EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
Az « Őrizzük meg hagyományainkat » projektet az Európai Unió
finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében
2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 798 állampolgár részvételével, akik közül 49 állampolgár Farád
település (HU), 60 állampolgár Bajna település (HU), 39 állampolgár Otvice város/település (CZ) 650 állampolgár
Bart település (SK) lakosai voltak.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Bart (SK) volt, 2016/07/08 és 2016/07/10 között
Részletes leírás:
2017/07/08-án a program az alábbi volt:
14:00 Futballmérkőzés – Bajna, Bart, Farád, PIGAGRO - futballpálya
15:00 Bábszínház - templom melletti tér
Kísérő programok:
10:00 Ugrálóvár, kézműves foglalkozás – polifunkciós udvar
„Üdvözöljük Önöket a mikrorégióban“ – prezentációk, brossúrák
Helyi termékek kóstolója
Kultúrdélután:
Helyszín: a községi hivatal előtti parkoló területe
18:00 helyi óvodások, és az iskola diákjainak kultúrműsora
Bajna - magyarországi testvértelepülés kultúrcsoportjainak fellépése
csehországi kultúrcsoport fellépése – Chomutov
KINCSŐ néptánccsoport – Zselíz
21:00 JÓVILÁGVAN - koncert
22:00 DJ LUIGI

2017/07/09-én/én a program az alábbi volt
10:00 – 18:00 KURULTÁJ - Magyar-Turán Alapítvány, Bíró András Zsolt - futballpálya
10:00 megnyílik a honfoglalás korát idéző, életmódot bemutató, hagyományos eszközökkel
berendezett nagy jurta
11:00 dudazene, tárogató zene, haditábor népének felvonulása
a honfoglalás kori íj bemutatása, előadás és gyakorlati bemutatás
12:00 táltos dobos program és fújtatós dudazene koncert, töröksíp, hadi zenék
14:00 látványos íjász bemutató
15:00 tradicionális solymász bemutató, kerecsen sólyommal
16:00 lovasíjász és lovasharc bemutató nomád fegyverzettel
17:00 Sólyomfi Nagy Zoltán táltos zenész koncertje
18:00 gyalogos és lovas harcosok közös bemutatója Kísérő rendezvények:
9:00 – 19:00 „Üdvözöljük Önöket az EÚ-ban“ – infosátor
Önkéntesek beszámolója munkájukról, civil szervezetek bemutatkozása
„Ne felejtsük el, hogy kik vagyunk“ – vitafórum és workshop EÚ témában.
Kultúrdélután
Helyszín: a községi hivatal előtti parkoló
18:00 helyi óvodások, és az iskola diákjainak kultúrműsora
Farád község bemutatója
DANCE STYLE SOCIETY
Cseh kultúrcsoport
20:30 GOLD DIES – Swing zenekar,
Fúvós zene
22:00 2 szoknya 1 nadrág – musical, operett
23:00 Utcabál – RIO együttes
2017/07/10/én a program az alábbi volt:
10:00 Nyelvi ablakocska – a legkisebbeknek
10:30 „ Ujjal a térképen” – ismerkedés az EU országaival
11:00 Ünnepi szentmise
11:50 AD LIBITUM – kamaraegyüttes templomi koncertje
14:00 A rendezvény hivatalos befejezése

