Európa pre
občanov
Projekt “Crisis and solidarity in Europe” č. 609111-CITIZ-1-2019-1-SKCITIZ-TT, financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov
Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: projekt umožnil stretnutie cca 1500 občanov, z ktorých 48 pochádzalo z mesta ALVIANO (Taliansko).
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo: Bratislava-Vajnory(SK) od 21/08/2019 do 25/08/2019
Stručný opis:
Dňa 21/08/2019
Verejné privítanie účastníkov.
V Parku pod lipami za účasti živej hudby – Vajnorskej dychovky boli privítaní hostia z družobného Alviana.
Obyvatelia Vajnor a predstavitelia samosprávy na čele so starostom Vajnor Michalom Vlčekom a zástupkyňou
starostu Soňou Molnárovou, ako aj niektorými poslancami, prišli privítať družobných priateľov. Účastníci sa
zúčastnili spoločnej večere v Dome kultúry Vajnory, kde im boli odovzdané darčeky a upresnil sa program
nasledujúcich dní.
Dňa 22/08/2019
Počas dňa družobní partneri spolu s doprovodom z Vajnor absolvovali návštevu Brna, s ktorým Vajnory majú
dlhoročnú družbu.
Večer sa v Dome kultúry Vajnory uskutočnila konferencia k témam “Krízy, sociálne problémy, SOLIDARITA V
PRAXI”. Účastníci konferencie z Alviana a Vajnor si vypočuli príspevky riaditeľa Dobrej noviny Mariána Čaučíka,
riaditeľa sobi.eco Tomáša Horvátha a Hannah Schnubel z Nemecka, ktorá ako dobrovoľníčka pracovala niekoľko
rokov na Slovensku.
Dňa 23/08/2019
Priatelia z Alviana navštívili koncentračný tábor Mauthausen.
Tento deň pokračoval v duchu hesla Spoločne v Európskej sieti solidarity. V parku Pod lipami sa za účasti
domácich a družobných hostí premietal film zo spoločných rokov družby. Účastníci si pripomenuli významné
míľníky našej družby. Uskutočnilo sa tiež stretnutie o budúcnosti našej družobnej spolupráce a rozvíjaní oblastí,
ktoré by pozitívne budovali spoločnú Európu.
Dňa 24/08/2019
VAJNORSKÉ DOŽINKY – Najprv sa talianski priatelia zúčastnili slávnostného dožinkového sprievodu.
Na tomto podujatí sa zúčastňuje okolo 1500 účastníkov.
Súčasťou boli aj tvorivé dielne (paličkovanie, maľovanie tradičných vajnorských ornamentov, učenie folklórnych
tancov a pod.…). Ďalším sprievodným podujatím bola ochutnávka tradičných jedál. Talianski priatelia ponúkali
tradičnú bruschettu s olivovým olejom a prosciuttom.
Dňa 25/08/2019
Rozlúčka za účasti verejných predstaviteľov na čele so starostom Vajnor Michalom Vlčekom a jeho zástupkyňou
Soňou Molnárovou a občanmi Vajnor.

Talianska mládež v slovenských krojoch

Účastníci konferencie SOLIDARITA V PRAXI

Taliansky stánok s bruschettou a prosciuttom

