
 

4 eseményt valósítottak meg e projekt keretében:  

1. esemény 

Részvétel: A projekt lehetővé tette a találkozókat 79 állampolgár részvételével, akik közül 32 Wesendorf település 

(Németország), 14 Páka település (Magyarország), 16 Radziejów település (Lengyelország), 17 Vilnius város (Litvánia) 

lakosai. 

Helyszín/Dátumok: Az esemény helyszíne  Stralsundban, Németországban 2015.10.23. - 28. között volt. 

Részletes leírás: A rendezvény célja workshop munka volt a résztvevő országok kortársainak beszámolóival. Az esemény 

témája: 25 éve volt a fal lebontása (Stasi Rostock, egykori vizsgálati fogságban levőkről dokumentáció- és emlékhelyei), 

70 éve volt a 2. világháború vége (itt: KdF-Seebad Prora, Rügen), kényszermunka Peenemündeben (2. világháború), a 

Keleti tenger ökológiája előadás az Ozeaneumban, Stralsundban, kiértékelés. 

2. esemény 

Részvétel: A projekt lehetővé tette a találkozókat 180 állampolgár részvételével, akik közül 77 Wesendorf település 

(Németország), 14 Páka település (Magyarország), 33 Radziejów település (Lengyelország), 12 Vilnius város (Litvánia) és  

44 Demouville, Cuverville (Franciaország) lakosai. 

Helyszín/Dátumok: Az esemény helyszíne Wesendorfban, Németországban 2016.04.29-től május 03-ig zajlott. 

Részletes leírás: Az eseménytémája a polgárok eszmecseréje volt - múlt és jövő Európában: Kényszermunka Mittelbau-

Dora táborban, polgári reggeli, Dömitz erőd története és a fal lebontása, bemutató és vita  a  partnerországaink 

kortárstörténetei, kiértékelés.   

3. esemény 

Részvétel: A projekt lehetővé tette a találkozókat 76 állampolgár részvételével, akik közül 28 Wesendorf település 

(Németország), 16 Páka település (Magyarország), 14 Radziejów település (Lengyelország), 18 Vilnius város (Litvánia) 

lakosai. 

Helyszín/Dátumok: Az eseményhelyszíne Vilniusban, Litvániában volt 2016.07.23. – 31.  között. 

Részletes leírás: Az eseménytémája fiatal polgárok eszmecseréje volt múlt és jövő Európában: polgárok részvétele az Eu-

ban, a demokratikus életben, kortárstörténetek bemutatása a résztvevő országokból, kényszermunka a világháborúkban, 

európai emlékmunka a vilniuszi Genozid Múzeumban és a 9. erődben, Kaunasban, okkupáció, holokauszt, gulag, 

deportálás, KGB, demokrácia ma, kiértékelés. 

4. esemény 

Részvétel: A projekt lehetővé tette a találkozókat 101 állampolgár részvételével, akik közül 45 Wesendorf település 

(Németország), 14 Páka település (Magyarország), 13 Radziejów település (Lengyelország), 6 Vilnius város (Litvánia),    

23  Demouville, Cuverville ( Franciaország) lakosai. 

Helyszín/Dátumok: Az esemény helyszíne: Stettinben, Lengyelországban 2016. 09.11. – 16. zajlott. 

Részletes leírás: Az eseménytémája „Élet Európában és a partnerközösségeinkben ma”.  Stettin a történelem változásában, 

Danzig város történelmének mérföldkövei és Európáé az első világháború kitörésétől napjainkig, nyugati lap, a kultúrkincs 

elpusztítása a 2. világháborúban és azok újjáépítése, kényszermunka Stutthof  lágerben, a világörökség része Marienburg, 

kiértékelés. 
 

 

 

Az „Európa jövőjének hosszú a múltja” projektet az Európai Unió finanszírozta az 
„Európa a polgárokért” program keretében 

 

 

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés 

2. ág, 2.2 "Városok hálózatai" intézkedés 

2. ág, 2.3"Civil társadalmi projektek"intézkedés 

1. ág, "Európai emlékezés"intézkedés 
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