
Invitation

DEAR SIR/MADAM!

We invite You

to the event of the project

Europe for 

Citizens-Town Twinning

Number of submission:

606472-CITIZ-1-2018-2-HU-CITIZ-TT

Date: 07/09/June/2019

Locate: Nyírgyulaj



2019.06.07
1. nap:
10:00 – 14:00

Megérkezés, találkozó megnyitása
Ismered-e Nyírgyulajt? – könnyed fa-
lutúra
Az egyes partnerek életét bemutató 
képek, videók vetítése.
Önkéntesek, munkatársak bemutat-
kozása

16:00 – 21:00
Milyen Európát szeretnénk 1? - Gon-
dolatébresztő beszélgetés a  Fehér 
könyv Európa jövőjéről –ismertetése 
Közös vacsorakészítés és esti szórako-
zás: a képviselt országok rövid ismer-
tetése – jellegzetes kultúrelemek fel-
vonultatása (finomságok, jellegzetes 
hangszerek, dallamok, táncok, visele-
tek és szokások)
Segítünk, ha krízishelyzet van – a hol-
land partner bemutatója (Ukrajnában 
és más válságövezetekben)

2019.06.08
2. nap:
07:00 – 11:00

Mozdulj, táncolj, sportolj! – aktív nap-
kezdés többféle testmozgás kínálatával
Európából hoztuk – utcagaléria kiala-
kítása

12:00 – 17:00
Az örökség nyomában – a régió kulturá-
lis örökségének közös felkeresése, több 
útvonalon – érdeklődés szerint:
- Szellemi kincsek: Sóstói Múzeum-
falu, Jósa András Múzeum, Zema (kéz-
zel festett porcelán ékszerek)
- Épített környezet: tirpák népi épí-
tészet, A nagykállói régi zsidó temető 
és TaubEizik Izsák csodarabbi sírhelye
- Természeti elemek: a Kállósemjé-
ni Mohos-tó Természetvédelmi Terület, 
Nagykálló-Harangod, mint jellegzetes 
nyírségi táj

19:00 – 23:00
A múltból a jövőbe – kultúrprogram, 
melyben saját összeállításukkal részt 
vesznek a partnerek és a régióban tevé-
kenykedő, a kulturális örökséget repre-
zentáló együttesek: citerások, Szabolcs 
néptáncegyüttes, egyéb hagyományőr-
ző csoportok.

09:00 – 11:00
Ökumenikus istentisztelet
Milyen Európát szeretnénk 2? – közös 
beszélgetés az Unió jövőjéről
EU AidVolunteers – az EACEA által mű-
ködtetett lehetőség ismertetése

2019.06.09.
3. nap:
13:00 – 14:00

Kulturális örökbefogadás  – az előző 
nap felkeresett kincsek, értékek bemu-
tatása a résztvevők által, és önkéntes 
örökbefogadók keresése. 

14:00 – 16:00
Hagyományőrző kézműves foglalkozá-
sok, népi bemutatók (íjászat, lovaglás, 
hímzések, gyöngyfűzés)

15:00 – 18:00
Délutáni disszeminációs műhely – a 
résztvevők közösen kialakítják az ered-
mények terjesztésének stratégiáját. 
Elérhetőségek cseréje, közös tervek ki-
alakítása
A találkozó nyilvános kiértékelése és el-
búcsúzás.


