
2015. február 27. 

2015. február 28. 

2015. március 1. 

Program

Csatlakozzunk!“ a vendégek érkezése, bemutatkozás, barátkozás

„Virovitica, mutasd magad!“ – közös városnézés és a vá-

ros történelmének megismerése 

„Hány évesek vagyunk? – 10 (?) éve az EU-ban: eszme-

csere az EU-s tagságról, a horvátországi partner előadása

„Verőce - Dráva-mente Megye sajátosságai” előadás a régióról

„In vino veritas“ borgasztronómiai program helyi ízek kós-

tolásával, borászok bemutatkozása

Aranycsárda együttes fellépése

„Mens sana in corpore sano“ könnyed sportmérkőzések, vic-

ces csapatjátékok versenye

„Fiatal Európa“ helyzetjelentés a fi atalok jelenlegi helyzetéről 

Európában, előadást tart a Svet Mladih vezetője, Szlovéniából

„Mi lesz ma a terítéken?“ csíptetős ponty, halpaprikás készí-

tése és kóstolása

„Login: Multiculturalism. Password: ForEveryOne “hagyo-

mányőrző együttesek és szólók bemutatkozása: Sátor-

hely, Cierny Brod, Pécs és Mohács

„Ti jártok szavazni?“ – eszmecsere a fi atalok szavazási rész-

vételéről a partnerországokban

„A zene összeköt“ szórakoztató, barátkozós est

„Európa az én szememmel“ brosúrák és kisebb bemutatóanya-

gok készítése 

„Hagyományos és/vagy modern?“ hagyományos értékek he-

lye a művészetben, előadást tart a „Petőfi  Sándor“ Lug vezetője

„Együtt kreatívabbak vagyunk“ közös ötletelés, a kreatív foglal-

kozások és az alkotó maraton kiértékelése
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Fiatalok európája
The Europe of 
Young People

 Kreativitás, dinamika és élő hagyományok 

 Creativity, dynamics and living traditions 

Program

27th February 2015

28th February 2015

1st of March 2015

Let’s join it!” arrival of the guests, introductions, making friendships

“Show yourself Virovitica!” – A common sight-seeing and 

learning of the city’s history

“How old are we? - 10 (?) years in the EU: Discussion about 

the EU membership, the Presentation of the Croatian partner 

“Virovitica – the special features of Podravina County” lecture 

about the region

“In vino veritas” wine gastronomical program with tasting of 

local fl avors, winemakers profi le

The performance of the Gold County Tavern

“Mens sana in corpore sano” light sport games, team 

competition of funny games 

“Young Europe” site report about the current situation of 

young people in Europe, the lecture of the leader of the 

Svet Mladih from Slovenia

“What will be on sought today?” Making and tasting of 

“Clip-carp”, fi sh stew

“Login: Multiculturalism. Password: ForEveryOne” presen-

tation of traditional groups and solos: Sátorhely, Cierny 

Brod, Pécs and Mohács

“Do you go out to vote?” - An exchange of views about 

the voting participation of young people in the partner 

countries

“The music connects us”, entertaining, sociable evening

“Europe through my eyes” preparing of brochures and 

smaller presentation materials

“Traditional and / or modern?” Place of traditional values in 

the art, the lectures of the leader of the “Petőfi  Sándor” Lug

 “We are more creative together” brainstorming, the evaluation 

of the creative workshops and the constructive marathon
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Virovitica 2015

Partnerek/Partneri/Partners:
Madarsko kulturno drustvo Petofi  Sandor Lug, HR
Obec Čierny Brod, SK
Svet mladih - zavod za usposabljanje mladih Lendava, SLO
Sátorhelyi Néptánccsoport Egyesület. HU

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
This project has been funded with support from the European Commission.
Europska komisija dala podršku za ovaj projekt je fi nanciran


