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Platí pre akciu 1, opatrenie 1.1 

Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest 
Účasť: projekt umožnil stretnutie 202 občanov, z ktorých 55 pochádzalo z mesta Barcs (Maďarsko), 49 z mesta 
Isaszeg  (Maďarsko), 16 z obce Kishegyes (Srbsko), 21 z mesta Makó (Maďarsko), 37 z mesta Veresegyház* 
(Maďarsko), 10 z obce  Bojanów ( Poľsko) a 14 z obce Jablonka (Poľsko). 
 
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Meste Želiezovce, Slovenská republika od 13/09/2013 do 15/09/2013 
 
Stručný opis: 
 
Dňa 13/09/2013 prichádzali zahraničný účastníci stretnutia a po ubytovaní sa zúčastnili na spoločnej večeri na  
ktorej mali možnosť oboznámiť sa bližšie s predstaviteľmi partnerských miest. Taktiež dôležité bolo predstavenie 
úloh jednotlivých partnerov v projekte, spojené s predložením ankety venovanej téme Európske občianstvo, k 
poznaniu hodnôt EU a možností zvýšenia ich znalosti u obežných občanov. Po spoločnej večeri sa o zábavu 
starali Robo Šimko a skupina MassRiot, členovia budapeštianskej tanečnej skupiny Flashdance, Le Mieux i 
Novozámockého operetného kvintetu s želiezovským spevákom Jurajom Csomorom. Vo večerných hodinách 
prebiehala neformálna diskusia venovaná téme Roku európskeho občianstva, práv občanov a možností v EU, z 
toho plynúcich pre občanov partnerských miest. 
 
14/09/2013 Druhý deň bol venovaný  hodnotám EÚ – demokracia, rovnosť, prosperita, uplatnenie žien, mladých 
ľudí na trhu práce, solidarita, európske občianstvo. V rámci tejto témy boli predstavené ,miestnymi zamestnancami 
samosprávy, Príručky Výboru regiónov a Pasu európskeho občana ako aj Stratégia Európa 2020. 
V  doobedňajších hodinách odborný program nahradili poznávacie aktivity pri návšteve Nádvoria Európy v 
Komárne, ktoré reprezentuje historickú architektúru charakteristickú pre jednotlivé oblasti Európy, ako aj 
prechádzku mestom Komárnom a Želiezovcami. Takýto deň plný kultúrnych zážitkov zvyšuje povedomie o 
bohatom kultúrnom dedičstve regiónu ako nástroji na multikultúrny dialóg a prehlbovanie záujmu o spoločné 
európske korene. Tento deň bol zameraný aj na zozbieranie, analýzu a vyhodnotenie ankety venovanej téme 
Európskeho občianstva. Po večeri nasledoval kultúrny program v ktorom vystúpila hudobných produkciách 
Gergelya Barnu, Attilu Dolhaiho a Bernadett Vágó. Predstavili sa aj ostatné tanečné skupiny z partnerských krajín. 
 
Dňa 15/09/2013 sa konalo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva za prítomnosti zástupcov partnerov 
projektu, ktorý sa venovali diskusii o podpore hodnôt partnerstva a ďalšej spoločnej spolupráce na projektoch, ako 
spôsob budovania spolupatričnosti k Európe. Po skončení zasadnutia bolo prednesené oficiálne ukončenie 
podujatia so záverečnými príhovormi partnerov a predstavením posolstva projektu do budúcnosti komunít. 
V tento deň účastníci zamerali svoju pozornosť na hodnotové a myšlienkové zbližovanie sa účastníkov, aktívne 
zapojili do programu všetky vekové skupiny. Kľúčovým momentom celého dňa bola záverečná konferencia 
spojená so zhodnotením podujatia, predstavením výsledkov ankety, venovanej téme Európske občianstvo, k 
poznaniu hodnôt EU a možností zvýšenia ich znalosti u obežných občanov. Výsledkom tejto konferencie bolo 
zosumarizovanie dosiahnutých výstupov podujatia, ich súladu s prioritami EU a vplyvu na život občanov z krajín 
zúčastnených subjektov. S výsledkami sa oboznámili nielen samotní účastníci projektu, ale aj pozvaní hostia z 
oblasti samospráv, verejného života, združení, z radov podnikateľov, dôchodcov, znevýhodnených občanov a 
iných obyvateľov. Projekt bol ukončený vystúpením známej slovenskej rockovej skupiny Desmod, miestnej skupiny 

AYERS ROCK a vystúpenie folklórneho telesa SĽUK-u z Bratislavy, ako príkladná ukážka interpretačných 
zručností a tvorivého umenia z oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Následne po nej dobrovoľníci vykonávali technické 
práce spojené s ukončením podujatia a  pomáhali zahraničným  účastníkom pred odcestovaním.   
 
*výmena za partnera Csíkszereda (Rumunsko) po odsúhlasení agentúrou EACEA. 
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