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Programok 

szeptember 26. péntek: 

A magyarországi németek betelepítésének  emléknapja 

Blickpunkt kiállítás a Polgármesteri Hivatalban péntektől vasárnapig. A kiállítás alatt                                               

magyarországi német témájú képek tekinthetők meg. 

9.00            Vendégfogadás – Községháza 

10.00            Georg Richter  előadása: „ A magyarországi németek betelepülésének 

290. évfordulója” 

– Művelődési ház 

12.00            Konferencia (testvértelepülések országaiban a család, a népesedés,  

és a munka kapcsolata) – Muskátli fogadó 

16.00            Workshop 1. (Uniós tagsági lét hatása a családokra) – Községháza 

15.00            Serdülő leány kézilabdatorna – Általános iskola 

16.00            Workshop 2. -(Uniós nemlét hatása a családokra) – Művelődési Ház 

17.45            Emléktábla avatás – Szentháromság tér 

18.30 Német szentmise a német betelepülés emlékére (Celebrálja Szauter Róbert plébános, a Neibsheimi és Nemesnádudvari 

egyházi kórusok részvételével) 

19.00            Workshop 1-2 eredményének összehangolása, stratégia kialakítása (vacsora) – Rózsa Sándor pince 

19.00-20.00 Titans’ együttes élő koncertje - Máriavölgye pincesor 54-es út felőli vége 

21.00            Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar élő koncertje –Máriavölgye pincesor 54-es út felőli vége 

22.00 - 2.00 Retro – buli – Vaskúti Bohémek – Máriavölgye pincesor színpad 
 

 

szeptember 27. szombat: 
 

 

9.00            Kötetlen program a pincefaluban (előző napi eredmények disszeminációja, továbbgondolása) 

9.30            Laki László helyi naiv festő kiállítása – Merényi Gáspár pincéje 

10.00-17.00 Kirándulás közös gondolkodással a munka és a család összehangolására (kézműves bemutatók, 

nemzeti ételek kóstolója, a négy nemzet bemutatkozása) – Szabadidőpark és környéke (eső esetén –Művelődési Ház) 

13.45            Bajnoki labdarúgó mérkőzés (ifjúsági: Nemesnádudvar-Érsekcsanád) – Sportpálya 

14.00            Korsós Roland helyi naiv festő kiállítása – Féderer pince 

15.00-20.00  Vidámpark: ingyenes ugrálóvár –Máriavölgye pincesor 54-es út felőli vége 

16.00            Bajnoki labdarúgó mérkőzés (felnőtt: Nemesnádudvar-Érsekcsanád)  – Sportpálya 

17.00            Buday Mihály kortárs magyar festőművész kiállításának megnyitója - Művelődési Ház 

17.30            Szent Mihály Napi ulti verseny – Kulacs vendéglő 

18.30            Szentmise (Celebrálja Szauter Róbert plébános) 

19.00            Kulturális sokszínűség  (nemesnádudvari, diószegi és ada-moholi zenei, tánccsoportok bemutatója) 

-  Máriavölgye pincesor 

22.00-3.00    Utcabál (Zenél a Music Express)  – Máriavölgye pincesor színpad 

23.00            Tűzijáték  –Máriavölgye pincesor 
 

 

szeptember 30. vasárnap 
 

 

8.30            Ünnepi német-magyar szentmise a családokért (Celebrálja: Szauter Róbert plébános) 

9.00-11.00 Kiscsoportos munka (a munka és a családi élet összehangolása, 

a tradíciók és gazdasági fejlődés tükrében)  - Községháza 

9.30            Térzene  (Hajósi Fúvószenekar műsora) – Szentháromság tér 

10.00            Ünnepi műsor, köszöntők, szüreti felvonulás, menettánc 

(Bonyhád, Bogyiszló, Budaörs, Dusnok, Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Miske, Sükösd, 

Nemesnádudvar tánc- és zenei együttesei) 

11.00             Szőlőtaposás, préselés - Községháza előtt 

11.30-13.00 Zárókonferencia  (A projekt eredményeinek egységesítése, egy-egy 

testvérvárosra gyakorolt hatása, akciótervek) – Művelődési Ház 

14.00-19.00  Vidámpark: ingyenes ugrálóvár –Máriavölgye pincesor 54-es út felőli vége 

14.00-17.00 Bortúra - Pincefalu 

14.30            Folklór műsor – Máriavölgye pincesor színpad 

17.00            2014. évi bor- és pálinkaverseny eredményhirdetése – Máriavölgye pincesor színpad 

17.15            Tombolasorsolás – Máriavölgye pincesor színpad 

19.00 Közös Európai gondolkodás kialakítása (Európai családi minta fenntartása, 

a testvértelepülések együttműködésének értékelése) - Knáb Panzió 


