
PÉNTEK 2015/09/11

11:00 – 16:00
• A partnerönkormányzatoktól érkező vendégek fogadá-

sa, ünnepélyes megnyitó 
• A partnerönkormányzatok képviselőinek együttes ülése
• A helyi óvodások és általános iskolások fellépése 
• Sók község kulturális emlékeinek megtekintése (római 

katolikus templom, református templom, harangláb), 
beleértve az útszéli feszületeket – koszorúzás az I. vi-
lágháború áldozatainak emlékművénél

16:00 – 20:00 
• Gyermekek munkáinak kiállítása 
• Sporttevékenységek gyermekek és fi atalok számára
• Ismeretterjesztés az EU-val kapcsolatban, európai 

uniós intézmények képviselőinek előadásában, pro-
móciós anyagok, információs nyomtatványok 

• Beszélgetések a partnerönkormányzatok Unióval 
kapcsolatos meglátásainak, vélekedésének jegyében 
(diskurzus az aktuális EU-s történésekről, probléma-
megoldás  az aktívabb uniós polgári szerepvállalás 
jegyében)

Od 20:00 
• A partnerönkormányzatok zenei együtteseinek fellépése

SZOMBAT 2015/09/12

09:00 – 20:00 
Népi mesterségek vására 
• Hagyományok és mesterségek bemutatója valamennyi 

partner részvételével
• A partner önkormányzatok népi együtteseinek fellépése
• Kézműves foglalkozások – tapasztalt kézművesek és 

iparművészek vezetésével 
• Hagyományos ruházati cikkek és munkaeszközök kiál-

lítása

09:00 – 15:00 
• Foglalkozások gyermekek számára (sportversenyek, 

kreatív játékok, arcfestés, ugrálóvár) 
• Alkotóműhelyek kisgyermekek számára

13:00 – 18:00
• Mindent az EU-ról (promóciós anyagok az érdeklődők 

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

számára az egész nap folyamán)
• Az EU történetével és sokszínűségével kapcsolatos tu-

datosság fejlesztése (workshop)
• Európai állampolgárság – mindennapjaink része (be-

tekintés az európai állampolgársággal járó előnyök 
világába szakmai előadás keretében)

• Európai parlamenti választások  (prezentáció az egyes 
tagállamok állampolgárainak részvételi arányáról, kör-
nyékbeli jelöltek meghívásával (vita)

Od 20:00
• Utcai mulatság (a partnerek folklór-együtteseinek fel-

lépése)

VASÁRNAP 2015/09/13

09:00 – 13:00 
• Vita az Európai Unió jövőjéről  
• Építsük együtt Európát 
• Ismerkedjünk mosolyogva – tevékenység a gyermekek 

és fi atalok számára gyermek  EU-s parlament formá-
jában – melyben a gyermekek eldönthetik, melyik tag-
államot fogják képviselni

• Halászi Sport Egyesület fellépése 

13:00 – 16:00 
• A partnerönkormányzatok népi együtteseinek fellé-

pése
• Alkotóműhelyek mindenki számára
• Futballmérkőzések, gyermekjátékok

15:00 – 18:30
• Filmvetítés az önkéntességről
• Önkéntesség a partnertelepülések egyesületeinek, 

nonprofi t szervezeteinek  előadásában
• Gyere közénk  (csatlakozz szervezetünkbe)

18:30 – 19:30
• A partnerközségek polgármestereinek tárgyalása a 

partnerség fejlesztéséről, nemzetközi együttműködés 
erősítéséről, új partnerek felvételéről

• Alkotóműhelyek a gyermekek és az ifjúság számára 
(emléktárgyak készítése)

• A közös partnerségi szerződés aláírása a partne-
rek közti együttműködés erősítésének jegyében

• A találkozó befejezése

11/09/2015-13/09/2015 sókSzeloce

Spoznávajme sa 

navzájom

Lernen wir uns gegenseitig kennen

Ismerjük meg egymást

Žiadateľ– Obec Selice • Partnerské obce/mestá –  Ács  Város Önkormányzata, Halászi Sport Egyesület (Halászi Község Önkormányzata)
Začiatok podujatia: 11/09/2015 • Ukončenie podujatia: 13/09/2015 • Kód projektu: 558433-CITIZ-1-2014-2-SK-CITIZ-TT


