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Az Európavonat 2006 a MitOst Egyesület, a berlini Német Külügyi Társaság és a wroclawi Edit 

Stein Társaság közös projektje az Európai Bizottság, a Robert Bosch Alapítvány és a MitOst 

Egyesület támogatásával.  

Beutazzuk, megfigyeljük, megtapasztaljuk, megmozgatjuk és ezáltal formáljuk Európát.  
 

A projekt célja, hogy a hét országot érintı út során a változó Európáról beszélgetéseket 

kezdeményezzünk, az Európai Unió kínálta új lehetıségekre és esélyekre helyezve a hangsúlyt.  
 

A központi kérdések 

Mit gondolsz, hol a helyed Európában? Milyen a Te Európád? Mivé legyen Európa? Hogyan 

szeretnél Európa részese lenni? Milyen közös dolgokat látsz Európa országaiban? Milyen 

lehetıségeket nyújt számodra Európa? Hol látod Európa határait?  

Sokszínő programokkal válaszoljuk meg ezeket a kérdéseket a vonaton, a pályaudvarokon és az 

egyes városokban a mővészet, film, színház, fotó, irodalom, zene és még sok más projektötlet 

segítségével. Így tesszük mindenki számára átjárhatóvá Európát.  
 

AZ EURÓPAVONAT 2006 ÁLLOMÁSAI: 

BERLIN (04. 24.)  

CESKÉ BUDEJOVICE (04. 24.)  

MARIBOR (04. 25.)  

PÉCS (04. 26.)  

KOŠICE (04. 27.)  

KRAKOW (04. 29.)  

ZGORZELEC/GÖRLITZ (04. 30.)  

BERLIN (05. 01.) 

A projekt menete 

 

Pályázati kiírás (2005. október) 
 

Olyan németül jól beszélı fiatalok utaznak a vonaton, akik az út során megvalósítható ötleteikkel 

felkeltik a nyilvánosság figyelmét.  
 

Tudni szeretnénk: Mi mozgatja az európai embereket? Milyen Európa-politikai témában keressük a 

lakossággal a kapcsolatot az Európavonat 2006 állomásain? Adott ötlet mely formában valósítható 

meg egy, vagy akár több állomáson? 
 

A résztvevı fiatalok mellett megközelítıen 50, a politika, gazdaság, média és kultúra területérıl 

ismert személyiség gazdagítja együttmőködésével és tapasztalataival a vonaton folyó munkát. 
 

A vonatút (2006. április 24. – május 1.) 
 

Mialatt a vonat hét közép- és kelet-európai országon át zakatol, a szalonkocsiban országspecifikus 

témákról zajlik beszélgetés fiatalok, újságírók valamint helyi és európai szintő politikusok közt. 

Ceské Budejovice, Maribor, Pécs, Košice, Krakow, Zgorzelec/Görlitz és Berlin pályaudvarain megállva 

1-1 napos Európafesztiválok kerülnek megrendezésre. 
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Európa nem közhely! 

Európa köztér! 

 

Európafesztivál 

Pécs 2010 jegyében 

 
Pécs, Indóház tér 

2006. 04. 26. 

 

 

Mikor április 26-án délután begördül Pécs állomására az Európavonat, hogy megismerje városunk–

országunk reményeit, elvárásait, félelmeit az Unióval kapcsolatban, terveink szerint az Indóház téren 

már színes forgatag fogadja a nemzetközi utasokat.  

Mottónk szellemében a Vasútállomás elıtti teret választottuk a fesztivál színhelyéül, ahova 

utcaszínház, kézmőves vásár, zsonglırök, dobosok, zenekarok, fényinstalláció és különféle kínálatú 

büfék és helyi vonatkozású kiállítások csalogatják az érdeklıdıket.  

Célunk egyrészt a pécsi és magyarországi jellegzetességek bemutatása a vonat utasainak, másrészt 

a többi érintett ország kultúrájának megismertetése a pécsiekkel.  

A program összeállításával valamennyi korosztályt meg szeretnénk szólítani, az óvodásoktól az 

idısebbekig (gyereksarok felfújható játszóvárral, kreatív kuckóval, aszfaltrajzversennyel, koncertek, 

tánc, elıadások, kiállítások, beszélgetések stb.). A fesztivál egész ideje alatt a TettHely Ifjúsági, 

Információs és Tanácsadó Központ hálózatának jóvoltából egy ifjúsági sátor áll a téren, sok érdekes 

programmal, beszélgetésekkel, ahol a fiataloknak nem csak szemlélıdre, hanem aktív részvételre is 

lehetıségük nyílik. 
 

