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Vážení Imeľčania, vážení občania partnerských obcí, vážení priatelia!
Naša obec Imeľ v spolupráci s partnerskými obcami každoročne pri-

pravuje projekty za účelom lepšieho poznania a prehlbovania priateľ-
ských vzťahov. Dôraz kladieme na informovanosť našich občanov o dianí 
v Európskej únii.

Vďaka úspešnému projektu pod názvom „We Connect for Europe - 
Spájame sa pre Európu“ organizovala obec Imeľ počas roka 2015 štyri 
podujatia, a to konkrétne v obci Imeľ a v partnerských obciach v ma-
ďarskom Belede, v rumunskom Capleni a v slovinskom Dolga Vas. Všet-
ky podujatia boli dvojdňové a ich hlavným poslaním bola propagácia 
a informovanie občanov o štyroch slobodách voľného trhu EÚ a ich prí-
nos pre občanov nových členských štátov. Medzi štyri slobody voľného 
trhu EÚ patrí voľný pohyb osôb, voľný pohyb tovaru, voľný pohyb slu-
žieb a voľný pohyb kapitálu. Tieto štyri slobody sa preniesli do jednot-

livých podujatí pomocou rôznych prednášok, prezentácií, ukážok a workshopov. Do projek-
tu bolo zapojené široké spektrum obyvateľstva, počnúc od najmenších škôlkárov, detí zák-
ladnej školy až po seniorov našej obce, ako i partnerských obcí. V rámci projektu sa orga-
nizovala výtvarná súťaž pre deti základnej školy, ktorej poslaním bolo zvýšiť povedomie 
o Európskej únii medzi žiakmi základných škôl. Nosnou témou súťaže bolo pripomenutie, že 
Slovensko je už viac ako desať rokov právoplatným členom Európskej únie a s tým súvisia-
ce práva ako voľný pohyb, žiť, pracovať, podnikať, študovať, cestovať a nakupovať kdekoľ-
vek v Európe. Cieľom výtvarnej súťaže bolo upriamiť pozornosť detí a mládeže na energe-
tickú budúcnosť Európskej únie, na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, podnietiť deti 
k spracovaniu vybranej témy a rozvinúť tvorivé schopnosti žiakov základných škôl prostred-
níctvom výtvarných prác. Výtvarné práce žiakov putovali ďalej do každej partnerskej obce.

Týmto by som chcel zároveň vysloviť poďakovanie všetkým pánom starostom zúčastnených 
partnerských obcí, konkrétne starostovi z Beledu Jenőmu Majorovi, starostovi z Héregu Józ-
sefovi Niesznerovi, starostovi z Nemesszalóku Jenőmu Vargovi, starostovi z Capleni Vilmosovi 
Mosdóczimu, starostovi zo Pstruží Ing. Milanovi Vaněkovi, zástupkyni maďarskej národnostnej 
menšiny žijúcich na území obce Lendava Gabrielle Sobočan a všetkým tým, ktorí sa ochotne 
podieľali na realizácii projektu.

Ing. František Tyukos
starosta obce Imeľ

Tisztelt imelyiek és testvértelepüléseink polgárai, kedves barátaim!
Imely község a testvértelepülésekkel együttműködve minden évben projekteket készít 

a baráti kapcsolatok további mélyítése és a jobb megismerés céljából. Nagy hangsúlyt fek-
tetünk az Európai Unióval kapcsolatos információk átadásának a polgártársaink részére.

A „We Connect for Europe – Együttműködés Európáért” megnevezésű sikeres projektnek 
köszönhetően Imely község 2015-ben négy rendezvényt szervezett, nevezetesen Imely község-
ben, valamint a testvértelepülésekben: a magyarországi Beledben, a romániai Kaplonyban 
(Căpleni) és a szlovéniai Hosszúfaluban (Dolga Vas). Minden rendezvény két napig tartott, 
és a fő küldetése az volt, hogy propagálja és ismertesse a polgárok körében az Európai Unió 
egységes piacának négy alapszabadságát, valamint ezek hozadékát az új tagállamok polgárai 
számára. Az Európai Unió egységes piacának négy alapszabadsága közé tartozik a személyek, 
az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. Ez a négy alapszabadság vált az egyes 
rendezvényeken az előadások, prezentációk, bemutatók és workshopok központi témájává. 
A projektbe a községünk, illetve a testvértelepülések lakosságának széles skálája kapcsolódott 
be, a legkisebb óvodásoktól, az általános iskolásoktól kezdve egészen a szeniorokig. A pro-
jekt keretén belül valósult meg az általános iskolába járó gyermekek részére a rajzverseny, 

melynek az volt a küldetése, hogy bővítse az általános iskolások körében az Európai Unióról 
szóló ismereteket. A verseny fő témájából adódóan az általános iskolások rámutattak arra, 
hogy Szlovákia több mint tíz éve az Európai Unió tagállama, és ezzel kapcsolatosan a polgárai 
számára biztosítva van a szabad mozgás, élet, munka, vállalkozás, tanulmányok folytatása, 
utazás és bevásárlás bárhol Európában. A rajzverseny fő céljai közé tartozott, hogy felhívja 
a gyermekek, az ifjúság figyelmét az Európai Unió energetikai jövőjére, a megújuló források-
ból származó energiatermelésre, motiválja a gyermekeket a kiválasztott téma feldolgozására, 
és a képzőművészeti munkák által fejlessze az általános iskolába járó diákok alkotóképessé-
gét. A tanulók képzőművészeti alkotásai vándorkiállításon vettek részt, megtekinthetőek vol-
tak az összes testvértelepülésen is.

