Európa pre
občanov
Projekt “Jednota v rozmanitosti - Bátorove Kosihy 2015” –
2015-1541 financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: projekt umožnil stretnutie 1718 občanov, z ktorých 65 pochádzalo z obce Gheorge Doja (Rumunsko), 73 z
obce Martonos (Srbsko), 52 z obce Bakonyszentlászló (Maďarská republika), 29 zo združenia Brehula,
(Slovenská republika), 12 zo združenia Alap, (Slovenská republika), 23 zo združenia Junior, (Slovenská
republika), 14 zo združenia Pro Futuro Villa Kezw, (Slovenská republika), a 1450 z obce Bátorove Kosihy
(Slovenská republika)
.
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Bátorových Kosihách na Slovensku od 11/09/2015 do 13/09/2015
Partneri projektu:
Bátorove Kosihy (SK) – lead partner
Občianske združenie BREHULA (SK) – projekt partner
Občianske združenie ALAP (SK) – projekt partner
Občianske združenie JUNIOR (SK) – projekt partner
Občianske združenie Pro Futuro Villa Kezw (SK) – projekt partner
Comuna Gheorghe Doja (RO) – projekt partner
Mesna zajednica Martonos (SRB) – projekt partner
Bakonyszentlászló Község Önkormányzata (HU) – projekt partner
Stručný opis:
Dňa 11/09/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na:
16.00
16.30
17.30
domu
18.30
19.00

Slávnostné otvorenie podujatia – Kultúrny dom
Vernisáž výstavy zo súťaže kresby "Európa očami detí" v organizovaní n.o. Junior
Vernisáž výstavy "Význam tradícií v EÚ" – organizuje n.o. Pro Futuro Villa Kezw – výstavná sieň kultúrneho
"Viacfarebná Európa" – kvíz medzi členskými štátmi EU – v organizovaní n.o. Alap
Zábavný a vzdelávací program, pod heslom "Hudba ako nadnárodný jazyk Únie"
- Ľudová hudba "ZSEB"
- Predstavenie miestnej umeleckej školy
- Večerné tanečné party so skupinou Lady

Dňa 12/09/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na:
08.30 „Delikatesná Európa – Chute štyroch krajín“ – súťaž vo varení so skupinami partnerských obcí
09.00 Otvorenie EU infostanu– Informačný materiál o EU, rozdelenie anketového lístku – Hlavné námestie
10.00 "Rodinný športový deň" – športové hry pre všetky vekové kategórie, výstava – silný človek, beh na rôznych
diaľkách – miestne športové ihrisko
10.30 Bátorkeszi - Bakonyszentlászló – futbalový zápas
12.00 Konferencia a diskusia starostov – miestny obecný úrad
13.00 Detský svet – maľovanie tváre, klauni, hry pre deti
13.00 Verejné diskusné fórum – o aktuálnych otázkach EU: nezamestnanosť, zodpovednosť miestnej
samosprávy v informovaní o výhodách EU. Účastníci: Ivan Farkas a Tihamér Gyarmati poslanci nitrianskej župy,
poslanci obecného zastupiteľstva, členovia neziskových organizácií – v zasadačke kultúrneho domu.
14.00 Workshop – štruktúra a fungovanie EU, politika EU, aký má dopad kríza na EU – kultúrny dom
15.00 Stretnutie mladých dobrovoľníkov z partnerských obcí, sústrediac na ochranu prírody, na dobrovoľnícku
prácu a na sociálne slabé skupiny. Organizuje: n.o. Brehuľa, Miesto: miestne múzeum s prirodzenýmmi rastlinami
a zvieratami.
16.30 Záverečná konferencia – vyhodnotenie výsledkov, a výhody projektu.
16.00 Európsky kultúrny program – Hlavné námestie
Vystúpili:
- Karátsony Imre spevokol, Bátorove Kosihy
- deti z miestnej škôlky
- žiaci miestnej základnej školy
- Iringó Tanečné Stúdio
- chórus miestnej reformovanej cirkvy
- študenti miestnej strednej odbornej školy
- TAMBORES – hudobná skupina z mesta Nitra
- vystúpenie sólistu: Brindza Beatrix
- vystúpenie hercov Jókaiho divadla
- Nagy Csomor István a jeho rodina - vystúpenie
19.00 Vyhlásenie výsledkov súťaže kresby a vo varení – Hlavné námestie
Slávnostný príhovor starostov - Bakonyszentlászló, Martonos, Lukafalva, Bátorove Kosihy
20.30 - 21.30 Dér Heni koncert
21.30 - 22.00 Vystúpenie kapely Trapéz
22.00 - 04.00 Pouličná veselica so skupinou Rudi Show Band
Dňa 13/09/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na:
10.30
14:00
14:00
15.00

Slávnostná ekumenická omša v miestnom reformovanom kostole
Detský svet – Hlavné námestie
Ekonedeľa - workshop
Oficiálne ukončenie programu