 

PROGRAMTERVEZET: 
 

2006. 04. 18 – 25. Középiskolások Európa-vetélkedıje  

o informáló vetélkedı Európáról, az EU-ról 
 

2006. 04. 26. EURÓPAFESZTIVÁL –Indóház tér 

14.00 – Gyereksarok – programok kicsiknek 

o kézmőves foglalkozások (ujjbábkészítés, szalvétatechnika, origami) 

o aszfaltrajzverseny 

o arcfestés 

o trambulin 

o lufihajtogatás 

17.00 – „Európavonat 2006” érkezése 25 projekttel (ld. projektlista) 

o Bordalnokok köszöntıje 
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� NAGYSZÍNPAD 

14.00 – 16.30 - Mutasd magad! 

16.30 – Hans Sachs: „Ördögöt idéz a diák” - a Pécsi Alkalmi Színház vásári komédiája 

17.30 - „Európai vasút” a magyar irodalomban (felolvasás) 

18.30 – Koncertek: Sound Expansion (multinacionális),  Arcana (magyar), Fulltone Point  

   (szerb)  

23.00 – Party a Dante Caféban 

 

� IFJÚSÁGI-SÁTOR  

 18.00 – Pódiumbeszélgetés (Európavonat projekt Törökország csatlakozásával kapcsolatban) 

   

o InfoPont csevegı-sarok 

o Csellengı program 

o TettHely életképek 

o Graffiti 

o Filmvetítések 

o Tanácsadás 

o Uniós kiadványok 

o EU játékok nem csak gyerekeknek (EU sakk, EU darts, EU totó, EU lottó) 

o „Európa-piac” – játékeuró-beváltóhely 

 

� A Munkaügyi Központ terminálja EU-s állásajánlatokkal 

� Az Európai Információs Pont Pécs standja és EU-társasjátéka 

� „Zengıi (H)Arcok” – fotóprojekció a Vasútállomás Kultúrvárótermében 

� Koncertek között fényinstalláció (3×15 perc) 

� „Vagoninstalláció” 

� Kézmőves és gasztronómiai standok hungarikumokkal, 

 pécsi különlegességekkel 

� Zsonglırök  

� Hennafestés 

� Táncház 

� Dobosok 

� RETEXTIL - térinstalláció 

� + a vonattal érkezı 25 projekt 

 

� Pécs 2010 Infóstand a Széchenyi téren  
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� DANTE CAFÉ  

· PTE Mővészeti Karának kiállításai  

· 19.00 – Magyar írók „Eurovízió”-i (kortárs mővészeink felolvasóestje és azt 

követıen beszélgetés) 

· 21.00 – Jazzkoncert (Six for you) 

· 23.00 – Party  

 

Záróünnepség (2006. május 1., Berlin) 

 

A vonattal hazánkba érkezı 25 projekt segítségével végzett rendhagyó közvélemény-kutatás 

eredményeként a résztvevık határozatot dolgoznak ki a két évvel ezelıtti csatlakozás óta felmerülı 

nehézségekrıl és lehetıségekrıl, melyet a berlini megérkezést követı konferencián adnak át az 

európai döntéshozóknak. 

 

 

Együttmőködı partnereink Magyarországon: 

 

• Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 

• Pécs 2010 Menedzsment Központ 

• Közelítés Mővészeti Egyesület és Galéria 

• Baranya Ifjúságáért Kht.  

• Pécsi Közlekedési Zrt. 

• Magyar Államvasutak Zrt. 

• Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelı Zrt. 

• Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 

• Pécsi Tudományegyetem Felnıttképzési és Emberi Erıforrás Fejlesztési Kar 

• Pécsi Tudományegyetem Mővészeti Kar 

• Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda  

• Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság 

• Mobilitás Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Iroda  

• Lenau Egyesület Pécs 

• Európai Információs Pont Pécs 

• Főzfıi Papíripari Rt. 

 

További partnerek jelentkezését várjuk! 

 

A projekt védnökei Magyarországon: 

 

• Dr. Baráth Etele, Európai Ügyekért Felelıs Tárca Nélküli Miniszter 

• Dr. Toller László, Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere 
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Információ: 

 

7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/B A/1 

Tel/Fax: 72/501-500/2038 

pecs@europazug.de 

 

www.mitost.de 

www.europazug.de 

 

Árva Dóra 

fıszervezı 

Tel: 70/221-3633 

E-mail: arva.dora@europazug.de 

 

Hetesi Anikó 

fıszervezı 

Tel: 70/531-5862 

E-mail: aniko.hetesi@europazug.de 


