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mINDENNAP Az EURÓPA PONTBAN ››› 10.00–18.00
személyes EU tájékoztató szolgálat, brosúrák, kávézó, ingyenes WIfI, gyereksarok
EvERY DAY ››› 10.00–18.00
on the spot EU information service, brochures, cafeteria, free WIfI, children’s corner

EU  TANÓRák  Az  EURÓPA  PONTBAN  mINDEN  kEDDEN  ÉS  SzERDáN, 

12 ÉS 15.30 ÓRA közöTT.

Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája ingyenes, interaktív ismeretter-

jesztő foglalkozásokat tart általános- és középiskolai osztályoknak, illetve a

felsőoktatási intézményekben tanulóknak, gyakorlatias témákra fókuszálva,

mint például az önéletrajzírás, munkavállalás az EU-ban, ösztöndíjak felku-

tatása vagy cserediákprogramokban való részvétel. 

Jelent kezés: A www.fppti.hu/eu-ora oldalon, illetve az eu-ora@fppti.hu címen,

vagy a 338-2156/193-as telefonszámon Gollob Anikónál.

2011. jANUáR 4., 11., 18., 16.30–17.30 – mEET & SPEAk

Meet & Speak társalgási klub 14-18 éveseknek a British Council szervezésében január-

ban szerdánként 16.30 és 17.30 között.

A Dán ProGrAMok TáMoGATóI:





2012. jANUáRI PROGRAm

2012. január 11.     january 11, 2012 

Media4us2

Media4us2

2012. január 12.     january 12, 2011 

Bringával koppenhágában

Cycling Life in the Danish Capital

2012. január 20.     january 20, 2011 

Lumière Filmklub

Lumière Film Club

2012. január 24.     january 24, 2011 

CultureFuture konferencia

CultureFuture Conference

2012. január 27.     january 27, 2011 

rendhagyó EU-óra Bagó Zoltánnal

rendhagyó EU-óra Bagó Zoltánnal

népfőiskolák Dániában 

Lifelong Learning and Folk High Schools

2012. január 28.     january 28, 2011 
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MEDIA4US2

A Media4US2 célja, hogy a nagyközönség jobban érzékelje a beván-

dorlást azáltal, hogy a társadalomban láthatóbbá teszi a bevándorló-

kat és beilleszkedési erőfeszítéseiket, miközben arra bátorítja a be-

vándorlókat, hogy vegyenek részt a demokratikus folyamatban. Ehhez

egy átfogó transznacionális multimédiás stratégiát alakított ki, amely

nyolc nemzeti digitális médiaplatformot, mobiltelefonos Qr-techno-

lógiát és egy nyolc EU-tagállam egy-egy ingyenes napilapjában azo-

nos napon megjelenő 4–8 oldalas nyomtatott mellékletet tartalmaz.

Ezek a nemzeti kiadványok bevándorlók gondolatait és véleményeit

mutatják be az országos és helyi fejleményekről olyan bevándorló-

példaképeket állítva, akik aktívan részt vesznek a helyi politikában,

konzultációs testületekben, valamint az Európai Integrációs Alap

nemzeti projektjeinek tevékenységeiben és eredményeiben.

A kiadványok megjelenését országos kerekasztal-beszélgetések kö-

vetik, amelyeken bevándorlók fognak eszmét cserélni konzultációs

testületekkel, helyi hatóságokkal és másokkal, hogy a nagyközönség

jobban érzékelje a migrációs folyamatokat. A Media4US2 várható

eredményei közé tartozik az Európai Integrációs Alap nemzet(köz)i

projektjeihez kapcsolódó erőfeszítések és eredmények jobb látható-

sága, a bevándorló és a befogadó népesség közötti interkulturális

kapcsolatok ösztönzése érdekében a bevándorlók demokratikus fo-

lyamatokban való részvételének, illetve stratégiai médiahasználatá-

nak javulása, valamint a Media4US2 projektidőszakot követő folyta-

tódása és kiterjesztése végett a különböző tagállamokban található

bevándorló közösségek e témában történő együttműködésének meg-

erősödése nemzeti és európai szinten.
  

január 11.
szerda ››› Wednesday

10.00
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MEDIA4US2  

Media4US2 aims to enhance the general public’s perception on

migration by making immigrants and their integration efforts

more visible in society. By doing this it aims to encourage immi-

grants’ participation in the democratic process, by developing 

a transnational comprehensive new multimedia strategy con-

taining eight national digital media platforms, Qr-code technol-

ogy for mobile telephones and a simultaneous publication of  4–8 

page (print) attachment to a national free newspaper in eight EU

member states on the same day. 

