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RENDEZVÉNYEK UNIÓ-SZERTE

FRANCIAORSZÁG / Auvergne
Auvergne-ben május 9. és június 9. között több mint 50 ese-
ményből álló „Európa-hónap” rendezvénysorozatra került sor. 
A 20 partnerrel együttműködésben megszervezett koncertek-
nek, konferenciáknak, játékoknak és versenyeknek mind 
ugyanaz volt a céljuk: jobban megismertetni az emberekkel 
Európát. Az idei események középpontjában a játékok és ver-
senyek álltak. A Joue l'Europe en Auvergne (Játsszunk Európát 
Auvergne-ben) elnevezésű kvízjáték keretében a régió diákjai 
adhattak számot Európára vonatkozó tudásukról. A @mdeau-
vergne Twitter-fiókban a #mde2014 (kettős kereszttel) 
„selfie-versenyt” hirdettek, amelynek résztvevői a Facebookon 
koncertjegyeket nyerhettek az Europavox fesztiválra. 
▶További információ:  
www.europe-en-auvergne.eu

AUSZTRIA / Bécs
Az Európa-napot megelőző napon a „Vienna for Europe – 
Europe for Vienna” (Bécs Európáért – Európa Bécsért) elne-
vezésű eseményre került sor, amelynek keretében Michael 
Häupl bécsi főpolgármester a városházán fogadta Johannes 
Hahn regionális politikáért felelős biztost és Mercedes Echerer 
volt európai parlamenti képviselőt. A főpolgármester hang-
súlyozta, hogy az Európai Unió alappillérei a béke, a gazda-
sági jólét és a társadalmi egyensúly, és hozzátette, hogy csak 
erős európai városok garantálhatnak erős Európát. Johannes 
Hahn biztos Bécs mint a Duna régió régiófeletti jelentőségű 
városának szerepéről és felelősségéről beszélt. 

Európa minden év május 9-én ünnepli az úgynevezett 
Európa-napot. 1950-ben ezen a napon mondta el Robert 
Schuman francia külügyminiszter Schuman-nyilatkozat-
ként ismertté vált beszédét, amely az Európai Unió 

elődjének létrejöttéhez vezetett. Az idei Európa-napon 
az Európai Unió keleti bővítésének 10. évfordulójáról is 
megemlékeztünk.
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HOLLANDIA / Brabant
Hollandiában már több éve az Europa Kijkdagen 
(Európa Nyílt Napok) megrendezésével ünneplik az 
Európa-napot. A rendezvény célja bemutatni a köz-
véleménynek, miért fontos Európa a hollandiai régiók 
számára. Uniós finanszírozású projektek keretében 
három napon át olyan nyilvános eseményekre kerül 
sor, amelyek bemutatják az Európa által képviselt 
hozzáadott értéket. Ennek keretében például a bredai 
Unas projektet is megismerhették a résztvevők.
▶További információ:  
www.europaomdehoek.nl

MAGYARORSZÁG / Budapest
2014. május 11-én, Magyarország uniós csatlakozásának 10. évfordulója és az Európa-nap alkalmából 
a Miniszterelnökség és az Európai Bizottság képviselete 10 kilométeres futóversenyt rendezett. A ver-
senypályát Budapest szívében, 10 olyan emblematikus beruházás érintésével jelölték ki, amelyek az 
Európai Unió társfinanszírozásával valósultak meg. Több mint 2000 résztvevő indult a versenyen, amely-
nek útvonala olyan látványos projektek mellett vezetett el, mint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 
a Lukács és a Rudas Gyógyfürdő vagy a Várbazár. A díjátadó ünnepségre Budapest szívében, az Erzsé-
bet téren került sor, amely egyben az Európa-nap fesztiválnak is helyet adott. A Miniszterelnökség az 
uniós társfinanszírozású projekteket bemutató kiállítást szervezett, amely egyben a Magyarországon 
2007 és 2013 között megvalósult 100 projektet ismertető kiadványsorozat nyitóeseménye is volt.
▶További információ:  
http://bbu.hu/eu10/
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LITVÁNIA / Vilnius
A litván főváros, Vilnius egyik központi terén megrendezett 
utcai kiállításon az ország közlekedési hálózatát bemutató, 
illusztrált térképet lehetett megtekinteni. Ezenkívül temati-
kus sátor is várta a legkülönbözőbb korú látogatókat, akik 
az uniós finanszírozású közlekedési-infrastrukturális pro-
jektekről kaphattak felvilágosítást. A látogatók tematikus 
keresztrejtvényeket is megfejthettek, valamint interaktív 
kvízjátékokon tesztelhették tudásukat. Az eseményre – az 
Európai Parlament litvániai információs irodája által szer-
vezett, háromnapos Európa-napi ünnepségek részeként – 
Litvánia Közlekedési és Kommunikációs Minisztériumának 
rendezésében került sor.

