
 
        
     

    

 
Tárd fel európai kulturális örökségedet! 

Reveal YouropEaN Cultural Heritage 
3. ENriCH rendezvény 

Veszprém, 2019. május 10-11. 
 

Az Európa a Polgárokért programban megvalósuló projekt veszprémi rendezvényének célja, hogy 
diskurzust kezdeményezzen a nemzetközi és hazai résztvevők körében kulturális örökségünk 
jelentőségéről, megőrzéséről és az európai integrációban betöltött szerepéről. A találkozón a külföldi 
vendégek ízelítőt kapnak a Gizella Napok programjából, melynek részeként a projekt is bemutatkozik a 
nagyközönség számára.  
A projekt vezetője Veszprém Város Önkormányzata, partnerségben észt, francia, osztrák és szlovén 
szervezetekkel. A 2020 márciusáig futó projekt fő célja az európai szinten is jelentős helyi kulturális 
örökség feltárása és megőrzése a fiatalok aktív bevonása révén, valamint az uniós ismeretek gyarapítása 
és népszerűsítése. 

 
május 10. péntek Gizella Hotel, Jókai M. u. 48. 
Előzetes regisztráció: 2019. május 3-án 12:00 óráig, a knauer.anna@gov.veszprem.hu e-mail címen. 
12:45 Regisztráció 
13:00 Az ENriCH projekt résztvevői, céljai és fő tevékenységei 

Bobák Fanni projektmenedzser, Hétfa Kutatóintézet 
Kultúra és kulturális örökség, helyi kulturális értékeink 
Dr. Raffay-Danyi Ágnes docens, Pannon Egyetem, Turizmus Tanszék 
Kulturális örökségünk szerepe identitásunkban – World Café – társalgás 
A projektben résztvevő városok kulturális öröksége – Kahoot – játékos teszt 
Az ENriCH online kérdőíves felmérés eredményei 
Bobák Fanni projektmenedzser, Hétfa Kutatóintézet 

14:30 Városi térkép készülőben – séta Veszprémben helyi fiatalok kalauzolásával 
közben: 15:30 Think Freedom szabadtéri kiállítás megnyitója (Szabadság tér) 

17:30 Elköszönés 
 
május 11. szombat  Óváros tér, a Városháza előtti ENriCH info-pont 
Előzetes regisztráció: ezen a napon nem szükséges. 
10:00 Könnyed ENriCH-kvíz meglepetés ajándékokért. A sikeres kitöltők között 3 db, a Tűztoronyba 

érvényes családi belépőt sorsolunk ki! 
10:30 Nyitott mini-beszélgetés a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület tagjaival a helyi kulturális 

örökség sokféleségéről, európai hatásairól és az európai integráció kulturális jelentőségéről 
11:15 Nyitott mini-beszélgetés az európai önkéntes lehetőségekről (pl. Európai Szolidaritási Testület) 

és az önkéntesség jelentőségéről, első kézből a Lélektér Alapítvány önkénteseivel 
12:12 ENriCH-kvíz nyereménysorsolás! A nyeremények azonnal átvehetők. 
Az info-pontnál tájékoztatást adunk a projektről, az Európa Napról és EUs lehetőségekről fiatalok számára.  
 
A rendezvény nyelve: angol, a szombati programokon tolmácsolás biztosított 
 
 

 
 
 


