Felsőtárkány 2016.07.11. - 07.17.
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Kedves Fiatalok!

2010 óta került markánsan megfogalmazásra, hogy az ifjúság nem probléma, hanem erőforrás. Lehet,
hogy közhely, de attól, vagy talán épp azért igaz: a ma ifjúsága nem más, mint a holnap felnőtt-társadalma. És egyáltalán nem mindegy számunkra, hogy az milyen lesz!
Éppen ezért kardinális kérdés a megújuló, testileg-lelkileg egészséges, szellemileg fitt és tájékozott
magyar „humánvagyon”, vagyis a fiatalság minőségi állapotának kérdése. Csak megfelelő gyökerekkel,
önbecsüléssel és az ahhoz illeszkedő egészséges versenyszellemmel rendelkező ifjúság képes nagy
eredmények elérésére! Láthatjuk ezt most is, azon ország-építő nemzedéken keresztül, melynek soraiban olyan államférfiakat találunk, akiknek tevékenysége az egykoron megcsonkított maradék-ország
feltámasztásán és felvirágoztatásán fáradozókéhoz mérhető.
Fontos tehát felmutatni a példaképeket, és fontos a tudatos nevelés beillesztése a tudástranszfer
mellé. Manapság az elszakított nemzetrészek esetében – de Magyarország területén is – többlettel
egészül ki: nevezetesen a szülőföldön maradás, illetve a hazatérés kérdéskörével. Kárpát-medencei
életterünk beszűkülésének egyik oka a születések számának csökkenése, a másik viszont az elvándorlás,
és ezen folyamatok összefüggései, amelyek tovább rontják helyzetünket. Ezek számbavételére, illetve
a beavatkozási területek meghatározása érdekében a Nemzetstratégiai Kutatóintézet több kiadványt
is megjelentetett.
A Magyar Ifjak II. Világtalálkozója fontos állomása a nemzet újraegyesítési törekvéseknek. Kívánom,
hogy egy programokban és látnivalókban gazdag hét után maradandó élményekkel, magyarságotokra
és szülőföldetekre büszkén, ugyanakkor lélekben megerősödve térjetek haza szeretteitekhez.

