od 15.30 hod.

»Slávnostné stavanie mája:
- vyhodnotenie kresieb žiakov základnej školy,
- kultúrny program detí MŠ, žiakov ZŠ
a vstúpenie folklórnej skupiny Fagyöngy,
- kladenie venca k soche sv. Floriána patróna hasičov,
- stavanie mája,
- občerstvenie.

OBEC

IMELY

IMEĽ

KÖZSÉG

Projekt bol realizovaný za finančnej podpory Európskej
komisie, v spolupráci s partnerskými obcami.
Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával készült,
együttműködésben a partnertelepülésekkel.

Beled
(HUN)

Căpleni
(ROM)

Dolga vas
(SLO)

15.30 órától

Námestie J. Blaskovicsa 507/11
946 52 Imeľ

- az általános iskolás diákok rajzai
kiértékelése,
- óvodások, diákok kulturális programja és
Fagyöngy folklór csoport fellépése,
- koszorúzás a Szent Flórián szobornál,
- májusfa állítás,
- frissítők.

OBEC IMEĽ - IMELY KÖZSÉG

»Ünnepélyes májusfa állítás:

Héreg
(HUN)

Nemesszalók
(HUN)

Pstruží
(CZE)

Április 29. - 30. apríl 2015

29. apríl

Április 29.

od 8.00 hod.

8.00 órától

»Privítanie hostí z partnerských obcí.

»Partnertelepülések képviselői fogadtatása.

»Návšteva

zastúpenia Európskej komisie v SR

»Az

(Bratislava).

európai Bizottság Szlovákiai képviseletének
meglátogatása (Pozsony).

»Zapojenie

žiakov ZŠ do tém projektu - kreslenie
obrázkov,
vytvorenie
putovnej
výstavy,
ktorá navštívi všetky partnerské obce.

»Az

30. apríl

Április 30.

11.00 hod. - 12.00 hod.

11.00 órától 12.00 óráig

»Prednáška 4 slobôd a workshopy na tému „Voľný

»Előadások

pohyb osôb a kapitálu“.

általános iskolá diákjai bekapcsolódása
a projektbe – képek festése, vándorkiállítás
készítése,
mely
körbejárja
az
összes
partnertelepülést.

„A négy alapvető szabadság“-ról
és „A személyek és a tőke szabad mozgása“-ról
szóló workshoppok.

od 14.00 hod.

»Parlament

seniorov – workshop o aktívnom
zapojení tejto skupiny obyvateľstva.

14.00 órától

»A szeniorok

parlamentje – e korosztály lakosai
aktívitásaról szóló workshop.

Kontakt/Kapcsolat/Contact

»Prezentácia Best practice z oblati voľného pohybu

15.00 órától 15.30 óráig

osôb a kapitálu.

»Best

Obec Imeľ
Námestie J. Blaskovicsa 507/11
946 52 Imeľ

15.00 hod. - 15.30 hod.
practice bemutató a személyek és a tőke
szabad mozgásáról.

035/76 86 101
starosta@obecimel.sk

