
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Fiatal állampolgárok Európa jövőjéért- 
2.Testvértelepülési Fesztivál Tüskeváron 

2017.08.04.-08.06. 
 

 
1.nap 
 
11,00   Üdvözlő és projektnyitó ünnepség 
   Az Európa Sátor ünnepélyes megnyitója  
13,00    Fiatal állampolgárok Európa Jövőjéért- 
 Nyilvános  fórum és vita  Európa  jövőjéről                                                                         

 
         
 
Témák: 

a)Idősödő európai társadalmak és a bevándorlás ellensúlyozó         
hatásai 
A bevándorlás hatásai, illetve a vonatkozó EU politikák várható 
változásai 
b) Oktatás és foglalkoztatás 
Az európai fiatalok képzési és munkavállalási lehetőségei és az azokat 
támogató európai programok (ERASMUS,EURES) 
A képzett munkaerő hatása Európa jövőjére 
c) Fejlesztési tervek a 2014-2020 költségvetési időszakban 
A projekt partner települések fejlesztési tervei a nevezett időszakban 

 
Résztvevők: 

-a partner települések delegációi 
-civil társadalmi szervezetek képviselői 

15,00 Séta Tüskeváron 
19,00 Vacsora 
 
 
 
 
 
 



2.nap 2.Európai Fesztivál Tüskeváron 
 
Kulturális, sport és egyéb programok  
 
10,00-19,00     Európa Sátor 
    A projektpartner települések EU-s történetének bemutatása 

Információs anyagok az EU-ról, történelméről ,  intézményeiről 
és szakpolitikáról, demokratikus akcióiról, valamint az EU tagság 
értékeiről 

16,00               Aktív állampolgárok és részvétel az EU-BAN (civil          
szervezetek fóruma)   

18,00              Híd a nemzetek közt-kulturális est             
 

Program: 
7, 30  Jó reggelt Tüskevár! – Zenés ébresztő! 

- kistraktorral, motorokkal, terepjárókkal   
9, 00 Európa ízei - Gasztronómiai show és verseny 

 Begyújtunk az üstök alá, - főzés kezdete 

10,00  Frissítő párakapu a hőség ellen  
            Agyagozás, korongozás, arcfestés, csillám tetoválás 

 Magyar jurta sátor bemutatása, tüskevári jurtáskodás 
 Kicsiknek-Party vonat, Pónicikli, Forgókotró  
 Trambulin, óriás csúszda, kis csúszdás ugráló 
 Mobil kalandpark-kicsiknek, körhinta, légvár 
 Vízivilág,óriásbox, hordó döngetés 
 Air- Hockey, köteles bungee trambulin, Pedálos gokartok és balansz bike,lufibohóc 
 Vérnyomás és vércukormérés 
 Íjászat – lövészverseny,Népi ügyességi játékok 
 Lökd meg a kecskét-verseny (egész nap), Sacc/kb .–verseny (egész nap) 
 Tócsisütés, keszegsütés 

10, 30               I.Európai hétpróba-a testvérvárosok versenye 
11, 30                A mi jövőnk,a mi Európánk-Testvértelepülési rendezvény az  
   az Európa  Sátorban 
   Testvértelepülési megállapodások  ünnepélyes aláírása 
12,00-13,30     „Has nem marad üresen” - EBÉD 
14,00-14,15     „ Szárnyalunk”-Veres Zoltán Műrepülő Európa bajnok bemutatója 
15,00-1600   A Nemzeti Lovas Színház előadása -Pintér Tibor főszereplésével 
16,00-17,00   Polgár Peti műsora   
17,00-18,00     Hagyományőrző lovasbemutató -csikósokkal, pusztaötössel 

18,00-19,00   Kornél és Kötél motoros bemutatója 
19,00-20,00    Eredményhirdetés 
20,00-21,00    Meglepetés műsor 
21,00              „Ereszd el a hajamat” – Buli a Part együttessel 
22,00                Tűzijáték 

 
Egész nap büfé, lángos, hurka-kolbász, kürtöskalács, vattacukor, fagyi, jégkása, popcorn.   Gyerekeknek ingyenes üdítő! 

A programok ingyenesek, a Játszótéren és a Sportpályán zajlanak. 
Kivetítőn láthatóak lesznek az elmúlt év legjobb pillanatai. 

 
 
 
 



 
 
3.nap 
 
 
10,00    Projektzáró megbeszélés,értékelés 
11,00   Elköszönés a vendégektől 
 
 
 
 


