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Ifjúsági tagozat: Borsos József Ifjú Városvédők Köre
Főtámogató:

ELEKTROMATIKA '83 KKT.
„Pest központja az országnak,
de Debrecen középpontja a magyarságnak.”
(Jókai Mór)

Tisztelt Város- és faluvédők, kedves Barátaink!

Meghívunk a Város - és Faluvédők Szövetsége (Hungária Nostra)

XXXVIII. Országos Találkozó és Szakmai Konferenciájára
Debrecen, 2019. július 24-27.
TERVEZET TERVEZET TERVEZET TERVEZET TERVEZET
A találkozó eseményei
0. nap / július 24. szerda /
Bejelentkezés (Kölcsey kp. fszt.), szálláshelyek elfoglalása 12.00 órától folyamatosan.
14-órától Munkácsy Trilógia fénymutatós bemutató csoportokban előzetes jelentkezés alapján
16 óra Kiállítások megnyitása (Kölcsey kp. I. emeleti szint)
18-20 Népi, kézműves termékek és mesterségek bemutatója a Tímárházban (Nagy-Gál István
u. 6.) kovácsbemutató, fafaragás, késes stb.
20-23 Vacsora, zenés, táncos baráti est ugyanott

(ingyenes részvétel!)

1. nap / július 25. csütörtök
8-9:30 Reggeli a szálláshelyeken
10:00 - Az országos találkozó ünnepélyes megnyitója (Kölcsey kp. Bálterem)
10:30 – 13:00 Együttes ülés – előadások (Kölcsey kp. Bálterem) Javasolt témakörök:
1. Téma: Kulturális örökség védelme Építészeti örökség és örökségvédelem. Műemléki
épületek felújításának elvei és gyakorlata. Régészeti lelőhelyek megóvása. Teendők és
lehetőségek az újonnan hatályba lépett kulturális örökségvédelmi törvény alapján.
2. Téma: Várostervezés ingatlanfejlesztés és hagyományőrzés. Életmód és építészet. A
fenntartható város.
Közben kávé szünet, társalgó
13:00 – 14:00 Ebéd (Lycium Étterem)
14:00 Debreceni városnézés idegenvezetéssel, autóbusszal és gyalog (indulás a Baltazár térről)
16:30-18 A VFSZ ünnepi (nyilvános) közgyűlése a Református Kollégium Oratóriumában.
Megemlékezés a 170 évvel korábbi országgyűlésre, amikor Debrecen volt
Magyarország fővárosa.
Évfordulójukat ünneplő egyesületek köszöntése.
18:30 Vacsora a Víztorony melletti szabadtéren, ahol közben a színpadon
19 órától elkezdődik a Debrecen Dixieland Jazz Band hangversenye
20:30-tól a működő, műemlék Víztorony megtekintése

Város-, és Faluvédők Országos Találkozója, Debrecen, 2019. július 24-27.
2. nap július 26. péntek
7:30 – 8:30 Reggeli
9:00 – 11:00 Együttes ülés – Előadások (Kölcsey kp. Bálterem)
3. Téma: Természetvédelem: Hortobágy, mint a világörökség része, Hortobágyi Nemzeti
Park. Városiasodás és a természeti értékek védelme.
Előadások, utána kerekasztal beszélgetés a választott témában, felkért levezetővel és
résztvevőkkel. Szünetekben kiállítás megnyitók.
Közben kávé szünet, társalgó
11:30 – 13:00 Szekció ülések (Kölcsey kp. Bálterem és szekció termek)
13.00 – 14.30 Ebéd
14:30 – 16:00 Szekció vezetők beszámolója, ajánlások elfogadása.
Sajtótájékoztató
16-17:30 Felkészülés az ünnepi eseményekre
17:30 Hangverseny a Nagytemplomban (vagy orgonahangv. a Kistemplomban)
19:00 Ünnepi fogadás a Kölcsey központ Báltermében: Házigazda a város polgármestere.
Podmaniczky-díjak átadása, köszöntők. Kiskunhalas bemutatkozása. Vándorbot
átadás. Vacsora a Lycium Étteremben.
3. nap július 27. szombat
7:00-8:00 Reggeli
Kirándulások és debreceni városnézés, múzeumok
Lásd később, külön lapon!
Délután hazautazás, vagy maradj még egy napot városunkban!
SZÁLLÁS, KÖZLEKEDÉS

A szállás igényeket mostantól várjuk a lenti címre, hogy a kereteket időben
lefoglalhassuk!
Szállás ajánlatok külön lapokon!
A találkozó ideje alatt az utazás a városban a villamoson ingyenes. (Az események gyalog
vagy az 1-es villamosvonalról elérhetők.)
A gépkocsik ingyenesen várakozhatnak a Kölcsey földalatti parkolójában, illetve az Egyetem
területén a beléptető rendszer szabályai szerint.

villámlevél: varosvedo.debrecen@gmail.com
A Debreceni Városvédő és –szépítő Egyesület elnöksége nevében
Karácsonyi György elnök
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