These national media outlets will present views and opinions of

immigrants on national and local developments, presenting im-

migrant role models which are actively involved in local politics

and consultative bodies and efforts and results of national EIF

projects. 

The publications will be followed up by national round tables in

which  immigrants will exchange their views and opinions with

consultative bodies, local authorities and others, in order to en-

hance the general public’s perception on migration. Media4US2

has to result in more visibility of the efforts and results of

(inter)national EIF projects and an improvement of immigrants’

participation in the democratic process and their strategic use

of media, to encourage intercultural interaction between immi-

grant and the host population and an increase in the cooperation

between immigrant communities in different member states on

this matter on national as well as on European level in order to

continue and extend Media4US2 after the project period.
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január 12.
csütörtök ››› Thursday

18.00
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5BrInGávAL koPPEnHáGáBAn

A dán zöld heteket megnyitja Szűcs Tamás, az Európai Bizott-

ság Magyarországi képviseletének vezetője

A Monumental Motion kiállítást megnyitja Hanne Tornøe, 

a Dán kulturális Intézet igazgatója

koppenhága egyik legnagyobb emlékműve a kerékpáros kul-

túra és a sűrű kerékpárosinfrastruktúra-hálózat, amelyet 

a fenntartható és élhető városok élő örökségeként állítottak.

A fényképkiállításon Mikael Colville-Andersen fényképész és

mobilitásszakértő 50 fotója tekinthető meg, amelyek a ke-

rékpárosok városának biciklis életét mutatják be.

A cycle chic Budapest téli kerékpáros és divatbemutatója

A Cyclechic.hu egy bringáséletmód-blog, mely lassan 3 éve fi-

gyeli, fotózza, közvetíti azt a csodálatos folyamatot, mely során

Budapest utcáin egyre többen közlekednek kerékpárral. Cé-

lunk a pár éve még hihetetlennek tűnő bringaboom dokumen-

tálásán túl, hogy megmutassuk a biciklis közlekedés egysze-

rű, mindenki számára elérhető, mégis nagyon stílusos voltát.

Mindezt speciális felszerelések nélkül, a ruhásszekrényünk-

ből felöltözve. két és fél év alatt több biciklis divatbemutatót

szerveztünk, tanácsokat és képanyagot adtunk kampányok-

hoz és bringás kiadványokhoz, szerepeltünk a TEDxYouth kon-

ferencián, megjelentünk blogokban, tévében, újságokban és

kétszer a HvG Goldenblog versenyének képzeletbeli dobogó-

jára is felállhattunk. Mindez viszont nem a mi érdemünk, ha-

nem a budapestieké, akik minden nap csinosan tekernek.

Az est házigazdája: Gyárfás Dorka



január 12.
csütörtök ››› Thursday

18.00

6 CYCLInG LIFE In THE DAnISH CAPITAL

opening of the Danish Green Weeks by Mr. Tamas Szücz, director of

EurópaPont

The Exhibition Monumental Motion opening by Hanne Tornoe, direc-

tor of the Danish Cultural Institute

one of the greatest monuments of Copenhagen is the bicycle culture

and the vast network of bicycle infrastructure having been erected

as a living legacy of sustainable living and livable cities.

In the photo exhibition, photographer and urban mobility expert

Mikael Colville-Andersen highlights 50 photographs that define a

cycling life in the City of Cyclists.

Winter biking and fashion show by cycle chic Budapest

?????

Moderator: Ms Dorka Gyárfás
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január 20.
péntek ››› friday

18.00

8 LUMIèrE FILM CLUB 

DáN fILmESTE

18.00  A Taste of Danish films

vendég: GYEnGE Zsolt, kövES Gábor

18.30  Trendek és trükkök az öt akadályban

Lars von Trier és Jørgen Leth oscar-jelölt dokumentumfilm-

jének vetítése. A filmmel Lars von Trier kihívás elé állította

barátját és mesterét, Jørgen Leth-et: arra kérte Leth-et, hogy

ötször forgassa újra a Tökéletes ember című filmet, és mind

az öt felvételhez meghatározott egy-egy akadályt.