Ezennel szeretnék köszönetet mondani az együttműködésben részt vevő testvértelepülé-
sek polgármestereinek, nevezetesen Major Jenőnek, Beled polgármesterének; Nieszner Jó-
zsefnek, Héreg polgármesterének; Varga Jenőnek, Nemesszalók polgármesterének; Mosdó-
czi Vilmosnak, Kaplony polgármesterének; Vaněk Milan mérnöknek, Pstruží polgármes-
terének; Sobočan Gabrielának, a Lendva környékén élő magyar kisebbség képviselőjének; 
és mindazoknak, akik készségesen részt vettek a projekt megvalósításában.

Ing. František Tyukos
Imely község polgármestere

Dear inhabitants of Imeľ, dear citizens of partner municipalities, dear friends!
Each year our municipality of Imeľ together with its partner municipalities prepares projects 

for the purpose of getting to know each other better and deepening the partner relationships. The 
emphasis lies on the awareness of our inhabitants about the course of events in the European Union.

Due to the successful project with the title “We Connect for Europe - Spájame sa pre Európu” 
organised the municipality of Imeľ four events in Imeľ, and in partner municipalities, i.e. in Beled, 
Hungary, in Căpleni, Romania and in Dolga Vas, Slovenia. All the events lasted for two days and 
their main commitment was to propagate and inform the inhabitants about the four freedoms of 
the free market in the EU and their benefits for the citizens of the new member states. The four 
freedoms of the free market in the EU are the free movement of people, the free movement of 
goods, the free movement of services and the free movement of capital, and these four freedoms 
were communicated in the respective events by means of various lectures, presentations, 
demonstrations, and workshops. A wide spectrum of inhabitants was involved in the project, 
starting with the youngest kindergarten children, students of primary schools and seniors of our 
as well as of the partner municipalities. Within the framework of the project, an art competition 
was organised for the students of primary schools, the commitment of which was to increase 
awareness about the European Union among the students of primary schools. A bearing theme 
of the competition was the remembrance of the fact that Slovakia has been a rightful member 
of the European Union for more than ten years and the rights related to this such as the free 
movement, living, working, enterprising, studying, travelling, and shopping wherever in Europe. 
The objective of the competition was to draw attention of the children and young people toward 
the energy future of the European Union, the energy production from renewable sources and to 
motivate the children to elaborate the selected theme as well as to develop creative skills of the 
students of primary schools by means of artistic work. The students´ art works wandered on and 
finally got to every partner municipality.

Hereby I would like to thank all the mayors of the participating partner municipalities, 
particularly to Jenő Major, the mayor of Beled, József Nieszner, the mayor of Héreg, Jenő Varga, the 
mayor of Nemesszalók, Vilmos Mosdóczi, the mayor of Căpleni, Ing. Milan Vaněk, from Pstruží and 
Gabriella Sobočan, the representative of the Hungarian national minority living on the territory 
of the municipality of Lendava and to all of those who willingly took part in realizing the project.

Ing. František Tyukos
The mayor of the municipality of Imeľ













 Detičky vytvárali obrázky na rôzne témy spojené s EÚ. Vznik-
la tak rozprávka Späť do košiara. Je to rozprávka o tom, ako ovce 
(členské štáty) prišli do košiara (EU).

Az óvodások az Európai Unió témájával összefüggő képzőművé-
szeti alkotásokat készítettek. Így megszületett a Vissza a juhakolba 
című mese, amely arról szólt, hogy a juhok (tagállamok) hogyan 
mentek a juhakolba (Európai Unió). 

The children created pictures on different themes connected 
with the EU. Thus, they originated a fairy tale Back to the sheep-
fold. It is a fairy story about how the sheep (member countries) 
came to the sheep-fold (the EU). 



Energetická budúcnosť EÚ

























Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie  
v rámci programu Európa pre občanov.

Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora  
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií  

obsiahnutých v tejto publikácii.

Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával,  
az Európa az állampolgárokért program keretén belül készült.

Ez a publikáció kizárólag a szerző nézeteit teszi közzé,  
és a Bizottság nem felel a kiadványban található információkért,  

illetve bármilyen jellegű felhasználásukért.

This project was financed by the support of the European Committee within the 
framework of the programme Europe for Citizens.

This publication represents exclusively the opinion of the author  
and the Committee does not take any responsibility for any kind  

of information usage included in this publication.
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