
	  

	  
Három	  hónapos	  kisérleti	  szakasz	  után,	  	  
2016	  Januárjában	  a	  Duna	  –Hállozat	  megkezte	  	  
a	  projektumot.	  
	  
’’	  Ízek	  a	  Dunán.	  	  Kenyér,	  bor	  gyógynövények’’	  
	  
felkéri	  a	  civil	  szervezeteket,	  iskolákat,	  egyedülálló	  
személyeket	  	  és	  környezetvédelmi,	  kultúra,	  szociális	  
csoportok	  részvétét	  .	  Jelen	  pillanatba	  11	  Dunamenti	  
ország	  vesz	  részt	  a	  projektumba.	  
	  
Szeretnénk	  folytatni	  a	  kapcsolatot	  	  az	  elöbbi	  
projetummal	  	  ’’A	  szeretett	  Duna’’	  	  és	  nagy	  részbe	  
motiválni	  	  a	  résztvevőket	  	  szervezeteket	  a	  közös	  
akcióba.	  
	  
Tervünk	  szerint	  a	  projektum	  2016	  Júliusától	  
számitva	  egy	  évig	  tart,	  a	  legnagyobb	  hangsúlyal	  	  a	  
’’Kenyéren’’.	  
	  
A	  résztvevő	  szervezetek	  	  saját	  országaikban	  helyi	  és	  
regionális	  szinten	  szerveznek	  különböző	  aktivitást,	  
pl.	  	  Kenyér	  sütést,	  kenyérformák	  kutatását	  és	  
haszálatát	  a	  hitben	  	  a	  bor	  tradiciót,	  gyógynövény	  
ültetvény	  alapitását,	  leirásokat	  és	  fotokata.	  
	  
Az	  eredmény	  a	  mindennapi	  kultúra	  bemutatása	  
lessz.	  
	  
Megtekinthető:	  
http://www.tastes-‐of-‐danube.eu	  
	  

	  
	  
Ossza	  meg	  e	  kenyerét	  a	  Dunai	  szomszéddal	  
	  
2016	  Júliusán	  mi	  szeretnénk	  valami	  újat	  szervezni,	  
nyilvános	  reggelit	  a	  Dunai	  Herdbrücke	  hidnál	  
Ulmba,	  a	  hidnál	  mely	  összeköti	  	  Ulmot	  -‐	  Új	  Ulmal,	  
Baden-‐Württemberg	  és	  Bavaria	  tartományokat	  és	  
Németországot	  	  más	  Dunamenti	  országgal!	  
Szeretnénk	  különböző	  életkorú	  emberekkel	  	  és	  
etnikai	  csoportokkal	  találkozni,	  elbeszélgetni	  a	  
mindennapi	  történésekről,	  kulturáról,	  érdeklődésről	  
és	  tapasztalatról.	  Az	  aktivitás	  arra	  irányul	  hogy	  
találkozzunk	  a	  Duna	  menti	  szomszédokkal,	  
szeretnénk	  eggyüt	  élni	  egy	  	  eltérő,	  békés	  	  és	  
toleráns	  Európába.	  

	  
Kenyér	  és	  só.	  Romániai	  vendégváró	  szokás	  Pildestibe.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
A	  reggel	  i	  	  	  10,30	  órakkor	  kezdődik,	  rövid	  
békeimádsággal.	  Minde	  vendég	  csoport	  részére	  ott	  
lessz	  a	  szponzor	  	  	  különböző	  kenyérrel,	  házi	  
készitményel,	  sütivel	  	  és	  vizzel/üditővel.	  	  	  	  	  	  	  
	  
A	  szerverő:	  	  
ILEU	  e.V.	  	  	  	  a	  Donau	  Büroval	  együtt	  Ulm/Új	  Ulm	  a	  
Dunamenti	  országok	  hállozata,	  Europa	  Danet	  e.V.	  
és	  House	  of	  Encounter	  	  	  (Haus	  der	  Begegnung).	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Duna	  -‐	  Kenyér	  tura	  
	  
A	  Duna	  –	  Kenyér	  tura	  2016	  Márciusába	  kezdődik.	  
Ami	  annyit	  jelent	  hogy	  kenyér	  lessz	  készitve	  és	  újra	  
és	  újra	  osztva	  a Duna mentén, illetve a Dunai 
országokban a barátság jelképe ként.  Tészta-
kenyér lessz sütve mely tésztaféleséget a  
kerékpárosok, gyalogosok, kocsisok illetve 
repülősök által lessz elosztva. Felkérünk különböző 
koru polgárokkat, etnikai csoportat hogy vegyenek 
részt a kenyér aktivitásba, kenyér sütésben a Dunai 
kenyér osztásába, a barátság jelképébe. 
 
 
 
 
 



 
 
Az alap kenyér tészta fejlesztve lessz, megosztva 
különböző csoportok és egyének között, akik 
ugyszintén megysütik a saját kenyerüket. 
 
A honlapon meg lesznek jelentetve a fotók,  minden 
egyedi kenyérkészitésről és sütésről. Ily modon meg 
szeretnénk mutatni milyen tömeges a projektum és 
mennyien vesznek részt a kenyér szimbolumába. 
 

	  
Kenyér	  sütés	  az	  Ulmi	  oktatási	  központba,	  megtekinthető	  a	  	  
Dunamenti	  partnerek	  által.	  
	  

Résztvevőket	  keresünk	  akik:	  
-‐Részt	  vesznek	  a	  ’’Duna	  kenyér	  tura’’-‐ba	  
-‐Részt	  vesznek	  a	  ’’Duna	  reggeli’’	  	  szervezésébe	  
-‐szpozorálják	  a	  tálalást	  
-‐segitenek	  a	  többi	  a	  Duna	  menti	  országok	  
szponzorok	  beszervesésébe,	  utaznak	  Ulmba	  és	  
hajlandók	  részt	  venni	  a	  szervezésbe.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
A	  Verseci	  mezőgazdasági	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Moldvai	  szölő.	  
Iskola	  gyógynövényei	  
	  

Élvezzen	  velünk!	  
	  	  	  Bövebb	  informació:	  
	  	  	  	  ILEU	  e.V.	  	  	  	  Ulmi	  Egyetem	  

	  
	  
	  	  Fő	  Koordinátor:	  
	  	  Carmen	  Stadelhofer,	  Elnök	  

	  
	  
	  	  A	  projektum	  szponzorjai:	  

	  
	  	  	  Szponzorok-‐befizetésére	  utasitás:	  

	  
	  


