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Új Európai projekt
’’ Ízek a Dunán, kenyér, bor gyógynövények – csatlakozz hozzánk!’’
Mindenkit örömmel látunk!
A ’’Kivánt Duna’’ projekt amely nemrég elnyert két Európai díjat, a ’’Duna-Hállozat’’ Ulm
keretében belül 2015 szeptemberében a partnerekkel együt meginditott egy új projektet.
’’Ízek a Dunán, kenyér, bor gyógynövények’’ felkéri a civil szervezetek, iskolák, egyedülálló
személyek és csoportok részvétét Németországban és az összes többi Duna-menti
országba. Mostantól kezdve, minden érdekelt csoport, intézmény vagy személy fel van
kérve arra, hogy ötletekel gazdagitja a projekt tevékenységét.
Kenyér, bor és gyógynövények
Transznacionális tevékenység kidolgozása a kenyér, bor és a gyógynövények cimmel, mint
hagyományos élelmiszerek és élvezeti cikkek, felhasználható egyaránt minden Duna menti
országba. Különbözö tevékenységi lehetőségek vannak adatva, melyek nemcsak az emlitett
termékek használatáról ad felvilágositást országonként, hanem annak sociális és kulturális
körülményeiről is. Egyéni emlékek és élmények, valamint szakmai tapasztalatok töltik fel a
témát, azon felül kreativ tervezés és kenyér sütés, valamint meg lehet vitatni az élelmiszer
osztását is.
Több mint élelmiszer
Például az ősrégi rituális szokás jelentősége, kenyérrel és sóval üdvözölni az új családi ház
látogatóját? Ilyen és hasonló rituális szokások gyakorlása más országokba! A kenyér a bor
és a gyógynövények, több mint élelmiszerek: zálogai a kulturális közöségnek, a
megkükönböztetésnek, tanui mindennapjainknak, valamint előidézői a történelem folyamán
kiépitett tapasztalatoknak és emlékeknek. A törödés és a szeretet szimboluma, de
ugyszintén az erőszak és a hatalom eszköze, különössen a nincstelenség és háboruk
idején, idönként az élelmiszer a globális kapitalizmus spekuláció tárgya.
A projektum minden generációt, etnikai csoportot, társadalmi és művelödési szintet
egybevon
Mint ahogy a fentiekből következtetni lehet, az emlitet Duna-projekt ösztönzi az embereket,
hogy részt vegyen a projektba, függetlenül a generációtól, etnikai csoportottol, szociális és
művelödési szinttöl. Azon felül hogy fokozza a kölcsönös megismerést országonként nagyon
betekintést ad az álltalános hagyományokról és értékekről. A résztvevők alkalmat kapnak
arra hogy megismerkedjenek egymással országon belül, illetve határon túl. Emellett alkalmat
kapnak arra hogy eggyüttes erővel valamit létrehozzanak és kitöltsék az Európai identitást.
.
A projekt célja az érintettek bevonása. Mindenkit szivessen látunk és felkérünk hogy találja
meg a maga helyét és érdekkörét. Kifejezetten felkérjük korlátozott testi lehetőségel

rendelkező, valamint angol tudás nélküli személyek részvétét, például kreativ vagy
kézművészeti tevékenységbe.
Közös tevékenységek és a Duna Fesztivál 2016
A projekt elvei a folyamatok és a termékek, ezt tartják aktivan a résztvevők. A ’’DunaHállozat Európáért’’ (DANET), javaslatokat és ötleteket keres a megvalósitáshoz. A projekt
első csúcspontja a Nemzetközi Duna Fesztivál Ulm / Neu-Ulm 2016 megszervezése lessz.
A projekt rengeteg lehetőséget nyújt, ezért minden résztvevő aktív lehet városában vagy
környékén. Minden tevékenységet meg lehet osztani és bemutatni a többi résztvevővel az
online hálózat által úgy, hogy a véleménycsere lehető legyen. Hasonló fesztivál a "Kivánt
Duna’’ megszervezése lessz, mely tökéletes keretet ad a résztvevőknek a találkozásra,
véleménycserére és beszélgetésre.
Kutatás, mesemondás, filmezés, parkosítás: Csinálj amit akarsz.
’’Ízek a Dunán’’ projekt középpontjában a tanulás és a csapatmunka van. Mindenki
lehetőséget kap a kutatára, véleménycserére, vagy egyszerűen beszélgetésre a
szakemberekkel. A projekt honlapján a részvetők fel vannak kérve hogy osszák meg
egymással véleményüket, alapot biztosit az anyagok és dokumentumok cseréire, valamint a
tevékenység támogatására. Mindenki hozzájárulhat a projekthez a saját nyelvén a szöveg
angolra lessz leforditva, de a fotó és a videó is felhasználható.
Ezen felül, vannak kreativ lehetőségek is, például kenyérsütés több személyt összevonva,
receptek cseréje, gyógynövények gyűjtése és felhasználása és még sok más. Mivel számos
lehetőség kinálkozik, dokumentálni lehet fotókkal és videóval, közös nyelv hiányában a fotó
legyen a kapocs és követhető legyen a Duna mentén.
Ötleteket és résztvevőket kerresünk
A projekt jelen pillanatba előkészitő szakaszban van. A téma ’’Kenyér, bor és
gyógynövények’’ alcsoportra rétegezödik. A Nemzetközi Duna Fesztiválig a projekt
középpontjában a kenyér lesz. A másik két téma se lessz figyelmen kivül hagyva, mivel a
Nemzetközi Duna Fesztivállal a projekt nem fejezödik be.
A projekt ösztönzi az emberek részvétét, bekapcsol minden generációt, etnikai csoportot,
szociális és művelődési szintet. Különössen figyelmet szentel iskolák és intézmények,
valamint az oktatás, kultúra, szociális és környezetvédelmi területi partnerek részvétére.
Szivessen látott érdekcsoportok, idősek, civil és egyébb szervezetek a Duna folyamán.
Ötletek és javaslatok nincsennek korlátozva!

Számos ember egyedi szimbolumot alkot és összegezve a Duna Régiót mint a
barátság székhelyét
A projekt csak akkor sikeres, hogyha többen részt vesznek. Összességében a csapatmunka
közös identitást jelent és egy békés Duna Régiót, ’’Európa háza’’ ként nyilvánul meg. ’’Ízek a
Dunán’’ a kenyér nem csupán kenyér, a megosztás, a barátság és a békés jövő
szimboluma.
Európa többi régióiból is szivessen látott a részvét!
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