Szász Jenő
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke

Felelősséggel és Hűséggel
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Kedves Barátaim!
Nehéz dologra vállalkozunk, a tavalyi, ceglédi rendezvény színvonalát elérő, sőt, ha lehet, azt meghaladó
rendezvénynek kell helyt adnia Felsőtárkánynak, a Bükk Nyugati Kapujának.
Komoly kihívás ez, de mégis örömmel vállalkoztunk rá. Ennek több oka van.
Egyrészt mi, palócok vállalkozó kedvűek vagyunk, szeretjük a kihívásokat. Igyekszünk megfelelni az
elvárásoknak, melyek közül a legkeményebbek mindig azok, melyeket magunkkal szemben támasztunk.
Vállalkoztunk arra, hogy összegyűjtsük a Tárkányokat és a Tárkányok találkozóján keresztül települési,
de a mi talán még fontosabb baráti kapcsolatokat építsünk a határon túli testvéreinkkel, hiszen a
Tárkányokat, a tárkányi magyarokat több országba szakította szét a történelem.
Mi kicsiben, az elsők között tudtunk létrehozni olyan határon inneni és túli magyarok közötti együttműködést, mely egyesít bennünket elszakított nemzetrészekkel. Már a nevünk is – tárkány, vagyis
kovács – arra rendelt bennünket, hogy összehozzuk, összekovácsoljuk azt, ami összetartozik. Mert
összetartozunk. Mi magyarok, éljünk bármelyik részén is a világnak!
Másrészt úgy gondolom, hogy itt Felsőtárkányban, Eger szomszédságában illetve ebben a régióban
rendelkezünk azzal a potenciállal, azzal az infrastruktúrával, mely képes sikerre vinni minden vállalkozásunkat. Tudatosan építkezünk, tudatosan hozunk ide olyan rendezvényeket, melyek elviszik a
hírét településünknek az ország, a világ minden tájára.
S most, hála Nektek, kedves Barátaim maga a Világ jön el hozzánk. Amerikába, Ausztráliába, Új-Zélandra,
Európa más országaiba szakadt hazánkfiait üdvözölhetjük itthon.
Itthon. Nem tévedés, mint ahogy nem véletlen a megszólítás, Barátaim és nem Vendégeink! Hiszen Ti
itt nem vendégek vagytok, hanem hazalátogató Barátok, Testvérek!
Őszintén bízom benne, hogy ezt Ti is így érzitek, azt pedig tudom ígérni, hogy mi magunk mindent
megteszünk ennek érdekében!
Felsőtárkány, 2016. május 31.
dr. Juhász Attila Simon
polgármester
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Felsőtárkány Község
Önkormányzata
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07.11.-07.13.
hétfő - kedd - szerda
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Az egy hetes belépõvel rendelkezõ fesztiválvendégek számára kialakított látogató programok:
2016. július 11., hétfő
A Kárpát-medencei és azon túli (Dél-Amnerika, Észak-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland, Nyugat-Európa) vendégeink érkezése Felsőtárkányba.
2016. július 12., kedd
07:00 Buszos kirándulás Szilvásváradra. A Szalajka-völgyben gyalogtúra majd ebéd és
tovább utazás Recskre az internáló táborba, végül a Siroki vár megtekintése.
21:30 Csillagászati megfigyelés, és éjszakai bátorságpróba. Éjszakai túra során megismerkedünk az éjszaka megfigyelhető állatokkal, és a sötét erdő sokszor félelmetes és
titokzatos hangjaival, világával. Csillagképeket figyelünk meg, és egy interaktív, általános
beszélgetés közben megismerkedünk a leglátványosabb konstellációkkal, illetve az égbolt
csodáival távcsöves bemutatás keretében.
2016. július 13., szerda
08:00 Buszos kirándulás Egerbe. A Líceum az Egri Vár és a Minaret meglátogatása. Szabadprogram és végül a Szépasszony völgybe látogatunk.
20:00 Éjszakai denevér les. Vetítettképes előadás, és kérdezz-felelek közben a résztvevők
megismerkednek a denevérek csodálatos, és érdekes világával, majd terepi hálózás következik, ahol élőben, testközelből is megcsodálhatóak ezek a sokszor félelmet alaptanul
keltő, érdekes repülő emlősök.
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2016. július 14.
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09.00-13.00 Természetismereti gyalogtúra
Elindulunk kisvasúttal a Stimech-házi végállomásig, ahonnan a Dél-Bükk élővilágát bemutató tanösvényt végigjárva eljutunk a Vöröskő-völgybe. Itt, ha szerencsénk van, megcsodálhatjuk a gejzírszerűen felszínre törő Vöröskő-forrást, majd kisvasúttal visszaérkezünk
Felsőtárkányba.
15.00 Közös Főzés (Felsőtárkányi tó)
A Világ bármely pontján élő Magyar Ifjak bemutathatják az ottani helyi gasztronómiai
szokásokat a tájegységek étel kultúráját.
15.00-18.00 Kézműves foglalkozás Kupihár Jánossal
Korongozás fazekas vezetésével, agyagfigurák, hamutartók, köcsögök készítése, majd az
elkészített tárgyakat kiégetés után megkapják.
15.00 Népdal tanulás André Irénke Csángó Népdalénekes segítségével
16.00 Boka Gábor
„Arany János: Toldi” című előadása a közönség bevonásával
17.00 Felsőtárkányi Hagyományőrző Néptáncegyüttes műsora
17.30 Táncház Berecz Istvánnal és a Tekergő Zenekarral - Folk kocsma
19.30 Pincelátogatás Borkóstolás Gál Tibor Fúzió pincészetében (Eger)
23.00 Nosztalgia Disco (Hotel Táltos)
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2016. július 15.