Magyar felirattal

Házigazda: Gyárfás Dorka

A Lumiére filmklub kurátora Bujdosó Bori, újságíró

21.00  Egy jobb világ – Susanne Bier Oscar-díjas

filmjének vetítése

Anton orvos, aki az idilli dán városkában található otthona és

egy afrikai menekülttáborban lévő munkahelye között ingá-

zik. A két rendkívül különböző világban Anton és családja

olyan konfliktusokkal szembesül, amelyekben súlyos dönté-

seket kell hozniuk: bosszú vagy megbocsátás.
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január 20.
péntek ››› friday

18.00

10 LUMIèrE FILM CLUB 

????

A Taste of Danish films

vendég: GYEnGE Zsolt, kövES Gábor

18.30  Trends and Tricks in the five Obstructions

Screening of the oscar nominated documentary by Lars von

Trier and Joergen Leth.

Lars von Trier has created a challenge for his friend and

mentor, Jørgen Leth. von Trier gives Leth thet ask of remak-

ing Leth’s The Perfect Human five times, each time with a dif-

ferent obstruction given by von Trier. 

With Hungarian subtitles.

Host: Ms Dorka Gyárfás

Curator of the Lumiére Film Club: 

Ms Bori Bujdosó, journalist

21.00  Screening of Susanne Bier’s Oscar winning

film In a Better World 

Anton is a doctor who commutes between his home in an idyl-

lic town in Denmark, an his work at an African refugee camp.

In these two very different world, he and his family are faced

with conflicts that lead them to difficult choices between 

revenge and forgiveness.



11CULTUrEFUTUrE konFErEnCIA

kultúrák és jövők – átmenetek egy ökológiai korszak felé

A rendezvény az Ecological Sequestration Trust és az EUnIC

együttműködésében valósul meg azzal a céllal, hogy a kul-

turális intézetek új öko-szociális gyakorlatokkal ismerkedje-

nek meg és e téren vezető szerepüket mérlegeljék.

Megnyitó előadás: Peter Head, a brit Ecological Sequestrati-

on Trust alapítója és vezetője

Az átfogó cél a 2050-ig az ökológiai korszakra történő áttérést

támogató kulturális lépések elősegítése.

konkrét célkitűzések:

n Inspiráció a kulturális intézeteknek, hogy fontoljanak meg

új ökoszociális lépéseket és mérlegeljék vezető szerepü-

ket.

n kölcsönös nemzetközi ihletforrás és véleménycsere az

ökológiai korszak jövőképéről és arról, hogyan tudnak a

kulturális intézetek rendes gyakorlataik keretében élenjá-

ró szerepet betölteni.

n Az ökológiailag élen járó nagy kulturális intézetek új glo-

bális hálózatának elindítása.

január 24.
kedd ››› Tuesday

18.00
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január 24.
kedd ››› Tuesday

18.00

12 CULTUrEFUTUrE ConFErEnCE

culture/futures – Transitions to an Ecological Age. 

To inspire cultural institutions to consider new eco-social practices

and leadership in cooperation with Ecological Sequestration Trust

and EUnIC. 

keynote speaker: Peter Head, Ecological Sequestration Trust, Uk. 

The overall aim is to foster cultural actions for the transition to an

Ecological Age by 2050.

The objectives are:

n To inspire cultural institutions to consider new eco-social prac-

tices and leadership.

n To provide international mutual inspiration and exchange on the

vision of an Ecological Age and how cultural institutions in their

normal own practice can provide eco-leadership.

n To mark the initiation of a new global network for large cultural

institutions on ecoleadership



rEnDHAGYó EU-órA BAGó ZoLTán – 10.00-kor

Európai Parlament dél-alföldi általános iskolai regionális rajz-

versenyéből született alkotások kiállítása az Európa Pontban.

nÉPFőISkoLák DánIáBAn 

nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783–1872) a dán törté-

nelem egyik legjelentősebb alakja: őt tekintik a dán népisko-

lák atyjának. Egyszerre volt lelkipásztor, teológus, költő, filo-

zófus, történész, társadalomkritikus, és leginkább nevelő.

