
11/09/2015-13/09/2015 OBEC SELICE

Spoznávajme sa 

navzájom

Lernen wir uns gegenseitig kennen

Ismerjük meg egymást

PIATOK 11/09/2015

11:00 – 16:00
• Privítanie hostí z partnerských obcí a slávnostné otvo-

renie podujatia
• Spoločné posedenie partnerských predstaviteľov za 

jedným stolom
• Vystúpenie miestnych detí z materskej a základnej školy 
• Návšteva  kultúrnych pamiatok (rímskokatolícky kos-

tol, kalvínsky kostol, zvonica) v obci Selice, popri náv-
števe prícestných krížov –pokladanie vencov na pa-
miatku padlým obetiam 1.sv.vojny

16:00 – 20:00 
• Výstava detských prác 
• Športové aktivity pre deti a mládež
• Osveta o  EÚ podaná prostredníctvom lektorov z  eu-

rópskych inštitúcií, propagačné materiály s brožúrami 
• Besedy  v podobe vnímania EÚ z pohľadu samospráv  z 

partnerských obcí (diskusie o dianí v EÚ, riešenie prob-
lematiky v podobe aktívnejšieho zapájania sa do EÚ)

Od 20:00 
• Vystúpenie hudobných skupín z partnerských obcí

SOBOTA 12/09/2015

09:00 – 20:00 
Trh ľudových remesiel 
• Predstavenie tradícií a  remesiel v  podobe všetkých 

partnerských obcí
• Vystúpenia ľudovo-umeleckých súborov z  partner-

ských obcí
• Tvorivé dielne – pod vedením skúsených remeselníkov 

a umelcov 
• Výstava tradičného oblečenia a pracovných nástrojov

09:00 – 15:00 
• Množstvo aktivít pre deti (športové súťaže, tvorivé hry, 

maľovanie na tvár, skákací hrad) 
• Tvorivý kútik pre najmenších

13:00 – 18:00
• Všetko o  EÚ  (dostupné propagačné materiály počas 

celého dňa)

Tento projekt bol fi nancovaný s podporou Európskej Komisie
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez

• Rozvoj povedomia o  histórií a  rozmanitosti EÚ 
(workshop)

• Európske občianstvo naše každodenné (pohľad do 
sveta výhod európskeho občianstva v podobe odbornej 
prednášky)

• Voľby do európskeho parlamentu (prezentácia o účas-
ti a angažovanosti občanov jednotlivých členských 
štátov na eurovoľbách,  pozvanie kandidátov z okolia 
(diskusia)

Od 20:00
• Ľudová veselica (vystúpenia folklórnych skupín z part-

nerských obcí)

NEDEĽA  13/09/2015

09:00 – 13:00 
• Diskusia o budúcnosti EÚ  
• Budujme Európu spoločne 
• Poznávajme s úsmevom – aktivita určená pre deti 

a mládež v podobe detského euro parlamentu - v kto-
rom si deti  budú môcť vybrať ktoré zo štátov EÚ budú 
chcieť zastupovať  

• Vystúpenie v podaní partnera Halászi Sport Egyesület

13:00 – 16:00 
• Vystúpenia ľudovo-umeleckých súborov  z  partner-

ských obcí
• Tvorivé dielne pre všetkých
• Futbalové zápasy, detské hry

15:00 – 18:30
• Premietanie fi lmu na tému dobrovoľníctva
• Dobrovoľníctvo v podaní spolkov, mimovládnych orga-

nizácií z partnerských obci
• Pridaj sa k nám (buď našim členom)

18:30 – 19:30
• Rokovanie starostov obcí o silnejšej spolupráci, posil-

nenie medzinárodnej spolupráce o nových partnerov
• Tvorivé dielne pre deti a  mládež (výroba spomienko-

vých predmetov)
• Podpísanie spoločnej partnerskej zmluvy na dôkaz sil-

nejších spoluprác medzi partnermi
• Ukončenie podujatia
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