Európa a polgárokért program
„ Együtt Európában”
Karcag - Longueau fiatalok találkozója
2016. október 25. 2016 október 29.
2016. október 25.
Érkezés Magyarországra, találkozás a Liszt Ferenc repülőtéren
Program:
- 10.30-tól 12.30-ig látogatás a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárban tárlatvezetés
és Toronylátogatás
Időszaki kiállítás:
- A Húsmíves mesterség megtekintése, amely bemutatja azt a fejlődést, mely kialakította
hazánk legendás, elismert húsiparát. Betekintést nyertek a méltán elismert magyar sertés tartás
múltjáról és a hús feldolgozásának, a disznótornak a történetéről és a hentes mesterség
szakmai titkairól.
Állandó kiállítás:
- A magyar mezőgazdaság története a Kárpát-medencében – a kezdetektől 1945-ig
- A ló - Nemzeti ló kiállítás
Az Apostolok és a Kaputorony megmászása után a Városliget és Budapest csodálatos
panorámájában gyönyörködhettek a vendégek miközben a Múzeumnak helyet adó
Vajdahunyad vár történetén keresztül a magyar történelem egy-egy kis szeletét hallgathatták
meg a vendégek.
- 13.00-tól 14.00-ig látogatás a Földművelésügyi Minisztériumban
a minisztérium megtekintése mellett a beszélgetés folyt a Hungarikumokról, mint Európa
egyedi értékeiről és a remek magyar gasztronómiával ismerkedtek a helyben elfogyasztott
ebéd során.
- 14.30-15.30 Látogatás a Parlamentben ahol francia nyelven folyt az idegenvezetés
- 16.00 indulás Karcagra
- 19.30-20.00 szállás elfoglalása Nimród Bio Hotel és Étterem
-20.00-21.00 Vacsora
- 21.00 Kötetlen beszélgetés a nap összefoglalása és a másnapi program megbeszélése
2016. október 26.
08.00-9.00 reggeli a szállodában
09.00. Indulás a Szentannai Középiskolába,
Téma: Együtt Európában – A jövőnk Európában
Program:
- 9.00-13.00. Bemutatkozás
Gyökeres Sándor igazgató köszönti a vendégeket, majd francia nyelvű irodalmi és
zenei műsor ezután ismerkedés a francia nyelvet tanuló fiatalokkal, tájékozódás az
iskola történetéről, helye szerepe a térség szakképzésében, nemzetközi kapcsolatok,

szakmai gyakorlatok az európai unióban. Betekintés az intézményben folyó a
mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképzésbe,
10.00 Látogatás a legújabb technikával felszerelt élelmiszeripari tanműhelybe, amely
a kis és közepes méretű gazdaságokban megvalósítható mezőgazdasági termékek
feldolgozására készít fel (olajpréselés, aszalt gyümölcs és gyümölcslé készítés,
száraztészta előállítás a helyben termelt búza őrlésétől a mintázásig, a pálinkafőző
részleg működésének a megtekintésére is sor került. A gépudvarban a mezőgazdasági
gépésztechnikusok a legmodernebb eszközök működéséről beszéltek. Az
iskolatörténeti múzeum, amely egyedülálló az egész országban, a szakmai oktatás
történetét a saját gyűjteményén keresztül mutatja be, majd a gépudvarban található
rég-múlt eszközök megtekintése után a legmodernebb felszereléssel rendelkező talaj
laboratóriumban bekapcsolódtak egy rövid talajtani vizsgálatba. Az új tanépület
megtekintése után a helyi menzán készült kulináris élménnyel zárult a délelőtt.
Erre a ráhangoló szakaszra azért volt szükség, mert a nyelvi különbségek mellett a
teljesen eltérő társadalmi közegből érkező fiatalok között meg kellett teremteni a
közös gondolkozás alapjait, Karcag a mezőgazdaság addig Longueau a vasúti
közlekedés központja.
- 13.00-17.30 Ismerkedés Karcaggal, a karcagi hagyományokkal, a karcagi
mesteremberekkel és művészekkel
- 13-tól 15.00-ig Györffy István Nagykun Múzeum fogadta a vendégeket
Programgazda: dr. Nagy Molnár Miklós igazgató
Karcag történetét bemutató állandó kiállítás megtekintése utána helyi fazekas
mesterek képviselője Vargáné Györfi Erzsébet saját kerámiáiról beszélt és
ajándékozza meg a vendégeket. A karcagi csipkeverés hagyományait és a kunhímzés
csodáit a Népművészek Egyesületének tagjai vitték be a Múzeumba, hogy helyben
láttassák a helyi értékeket.
- 15-től 17.30-ig a Francia – Magyar Baráti Társaság kalauzolja a vendégeket,
Programgazda: Türke Jánosné elnök vezetésével a helyi mézeskalács készítését
ismerték meg, amelyet nagy sikerű kóstolóval zártak. A délutánt egy a Karcagon élő
és alkotó festőművész műhelyében tett látogatással fejezték be.
- 19.00-22.00 Táncház Déryné Kulturális Központ Ifjúsági Házában - részt vevők: a
Szentannai Sámuel Gimnázium és Szakgimnázium A Karcagi Nagykun Református
Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium, Györffy István Katolikus Általános
Iskola és a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola néptánc csoportja
Programgazda a Déryné Iringó néptánc csoportja,
zene tánc a kifulladásig, beszélgetés, esti vendéglátás: zsíros vagy vajas kenyér,
hagymával, savanyú káposztával, teával
2016. október 27.
08.00-9.00 reggeli a szállodában
09.00- 09.45 utazás Debrecenbe a karcagi diákokkal együtt
09.50 - Találkozás az Egyetem Főépülete előtt francia Erasmus hallgatókkal
beszélgetés a magyarországi élményekről, közös jövőnkről Európában. A Rektori
Tanácsterem megtekintése majd séta az épületben, melynek során a Francia tanszéken
a csoportot innen séta az egyetem Aulájába. Beszélgetés, vezeti: Gunda Cintia
Debreceni Egyetem Nemzetközi Iroda Fiatalok, mint aktív állampolgároknak a
szerepe euroszkeptcizmus társadalmi hatásainak a kezelésében. Lesz-e és milyen
integráció Európában.

