
Szerencsehozó Négylevelü Lóhere Projekt

Egy projekt Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Magyarország és Szlovénia különböző 
városainak es régióinak polgáraiért. Támogatja az Europai Unió

2010. szeptember – 2011. november



A Lisszaboni szerződés létrejötte után gyorsan 
fejlődött az Európai Unió bővítése. Várható volt, 
hogy következő jelöltként Horvátország belép 

az unióba.

A bővítési listán nyugat-balkáni országok és Törökors-
zág szerepel, melyek közül néhányan belépési státuss-
zal rendelkeznek és néhányan potenciális jelöltek. Az 
Europai Bizottság legfrissebb jelentése (2009 október) 
rámutat arra, hogy ezen országokban részben még 
nem teljesültek a csatlakozáshoz szükséges feltételek. 
Mindenek előtt az önkéntes támogatásokra hívja fel a 
figyelmet, amely csak úgy mint a jelölt, potenciálisan 
jelölt és a már csatlakozott EU-tagországokban gondot 
jelent.

A Szerencsehozó Négylevelű Lóhere projekt 
meggyőződése, hogy az EU bővítést nem felülről, ha-
nem lentről kell támogatni, alapot kell neki biztosítani. 
Ez azt jelenti, hogy a polgároknak és képviselőiknek 
helyi és regionális felületen értéktöbbletként kell a 
bővítéshez hozzájárulniuk.

Ezzel a céllal jött létre egy intenzívebb beszélgetés a 
polgárok, véleményalkotók, újságírók, nem állami va-
lamint politikai szervezetek, illetve regionális, valamint 
helyi képviselők között. A Négylevelű Lóhere projekt a 
regionális és helyi bővítésre fekteti a hangsúlyt a 3 EU-

tagállam, egy jelölt tagállam és egy potenciális tagállam 
esetében (Bosznia-Hercegovina). 

A Lóhere – Ausztria, Magyarország, Szlovénia – kibővítve 
Horvátországgal egy szerencsés négylevelű lóheréhez 
vezet a fejlődő Európai Unió jegyében. Európa határ-
menti országainak mindenekelőtt össze kell forrnia, ez-
zel biztosítva az európai jólétet és fejlődést. 

Mindezekből kiindulva hidat szeretnénk nyitni egy sé-
rülékeny helyzetben lévő kis régióhoz is. Minekutána 
regionális lóherénk egyik levele a szlovén-horvát határ 
vitás kérdéseit is magában foglalja, bízunk benne, hogy 
hozzájárulhatunk ennek a konfliktusnak a megoldásához 
is. Tolerancia, megértés, és kölcsönös tisztelet, ezek azok 
az értékek, amelyek minden szinten fontosak Európa 
egyedüli békeprojektjének a továbbépítésében.
 
A Projekt 2010. szeptember 1-jén indul és 2011. novem-
ber 30-ig tart, 15 hónapon keresztül az Európai Bizottság 
támogatásával. 

Résztvevői a projektnek a  3 EU-tagország régiói (Ausz-
tria, Magyarország, Szlovénia), ebből két országban 
már bevezették az eurót (Ausztria és Szlovénia), mind-
hárman a Schengeni Egyezmény tagjai. Négy régió egy 
jelölt tagállamból (Horvátország) és Brčko városa, mint 
potenciálisan jelölt országból (Bosznia-Hercegovina).

Bevezetés a  „Lucky Four Leaf Clover“  projekthez
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Projektterület ÖssznéPesség
 
Ausztria 
Oberwart   53.500
Güssing   26.500 
Jennersdorf   17.500
 
Magyarország 
Komitat Vas 267.000
Komitat Zala 298.000
 
szlovénia 
Pomurska 120.000
Podravska 320.000
 
Horvátország 
Međimurje 118.000
Varaždin 185.000
Krapina – Zagorje 142.000
Koprivnica – Križevci 124.500 
 
