Dni obce Dubník
8. - 9. júla 2017

POZVÁNKA
781 výročie

MEGHÍVÓ

Csúzi falunapok
2017. július 8 - 9.

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

Dni obce Dubník,

8 a 9.- júla 2017 s nasledovným

programom:

8. 7. 2017. – sobota:
8,30 hod. - Súťaž vo varení kotlíkového fazuľového guláša
/In memoriam František Borbély/ (areál ZŠ s MŠ)
9,00 hod. - Futbalový turnaj (areál ZŠ s MŠ)		
9,00 hod. - 13,00 hod. – Pedikúra – prístrojové ošetrenie chodidiel,
konzultácia a odborné poradenstvo pedikéra (areál ZŠ s MŠ)
9,30 hod. - 14,00 hod. – Motokros – ukážka jazdy motoriek
(Kenderes – priestor za obecným cintorínom)
10,30 hod. - Ukážka dravcov, ďalšie podujatia:
			 Predstavenie kynologického klubu „Zámčan“
			 ukážka výcviku poslušnosti psov rôznych plemien
Farbenie na tvár,
			 Súťaž v streľbe zo vzduchovky
			 Detské dopravné ihrisko – možnosť vyskúšania jazdy na autokáre 		
		 pre deti, Skákací hrad (areál ZŠ s MŠ)
16,30 hod. Výstava kaktusov a sukulentov – Gabriel Klotton
			 (pri Kultúrnom dome)
17,00 hod. - Slávnostné otvorenie Obecných dní - kultúrny program
			 (pri Kultúrnom dome)
20,00 hod. – Vystúpenie maďarských umelcov „Dupla Kávé“
			 (pri Kultúrnom dome)
			 Vatra - spojená s opekaním (pri Kultúrnom dome)
			 Skákací hrad pre deti
21,00 hod. - Otvorenie pouličného plesu DJ Channelland
			 (Kultúrny dom)
9. 7. 2017. – 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 		
		 miestnymi poľovníkmi (miesto – Liget)
			 O občerstvenie a kyvadlovú dopravu je postarané.
			 ( 8,30 – 9,30 hod. rozvoz obyvateľov na strelnicu od KD,
		 13,00 – 14,00 hod. rozvoz zo strelnice do obce.)
9,30 hod. - Svätá omša v katolíckom kostole Sv. Alžbety v Dubníku

		

Csúz (Dubník) község, Ing. Ostrodicky József polgármester
képviseletében, valamint a képviselőtestület tagjai szeretettel
meghívják Önt és kedves családját
a 2017 július 8. és 9-én megrendezésre kerülő

Falunapokra, a következő műsorral:

2017.7.8. – szombat:
8,30 ó - Főzőverseny - bográcsban főtt babgulyás füstölt csülökkel
		 /In memoriam Borbély Ferencz/ (helyszín – alapiskola)
9,00 ó - Labdarúgó mérkőzés (helyszín – alapiskola)
9,00 ó - 13.00 ó - Pedikür – lábápolás, körömjavító technika
bemutatása és tanácsadás (helyszín – alapiskola)
9,30 - 14.00 ó - Motoros bemutató (helyszín Kenderes)
10,30 ó - Ragadozó madarak bemutatása, további rendezvények:
		 Az Érsekújvári „Kynologický klub Zámčan“ kutyanevelés és
		 kiképzés bemutatója,
Arcfestés,
Lövész verseny szélpuskából
Közlekedési játszótér gyerekek részére motoros autók kipróbálása,
Ugrálóvár (helyszín – alapiskola)
16,30 ó - Kaktusz és szukkulentok kiállítása – Klotton Gábor
(helyszín – Kultúrház)
17.00 ó - A falunap ünnepi megnyitása – kultúrműsor (helyszín – Kultúrház)
20.00 ó - „Dupla Kávé“ – magyarországi együttes fellépése
		 (helyszín – kultúrház)
TÁBORTŰZ - sütéssel egybekötve (helyszín – kultúrház)
		 Ugrálóvár
21.00 ó - Utcabál megnyitása – Zene DJ Channelland
(helyszín – kultúrház)
2017.7.9. – vasárnap:
7,00 ó Halászverseny a Csúzi új halastavon
9,00 ó - Lövészverseny amatőröknek a helyi vadászok szervezésével,
gyermekeknek szélpuskaból - mozgó célpontra,
felnőtteknek agyaggalamblövészet (helyszín – Liget)
(8.30 – 9.30 – ig – személy szállítás a ligeti lövészetre
a kultúrháztól,
		
13.00 – 14.00 – ig visszaszállítás a ligeti lövészetről a községbe)
9,30 ó - Szentmise a csúzi Szent Erzsébet katolikus templomban

Tešíme sa na Vašu návštevu.
Szívesen látjuk Önöket.

Ďakujeme našim sponzorom za pomoc.
Köszönjük támogatóink segítségét.

Realizované s finančnou podporou
Nitrianskeho samosprávneho kraja.