Az EU 2000-ben útjára indított – és ma az átfogó Egész életen

át tartó tanulás programjának részét képező – Grundtvig

programja arra irányul, hogy a felnőtteknek lehetőséget ad-

jon tudásuk és képességeik javítására, hogy ezáltal szellemi-

leg frissebbek, és potenciálisan könnyebben foglalkoztatha-

tók legyenek.

január 27.
péntek ››› friday

10.00 ››› 18.00
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18.00  A Duna Tv által készített dokumentumfilm vetítése a dán népfőiskolákról.

A magyar népfőiskolai mozgalom, az Egész életen át tartó tanulás program és a Grundt-

vig program bemutatára.

vendégek:

n Szigeti Tóth János, a Magyar népfőiskolai Társaság egykori elnöke

n Bolye Ferenc, a Mezőföld népfőiskolai Társaság elnöke

n ács Éva, a Mezőföld népfőiskolai Társaság titkára

19.00  Egykori dán népfőiskolai hallgatók élménybeszámolója 

20.00  Interjú a hallgatókkal   

21.00  A Tales of joy and Woe dán népi zenekar koncertje



LIFELonG LEArnInG AnD FoLk HIGH SCHooLS

n.F.S. Grundtvig (1783-1872)  is one of the most significant

figures in Danish history, and  is considered to be the father

of Danish folk schools. He was a Danish minister, a theolo-

gian, a poet, a philosopher, a historian, a hymn writer, a social

critic, and most relevantly, an educator.

Launched in 2000 and now part of the overarching Lifelong

Learning EU Multilateral Programme, the EU Grundtvig pro-

gramme aims to provide adults with ways to improve their

knowledge and skills, keeping them mentally fit and poten-

tially more employable. 

január 27.
péntek ››› friday

10.00 ››› 18.00

14

18.00  Screening of a Duna Tv documentary on Danish folk high Schools. 

Presentations of Hungarian Folk High school movement, Longlife Learning and

Grundtvig.

Guests:

n Mr. János Szigiti, former president of the Hungarian Folk High School Association.

n Mr. Ferenc Boyle, president of Mezöföld Folk High School Association

n Mrs. èva ács, secretary of Mezöföld Folk High School Association

19.00  former Danish folk high school students’ experiences.

20.00  Interviews with the students. 

21.00  concert with Tales of joy and Woe, a Danish based folk music Band



január 28.
szombat ››› Saturday

10.00

15Dán GYErMEknAP

10.00 Re-kreatív a zöldernyővela dán népfőiskolákról

A zöld gondolatok átviteléhez játékokat és mindenféle csa-

lafintaságot bevetünk! Társas a szemétcsökkentésről, me-

móriajáték használt cédékből, csipogó plüssmadarak vicces

kérdésekkel, ökomata gépünk, mely nem fogyaszt áramot,

óriás ökotársas, ahol a bábu te vagy! Az alkotókedved se

hagyd otthon, mert kidobásra ítélt fémtárgyakból varázso-

lunk egész helyes portékákat! Ezért hozz magaddal otthon-

ról kiürült üdítős- és konzervdobozokat!!

A Zöld Ernyő – kecskemétiek az élhetőbb környezetért pro-

jekt környezettudatos műfajban utazik. Ismeretterjeszt, ve-

tít, játszik, alkot(tat), beszél arról, hogy tehetnénk szebbé a

világot apró (vagy nagyobb) lépésekkel.

11.30 játszd újra, Sam(éttel)!

A Leskowsky Hangszergyűjtemény hangszerbemutató mű-

sora újrahasznosított eszközökből készült hangszerekkel.

Felcsendülnek kerékpáralkatrészekre és lefolyócsövekre írt

darabok, miközben a gyerekek többet ezek közül ki is pró-

bálhatnak, új ötletekkel gazdagodhatnak.



CHILDrEnS’DAYS

10.00  Re-kreatív a zöldernyővel

????

11.30  játszd újra, Sam(éttel)! 

??

január 28.
szombat ››› Saturday

10.00
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