EURÓPSKE DIMENZIE v sociálnej participácii
EURÓPAI DIMENZIÓK

a társadalmi szerepvállalásban

20. – 22. SEPTEMBER / SZEPTEMBER 2019

ŠPORTOVÝ AREÁL SVÄTÝ PETER – SPORTPÁLYA KOMÁROMSZENTPÉTER

20.09.2019 piatok - péntek
15:00

Slávnostné otvorenie podujatia a odovzdávanie oberačkového venca

15:00

A rendezvény ünnepélyes megnyitója és a szüreti koszorú átadása
„Farebný európsky folklór“ – „Színes európai folklór“

18:00

Voľná diskusia „Ako ďalej v EU“ – „Hogyan tovább az EÚ-ban“ kötetlen vitafórum

19:00
22:00

SMOKIE revivalband Praha
CARSON bulizenekar

SPRIEVODNÉ PROGRAMY – KÍSÉRŐ PROGRAMOK
•

Ochutnávka vína, privítanie českých vinárov – Borkóstoló, csehországi borászok fogadása

•

Workshop s poslancom EÚ parlamentu – Workshop az EU parlamenti képviselő részvételével

Smokie revival Praha

21.09.2019 sobota - szombat
08:30

Súťaž vo varení kohútieho perkeltu - Verseny kakaspörkölt készítésében

13:00

Vyhodnotenie súťaže vo varení kohútieho perkeltu - Verseny kiértékelése a kakaspörkölt készítésben

14:00

Farebná Európa vystúpenie kultúrno-hudobných súborov - Színes Európa zenés csoportok fellépése

16:30
18:00
20:00
22:00

Tambura hudobná skupina
ELÁN Forever – koncerta
LGT Revival - koncert
RETRO DISCO - DJ Tomi

Elán forever

SPRIEVODNÉ PROGRAMY – KÍSÉRŐ PROGRAMOK
•
•
•
•
•
•

„Športuje celá rodina“ - „Sportol az egész család“
EÚ Infostan – EU Infosátor
Ochutnávka vína – Borkóstoló,
Strategické plánovanie starostov o ďalšej spolupráci partnerských miest
Polgármesterek, testvértelepülések képviselőinek stratégiai tervezése
LGT Revival
Vernisáž pred 2004 a po 2004 výstava fotografií z obce pred vstupom do EÚ a po
Fényképkiállítás falunkról 2004 előtt és 2004 után
Detský svet - nafukovací hrad, klaun, malovanie na tvár atď. - Gyerekvilág - ugrálóvár, bohóc, arcfestés, stb.,

22.09.2019 nedeľa - vasárnap
10:00

Sviatočná omša – Ünnepi szentmise

VSTUPNÉ / BELÉPŐJEGY: 2€ / piatok – péntek, 3€ / sobota - szombat
deťom do 15 rokov vstup zdarma - gyermekeknek 15 éves korig a belépés díjtalan
Vyhradzujeme si právo zmeny programu - A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Spolufinancované
programom Európskej
únie Európa pre
občanov

Svätý Peter
Komáromszentpéter

