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Sajtóközlemény

Modernitás az értékek mentén

Azonnali megjelentetésre
Sajtókapcsolat: bacso@topolniky.sk

Nyárasd Község Önkormányzata júliusi hónapban indította a „Modernitás az értékek mentén”

című  programot,  amely  egészen  augusztus  végéig  folyamatosan  megvalósul.  Az

eseménysorozat célja a közösségépítés, valamint a határon átívelő kapcsolatok megerősítése,

amely  keretén  belül  a  kultúra  és  a  gasztronómia  vezérvonala  mellett  a  modernitás  és  a

hagyomány kerül a középpontba. 

A  programok  Nyárasd  községben  valósulnak  meg,  ahol  a  helyi  lakosokon  kívül  a

testvértelepülés,  valamint  a  régió  egyéb  falvainak  lakosai  vesznek  részt  folyamatosan  az

eseményeken.  A  programok  összeállításakor  Nyárasd  község a  pályázat  központi gondolatát

vette figyelembe, amely szerint a falu élettér is egyben, nem csupán lakóhely - a falu szerves

emberi közösség. 

A programsorozat július 21-én indul a Gyerekmosoly határok nélkül c. rendezvénnyel, amely

reggel 9 órától este 7 óráig tart. A rendezvény keretein belül a gyermekek hajókiránduláson és

közös filmvetítésen vesznek részt. A délutáni órákban különböző gyerekprogramok valósulnak

meg a helyi alapiskola udvarán, többek között lehetőség nyílik kézműves foglalkozásra, valamint

légvárak, vizes csúszdák kipróbálására. 

A  programsorozat  második  eseménye  a  Nyugdíjas  nap  párhuzamosan  zajlik  a

gyerekprogramokkal.  A  programon  résztvevők  fogadása  után  szintén  egy  hajókirándulással

indul az esemény, a délután során pedig a regionális szinten ismert nyárasdi termálfürdőben

tesznek látogatást a résztvevők. 

A  rendezvénysorozat  az  augusztus  22-i  Szent  István  nappal  folytatódik,  amely  során

Magyarország államalapító királyáról emlékeznek meg. Ifj. Derzsi György ad Szent István napi

koncertet a helyi római katolikus templomban, amelyet ünnepi szentmise követ Szent István

tiszteletére.
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Az  egyik  legkomplexebb  rendezvényenek  a  Családi  nap  bizonyul,  amely  augusztus  27-én  a

délutáni és esti órákban kerül megrendezésre. A megnyitót követően Gizi bohóc szórakoztatja  a

jelenlévőket műsorával, majd a Sarló citerazenekar előadása következik. Fél hatkor a Golddies

zenekar másfél órás koncertjén vehetnek részt az érdeklődők. Hét órai kezdettel a régióban jól

ismert  307  Music  teszi  zenei  műsorával  gazdagabbá  a  programot.  A  nap  főelőadója  a

Magyarországon  elismert  3+2  lakodalmas  rock  együttes,  amely  különleges  feldolgozásban

játszik  népszerű  magyar  slágereket.  A  koncertekkel  párhuzamosan  légvárpark  és  kézműves

foglalkozás várja a gyermekeket.

A programsorozat az Alsó- és Felsőnyárasd 80 éve együtt c. rendezvénnyel zárul.  Az esemény az

összetartozást  és  egymás  kölcsönös  megismerését  segíti  elő.  A  délben  kezdődő

bográcsfesztivált zenés szórakozás követi a helyi kultúrcsoportok részvételével. Öt órai kezdettel

kerülnek  kiértékelésre  a  korábban  elkészített  bográcsos  ételek.  Az  esti  órákban  különböző

sztárvendégek emelik kultúrműsorukkal a rendezvény színvonalát, majd ezt követi egy hajnalig

tartó utcabál.

Program: 
 
2021.07.21., szerda, Gyerekmosoly határok nélkül

9.00 A gyermekek érkezése

10.00 Hajókirándulás

13.00 Ebéd

14.00 Filmvetítés a kultúrházban

15.00-19.00 Gyermekprogram a helyi

alapiskola udvarán (légvárak,

vizes csúszdák, kézműves

foglalkozások)

2021.07.21., szerda, Nyugdíjas nap

9:00 A vendégek érkezése, fogadása

10.00 Hajózás a Duna mentén
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13.00 Ebéd

14.00 Látogatás a nyárasdi termálfürdőbe

2021.08.22., vasárnap, Szent István nap

10.00 ifj. Derzsi György Szent István napi

koncertje a nyárasdi római katolikus

templomban

11.00 ünnepi szentmise Szent István

tiszteletére

2021.08.27., péntek, Családi nap

15.30 Megnyitó

16.00 Gizi bohóc műsora

17.00 Sarló citerazenekar

17.30 Golddies zenekar műsora

19.00 307 Music

20.00 A 3+2 együttes koncertje

2021.08.28., szombat, Alsó- és Felsőnyárasd 80 éve együtt

12.00 Bográcsfesztivál (Bográcsos ételek versenye)

15.30 Zenés szórakozás a helyi kultúrcsoportok részvételével

17.00 A bográcsos ételek kiértékelése

18.00 Kultúrműsor a sztárvendégek részvételével

22.00 Utcabál

További információért forduljon bizalommal:
Bacsó László
polgármester
e-mail: bacso@topolniky.sk 
telefonszám: 42131 5582151
honlap: http://topolniky.sk/ 
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A rendezvények az SKHU/WETA/1901/4.1/326 azonosítószámú projekt keretében valósultak 
meg. A sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
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Tlačová správa

Modernita podľa hodnôt

Na okamžité zverejnenie
Kontakt: bacso@topolniky.sk

Obec Topoľníky v júli zahájil program  s názvom „Modernita podľa hodnôt”, ktorý prebieha až

do  konca  augusta.   Cieľom  sérií  udalostí  je  budovanie  komunity,  a taktiež  zosilnenie

cezhraničných vzťahov, pričom vedľa kultúry a gastronómie je v centre  pozornosti aj modernita

a tradícia.