Bosznia-Hercegovina 
Brčko District 80.000

Polgárok összesen 1.752.000 

A projektet Négylevelű Lóherének hívják. Egy normális 
lóherének 3 levele van, és kivételes esetben, ha 4 le-
vele van, akkor szerencsét hoz! Tehát  a négylevelű 

lóhere a szerencse szimbóluma. Ebben az összefüggésben 
a projektünk Horvátország Unióhoz való csatlakozásával 
szerencsésnek mondható, szerencse Európának és a vele 
határos tagországoknak, Ausztriának, Magyarországnak 
és Szlovéniának. A projektben vállalt feladatunk abban áll, 
hogy erre a szerencsés helyzetre felhívjuk a figyelmet. A 
lóhere szára pedig, mint egy híd vezet Bosznia-Hercego-
vinába. Egy nyugat-balkáni ország egy speciális helyzettel, 
aminek fontos jelentősége van az európai békét illetően, 
ráadásul a csatlakozás küszöbén áll.

A projekt fontos része a PRINCE EU-27 Programm:

a) A régiók és városok polgárainak kölcsönös megismerése 
az említett négy ország területén.

b) Regionális és helyi szintű vélemények és tapasztalatok 
megvitatása a három EU-tagországban (Ausztria 1995-
ben, Magyarország és Szlovénia 2004-ben lépett be az 
EU-ba).

c) Teret adni a várományos és lehetséges várományos 
Horvátország és Bosznia-Hercegovina EU-csatlakozás-
sal kapcsolatos várakozásainak és félelmeinek kifejezé-
sére.

d) A három tagország régióinak és polgárainak aggodal-
mai és elvárásai a csatlakozás előtt álló két országgal, 
Horvátországgal és Bosznia-Hercegovinával szemben. Projektlogó Szerencsehozó 

Négylevelű Lóhere
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A rendezvénysorozat az alábbi eseményeket 
foglalja magában:

1. Hat Regionális Európa Kávéház (Café d‘Europe 
Regional) „Európa érzelmi és kultúrális 
sokszínűsége“ 

2. Iskolaprojekt: „Az én hazám – A te hazád“
3. Európa Nap, 2011. május 9.: „Regionális önazo-

nosság az egységes Európában“
4. Utazó kiállítás elkészítése: „Regionális kultúra = 

Európai kultúra“ a projektben részt vevő régi-
ókból érkező festményekből

5. Két szakértői konferencia: „Tapasztalatok az Eu-
rópai Unióban“ és „Várakozások az Európai Uni-
óval szemben“,

6. Ökomenikus Európai Béke Zarándoklat

Az érintett régiók és közösségek polgárainak in-
tenzív bevonásához és a tervezett projektelemek 
végrehajtásához prioritásokat határoztunk meg.
A Projektterületen összesen 1.752.000 ember él .

A konferencia nyelve boszniai, német, horvát, sz-
lovén és magyar. Minden rendezvényen képvisel-
teti magát minden, a projektben érintett terület 
és régió.

A projekt eseményei

A projekt ideje alatt az Európai Régiók Intézete 
(IRE) gyakornoki helyeket ajánl fel a salzburgi iro-
dában fiataloknak Szlovéniából, Magyarországról, 
Bosznia-Hercegovinából, Horvátországból és 
Ausztriából. 

Az IRE létrehozott egy saját honlapot www.lucky-
four-leaf-clover.eu angol nyelven, ezzel elősegítve 
a résztvevők között a kommunikációt.  Ezen a 
honlapon minden Projektrégió részletesen bemu-
tatásra kerül, valamint minden sajtóhírt, és ren-

dezvényt is feltüntetünk. 

Az IRE munkálkodik azon, hogy az emberek gon-
dolataiban is feloldja a határokat. Ehhez sok tür-
elemre és időre van szükség, de a projekt végére 
reméljük sikerül szomszédainkat megérteni és az 
egységes Európa gondolatát magunkénak tudni. 
Európát alulról kell felépítenünk és az egyes pol-
gárokat a középpontba állítanunk!

Speziális publikációk készülnek majd, melyeket 

www

4 Szerencsehozó Négylevelü Lóhere Projekt



a projektrégiók saját nyelvükön jelentethetnek meg. Az IRE együttműködik a 
helyi és regionális médiával. A projekt hivatalos nyelve angol, a szakkonfe-
renciáinkon természetesen tolmácsok lesznek a segítségünkre boszniai, hor-
vát, német, magyar és osztrák nyelven.