LENGYELORSZÁG / Varmia-Mazúria
A Litvánia-Lengyelország határokon átnyúló együttműkö-
dési program Olsztyn (Varmia-mazúriai vajdaság székhe-
lye) polgáraival együtt ünnepelte az Európa-napot és 
Lengyelország uniós csatlakozásának 10. évfordulóját. 
A „You gain by cooperating” (Az együttműködéssel csak 
nyerhetünk) elnevezésű eseményen a program kedvezmé-
nyezettjei találkoztak, és bemutatták egymásnak projekt-
jeik eredményeit. Akik ellátogattak Olsztyn óvárosába, 
részt vehettek a „Tűzoltók akcióban” és a „Kutyák a vám-
hatóság alkalmazásában” showműsorokon, valamint első-
segély-bemutatón és a szervek által használt eszközök és 
járművek bemutatóján. Lengyelország és Litvánia törté-
nelmi kapcsolatairól szóló filmbemutatókra, valamint euró-
pai uniós témájú játékokra és versenyekre is sor került. 
▶További információ:  
www.lietuva-polska.eu

22

panorama [2014. NYÁR ▶ 49. SZÁM]

http://www.lietuva-polska.eu


OLASZORSZÁG / Campania
Campania régió május 9-én rendezte meg a diákok számára 
meghirdetett Racconta all’Europa, Chiedi all’Europa (Mondd el 
Európának, kérdezd meg Európát) verseny díjátadó ünnepsé-
gét. A régió által támogatott verseny célja az volt, hogy felhív-
ják a figyelmet az Európai Unió helyi fejlődésben betöltött 
szerepére. Az esemény segítségével bővíteni kívánták az embe-
rek ismereteit a Campania régió által az uniós támogatások 
(nevezetesen az Európai Regionális Fejlesztési Alap) programo-
zásában vállalt feladatok vonatkozásában. Az ünnepség jó lehe-
tőség volt az érdekes multimédiás produkciók bemutatására, 
és az Unió alapértékeinek népszerűsítésére.
▶További információ: 
www.facebook.com/concorso.raccontaalleuropa
http://festivaleuropasecondaedizione.digitcampania.it/

CSEH KÖZTÁRSASÁG / Prága
Az Európa-nap megünneplését idén összekapcsolták a Cseh Köz-
társaság uniós csatlakozásának 10. évfordulójával. Országszerte 
olyan eseményeket rendeztek, amelyek vitára ösztönöztek az 
uniós tagság előnyeiről, a tagsággal kapcsolatos tapasztalatok-
ról és a Cseh Köztársaság jövőjéről az Európai Unióban. Az ese-
mények sorát a „The Czech Republic and Europe, through each 
other’s eyes” (A Cseh Köztársaság és Európa – hogyan látjuk 
egymást) elnevezésű konferencia nyitotta, amelyet Miloš Zeman 
köztársasági elnök védnökségével rendeztek meg. Prágában, 
a Moldva folyó szigetein 2014. április 29-én és 30-án szabad-
téri fesztivált tartottak, ahol a látogatók koncerteket hallgathat-
tak, információs standokon uniós témákról tájékozódhattak, 
valamint kvízjátékokon vehettek részt. A csatlakozás évfordu-
lójának estéjén uniós színű ünnepi fénybe borult a Petrin-torony, 
és tűzijáték világította be az eget Prága felett. 

HORVÁTORSZÁG / Zágráb
Az Európai Bizottság képviselete, az Európai 
Parlament információs irodája, valamint a Kül-
ügyi és Európa-ügyi Minisztérium együtt ünne-
pelték az Európa-napot Zágrábban. Tizenöt 
részt vevő szervezet mutatta be információs 
és promóciós anyagait, amelyekből az érdek-
lődő polgárok a strukturális alapokból finan-
szírozott projektekről és Horvátország uniós 
tagságáról tájékozódhattak. Bevezető beszédet 
mondott Vesna Pusić külügyminiszter és Euró-
pai-ügyi miniszter, illetve Branko Baričević, az 
Európai Bizottság képviseletének vezetője. Ezt 
kórusok és DJ-k produkciói követték, a gyere-
kek pedig tematikus foglalkozásokon vehettek 
részt. Az uniós választásokon induló képviselő-
jelölteknek ún. gyors randevúk keretében alkal-
muk nyílt bemutatkozni a nagyközönség előtt.
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