P

R

O

G

R

A

M

09.00- 17.00 Női röplabda és Férfi Labdarúgó mérkőzések a Felsőtárkányi sportpályán
08.30-11.00 Madárgyűrűzés- és megfigyelés
Megtanuljuk a határozók használatát, kérdezz-feleleken alapuló általános tájékoztatás
a madarak világával kapcsolatban, terepi madármegfigyelés, háló segítségével madarak
megfogása, és megfigyelése kézből. Megismerkedünk a madárgyűrűzés
fontosságával és tudományos hátterével, majd gyűrűzés után elengedjük a fogott állatokat.
15.00 „A Lovasíjász” c. dokumentumfilm vetítése (Felsőtárkányi Faluház)
18.30

ISMERŐS ARCOK

Zenekar Koncert (Felsőtárkányi tó)

22.00 Nosztalgia Disco (Hotel Táltos)
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A belépés INGYENES!
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2016. július 16.
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09.00-10.00 SZÁSZ JENŐ
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökének köszöntő beszéde
MIVIT Konferencia és Részvételi nyilatkozat elfogadása és hitelesítése.
(minden tagszervezet 1 fő delegáltjával) Felsőtárkányi Faluház
10.00 A Nemzetstratégiai Kutatóintézet bemutató előadása
09.00-12.00 Lovaglás a Karap Tanyán
14.00
18.00
21.00
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ÚSZÓ ALKALMATLANSÁGOK VILÁGBAJNOKSÁGA
(Felsőtárkányi tó)

ZANZIBÁR

Zenekar koncertje

ÉLŐZENÉS BÁL

A belépés INGYENES!
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SPORT

Női röplabda
és férfi labdarúgás
2016.07.15., péntek

V E R S E N Y K I Í R Á S
Résztvevő csapatok:
„A” csoport
1. Erdély
2. Nyugati régió
3. Felvidék

„B” csoport
1. Anyaország
2. Vajdaság
3. Kárpátalja

Csoportmétkőések - 2016. július 15., péntek
09:00
09:45
10:30
11:15
12:00
12:45

Erdély - Nyugati régió
Anyaország - Vajdaság
Nyugati régió - Felvidék
Vajdaság - Kárpátalja
Felvidék - Erdély
Kárpátalja - Anyaország

Helyosztók, döntők - 2016. július 15., péntek
15:00 Női strandröplabda mérkőzés az 5-6. helyért
A csoport 3. helyezettje - B csoport 3. helyezettje
15:00 Férfi strandlabdarúgó mérkőzés a 5-6. helyért
A csoport 3. helyezettje - B csoport 3. helyezettje
16:00 Nõi strandröplabda mérkõzés az 3-4. helyért
A csoport 2. helyezettje – B csoport 2. helyezettje
16:00 Férfi strandlabdarúgó mérkõzés a 3-4. helyért
A csoport 2. helyezettje – B csoport 2. helyezettje
17:00 Nõi strandröplabda DÖNTÕ mérkõzés az 1-2. helyért
A csoport 1. helyezettje – B csoport 1. helyezettje
17:00 Férfi strandlabdarúgó DÖNTÕ mérkõzés az 1-2. helyért
A csoport 1. helyezettje – B csoport 1. helyezettje
Játékidő:
Strandlabdarúgás: 2x10 perc – 5 perc szünet
Strandröplabda: 2 nyert játszma, játszmánként 15 pontig 2 pont különbséggel
Díjazás:
Éremdíjazás az elsõ három csapat részére. Emlékplakett minden résztvevõ számára.
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A fesztivál szervezője:

Felsőtárkány Község
Önkormányzata

Kiemelt támogatók:

Támogatók:
KARAP TANYA | GÁL TIBOR PINCÉSZET | BÜKKI NEMZETI PARK
EGERERDŐ ZRT. | PARK HOTEL TÁLTOS | PÖTTYÖS CUKRÁSZDA
ESZTERHÁZY KÁROLY TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA | KUPIHÁR JÁNOS
RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

VISSZAVÁRJUK!
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