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Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest
Účasť: projekt umožnil stretnutie 900 občanov, z ktorých 750 pochádzalo z domácej obce Kostolné Kračany
(Slovensko), 90 z obce Rábapatona (Maďarsko) a 60 z mesta Stara Moravica (Srbsko).
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Kostolmých kračanoch (Slovensko) od 20/06/2014 do 22/06/2014
Stručný opis:
Dňa 20/06/2014 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na témy spojené s EÚ. Prvý deň začal príchodom
zahraničných účastníkov a ich privítaním. Prítomným sa prihovoril starosta obce. Privítal zahraničných hostí
a pozval ich na podujatie. Nasledovalo otvorenie výstavy umeleckých diel zhotovených na tému Občan na
rázcestí. Týmto sa projekt nielen zapojil do aktivít Európskeho roku 2013, ale priniesol nový pohľad na Európskeho
občana, ktorý je na rázcestí medzi minulosťou a budúcnosťou, medzi tradíciami, náboženstvom a globalizáciou.
Po výstave nasledovala prednáška o Európskej Únii, jej fungovaní, hodnotách a histórii. Tu sa prítomní dozvedeli
základné informácie o EÚ, ktoré im pomohli pochopiť procesy s ňou súvisiace. Pre účastníkov zo Srbska bola
prednáška cenným zdrojom informácií o EÚ, ako organizácii, do ktorej chcú vstúpiť. Vo večerných hodinách si
zahraniční hostia prehliadli domácu obec, jej jednotlivé časti a pamiatky v nich sa nachádzajúce. Spoznali tak, ako
žijú domáci. Deň bol ukončený hudobným koncertom a táborákom, počas ktorých sa účastníci začali viacej
zbližovať.
Dňa 21/06/2014 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na zapojenie všetkých generácií, najmä seniorov
z partnerských obcí. Jednalo sa najmä o spoločné posedenie, spoločné aktivity a výmenu skúseností s trávením
voľného času v seniorskom veku. Vzhľadom k tomu, že všetci prítomní seniori pochádzajú z vidieckych obcí, ich
výplňou dňa je najmä práca na záhradke a vykonávanie ručných prác. V rámci aktivity vznikli medzi seniormi
z rôznych kútov Európy priateľské väzby. Do aktivít boli zapojené aj deti. Prostredníctvom hier sa preniesli do
rozprávkového sveta a spoznali rôzne postavičky a dobre sa zabavili. Zapojením seniorov a detí sme chceli
poukázať na ich dôležitosť v rámci partnerstva. Okrúhly stôl bol ďalšou aktivitou dňa. Jednalo sa o rokovanie
samosprávnych predstaviteľov a aktívnych občanov o budúcnosti partnerstva. Vzišli z neho nápady pre ďalší
rozvoj partnerstva i pre pomoc Srbsku so vstupom do EÚ. Popoludňajší program odštartovali dobrovoľnícke
aktivity. V prvom rade sa jednalo o premietanie filmu na tému dobrovoľníctvo a v druhom rade bola účastníkom
predstavená práca Dobrovoľného hasičského zboru. Týmito aktivitami si projekt pripomenul Európsky rok 2011.
Nasledovala ekumenická bohoslužba vykonaná pod holým nebom v maďarskom jazyku. Tu bol priestor pre
spiritualitu a pokoj. Po bohoslužbe nasledovali vystúpenia speváckych a tanečných súborov zo všetkých
partnerských obcí. Partnerské obce predstavili ich kultúru a folklór prostredníctvom hudby, spevu a tancov. To
pomohlo účastníkom lepšie spoznať identitu jednotlivých krajín. Koniec dňa patril zábave spojenej
s potvrdzovaním priateľstiev.
Dňa 22/06/2014 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na spojenie generácií. Vzhľadom k obrovskému vekovému
rozdielu sa jednalo o významný prínos. V rámci doobedňajšieho programu bola zrealizovaná špeciálna aktivita pre
obe cieľové skupiny. Hry našich deduškov a babičiek – výučba starých detských hier, v rámci ktorej sa deti naučili
starým hrám predkov a seniori sa zapojili do vzdelávania mladších generácií. Symbolicky sa tak prepojili obe
generácie a posilnili sa väzby a pochopenie medzi nimi. Popoludnie patrilo športu a kultúre. Najskôr si mužstvá
z partnerských obcí zmerali sily vo futbale. Nasledoval detský kultúrny program. Deti vystupovali tak v sobotnom
kultúrnom programe, ako aj v nedeľu mali samostatný blok, kde predviedli svoje hudobné a tanečné zručnosti.
Divadelné predstavenie pomohlo vytvoriť priateľskú atmosféru a utvrdiť nadobudnuté priateľské vzťahy. Po ňom sa
hostia rozišli do svojich domovov.

