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17. Deň Sv. Štefana
V zmysle tradícii aj 14. augusta 2021 sa začal deň obce slávnostnou omšou v rýmskokatolíckom kostole, celebrovanou dp. Sándorom Naszvadim. Pri požehnaní nového chleba
v Pamätnom parku Sv. Štefana mal slávnostný príhovor András György farár šamorínskej
reformovanej cirkvi za účinkovania ľudovej speváčky Rebeka Méry.
Kultúrny program bol v tomto roku
podporený v rámci projektu Dunajské
partnerské obce č.
SKHU/WETA/1901/4.1/006,
podporovaného Fondom malých
projektov Programu spolupráce
INTERREG V-A Slovenská republikaMaďarsko.
Ako prvý vystúpil súbor Kuttyomfitty
s detským programom o beťároch.
Folklórne umenie reprezentovali
Spevokol Margaréta a folklórny súbor
Csallóköz. Zvlášť zaujímavé bolo vystúpenie mažoretiek z partnerskej obce Dunasziget,
ktoré svoju obec úspešne reprezentujú aj na medzinárodných podujatiach.
Vo večerných hodinách Tamás Bernáth z komárňanského Jókaiho divadla spieval
operetné a musicalové šlágre, po ňom rockový spevák Koppány Kovács mal úspešné
vystúpenie. Muziku do zábavy do neskorej noci zabezpečila Skupina OKE.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Obsah tejto správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.
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XVII. Szent István Nap

A hagyományoknak megfelelően ünnepi szetmisével és az új kenyér megszentelésével
kezdődött 2021 augusztus 14-én a falunap. A misét Naszvadi Sándor nagymagyari
esperes celebrálta. A kenyér megáldásánál a Szent István Emlékparkban György András
somorjai református lelkipásztor mondott ünnepi beszédet és közreműködött Méry
Rebeka népi énekes.
Az idén az INTERREG V-A
Szlovákia-Magyarország
Együttműködési Program
Kisprojekt Alapja által támogatott
Dunai testvérfaluk című,
SKHU/WETA/1901/4.1/006 számú
projekt keretében megrendezésre
kerülő falunap kulturális műsorát
a Kuttyomfitty Társulat kezdte
a betyárokról szóló
gyermekműsorával és
a továbbiakban is a régióból
származó művészek produkcióit
élvezhette a közönség. A folklórt idén a Margaréta Népdalkör és a dunaszerdahelyi
Csallóköz Néptáncegyüttes fellépése képviselte. Érdekes színfoltja volt a napnak
a dunaszigeti mazsorettek fellépése, akik a testvérfalut nemzetközi versenyeken is
sikeresen képviselik.
Az esti órákban a közönség Bernáth Tamás, a komáromi Jókai Színház színészének
előadásában operett és musical műveket hallhattak, majd pedig Kovács Koppány
rockénekes következett fergeteges koncerttel. Az éjszakába nyúló mulatozáshoz az OKE
Zenekar szolgáltatta a muzsikát.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósul meg. Jelen meghívó tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

