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Účasť: projekt umožnil stretnutie 834 občanov, z ktorých 700 pochádzalo z domácej obce Selice (Slovensko), 67 z  Acs 
(Madarsko), 67 Halaszi Sportegyesulet (Halaszi - Madarsko)  
 
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Seliciach (Slovensko) od 11/09/2015 do 13/09/2015 
 
Stručný opis: 
 
Dňa 11/09/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na slávnostné uvítanie i prejednanie ich doterajšej spolupráce. 
 
Doobedie bolo zamerané na slávnostné uvítanie partnerov prostredníctvom vystúpenia miestnych detí z materskej 
a základnej školy. Spoločným posedením predstaviteľov sa prediskutovala ich doterajšia vzájomná spolupráca. 
Exkurziou po obci sa vytvorila uvoľnená priateľská atmosféra medzi účastníkmi podujatia zo všetkých partnerských obcí. 
Nadviazali sa nové a utužili staré priateľstvá. Taktiež bola v  programe  zahrnutá tematika 100. výročia začatia 1. 
svetovej vojny ukladaním pamätných vencov si uctili pamiatku padlých vojakov. Poobedie bolo venované nielen  
výstave detských prác, športovým aktivitám ale  i tematikám EÚ, v podobe osvety o EÚ, besedy z pohľadu samospráv 
v podobe vnímania EÚ. Prostredníctvom tematík sa prediskutovali  návrhy v rámci aktívnejšieho zapájania sa do aktivít  
EÚ.  
Hudobným večerom sa vytvorila priateľská uvoľnená atmosféra. Vznikol priestor na voľné rozhovory medzi účastníkmi 
partnerských obcí v duchu tradícií i európskych tematík. Upevnili väzby nielen medzi samosprávami ale i samotnými 
občanmi partnerských obcí.  Spoločným posedením predstaviteľov sa prediskutovala nielen doterajšia spolupráca, ale aj 
ich  vnímanie  EÚ ako celku. Pod vedením lektorov sa od minulosti, cez súčasnosť sa dospelo k odokrytiu ich poznatkov 
a názorov na  EÚ. Prostredníctvom debát vznikol priestor na návrhy v rámci aktívnejšieho zapájania sa do aktivít 
európskeho charakteru a budovania lepšej budúcnosti nielen pre nás ale i pre ďalšie generácie. Večer bol vyhradený 
pre hudbu a tanec v rámci  ktorého bol vytvorený priestor na utuženie priateľstiev i  na voľné rozhovory.  
 
 
Dňa 12/09/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na ľudové zvyky, piesne, tance i tradície 
 
Počas celého druhého dna bol pre účastníkov pripravený program v duchu ľudových remesiel a tradícií prostredníctvom 
ktorých sa predstavili súbory z oboch partnerských obcí. Počas celého dňa bol k dispozícií trh ľudových remesiel počas 
ktorého boli predstavené nielen tradície a remeslá tradujúce sa z generácie na generáciu v zastúpených partnerských 
obciach. Nepriamo poukázali na hrdosť ktorú v sebe uchovávajú, na dôležitosť prezentovania a šírenia zvykov i tradícií 
z generácie na generáciu. Prostredníctvom hudby a tanca sa len upevnil tento krásny zážitok v podobe celodennej 
možnosti navštívenia trhu ľudových remesiel.  Prostredníctvom tvorivých dielní sa vytvoril priestor i  pre vlastnú tvorbu 
pod vedením skúsených remeselníkov. V rámci výstavy sme  sa dozvedeli  o tradičnom oblečení či pracovných 
nástrojoch, ktoré používali naši predkovia kedysi.  
Pre deti bol vytvorený osobitný  priestor v podobe množstva aktivít ako boli športové aktivity i tvorivé hry. 
Prostredníctvom  športu, kreativity i oddychu sa utužili staré i nadviazali nové priateľstvá medzi najmenšou generáciou 
bez ohľadu na národnosť, kde mohli predviesť svoje zručnosti a schopnosti. Pre najmenších bol pripravený tvorivý kútik 
v podobe rozvoja zručností, hravosti a kreativity.  
Poobedný program bol venovaný i problematike informovanosti o EÚ. Cez rozvoj základných informácií o histórii 
a rozmanitosti EÚ po zvýšenie vedomostí o európskom občianstve a právach a povinnostiach občanov až po 
nadobudnutie informácií o európskom parlamente. Vyvolali sme pocit hrdého Európana v každom zúčastnenom 
účastníkovi.  Odbornou prednáškou sa dostali do sveta oboznámenia sa z výhodami európskeho občianstva. 
Prezentáciou o jednotlivých účastiach a angažovanosti jednotlivých štátov z jednotlivých členských štátov na 
eurovoľbách si rozšírili obzory o eurovoľbách i pochopenia celého princípu európskeho parlamentu.  
Večer bol venovaný hudbe v podobe vystúpení folklórnych skupín v rámci prezentovania partnerských národností. 
Počas večera sa prezentovali jednotlivé partnerské obce rôznych vekových kategórií, vďaka ktorým bola vytvorená 
prirodzená chuť sa zabávať v každom účastníkovi a nadviazali sa priateľské vzťahy medzi účastníkmi. 

 

Dňa 13/09/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na dôležitosť poukázania na dobrovoľnícku činnosť I 
zamýšľaním sa nad budúcnosťou EÚ. 
Doobedie  posledného dňa bolo venované hlavne európskej tematike. Diskusiami o budúcnosti  v rámci pôsobnosti 
v EÚ, sa zamysleli jednotlivý účastníci nad dôležitosťou zapájania sa do vecí verejných. Taktiež aktivitou určenou pre 
deti a mládež sa hravou formou zoznámili s európskymi členskými štátmi EÚ. Priestor bol určený aj  na prezentáciu  
partnerskej obce v podobe zaujímavého športového vystúpenia.  
Poobedie bolo zasa venované športovým aktivitám plných  zábavy a súťaživosti vďaka ktorým sa vytvorila priateľská 
atmosféra medzi účastníkmi partnerským obcí. Venovali sme  sa fyzickým aktivitám v podobe športových súťaži ktoré 
poslúžili na odľahčenie vedomostných aktivít. Prostredníctvom aktivít sa upevnili vzájomné partnerstvá a vytvorili sa 
silnejšie väzby medzi účastníkmi rôznych vekových kategórii a národností. 
Aktivity boli venované i témam dobrovoľníctva, ktoré je potrebné šíriť medzi účastníkmi podujatia. Vyvolať pocit 
zúčastňovať sa na aktívnejšom spôsobe života v rámci spoločnosti. Rozšíriť si obzory v pôsobnosti dobrovoľníctva.  
Večerný program bol venovaný upevneniu vzájomných spoluprác, priateľských vzťahov a vytvoreniu spomienkových 
predmetov z trojdenného podujatia. Podpísaním jednotnej partnerskej zmluvy sa spečatil nový rozmer partnerstiev.  

 

 


