A folklór által élünk
/4 nemzet előadásában/
Péntek 2016/07/01 /14:00-21:00/
• A partner önkormányzatokból érkező vendégek üdvözlése, a
rendezvény ünnepélyes megnyitója
• A partnerek képviselőinek kerekasztal-megbeszélése
• A helyi Nefelejcs énekkar fellépése
• Kirándulás a faluban - történelmi és kulturális emlékek, a
környék turisztikai látnivalóinak megtekintése
• Sporttevékenységek
• Műhelymunka
• Színházi előadás

Szombat 2016/07/02 /9:00-21:00/
Az egész nap folyamán a gyermekeket kreatív, szórakoztató
program várja a logikus gondolkodás, EU-s témák jegyében
• Üdvözöljük az EU világában
• Az EU-val kapcsolatos ismeretterjesztés európai intézmények dolgozóinak előadásában, promóciós anyagok, prospektusok
• Az EU történelmével és sokszínűségével kapcsolatos tudatosság fejlesztése (workshop)
• Táncos bemutató Temerin partner önkormányzat
előadásában
• Felzárkóztatás, fejlesztési együttműködés (az egyes tagállamok polgárainak részvétele a kevésbé fejlett országoknak
nyújtott segítség során)
• Külföldről, harmadik világbeli országokból visszatért önkéntesek meghívója (vita)
• Folklór csoportok fellépése (Kakasd partnerönkormányzat
bemutatója)
• Utcabál

Vasárnap 2016/07/03 /08:00 -23:00/
Üdvözöljük az EU és a kultúrák világában
• Szentmise, helyi egyháztörténész előadása a templom
történetéről
• Beszélgetés: a partnerönkormányzatok EU-val kapcsolatos
látásmódja (vita arról, hogy mi történik az EU-ban, kérdések
megvitatása, aktívabb polgári részvétel az EU-ban)
• Sportversenyek mindenki számára, kortól, nemzetiségtől

függetlenül
• Európai állampolgárság mindennapjainkban (betekintés
az európai állampolgárság előnyeinek világába, szakértői
előadás formájában)
• Tanulj velünk - mit tudsz, mi az amit nem tudsz és mit kéne
tudnod az EU-ról – program a legkisebbek számára
• Gasztronómiai verseny –gulyásfőzés a partnerönkormányzatok csapatainak részvételével
• A partnerönkormányzatok népi táncegyütteseinek bemutatója

Hétfő 2016/07/04 /8:00-21:00/
Üdvözöljük a hagyományos mesterségek vásárában
• Karád és Gyimesfelsőlok (Lunca de Sus ) partner önkormányzatok bemutatója
• A folklór és a népi hagyományok gazdagsága (a partnerönkormányzatok népművészeti csoportjainak előadása)
• Kézművesek népi iparművészeti bemutatója
• Népművészeti és kézi készítésű termékek bemutatója – saját termék elkészítésének lehetősége
• Hagyományos ételek kóstolóval egybekötött bemutatója
• Utcabál - a partner önkormányzatok folklór-együtteseinek
előadása kíséretében

Kedd - 2016/07/05 /8:00-19:00/
Üdvözöljük a nonprofit szervezetek, egyesületek és klubok világában
A nap folyamán bemutatásra kerülnek az egyes partnerönkormányzatok nonprofit szervezetei
• Versenyek a különböző partner önkormányzati társulások
részvételével
• Beszélgetés az EU aktuális eseményeivel kapcsolatban
• ,, Szeretnél önkéntes lenni? “
• Ifjúsági vitafórum a közügyekben való aktívabb részvételről
az egyes partner önkormányzatok bevonásával
• Segítsünk mosolyogva (tevékenység a gyermekek és fiatalok
számára: játsszunk „önkéntest”)
• Kikapcsolódás: látogatás a helyi termálfürdőben
• Közös partnerségi megállapodás aláírása - a partnerek
közötti szorosabb együttműködés bizonyítékául
• A rendezvény zárása

Deáki - 2016/07/01-től 2016/07/05-ig
Ez a projekt az Európai Bizottság anyagi támogatásával jött létre

