Európa pre
občanov
Projekt “ Badacsonytomaj spolupráce medzi partnerskými mestami ,
obcami Marcelová a Czempin” financovala Európska únia v rámci
programu
Európa pre občanov
Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: projekt umožnil stretnutie 153 občanov, z ktorých 35 pochádzalo z mesta Badacsonytomaj (Maďarsko), 53
z mesta Czempin (Poľsko) 65 z mesta Marcelova (Slovensko)
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Badacsonytomaj (Maďarsko) od 11/06/2015 do 14/06/2015
Stručný opis:
11.júna 2015 prišlo k privítaniu hostí z družobných miest a obcí. Po spoločnej večeri, primátor mesta Badacsony
privítal prítomných.
Témou prednášky bola „Spoločná minulosť a budúcnosť v Európe“ a ukážka z politického života Európskej únie.
Hovoril o „Európe pre ľudstvo“ – program, ktorý vyhral tento projekt, finančnú podporu, z ktorej sa táto akcia
zabezpečila.
Po prednáške hosťujúce mesto zabezpečilo kultúrny program, v ktorom sa prítomní mohli kochať v maďarskej
kultúre a v tradíciách folklóru. Na záver sa hostia odobrali na nocľah.
12.jún 2015 – prítomní ráno prijali pozvanie na svätú omšu v Rímsko Katolíckom kostole svätého Imricha, kde
miestny farár sprevádzal hostí kostolom Bazalt. V rámci výletu a prehliadky Badacsonytomaj sme prezreli klenoty
minulosti v kaplnke Svätého Štefana, pamätné miesto pápeža Jána Pavla II. Ďalej sme v Kisfaludy absolvovali
návštevu vyhliadkovej veže, kríž Ranolder a Rózsakot.
Vzhľadom na veľké horúčavy bol voľný program, kúpanie a prechádzky.
V neskorých poobedňajších hodinách sa predstavili hostia z Poľska, so svojím kultúrnym programom.
Vo večerných hodinách hosťujúce mesto predstavilo svoj folklórny program.
13.júna 2015 – ráno prítomní zástupcovia družobných miest a obcí, pokračovali v diskusii o zocelení priateľských
vzťahov. V obedňajších hodinách prítomní sa spoznávali s Balatonom na výletnej lodi. Po obede sa hostia
presunuli na miesto kde sa rodí najlepšie hrozno a z toho ušľachtilé víno. Zúčastnili sa degustácie vín a jeho
spracovávaním.
Vo večerných hodinách sa predstavil slovenský ženský súbor spolu s hráčmi na citaru.
Po vyčerpaní programu sa začala tanečná zábava, ktorá trvala až do rána.
14.júna 2015 – v ranných hodinách hostia navštívili trh v Káptalantói, kde sa mohli spoznať s miestnymi
poľnohospodármi a remeselníkmi. Na obed navštívili múzeum v Badacsonyi Egry Józsefa. Po obede prišlo
k lúčeniu a hostia sa rozišli domov.

Platí pre 2.2 "Opatrenie pre siete medzi mestami",
2.3 "Opatrenie pre projekty občianskej spoločnosti"
Oblasť 1: "Európska pamiatka"
Počet podujatí, ktoré sa uskutočnili v rámci tohto projektu … :
Podujatie 1
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie … občanov, z ktorých … pochádzalo z mesta … (krajina), … z mesta ….
(krajina) atď.
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v … (mesto, krajina) od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr
Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na …
Podujatie 2
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie … občanov, z ktorých … pochádzalo z mesta … (krajina), … z mesta …
(krajina) atď.
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v … (mesto, krajina) od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr
Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na …
Podujatie 3
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie … občanov, z ktorých … pochádzalo z mesta … (krajina), … z mesta …
(krajina) atď.
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v … (mesto, krajina) od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr
Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na …
Podujatie 4, 5 atď.

