnapon
Az ökoturizmus és a környezetvédelem jegyében rendezte meg irodánk partnerként a somoskőújfalui lovasudvarban az immár hagyományos találkozóját. A
nagyszabású sporteseményhez – melyen elsősorban a
természetközeli
sportok
kaptak szerepet – kapcsolódó fórumon a megújuló
energiaforrások kaptak prioritást. A fórumon résztvevők
üdvözölték a nap-, és szélenergia térhódítását Nógrád
megyében is. Az időjárás
sajnos idén nem igazán
kedvezett a rendezvénynek,
de azért a leglelkesebbek
így is kilátogattak. A kapcsolódó uniós pályázatokról
meghallgatott tájékoztatás,
és kiadványszemle után a
résztvevők megtekintették a
házigazdák által prezentált –
bioenergiára alapuló – lovasbemutatót, ahol irodánk
ajándékait Varga Béla és
Kakuk József adták át.
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TarjánFest
Sokszínű, változatos tematikára felépített háromnapos
szórakoztató
rendezvény,
elsősorban a salgótarjániak
részére, de bárkinek, aki jól
akarja érezni magát. Egy
szuszra, tömören, röviden
talán így lehetne definiálni
az 1. Starján Festet.

A szervezők célkitűzéseinek
megfelelően a gyerekeket
elkísérő
szülők
sem
unatkoztak,
változatos
programokon
vehettek
részt, minden korosztály
megtalálta
a
számára
megfelelő programot ezen a
hétvégén Salgótarjánban.
Az
ünnepi
rendezvénysorozat egyik fő
programja volt az irodánk
sátra
mellett
felállított
„Európa
Vár”,
ahol
moderátoraink,
játékvezetőink és
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szóróanyagokkal
felszerelkezett
munkatársaink várták a
nagyérdeműt
az
Öblös
pályán.
Az ED regionális programja
elsősorban
a
fiatalok
érdeklődésére
tartott
számot, ahol nagy keletje
volt a prospektusainknak, az
EU játék munkafüzetnek és
az elmaradhatatlan Európa
kvíznek is.

EU órák

Salgótarján
A célcsoportunkba tartozó
fiatalok egyik legkedveltebb
programsorozata
az
EU
órák, mely tudásfelmérő és
ismeretátadó rendezvény az
ED hatókörzetében.
Ezen programelem megszervezésekor minden esetben ügyelünk a területi kiterjesztésre, és a minél nagyobb létszámú résztvevői
körre.
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A salgótarjáni program idén
is óriási sikerrel zárult.
A program kapcsán tájékoztató pultot is állítottunk,
ahol az Uniós szóróanyagok,
munkafüzetek,
ösztöndíjdokumentumok és tájékoztató füzetek nagy számban
találtak gazdára.

EU órák
2017. szeptember 16-án a
Bolyai
János
Gimnázium
végzős tanulói két rendhagyó osztályfőnöki órán ismerkedtek az Európai Unió
információival és a fiatalok
életében betöltött szerepével.
Rövid előadást hallgattak
meg az Uniót alkotó országokról, és annak irányítói
funkcióiról.
Természetesen nem maradhatott el ezúttal sem a tanulók számára oly kedves térkép és zászlós játék, valamint az Eurókvíz sem.
Az információs pult jelentette a törzsanyagát a rendhagyó EU órának. A sok zenével, játékkal, idegen nyelvű
kvízzel, Uniós térképpel,
zászlójátékkal és tombolával
fűszerezett rendkívüli tanórán elsősorban középiskolások alkották a célcsoportot.
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Öreg Kontinens Fiatal
Polgárai
A Nógrád megyei Europe
Direct Iroda vezetőjének
köszöntője után a résztvevő
diákok előadást hallgattak
meg a számukra elérhető
továbbtanulási és munkalehetőségekről az unió 28 országában.

Az idei évben a nógrádi megyeszékhelyen ifjúsági centrumnak számító Salgótarjáni
Újnemzedék Közösségi Iroda
nagytermében került megrendezésre a tematikus diákparlament
eseményünk
2018. november 20-án.
A programon Nógrád megye
9 oktatási intézménye jelezte részvételi szándékát, elsősorban középiskolások és
felsőfokú
intézményekben
tanuló diákok részvételével
zajlott le a rendhagyó diákparlament 2018-ban.
Az
iskolákat
diákönkormányzati tagjaik képviselték
és vitatták meg az aktuális,
őket érintő kérdéseket.
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Az előadást követően a
résztvevők
kérdéseinek
megválaszolására került sor,
ezek a kérdések elsősorban
a továbbtanulásra, a felvételi és ösztöndíj lehetőségekre irányultak, emellett
felmerült a külföldi nyelvtanulási programok lehetősége
is.
A nap további részében kiemelt hangsúlyt kapott a
fiatalok életében jelentős
szerepet betöltő digitalizáció, ezzel összefüggésben a
közösségi oldalak alkalmazása, az ezzel kapcsolatos
lehetőségek és veszélyek.
Irodánk egyik legnépszerűbb, nagy sikernek örvendő
programja az EU kvízzel
zárult, melyen a fiatalok
próbára tehették aktuális
tudásukat az EU-val kapcsolatban.

December során több nógrádi településre is ellátogatunk,
az „Európa advent” keretében évről-évre apró ajándékokkal, pörkölt mogyoróval és forralt borral kedveskedünk a
járókelőknek és iskolásoknak, akik a hasznos EUinformációk mellett játékainkat is kipróbálhatják.

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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