Az IRE egy olyan Európa ötletét támogatja, amely erős régiókra és városo-
kra épül. Intézetünk szorosan együttmüködik az egyes polgárokkal. Mi min-
dannyian egy szabad, nyitott Európában élünk. Az európai út segít nekünk 
abban, hogy a nyugat-balkáni országok jövőjét kialakítsuk, és egyre szoro-
sabban az EU-val összekapcsoljuk.Az intézet minden rendezvénye szabadon 
látogatható, mindenki aki érdeklődik, ingyenesen részt vehet rajtuk. Az IRE 
igyekszik érdeklődő támogatókat szerezni a projekthez, ezzel is támogatva 

az egyes programokat!

A projekt földrajzi területe Ausztria, Magyarország, Szlovénia, Horvátország 
között minden EU-s határmenti régió szimbóluma. Különösképp fontos eb-
ben az összefüggésben a történelmi háttér. 

A Szerencsehozó Négylevelű Lóhere elnevezésű projekt által az IRE az Eu-
rópai Unió irányelveit kívánja támogatni. Az aktuális EU-bővítésről szóló in-
formációk szélesebb kör elé tárása és nyilvánosságra hozatal az egyik célja 
a „Szerencsehozó Négylevelű Lóhere” projektnek. Valamennyi tevékenység 
valós értéken történő értékelése, megfelelő könyvvezetés, és kontroll járul 
hozzá akciónk sikerének biztosításához.

www
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1) Hat Regionális Európa Kávéház 
(Café d‘Europe Regional) 

„Európa érzelmi és kultúrális sokszínüsége»

Az EurópA-bEszélgEtésEk trAdicionális 
kávéházAkbAn kErülnEk mEgrEndEzésrE 
A Alábbi városokbAn:
   
mAgyArország (zAlAEgErszEg) 2010 10. 22.
AusztriA (JEnnErsdorf) 2010 12. 03.
boszniA-hErcEgovinA (brčko) 2011 03. 18.
szlovéniA (mAribor) 2011.04. 15
horvátország (križEvci) 2011.11. 28
horvátország (krApinA) 2011.11. 29      

A Regionális Európa Kávéházak olyan események, amelyeknek kávéházak adnak otthont, amelyek 
légkörükkel lehetőséget teremtenek a kikapcsolódásra, a kultúráról való beszélgetésre, az európai 
identitás gondolatának kifejtésére, megvitatására.Az európai országoknak maguknak kell az eu-
rópai identitásukat felfedezni - de ez csak akkor lehetséges, ha egy érzelmi kötődés kialakul az 
emberekben az Európai Unió iránt. 

Az ideális találkozó ehhez, egy kávézó, a Regionális Europa Café, hogy az emberek kultúrális 
sokszínűségét kifejezzük.
Ez a kávézás egy példája a regionális és helyi kultúrának, és egy szimbólum is a mi közös európai 
földünknek.

Jennersdorf    

Brčko     

ZalaegerszegKriževci

Maribor Krapina
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A kávézás elemei:
 
w  Egy nyitott beszélgetés a lakossággal, mindene-

kelött fiatal emberekkel a regiókból
w  Regionális és helyi újságok
w  Irodalom és Kultúra
w  Egy helyi művész vagy zenész közreműködése
w  Kávé, csak úgy, mint helyi, regionális és európai 

desszertek, sütemények.

Vendégek:

w Politikusok minden Projektrégóból
w Képviseletek, valamint az Európai Bizottság Delegá-

ciója az 5 országban 
w Polgárok, különösképp tanulók, egyetemisták és fia-

tal emberek
w Érdekképviseletek, gazdasági szervezetek képviselt-

jei
w Nem állami szervezetek és nemzetközi alapítványok 

helyi képviseletei

beszélgetnek az Európai Unió előnyeiről, a belépés 
kihívásairól.

