Emlékeztető
a Határon Túli Magyarokért Közhasznú Egyesület (8693 Kisberény, Petőfi Sándor utca
20.) 2076915585 számon nyilvántartott pályázatának keretében megvalósított Határon Túli
Piknik elnevezésű rendezvényről.
Kedvezményezett: Határon Túli Magyarokért Közhasznú Egyesület (8693 Kisberény,
Petőfi Sándor utca 20.)
Támogatási határozat iratazonosítója: 1223880981
MVH regisztrációs szám: 1004794350
Program elnevezése: Határon Túli Piknik
A megvalósítás helyszíne: Kisberény, focipálya
A megvalósítás időpontja: 2011. július 10.

Egyesületünk helyi aktivistái és más társ civil szervezetek segítségével szervezett kötetlen
pikniken vettünk részt 2010. július 10-én, Kisberényben, egyesületünk székhelyén, annak
focipályáján.
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megrendezésre került, utolsó alkalommal a kárpátaljai Visken. Idén Magyarországon
terveztük a rendezvény megtartását jelen pályázat keretein belül.
A Határon Túli Magyarok Közhasznú Egyesület kiemelt feladatának tartja a határon túli
magyarsággal való együttműködést, a határon túli magyar közösségek támogatását, nyelvi és
kulturális hagyományaik, önazonosságuk megőrzését, valamint gazdasági felzárkózásuk,
életminőségük javulását.
Rendezvényünkre több civil szervezeteket is meghívtunk, akikkel több projektben működünk
együtt, és további tapasztalatokat cserélhetünk. Célunk a közös gondolkodás erősítése és
közös

jövőbeli

célok
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felértékelődik azoknak a közösségi kezdeményezéseknek a szerepe, amelyek segítik
megteremteni a társadalmi szolidaritáson keresztül azt a kulturális és szociális hidat, amellyel
erősíthető a hazai és a környező országokban élő magyarság közötti kapcsolat. Az egyesület
tagjai már régebbről folyamatosan tartják a kapcsolatot a határon túli magyarokkal.
Egyesületünk képviselői, határon túlról, Kárpátaljáról érkezett magyar vendégeink kötetlen
beszélgetésben számoltak be legutóbbi látogatásunk óta eltelt időszak eseményeiről, a
rendezvényre látogatókkal osztották meg életük mindennapjait a határon túlon. Beszámoltak
arról, hogy milyen hatással van térségükre a most megszavazott kettős állampolgárság,

mennyivel könnyíti meg életüket, az Európai Unióba való utazásukat, a kapcsolattartást és
magyarságukat. A rendezvény körülbelül két órát tartott, ahol a vendégeket házi rétessel
láttuk vendégül.
A szervezet tagjai a rendezvényt követően látogatást tettek a Somogyvári Gyermekotthonba,
ahova nem érkeztek üres kézzel.
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Határon Túli Magyarokért Közhasznú Egyesület
elnök

