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Meghívó 

 

Töltsön velünk egy sport- és kulturális programokkal teli hétvégét  

Nagyváradon, 

 az Európai Együttműködés Napján! 

 

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 nagyváradi 
Információs Pontja (Nagyváradi Regionális Iroda a Határmenti Együttműködésért - BRECO), a 
Nagyváradi Állami Filharmónia, a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal és a Probikers Egyesület 

együttműködésével, az Európai Együttműködés Napja és az Európai Mobilitási Hét alkalmából, 
2014. szeptember 20-21-én számos sport- és kulturális programot szervez Nagyváradon. 

 

Mindenkit szeretettel várunk a rengeteg színes programot – többek között egy, 

a Nagyváradi Filharmonikus Zenekar előadásában felcsendülő komolyzenei 

koncertet - felvonultató rendezvénysorozatra. 
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Szeptember 20-án guruljunk együtt a BikeFest félmaratonon, mely 8 órakor indul 
az Olimpiai Medence udvaráról. Az eseményre elsősorban a mountain bike 
szerelmeseit várjuk, egyéni indulókat és családokat egyaránt. Ugyanezen a napon, 
a December 1. parkban tehetséges kerékpárosok mérhetik össze tudásukat a 
BikeTrial Gravity Fighters elnevezésű nemzeti bajnokság keretében. A szervezők 
nagyszámú magyar és román résztvevőt várnak mindkét programra. A versenyzők 
között számos promóciós ajándék (Európai Együttműködés Napja emlékpóló, 
ebéd doboz) kerül kiosztásra. 

Emellett egy HURO sátor várja az érdeklődőket a Bike Trial területe mellett, ahol a 
látogatók különféle információkhoz juthatnak az ünnepségről, valamint a HURO 
programban megvalósult projektek eredményeiről, kiemelve a területi 
együttműködés jelentőségét. 

Ha úgy érzed, nem vagy az a tipikus maratoni versenyző, de szeretsz kerékpározni 
és fontos számodra a környezettudatos életmód, ne aggódj! A szeptember 21-én 
esedékes program csak rád vár! Elég egy kis lelkesedés és már tekerhetsz is velünk 
egy tisztább környezetért az új, Nagyváradot és Berettyóújfalut összekötő 
kerékpárúton, mely a BEORKER projekt keretében került kiépítésre. 

A közel félórás túra 17 órakor indul Bors Községből és Nagyváradon a Magnólia-
parkban ér véget, ahol a résztvevők becsatlakozhatnak a 18 órakor kezdődő 
BikeFest Critical Mass rendezvényhez. A program célja, hogy felhívja a figyelmet 
az alternatív, környezetkímélő közlekedési módokra. Az első 1000 résztvevő 
láthatósági mellényt kap ajándékba, mely biztonságosabbá teszi a kerékpározást. 

A kampány méltó záróeseménye a 19 órától tartandó szimfonikus hangverseny. 
Az est folyamán román és magyar zeneszerzők népszerű művei csendülnek fel a 
zenebarátok örömére a Nagyváradi Filharmonikus Zenekar előadásában. A 
hangversenyre a belépés ingyenes. 

Részletes program: 
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Eseménynaptár - szeptember 20.- Nagyvárad 

Kerékpározzunk együtt az Európai 

Együttműködés Napján -BikeFest félmaraton 

Időtartam: 08.00 – 15.00 óra 

1. Egyéni indulók – 40 km 

2. Családok – 25 km 

Rajt és cél: Olimpiai medence, Strand Sétány 1. 

Kerékpáros ügyességi verseny az Európai 

Együttműködés Napján – BikeTrial Gravity 

Fighters 

Időtartam: 09.00 – 17.00 óra 

Nemzeti bajnokság képzett kerékpárosok számára 

3 kategóriában: verseny, gyerek, elit 

Helyszín: December 1. Park 

Töltse velünk az Európai Együttműködés Napját! 

Időtartam: 10.00 – 17.00 óra 

HURO Sátor, a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal és a térségben megvalósult HURO projektek 

közreműködésével 

Helyszín: December 1. Park, a Bike Trial területe mellett 

 

Eseménynaptár – szeptember 21 - Nagyvárad 
Kerékpározzunk együtt egy tisztább környezetért 

a BEORKER project (HURO/0802/091) keretében 

kiépített új kerékpárúton 

Időtartam: 17.00 – 17.30 óra 

Start/ gyülekező: 16:30 óra, Bors Község, 

Községháza előtt 

Cél: Magnólia Park 

Kerékpározzunk együtt egy tisztább környezetért 

– BikeFest Critical Mass 2014 

Időtartam:18.00 – 18.45 óra 

Start: Magnólia Park 

Cél: Nagyváradi Polgármesteri Hivatal, Egyesülés 

Tér 1. 

 

Komolyzenei koncert: válogatás román és magyar zeneszerzők műveiből 

Időtartam: 19.00 – 20.00 óra 

Helyszín: Nagyváradi Állami Filharmónia, Moszkva u. 5 

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják. 

Az Európai Együttműködés Napja és az Európai Mobilitási Hét elnevezésű kampányokról 

bővebben a következő weboldalakon olvashat: www.ecday.eu, www.mobilityweek.eu. 