Rendezvény helyszíne:

Tipikus kávéház egy kellemes légkörrel.
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2)  Projektelem diákoknak: „Az én hazám – A te hazád“

Az európai integráció lényeges alapja egymás megértése és a 
különböző országok megismerése. Ennek a tudásbázisnak a ki-
alakítását és az egymás iránti nyitottságra való nevelést már az is-
kolában el kell kezdeni. Más kultúra, más gondolkodás, földrajzi, 
gazdasági és politikai kapcsolatok megismertetése a cél. Ezért a pro-
jekt gyerekekkel és fiatalokkal is foglakozik ezen iskolaprogram kere-
tében. A saját otthon bemutatása, anyanyelven és főként a fiatalok 
nyelvét használva segíthet az egymás otthona iránti érdeklődés fel-
keltésében Ebből az okból jött létre egy fiatalokra vonatkozó kom-
munikációs program az 5 érintett országban, ami a„Community grant 
programme“-nak felel meg.

Részletes leírás:

A részt vevő valamennyi régió és város kiválaszt egy középiskolát, 
amelyben a 14-18 éves diákok írnak majd egy esszét arról, hogy ők ho-
gyan ismertetnék meg hazájukat más országok fiataljaival. A dolgoza-
tot szövegszerkesztővel kell elkészíteni (Word, Times New Roman, 12), 
maximális hossza 3-5 oldal lehet. Tartalmában nem tényekre és ada-
tokra fókuszáljon, hanem tükrözze a fiatalok véleményét hazájukról, 
honfitársaikról, kultúrájukról, erősségeikről és gyengeségeikről.
 
150 fiataltól, minden országból 30 dolgozatot várunk angol nyelven, 
melyeket a programban résztvevő iskoláknak továbbküldünk. Ezt 
követően a bizottság képviselői kiválasztják országonként az 5 leg-
jobbat, így összesen 25 dolgozat kerül a legjobbak közé, melyeket 
egy kiadványban kívánunk megjelentetni, mind az öt nyelven és an-
golul.

ütemterv:

2010. október: A projektors-
zágok kiválasztják az iskolá-
kat. 

2010. november: A kiválasztott 
iskolákban tanórák kereté-
ben elkezdődik a projekt.

2010. decembertől 2011. már-
ciusig: A dolgozat elkészíté-
sének az ideje.

2011. április: A beadott 
munkák lefordítása angolra, 
és továbbítása a többi iskola 
felé.

2011. május/június: A kiválas-
ztott iskolákban tovább fo-
lytatódik a program.

2011. májusban:  A zsűri kiválas-
ztja a legjobb munkát.

2011. november 30.: A díj-
nyertes iskolás valamint a 
kiadvány bemutatása.
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3)  2011. május 9. Európanap: 
 „Regionális önazonosság az egységes Európában“

Ez a nap megpróbálja közelebb hozni az emberekhez az egységes Európát. A rendezvény keretein belül 
meg szeretnénk mutatni a polgároknak, hogy az egységes Európában is fenn lehet tartani a regionális 
identitást, sőt ez kívánatos is. Európa jövője a nemzeti és regionális identitásban van jelen. A Lisszaboni 
szerződés különösképp a tagországok és régiók kultúrális identitását hangsúlyozza.Olyan csoportokat 
látunk vendégül, akik bemutatják tradícionális hagyományaikat, népviseleteiket, 250 résztvevőt várunk 
a rendezvényre.

A lakosság résztvevői egy nagy ünnepi menettel a városon keresztül szeretnék szemléltetni Európa 
kulturális sokszínűségét. Ezen a nyitott rendezvényen tartanak majd ünnepi beszédet az európai unió 
képviselői.

Szentgotthárd (Magyarország)

A városnak mintegy 9.000 lakosa van és a Magyar-Osztrák-Szlovén hármas határon fekszik. A lakosság 
érthető módon őrzi mind a három nemzet hagyományait. Szentgotthárd a szomszédos Szentkereszttel 
(Heiligenkreuz) egy uniós támogtásnak köszönhetően létrehozott egy ipari parkot, mely 3.000 ember-
nek teremtett munkalehetőséget. A határok megnyitása után 1989-ben, de mindenekelőtt Magyaros-
zág belépése után fellendülés tapasztalható a városban. Szentgotthárd fontos része a 3 országon át-
nyúló Raab-Őrség-Goricko Nemzeti Parknak.

