Dni obce Dubník
4. -5. júla 2015
POZVÁNKA
XVIII.
MEGHÍVÓ

Csúzi falunapok
2015 július 4-5.

OBEC Dubník, v zastúpení starostom obce
Ing. Jozefom Ostrodickým a Obecné zastupiteľstvo v Dubníku
Vás srdečne pozývajú na

Dni obce Dubník,

4 a 5.- júla 2015 s nasledovným

Csúz (Dubník) község, Ing. Ostrodicky József polgármester
képviseletében, valamint a képviselőtestület tagjai szeretettel
meghívják Önt és kedves családját
a 2015 július 4. és 5-én megrendezésre kerülő

programom:

Falunapokra, a következő műsorral:

4. 7. 2015. – SOBOTA:
8,30 hod.	Súťaž vo varení bravčového guláša na „dubnícky“ spôsob

2015.7.4. – SZOMBAT:
8,30 ó Falunapi sertésgulyás Csúzi módra – főzőverseny (helyszín – alapiskola)

(areál ZŠ s MŠ)

9,00 hod. Futbalový turnaj (areál ZŠ s MŠ)
9,00 hod.	– 13,00 hod. Deň krásy s Mary Kay (areál ZŠ s MŠ)

(jemné líčenie – bezplatne, poradenstvo ako sa starať o pleť, výber vhodnej
kozmetiky podľa typu pleti, riešenie problému (akné, pigmentové škvrny,
popraskané žilky, upchaté alebo rozšírené póry, vrásky)

9,00 ó Labdarúgó mérkőzés (helyszín – alapiskola)
9,00 ó	– 13.00 ó Szépség ápolási nap Mary Kay-al (helyszín – alapiskola)
9,00 ó	– 13.00 ó Pedikür – lábápolás, körömjavító technika bemutatása
és tanácsadás (helyszín – alapiskola)
9,00 ó – 13.00 ó Fénykép kiállítás „Ondrej Berta szemével a világ“ (helyszín –
alapiskola) További rendezvények: Arcfestés, Ugrálóvár gyerekeknek,
Mesefigurák, Lovaglás, Lövészverseny légpuskából (helyszín –

9,00 hod.	– 13,00 hod. Pedikúra – prístrojové ošetrenie chodidiel, konzultácia
a odborné poradenstvo pedikéra (areál ZŠ s MŠ)
9,00 hod.	– 13,00 hod. „Svet očami Ondreja Bertu“ – výstava fotografií (areál
ZŠ s MŠ) Ďalšie podujatia: Farbenie na tvár, Skákací hrad pre deti,
Rozprávkové bytosti z minulosti, Jazda na koni,
Súťaž v streľbe zo vzduchovky (areál ZŠ s MŠ)
9,30 hod.	– 16,00 hod. Motokros – ukážka jazdy motoriek

9,30 ó	– 16.00 ó Motoros bemutató (helyszín Kenderes)
10,00 ó Szürke Farkas íjászcsoport bemutatója (helyszín – alapiskola)

10,00 hod.	Predstavenie lukostreleckého oddielu Szürke Farkas z Pribety

17.00 ó	A falunap ünnepi megnyitása – kultúrműsor
A kultúrműsor befejeztével TÁBORTŰZ – sütéssel
egybekötve Ugrálóvár, Mesefigurák (helyszín – kultúrház)

(Kenderes – priestor za obecným cintorínom)
(areál ZŠ s MŠ)

11,00 hod.	Predstavenie kynologického klubu „Zámčan“ ukážka výcviku
poslušnosti psov rôznych plemien (areál ZŠ s MŠ)
17,00 hod.	Slávnostné otvorenie Obecných dní – kultúrny program
Po skončení kultúrneho programu Vatra – spojená s opekaním,
Skákací hrad pre deti, Rozprávkové bytosti z minulosti
(pri Kultúrnom dome)

20,00 hod.	Pestrý operetný program v podaní maďarských umelcov
Egri József a Keszler Éva (pri Kultúrnom dome)
21,00 hod. Otvorenie pouličného plesu – skupina ATLAS (Kultúrny dom)
21,30 hod. Ohňostroj (Kultúrny dom)
5. 7. 2015. – NEDEĽA:
7,00 hod. súťaž v rybolove na novom rybníku v Dubníku
9,00 hod.	súťaž v streľbe na asfaltové terče – pre dospelých, streľba
zo vzduchovky na pohyblivé terče – pre deti usporiadané
Poľovníckym združením Dubník v časti obce Liget

(o občerstvenie a kyvadlovú dopravu je postarané) (8,30 – 9,30 hod. rozvoz
obyvateľov na strelnicu, 13,00 – 14,00 hod. rozvoz zo strelnice do obce.)

11,00 hod. Svätá omša v katolíckom kostole Sv. Alžbety v Dubníku

alapiskola)

11.00 ó	Az Érsekújvári „Kynologický klub Zámčan“ kutyakiképzés és nevelés
bemutatója (helyszín – alapiskola)

20.00 ó	Színes operett műsor – Egri József és Keszler Éva
Magyarországi Memory Interoperett müvészeivel
(helyszín – kultúrház)

21.00 ó Utcabál megnyitása – Zene ATLAS együttes (helyszín – kultúrház)
21.30 ó Tüzijáték (helyszín – kultúrház)
2015.7.5. – VASÁRNAP:
7.00 ó Halászverseny a Csúzi új halastavon
9,00 ó	Lövészverseny amatőröknek a helyi vadászegyesület szervezésében,
gyermekeknek légpuskából – mozgó célpontra, felnőtteknek
agyaggalamblövészet (helyszín – Liget)
(8.30 – 9.30 – ig – személy szállítás a ligeti lövészetre kultúrháztól,
13.00 – 14.00 – ig visszaszállítás a ligeti lövészetről a községbe)

11.00 ó Szentmise a csúzi Szent Erzsébet katolikus templomban

Tešíme sa na Vašu návštevu.
Szívesen látjuk Önöket.

Ďakujeme našim sponzorom za pomoc.
Köszönjük támogatóink segítségét.

