
 

MEGHÍVÓ  

„HURO-FEST” – Két ország, egy cél, közös siker! 

Tisztelt partnereink, 

A Közös Technikai Titkárság szeretettel meghívja Önt és partnereit a Magyarország-
Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 által szervezett „HURO-
FEST” címet viselő nagyszabású szabadtéri rendezvényre, melyre 2011. szeptember 21-
én, szerdán, kerül sor, Debrecen főterén, 13:00 órai kezdettel.  

A rendezvény célja folyamatban lévő vagy sikeresen megvalósult együttműködések 
bemutatása, interaktív, szórakoztató programok és koncertek kíséretében, valamint egy 
kötetlen, de ugyanakkor rendhagyó program keretében lehetőség biztosítása a partneri 
kapcsolatok erősítésére.  

Programajánlat 

Tematikus sátrak 

A tematikus sátrak vásári hangulatban igyekeznek ízelítőt 
nyújtani a határon átnyúló együttműködés eddigi 
gyümölcseiből.  

A vásár felfedezése közben, az érdeklődőknek lehetőségük 
nyílik az egyes témák szakértőivel (KTT, Info Pont 
munkatársai) megbeszélni felmerülő kérdéseiket, 
miközben megismerkedhetnek a hasonló érdeklődésű 

intézmények képviselőivel, jövőbeni partnerségek kialakításának reményében. 

Témakörök 

1. Közlekedés 
2. Kommunikáció 
3. Környezetvédelem és K+F  
4. Üzleti együttműködés és turizmus 
5. Munkaerőpiac, oktatás, egészségügy 
6. Közösségek közötti együttműködés 

Szórakoztató programok 

A Kossuth téren felállított színpadon 14 órától az „Extravaganza 
Quartet” várja az érdeklődőket, majd a „A népi kultúra 
bölcsője Elek-Újszentanna-Ottlaka” címmel ad elő közös 
táncot a három említett település. 

A nap fénypontjaként a temesvári Persona és a Magashegyi 



Underground lép színpadra, 16 és 17 órától. 

 

Gazdasági sátor 

Nyertes pályázóink (Romániai Vállalkozásokért Egyesület és hajdú-bihari partnereik, a 
Hajdú-Bihari Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Hajdú-Bihari Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány) kezdeményezésére a „Gazdasági sátorban” magyar és román szakértők 
bevonásával folytatott panelbeszélgetések teret biztosítanak a HURO határmenti régióban 
rejlő gazdasági és turisztikai lehetőségek közelebbről történő megismerésére, hasznos 
tudnivalókat nyújtanak az adó- és munkaügyi hasonlóságokról és különbségről a határ két 
oldalán, amelyek elengedhetetlenek egy sikeres vállalkozás indítása és működtetése 
érdekében a szomszédos ország területén, illetve betekintést engednek az Európai Területi 
Együttműködési Csoportosulások (EGTC) alapításával és működésével kapcsolatos 
részletekbe. 

A rendezvény minden érdeklődő számára nyitott. 

Tervezett napirend:  

13:00 – Vendégek érkezése  

13:30 – Hivatalos megnyitó 

14:00 – „Extravaganza Quartet” fúvós zenekar előadása 

14:30 – A tematikus sátrak és kvíz bemutatása a színpadon  

15:00 – A népi kultúra bölcsője: Elek- Újszentanna-Ottlaka 

15:30 – A tematikus sátrak bemutatása 

16:00 – Persona koncert 

16:30 – A tematikus sátrak bemutatása 

17:00 – Magashegyi Underground koncert           

18:00 - Zárás          

 
A HURO program fenntartja a napirend módosításának jogát. 

Várjuk Önöket is szeretettel!  

a HURO KTT 

 