-13.00-17.00 Vallási sokféleség, kulturális különbség, de azonos emberi értékek séta a
Civis város történelmi és kulturális értékei között
- 19.00- 22.00. Együtt Európában magyar és francia fiatalok beszélgetése az Európai
Unióról, az Európai Unió helye, szerepe, jövője a Karcagi és Longueaui fiatalok
életében. Az est munkanyelve, angol és francia.
- helye: Ifjúsági Ház
- részt vesz: a Szentannai Sámuel Gimnázium és Szakgimnázium A Karcagi Nagykun
Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium, Györffy István Katolikus
Általános Iskola és a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola angol és francia
nyelvet jól beszélő tanulói a nevelő-testület fiatal vállalkozó szellemű pedagógusai
- felelős szervező: Déryné Kulturális Központ
- esti vendéglátás: zsíros vagy vajas kenyér, hagymával, savanyú káposztával, teával
- a rendezvény moderátora:
Bálega János és munkatársai (Köz- Pont Ifjúsági Egyesület)
2016. október 28.
08.00-9.00 reggeli a szállodában
09.00-12.00 Program
Jász_Nagykun-Szolnok Megyei Nemzetközi Ifjúsági Focitorna
12.00-13.00 ebéd az Akácliget Gyógy – és Strandfürdőben
13.00-18.00 a Karcag „testvérvárosaiért” közalapítvány támogatásával az Akácliget
fürdő kényelmi szolgáltatásainak az igénybevétele
20.00 21.00 vacsora a Lovagudvarban ahol röviden összefoglalja az ötnapos eseményt
Dobos László polgármester úr, Pánti Ildikó a Karcag Városi Önkormányzat Idegenforgalmi.
Társadalmi és Külkapcsolati Bizottságának elnöke, Elek Eszter a „Karcag testvérvárosaiért
Közalapítvány elnöke Türke Jánosné a Magyar – Francia Baráti Társaság elnöke majd a
vendéglátók, kísérők elköszönnek a vendégektől.
2016. október 29.
07.00-08.00 reggeli a szállodában
08.00-09.30 elutazás program az idegenvezető által előkészítve:
Idegenvezető: Badacsonyiné Bohus Gabriella
Egri Vár - Nemzeti Emlékhelyünk – felkeresése
- Történeti Kiállítás,
- Hősök terme,
- Kazamata termek
Séta a „várfalon”, körpanoráma a városra,
12.00-13.00 ebéd, majd séta a barokk belvárosban,
-

Dobó tér látnivalói és a megújult belváros új terei
Líceum, Bazilika, Nagypréposti Palota, Megyeháza, Fazola Kapuk, séta a vártövében
(Dobó utca), Minorita templom, Érseki Palota kívülről
Minaret - Európa legészakibb török építészeti emléke.

15.00 indulás a Liszt Ferenc repülőtérre

