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Az „EU: belül tágasabb” programsorozat az EFOTT fesztiválon, a Velencei-tó partján
folytatódik Székesfehérvár – A július 19-24. Az „EU: belül tágasabb” programsorozat az
EFOTT fesztiválon, a Velencei-tó partján folytatódik Székesfehérvár – A július 19-24. között
harmincadik alkalommal rendezett EFOTT fesztiválon, a Velencei-tó partján folytatódik a
Miniszterelnöki Hivatal „EU: belül tágasabb” rendezvénysorozata, amelynek célja, hogy a
fiatalok és a vidéken élõk tájékozódhassanak az õket személyesen is érintõ uniós témákról, a
Magyarország európai uniós tagsága óta elérhetõ lehetõségekrõl. A gömb alakú EU óriássátor
programsorozatának velencei állomásán az állandó szórakoztató programok mellett a
rendezvényre látogató fiatalokat kiemelten foglalkoztató témák – többek között az uniós
ösztöndíjprogramok és munkavállalási lehetõségek – kerülnek középpontba. Az „EU: belül
tágasabb” rendezvénysorozat célja lehetõvé tenni a személyes találkozást a szakértõk és az
érdeklõdõk között az EU-tagsággal a mindennapi életben bekövetkezõ változásokról, így
például a külföldi továbbtanulási és munkavállalási lehetõségekrõl, az EU-n belüli utazási és
letelepedési feltételekrõl, a tagországokban igénybe vehetõ orvosi és szociális ellátásról, vagy a
mezõgazdaságban dolgozók számára elérhetõ pályázatokról és támogatásokról – hangzott el a
hétfõn, a megyeházán tartott sajtótájékoztatón. A programsorozat keretében az EFOTT
fesztivál teljes idõtartama alatt, kedd déltõl szombat estig látogatható a program központi
elemét jelentõ 100 m2-es, látványos gömbsátor, ahol hozzáértõ önkéntesek – egyetemisták –
kalauzolják a betérõket. A sátorban ott lesz a 2004. május 1-jén bemutatott és azóta megújult
EURéka, a beszélõ robot, „aki” kék hajú hölgy képében, szóban válaszol az uniós kérdésekre.
Különösen a fiatalokat vonzza az uniós játékprogramokkal felszerelt, internetes Unio-Net. A
gömbsátrat 12 csillag alakú asztal veszi körül, ahol a rendezvény partnerszervezetei – EUvonal,
Europe Direct, Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, Team Europe, SOLVIT központ,
MTRFH – EU Pályázati Információs Központ, EURES központ, Mobilitás, Tempus
Közalapítvány, Nemzeti Europass Központ, Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal –
személyes tanácsokkal látják el az érdeklõdõket. Az EU-totón és EU-lottón megszerzett
játékeurókat az ún. Európa-piacon lehet majd levásárolni. Az európai sokszínûség és nemzeti
értékek bemutatására európai filmeket tekinthetnek meg ingyenesen a sátor látogatói. Az
ingyenes EUvonalat (06-80-38-2004) a rendezvény teljes idõtartama alatt mobiltelefonról
hívhatják az érdeklõdõk. A szervezõk arra törekednek, hogy minél közérthetõbb nyelven, és
közvetlenül is használható információkkal segítsék a rendezvényre látogatók unión belüli
boldogulását. A program népszerûsítését a Heaven Street Seven együttes is vállalta, így július
20-án a zenészek is látogatói lesznek az EU-gömbsátor rendezvényeinek. Sõt, a szerencsések
személyesen a közkedvelt zenészcsapat tagjaitól vehetik át az EU-totón és más uniós
játékokban nyert ajándékaikat. A programsorozatot az tette lehetõvé, hogy a szervezõk sikeres
pályázattal uniós támogatást nyertek az Európai Bizottság „Enlargement 2004” címû programja
keretében. A projekt átfogó megvalósítását és koordinációját a Miniszterelnöki Hivatal EU
Kommunikációs Fõosztálya végzi, az EU-tájékoztatásban részt vevõ fiatalok képzését és az
uniós tartalomszolgáltatást a Pillar Alapítvány, a fiatalokat elérõ kommunikációs tevékenységet
pedig a FISZ biztosítja. A programsorozat 467 ezer euróból valósul meg, melynek közel fele,
218 ezer euró uniós támogatásból származik, a fennmaradó összeget pedig a MeH, a Pillar
Alapítvány és a FISZ által vállalt önrész jelenti. A rendezvénysorozat helyszíneirõl és
programjairól a www.eu-belultagasabb.hu címû honlapon lehet tájékozódni.
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