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Rendezvény címe
SK: „Príprava na Veľkú noc”
HU: „Húsvétváró Nagymegyeren”
EN: „Easter Waiting in Veľký Meder”
A rendezvény és a történések leírása
SK:
Mesto Nagymegyer usporiada dňa 14. apríla 2022 v rámci projektu "Kultúrna spolupráca
medzi mestom Veľký Meder a Dunaszentpál " v meste Veľký Meder podujatie "Príprava na
Veľkú noc". Súčasťou jednodňového podujatia budú detské programy a veľkonočné remeslá
pre deti a mládež v budove Mestské kultúrne stredisko, Veľký Meder. Základom tradícií
regiónu Žitného ostrova sú veľkonočné zvyky, literárne hry, ľudové hry a remeslá. Hlavnou
cieľovou skupinou podujatia sú mladé rodiny, deti a mladá generácia, pretože práve oni sa
môžu učiť a odovzdávať tradície minulosti v novom ašpekte. Veľké javisko v Centre mesta
ponúka daľšie celonočné programy s doplnkovým kultúrnym a hudobným programom.
"Príprava na Veľkú noc" privýta obyvateľov Dunaszentpálu a Veľkého Mederu, ale aj
obyvateľov z celého regiónu.
HU:
Nagymegyer város „Húsvétváró Nagymegyeren” rendezvényt tart a „Nagymegyer és
Dunaszentpál kulturális együttműködése” című projekt keretében Nagymegyer városában,
2022. április 14-én. Az egy napos rendezvény gyermek programokkal és húsvéti kézműves
foglalkozással várja a gyermek és fiatal korosztályt a Nagymegyeri Városi Művelődési
Központba. A húsvéti ünnepkörhöz tartozó hagyományok, irodalmi darabok, népi játékok és
kézművesség a Csallóközi szokások alapját képezik. A rendezvény kiemelt célcsoportja a
fiatal családosok, a gyermekek és a fiatal korosztály, hiszen ők azok akik a múlt
hagyományait új köntösben megismerhetik, megtanulhatják és tovább adhatják. A
Városközpont Nagyszínpada késő éjszakába nyúló programsorozattal várja a vendégeket,
további kulturális és zenei programokkal. A „Húsvétváró Nagymegyeren” vendégei lesznek a
dunaszentpáli és a nagymegyeri lakosok, de úgyszintén a régió településiről is várják az
ünnepelni vágyókat.
EN:
The town of Nagymegyer will organize an event "Easter Waiting in Veľký Meder" in the
framework of the project "Cultural Cooperation between Veľký Meder and Dunaszentpál" in
the town of Veľký Meder on 14 April 2022. The one-day event will include children's activities
and Easter crafts for children and young people at the Municipal Cultural Centre of Veľký
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Meder. Easter traditions, literary plays, folk games and crafts form the basis of the traditions
of the Žitný ostrov region. Young families, children and young people are the main target
groups of the event, as they are the ones who can discover, learn and pass on the traditions
of the past in a new guise. The Grand Stage of the City Centre offers a series of late-night
events, with additional cultural and musical programmes. The "Easter Waiting in Veľký
Meder" will be open to residents of Dunaszentpál and Veľký Meder, but also to visitors from
other towns in the region.

Projekt regisztrációs száma: SKHU/WETA/2101/4.1/009
Projekt honlapja:
https://www.velkymeder.sk/samosprava/projekty/kulturna-spolupraca-medzi-mestomvelky-meder-a-obcou-dunaszentpal/
Dátum: 2022.04.14.
Helyszín: Komárňanská 18, 932 01, Veľký Meder
GPS koordináták: 47.85554699999999, 17.7728535
Rendezvény típusa: kulturális rendezvény
Rendezvény szervezője: Mesto Veľký Meder
Kapcsolattartó: Ing. Cződör Denisa
e-mail: denisa.czodor@velkymeder.sk
tel: +421 905 370 926
Rendezvény nyelve: SK és HU
Tolmácsolás, fordítás biztosított: Igen
Bejelentkezés szükséges: nem releváns, nyilvános rendezvény

Csatolt dokumentumok:
- meghívó - SK/HU nyelven
- plakát - SK/HU nyelven
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