A projektrégiók résztvevői privát autókkal, vagy tömegközlekedési eszközökkel, vagy buszokkal érkez-
nek majd a rendezvényre. Az utazás részletetit a résztvevők maguk döntik el. Az ünnepi menet és a 
rendezvény lebonyolításáért a város és a megye közös együttműködésével az
Európai Régiók Intézete a felelős. Az eseményről a regionális tévék, lapok és a média más szereplői is 
közvetítenek. Az esemény fogadással zárul, melyre minden résztvevőt szeretettel várunk. Szentgotthárd
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4)  Utazó kiállítás: „Regionális kultúra - Európai kultúra“

A kiállítást a projektben részt vevő orszá-
gokból, régiókból érkező képek egyedülálló 
gyűjteményeként képzeljük el. Mindenekelőtt 
a regionális művészeten keresztül szeretnénk 
a különböző európai régiókat egymáshoz 
közelebb hozni. Ezen keresztül megismer-
hetjük, hogy a regionális művészek az egyes 
országokban mit gondolnak az európai 
művészetről. 

Minden régió három, általuk kiválasztott 
képzőművésszel képviseltetné magát, így 
összesen 36 festmény kerülne bemutatásra 
valamennyi régióban. A kiállítás galériákban 
és múzeumokban kerülne bemutatásra, min-
den országban 2-2 hónapon át. A kiállítás 
teljes időtartama tehát 10 hónap, tervezett 
időpontja 2011. február 1. –  2011. november 
30.

A Čakovec-i Kastély múzeummal Međimurje régióban 
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5)  Két szakkonferencia :  „Tapasztalatok az Európai Unióban“ és 
 „Várakozások az Európai Unióval szemben“

1. Konferencia:
IRE-Szakkonferencia „Tapasztalataink az Európai Unióban““
Időpont: 2011. februar 11., Güssing (Burgenland/Ausztria)

Résztvevők:  minden projektrégióból delegációk, Európai Parlament tagjai, 
nemzetközi, regionális és helyi poltikai, közéleti személyiségek, érdekképvi-
seletek , nem állami szervezetek képviseletei, cégek, pedagógusok, tanulók, 
értelmiségiek, stb.
Előadók:
Moderátor: újságíró
Európai Bizottság képviselője (regionális politika vezérigazgatója)
Osztrák Gazdasági Minisztérium képviselője 
Burgenland képviselője (Ausztria)
Güssing polgármestere
Vas megye elnöke
Zala megye elnöke
Ptuj város polgármestere 
Szlovén kormányzat képviselője

A szakkonferencia célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a projektben érin-
tett országok régióinak képviselőit, és lehetőséget biztosítson számunkra 
tapasztalatcserére. Mindkét konferencián részt vesz az EU számos szakértője 
(az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Regionális Bizottság tagjai), 
hogy a vendégekkel nyíltan beszélgethessenek, vitatkozhassanak.
Az első konferenciára Ausztriában kerül sor, témái az Európai Unióhoz történő 
csatlakozás pozitív és negatív hatásai lesznek, de emellett a tagországok is 

megoszthatják tapasztalataikat Horvátország és Bosznia-Hercegovina 
küldötteivel.
A második konferencia Varadzin-ban (Horvátország) kerül megrendezés-
re, témája: „Várakozásaink az Európai Unióval szemben“. Ez alkalommal ki-
fejezetten a csatlakozás előtt álló országok várakozásairól, Horvátország 
és Bosznia-Hercegovina Európai Unióba történő belépésének előnyeiről 
és hátrányairól lesz szó.

Güssing
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2. Konferencia: 
IRE-szakkonferencia „Várakozások az Európai Unióval szemben“
Időpont: 2011. juni. 17., Varaždin (Horvátország)

Résztvevők: minden projektrégióból delegációk, Európai Parlament tagjai, 
nemzetközi, regionális és helyi poltikai, közéleti személyiségek, érdekképvi-
seletek , nem állami szervezetek képviseletei, cégek, pedagógusok, tanulók, 
értelmiségiek, stb.

