
New story for the EU –  

with a more active 

young generation,

12.-14. august 2022

Vydrany, kultúrny dom



12. AUGUST, Piatok

16:00 Privítanie hostí z partnerských obcí

Informácie o cieľoch a programoch podujatia

16:30 Sme v regióne Podunajska  

náhľadom do kultúrnych, prírodných hodnôt 

daného mikroregiónu ale aj športových, oddy-

chových  či gastronomických zážitkov i možností 

cestovného ruchu – spoluúčinkuje Mgr. Eva Kiss 

Bartalos

17:00 Slávnostné posedenie  štatutárov partner-

ských obcí 

17:30 Rozhovory o posilnení vzájomnej spolupráci, o 

aktuálnom dianí v EÚ

18:00 Zábavné súťaže pre všetkých 

19:00 MESEAUTÓ

Divadelný večer pod holým nebom 

22:00 NYÁRI KÁLMÁN 

(autentická cigánska hudba) 

13. AUGUST, Sobota

09:00 Hýbme sa spoločne

charitatívny beh (pre deti i dospelých)

1.pilier 

09:30 Vitajte v  EÚ

prezentácia Európskej únie nielen prostredníctvom  

propagačných materiálov a brožúrok, ktoré sú dos-

tupené počas celého dňa

10:30 Čo všetko vieme o EÚ  

pod vedením Mgr. Gábor Lelkes, PhD. (od minulosti 

až po súčasnosť)

11:30 Spoznávajme EÚ 

 EÚ očami detí 

poobede

09:00-16:00 Vydranské tradičné trhy   

“Vitajte remeselníci“

13:00 Predstavenie zvykov a tradícií, citarová skupina

14:00 Ochutnávka miestnych špecialít a domácich 

produktov

15:00 Súťaž v jedení – kto bude najrýchlejší

2. pilier  Cesta za poznaním

13:00 ,,Pochopenie prínosov EÚ  nielen pre jednotlivca 

ale i pre spoločnosť“ v podaní mladej generácie

09:00-03:30 Zabávajme sa od rána do rána vystúpe-

nia hudobných, tanečných  skupín nielen z regiónu

Cigánsky Diabli, Caramel, Ginoka, Romantic, Nagy 

Noémi és Cseh Tamás Band, AY FLY FAMILY, DJ KOPI

14. AUGUST, Nedela 
 

3. pilier na aktuálnu tému COVID -19

09:00 Z pohľadu nielen miestnych občanov, ale aj 

zdravotníkov i odborníkov 

čo všetko sme zistili a spravili doteraz, nezabúdajme 

na solidaritu v časoch krízy

10:00 Vystúpenie v podaní dobrovoľníckych orga-

nizácií, súťaž  - najlepší najmenší požiarnik 

(aktivita dobrovoľných hasičov s deťmi)

4. pilier Nový IMPULZ

09:30Debaty o víziách do budúcnosti v rámci EÚ, 

dôležitosť zapájania sa do vecí verejných

Spoluúčinkuje Mgr. Ladislav Balódi

10:30 Vytvorme nový príbeh EÚ

Spoluúčinkuje Mgr. Gábor Lelkes, Phd.

11:00 Čo všetko si sa naučil o EÚ  

- aktivita pre všetkých - spoluúčinkuje Klikk, o.z.

12:00 Ukončenie podujatia
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