Programi  sa konajú v obci  Topoľníky,  kde sa môžu zúčastniť  v programoch okrem miestnych

obyvateľov aj obyvatelia partnerskej obce a obyvatelia z iných miest regiónu.

Pri zostavení  programu  obec Topoľníky vzal do úvahy centrálne myšlienky konkurzu, podľa

ktorých dedina nie je len bydlisko, ale aj životný priestor -  dedina je ľudské spoločenstvo. 

Séria programov sa začína 21. júla s udalosťou Detský úsmev bez hraníc, ktorý sa koná od rána

od  9  až  do  popoludnia  7  hodín.  Počas  podujatia  deti  absolvujú  plavbu  loďou  a spoločné

premietanie  filmu.  Počas  popoludňajších   hodinách  budú  rôzne  detské  programy  na  dvore

miestnej základnej školy, medzi viacerými sa otvorí možnosť na  remeselné aktivity, a taktiež na

vyskúšanie mokrých šmykľaviek a skákacích hradov.  

 Druhé  podujatie  sérií  programových  udalostí,  Deň  dôchodcov  sa  koná   súvisle  s detskými

programom.  Podujatie sa po privítaní  účastníkov začína  s plavbou la lodi,  počas  popoludnia

navštívia účastníci regionálne známe termálne kúpalisko v Topoľníkoch.   

Séria udalostí pokračuje 22. augusta Dňom Svätého Štefana, počas ktorej oslavujú kráľa ktorý

zakladal  Maďarsko.  György  Derzsi  mladší  bude  mať  koncert,  v miestnom  rímskokatolíckom

kostole, po ktorom nasleduje sviatočná omša, na počesť Svätého Štefana.

Jedným najkomplexnejším podujatím sa zdáva Rodinný deň,  ktorý sa koná v popoludňajších

a nočných hodinách 27. augusta.   Po otvorení programu pobaví účastníkov klaun Gizi, potom

prichádza k predstaveniu citerovej kapely Sarló.   O pol šiestej sa záujemcovia môžu zúčastniť na

koncerte  kapely  Golddies,  ktorý  bude trvať  deväťdesiat  minút.  O siedmej  začína  koncert  na

regionálnej báze dobre známej formácie 307 music. Hlavným interpretom bude na Maďarsku
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uznaná kapela 3+2 ktorý hráva svadobní rock, a hrá maďarské šlágre v špeciálnej verzií. Súvisle

s koncertmi čakajú na deti skákacie hrady a remeselné aktivity.

Posledným programom sérií  udalostí je  podujatie Dolné a Horné Topoľníky 80 rokov spolu.

program pomáha v spoznávaní sa navzájom. O poludní sa začína festival kotlíkov, po ktorom

nasleduje  hudobná  zábava  miestnych  kultúrnych  skupín.  O päť  hodín  vyhodnotia  kotlíkové

jedlá. V nočných hodinách prichádzajú rôzne hviezdy, ktorí zvýšia úroveň podujatia kultúrnymi

predstaveniami , a potom sa koná pouliční ples, až do svitania.

Program: 
 
2021.07.21., streda, Detskí úsmev bez hraníc

9.00 Príchod detí

10.00 Plavba loďou 

13.00 Obed

14.00 Premietanie filmu v kultúrnom dome

15.00-19.00 detskí program na dvore miestnej základnej školy (skákacie hrady, mokré klziská,

remeselné aktivity)

2021.07.21., streda, Deň dôchodcov

9:00 Príchod a privítanie hostí 

10.00 Plavba loďou pri Dunaji 

13.00 Obed

14.00 Navštívenie termálneho kúpaliska v Topoľníkoch 

2021.08.22.,   nedeľa, Deň Svätého Štefana     

10.00 Koncert Györgya Derzsiho mladšieho v rímskokatolíckom kostole v Topoľníkoch 

11.00 Sviatočná omša na počesť Svätého Štefana

2021.08.27., piatok, Rodinný deň

15.30 Otváranie podujatia
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16.00 predstavenia klauna Giziho

17.00 citerová skupina Sarló

17.30 skupina Golddies

19.00 307 Music

20.00 koncert skupiny 3+2 

2021.08.28., sobota, Dolné a Horné Topoľníky 80 rokov spolu

12.00 Kotlíkoví festival (súťaž kotlíkovich jedál)

15.30 Hudobná zábava miestnych kultúrnych skupín

17.00 vyhodnotenie kotlíkových jedál

18.00 Kultúrne predstavenie hviezd

22.00 Pouličný ples

Ak máte záujem o ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať:
László Bacsó
starosta
E-mail: bacso@topolniky.sk 
tel. číslo: 42131 5582151
Webová stránka: http://topolniky.sk/ 

Udalosti sa konali v rámci projektu  s identifikačným číslom SKHU/WETA/1901/4.1/326. Tlačová 
správa nemusí byť v súlade zo stanoviskom Európskej Únie.
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