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Folytatódott az „Európai sokkulturájúság tanítása”
A Nyelvi hírek előző (2014/2 és 2014/3) számai hírt adtak arról, hogy eszperantó irányultságú szervezetek négy
országból – Interkulturális Oktatás Központja (CEM; Lengyelország, Nowy Sącz); Edukado.net (Hollandia,
Hága); a Német Eszperantó Szövetség művelődési és kulturális fiókintézménye (Németország, Herzberg am
Harz); Kultu
rális Eszperantó Szövetség (KEA; Magyarország, Budapest) – részt
vevői az Európai sokkultúrájúság
tanítása Gruntwigprojektnek, me
lyet az Európai Unió finanszíroz, és amelynek fő célja a résztvevő országok
sokirányú kultúrájának (fol
klór, hagyományos szokások, történelem, kultúra stb.) egymásnak történő
bemutatása. A projekt első rendezvényét a lengyelországi Nowi Sącz városban tartották meg 2014. január 18a
és 20a között, a projekt résztvevőinek újabb találkozója Hollandiában volt 2014. május 22e és 25e között az
Edukado.net szervezésében.
A harmadik találkozásra Magyarországon került sor Szilvási László és Szilvásiné Horváth Kata szervezésében.
A találkozó témáját a nagyon szép és gazdag kultúrprogram keretében a szőlőművelés, borkultúra, szüretelési
szokások és a magyarországi folklór képezte. A mintegy 30 fő résztvevő Balatonszárszón volt elszállásolva; ott
tartották meg a szemináriumi előadásokat, és autóbusszal onnan tettek kirándulásokat. Buzsákon megcsodálták
a sajátos hímzéseket, fafaragásokat, néphagyományokat; megnézték a helyi látnivalókat (tájház, kiállítás) és
megkóstolták a helyi ételspecialitásokat. Hévízen megtapasztalták a gyógyvizet, Keszthelyen a Népviseleti
Babamúzeumban

gyönyörködtek

a

gazdag

népviseleti

szokásokban,

Zalakaroson

részt

vettek

szüreti

mulatságon és népitáncbemutatón. Budapesten megnézték a város néhány nevezetességét. Éttermi étkezések
is lehetőséget adtak a magyaros ízek és a magyar borok megismerésére.
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és további eszperantó rendezvények is voltak Magyarországon, miként máshol is

és AMO Kínában is
2014. augusztus 17én volt a nyolcnapos Aktivista Felkészítés (AMO) szeminárium megnyitója Kína Xian
városában. Egy másik nevet is kapott a rendezvény: Keleti Eszperantó Szeminárium. 65 résztvevő volt, Kína
különböző tartományain (Taiwant is idesorolták) kívül más országokból is (Brazília, Japán, Korea, Mongólia,
Nepál).
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