HU

IV. HALÁSZI NYÁRI FESZTIVÁL
Halászi 2013. augusztus 9-11.

PROGRAM:
Péntek, 2013. augusztus 9.
14:00 Vendégek érkezése és fogadása
15:00 „Gondoskodás” eszmecsere az idősekről
és a hátrányos helyzetűekről
16:00 „Zöld Iskola” környezetvédelmi előadás
17:00 Partnertelepülések beszámolói
18:00 Hagyományos magyar konyha: Szigetközi ételek és eredetük.
19:00 Testvértelepülések bemutatkozása
20:30 Kötetlen beszélgetés, táncház
Szombat, 2013. augusztus 10.
08:30 Egészségmegőrző programok:
Focitorna, kerékpártúra, természetjárás
13:00 „Európa Mindenkiért” Európa Unióval kapcsolatos prezentációk
14:00 Szigetközi Hal és Vad Főzőverseny
a testvértelepülések részvételével
14:00 Hagyományos mesterségek-népi játékok
18:30 „Európa Színes Hagyományai”: Folklór csoportok bemutatkozása.
21:30 „Halászi bál”: közös szórakozás
Vasárnap, 203. augusztus 11.
10:30 Katolikus szentmise a Halászi templomban
11:00 Partnerségépítés: beszámolók, célok, tervek,
pályázatok, generációk közötti együttműködés
13:00 Kirándulás Bergbe- helyi turizmus, gasztronómia,
borászat bemutatása
19:00 Visszaérkezés Halásziba, búcsúzás, hazautazás
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.

SK

IV. LETNÝ FESTIVAL HALÁSZI
Halászi, 9-11. augusta 2013.

PROGRAM:
Piatok , 9. Augusta 2014.
14:00 Príchod a privítanie hostí
15:00 „Starostlivosť” výmena názorov na tému starí a
sociálne slabí ľudia
16:00 „Zelená škola” prednáška o ochrane prírody
17:00 Referáty partnerských dedín
18:00 Tradičná maďarská kuchyňa – pôvod jedál zo Szigetkozu
19:00 Predstavenie dedín v rámci družby
20:30 Voľná diskusia a tanec
Sobota, 10. Augusta 2014.
08:30 program na podporua ochranu zdravia:
futball, cyklotúra, trampovanie
13:00 „Európa pre každého”Prezentácie o E
14:00 Súťaž vo varení jedál rybacích a jedál
z diviny medzi dedinami družby
14:00 Tradičné remeslá -ľudové hry
18:30 „Farebné tradície Európy”:predstavenia folklórských skupín
21:30 „Zábava Halászi”: spoločná zábava
Nedeľa, 11. August 2014.
10:30 Katolícka omša v kostole v Halászi
11:00 Budovanie partnerstva: referáty, ciele,
projekty a plány, spolupráca medzi generáciami
13:00 Výlet do Bergu – miestný turizmus, gastronómia,
prechádzka po vinohrade.
19:00 Príchod do Halászi,rozlúčka a cestovanie domov.
Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