Előadók:
Moderátor : újságíró
Európai Bizottság képviselője (regionális politika vezérigazgatója)
Međimurje Régió elnöke
Varaždin Régió elnöke
Krapina-Zagorje Régió elnöke
Koprivnica-Križevci Régió elnöke
Brčko Város polgármestere
Szlovén Gazdasági Minisztérium képviselője 
Bosznia-Hercegovina  képviselete

Varaždin
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6) Ökumenikus európai 
békezarándoklat

Időpont: 2011. október 9., Maria Bild, Weichselbaum (Ausztria)

Minden felekezet egyházának a vallási sokszínűség miatt nagy feladata van, 
mégpedig egy nagyon erős ökonomikus folyamatot támogatni, amely a lélek 
egymás kölcsönös megértésén, tolerancián és békés együttélésen alapszik. 
Az azért szükséges, hogy  az EU bővítést ne csak a piaci törvények szabá-
lyozzák, hanem a szociális igazságosság is segítsen a szükséges egyensúly 
megtartásában. Ehhez a templomok nagyban hozzájárulnak. Különbőző 
felekezetek templomainak is hangsúlyt kell fektetniük a határon átnyúló 
együttműködésre egymás között, így elősegítve  az európai integrációs fo-
lyamatokat. Felekezetek, nemzetiségek és régiók alkothatnak olyan közössé-
get, amelyek a helyes identitásban, és személyiségfejlődésben segíthetnek.

 
Az egyházaknak nagy felelősségük van abban, hogy az emberi jogok külö-
nösképp a vallási- és lelkiismereti szabadság és a kisebbség védelme Európa 
minden országában jogszerűen és ténylegesen megvalósuljon. Ez minden 
vallási és etnikai okból történő üldözés befejezését jelenti, valamint  az em-
beri menedékjogok figyelembevételét erősíti.

Az esély egy meggyőző békekoncepcióra Európában az ösztönzés erejében 
van, ami a keresztény békebizonyítványnak és a keresztény tapasztalatnak a 
megbocsátásban megfelelnek. Ezek a tapasztalatok segítenek abban, hogy 
a mentális ellentéteket áthidaljuk nyugat és kelet között, hogy értéket kö-
zvetítsünk, hogy a kétoldalú kapcsolatokat tovább ápoljuk, és hogy a nagy 

béke és megbocsátás vízióját életben tartsuk. Az egyháznak nem szabad 
visszavonulnia, ellenkezőleg, nyitnia kell és a nyitott európai beszélgetésben 
részt vennie.

Ezért ebben a projektrészben egy úgynevezett Európai Ökumenikus Béke-
zarándoklatot terveztünk Maria Bild kegytemplománál Burgenlandban 
(Ausztria).Ezen a zarándoklaton minden érintett régóban megtalálható vallá-
si felekezet képvisletetheti magát ( katolikusok, protestánsok, ortodoxok, stb. 
) Minden felekezet egy pappal ünnepelve ezt az ökumenikus istentiszteletet 
szimbolizája a közös európai békét.
A zarándoklat egy nagy ünnepléssel zárul, körülbelül 300 résztvevöt várunk.

Maria Bild
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idöpontok

Szervezői találkozó   Ausztria (Jennersdorf ) 2010. 09. 01.

Regionális Europa Café  Magyarország (Zalaegerszeg) 2010. 10. 22.

Regionális Europa Café   Ausztria (Jennersdorf )  2010. 12. 03.

Szervezői találkozó  Szlovénia (Ptuj) 2011. 01. 19.

IRE szakmai konferencia  Ausztria (Güssing) 2011. 02. 11.

Regionális Europa Café  Bosznia Herzegovina (Brčko) 2011. 03. 18.

Regionális Europa Café  Szlovénia (Maribor) 2011. 04. 15.

Európanap  Magyarország (Szentgotthárd) 2011. 05. 09.

Szervezői találkozó  Magyarország (Körmend) 2011. 05. 27.

IRE szakmai konferencia  Horvátország (Varaždin) 2011. 06. 17.

Szervezői találkozó  Bosznia Herzegovina (Brčko) 2011. 09. 02.

Nemzetközi békezarándoklat Ausztria (Maria Bild/Weichselbaum) 2011. 10. 09. 

Regionális Europa Café  Horvátország (Križevci)  2011. 11. 28.

Regionális Europa Café  Horvátország (Krapina) 2011. 11. 29.

Záró szervezöi találkozó  Horvátország (Međimurje)  2011. 11. 30.
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