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Návšteva v Dunaszigete z príležitosti dňa obce 

 

Zaujímavý program zažili a vyskúšali si dračiu loď návštevnívi z Vojka nad Dunajom 31. 
júla v Dunaszigete. 

Návšteva sa uskutočnila v rámci projektu 
Dunajské partnerské obce č. 
SKHU/WETA/1901/4.1/006, podporovaného 
Fondom malých projektov Programu 
spolupráce INTERREG V-A Slovenská 
republika-Maďarsko.  
 
Deň obce organizovali na krásnej pláži v časti 
Sérfenyősziget. Pre návštevníkov z Vojky 
nad Dunajom najväčšou atrakciou bola 
plavba na dračom člne. Tento druh 18 
miestneho pádlovania na Slovensku je ešte 

v plienkach, v Szigetköze je už bežnou súčasťou miestnych podujatí. Aj Dunasziget má 
vlastný dračí čln, pomocou ktorého súťažia miestne a okolité družstvá. 
Aj ďalší program bol rozmanitý, vystúpili miestne mažoretky, ktoré úspešne reprezentujú 
svoju obec aj na medzinárodných podujatiach, dychovka Mesta Kőszeg, ale aj skupina 
brušného tanca Khamsa. O večernej dobrej nálade sa postarala skupina Cairo.  

 

  

Budujeme partnerstvá 
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Dunaszigeti látogatás a falunap alkalmából 

 

Érdekes programokat láthattak és sárkányhajózhattak is azok a vajkaiak, akik július 31-én 
ellátogattak Dunaszigetre.  

Az INTERREG V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési  
Program Kisprojekt Alapja által 
támogatott Dunai testvérfaluk című, 
SKHU/WETA/1901/4.1/006 számú 
projekt keretében megszervezett 
falunapra a sérfenyőszigeti 
hangulatos stradon került sor. A 
csallóközi vendégek számára a 
legnagyobb élményt a sárkányhajózás 
jelentette. Míg ugyanis a 18 fős 
legénységgel történő evezés 
Szlovákiában még mindig 

gyermekcipőben jár, a Szigetközben napjainkra a helyi rendezvények népszerű részévé vált. 
Dunasziget is rendelkezik saját sárkányhajóval, amellyel több helyi és környékbeli csapat 
mérheti össze tudását.  

A műsor is változatos volt, felléptek a nemzetközi versenyeken sikeresen szereplő helyi 
mazsorettek, Kőszeg Város fúvószenekara, de a nézők megtekinthették a Khamsa 
Hastánccsoport bemutatóját is. Az esti jó hangulatról a Cairo együttes gondoskodott.  

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
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