
 

 

 

Projekt  “BUBBLEU2021” financovala  
Európska únia v rámci programu  

Európa pre občanov 

 

 

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvo miest" 
 

Účasť: projekt umožnil stretnutie za účasti 1255 občanov (176 osôb zo zahraničných partnerrských osád a 1079 

ľudí z obce Zemné a okolitých partnerskych osád), z toho 70 osôb z Mosonszolnoku (Maďarsko), 10 osôb 

MADARSKI KULTURNI CENTAR NEPKER SUBOTICA UDRUZENJE Subotica (Srbsko), 45 osôb z obce 

Tešedíkovo (Slovensko), 70 osôb z obce Tab (Maďarsko), 26 osôb z organizácie Kyjovské Slovácko v pohybe 

(Česká republika), 34 osôb zo základnej organizácie ZPCCH a SZTP, Zemné (Slovensko). 

 
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Zemné od 27/08/2021 do 28/08/2021 
 
 
Stručný opis: 
 
Podujatie BUBBLEU2021 sa uskutočnilo 27. – 28. augusta 2021.v obci Zemné. Aktivity dvojdňového podujatia boli 

zamerané na spojenie odborných programov a kultúrno-spoločenských aktivít na podporu programu Európa pre 

občanov. Hlavným zámerom stretnutia partnerských osád bola interkultúrna interakcia medzi predstaviteľmi 

členských krajín EÚ, výmena skúseností a názorov na aktuálne politické a ekonomické otázky EÚ. 

Hlavným organizátorom podujatia bola samospráva obce, no do prípravy a organizácie sa zapojili aj mimovládne 

organizácie, dobrovoľné skupiny a ďalšie inštitúcie pôsobiace v osade. 

 

Program dvojdňového podujatia bol nasledovný: 

 

Dňa 27/08/2021 stretnutia zamerali pozornosť na nasledovné aktivity: 

 

27/8/2021 (piatok) 

13-16:00 Príchod hostí, ubytovanie 

Od 15:30 hod. 

„Moje obľúbené miesto v EÚ“ – výstava fotografií o návštevách a spomienkach v EÚ 

"Partneri projektu v 2D" - predstavenie partnerov z rôznych sídiel 

Výstava v Jedlíkovom dome: 

Krisztián Mészáros: Výstava fotografií Ľudia a COVID-19 

Richard Nagy: 3D výstava miniatúr európskych budov 

Slávnostné otvorenie dedinského múzea: prezentácia doteraz zozbieraných hmotných hodnôt predkov 

Od 18:00 "Naša kultúra a história" - Skautský kvíz spojený s kvízom 

19:30 For You Acapella 

21:00 "RockaroundEU": Republika (HU) - hudobný koncert 

23:30 Nautulis Bt, Zemné 
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28/08/2021 (sobota) 

Od 10:00 hod 

Informačný bod EÚ: informačné materiály o regióne, EÚ, družobných mestách, distribúcia dotazníkov - otázky o 
EÚ, názory na migráciu, skepsa voči EÚ, budúcnosť EÚ, omaľovánky EÚ pre najmenších, propagačné a 
advokačné materiály. 

"Minulosť a súčasnosť" - interaktívne vedecké ihrisko pre mladých ľudí Prezentácia a analýza vynálezov Aniána 
Jedlika v miestnosti Jedlik. 

Od 11:00 hod 

"Chute a tradície v EÚ" - gastronomická súťaž, ochutnávka tradičných jedál, prezentácia miestnych produktov 

12:00 Slávnostný obed pre delegáciu družobných miest 

Od 14:00 hod 

Strategické plánovanie pre starostov, Jedlikov dom. 

„Multikultúrna Európa“ – pestrý kultúrny program na scéne pod holým nebom: vystúpenie miestnych, skupín az 
partnerských miest. 

„Ako vidíte budúcnosť EÚ“ – videoreportáže s účastníkmi podujatia 

„Mám byť dobrovoľníkom?“ – diskusné fórum pre mladých ľudí a mimovládne organizácie s pomocou odborníka, 
ktorý predstavuje inštitúciu, možnosti a dobrovoľníctvo Európskeho orgánu solidarity. Beseda s dobrovoľníkmi 
Tábora statočných, kde poskytli jedinečné zážitky, silu, nástroje na život a uzdravenie chorých detí. 

Od 15:00 "Ako vidí europoslanec EÚ budúcnosť EÚ?" diskusné fórum s bývalým europoslancom Pálom Csákym 
o budúcnosti EÚ, migrácii, právach menšín, solidarite v EÚ, do ktorého sú zapojení najmä mladí ľudia. 
Prezentácia Bielej knihy o budúcnosti Európy. 

Od 17:00 "BUBBLEU 2021" - Výroba 221-litrového vínneho streku zo sódy a vína na pamiatku objaviteľa Aniána 
Jedlika 

19:30 Divas, hudobný koncert 

Od 18:00 Slávnostný pozdrav starostov pri príprave vínneho streku. 

Vyhodnotenie gastronomickej súťaže a konzumácie vínneho streku. Výťažok z predaja streku bol   venovaný na 
dobročinné účely. 

Od 19:30 "Multicultural Europe" - pestrá, medzinárodná hudobná show 

19:30 The Blacbirds (Beatles Tribute) 

20:30 Kiss Zsolt 

22:00 R-GO (HU) 

00:00 Diskotéka Arti a Gifo 

 

Stále sprievodné programy k dvojdňovému podujatiu pre deti: skákací hrad, trampolína, maľovanie na chodník, 
maľovanie na tvár, kurzy remesiel 

 

 


