Starosta obce Svätý Peter a obecné zastupiteľstvo
Občianske združenie Dieťa budúcnosti
a MO Matice Slovenskej
Vás srdečne pozývajú na Majáles,
ktorý sa uskutoční
30. apríla 2019 (utorok ) a 1. mája 2019 (streda) v areáli športového ihriska

Program:
30. apríla 2019 - stavanie mája
16.30 – začiatok sprievodu – od kultúrneho domu smerom k športovému areálu
– kultúrny program – areál športového ihriska – vystúpia žiaci ZŠ s MŠ Józsefa
Kossányiho s VJM a členovia Csemadoku
16.30 – Posedenie pri táboráku – areál športového ihriska - MO Matice Slovenskej
1. mája 2019
9.30 – Domáca zabíjačka – ukážkové spracovanie bravčového mäsa
14.00 – Otvorenie a príhovor starostu obce Ing. Jozefa Jobbágya
❖ Vystúpenie speváckych skupín Konvalinka a Őszirózsa
❖ Vystúpenie žiakov našich základných škôl
❖ Vystúpenie speváčky Gizky Oňovej
❖ Ukážky cvikov poslušnosti a obrany psov – kynologický klub Kolárovo
❖ Voľná zábava

Športové podujatia: Priateľský futbalový zápas
Občerstvenie: langoš, guláš, víno,
Srdečne Vás očakávame!
Vstupné 2,- €

Ing. Jozef Jobbágy, v.r.
starosta obce

Szentpéter község polgármestere a helyi Önkormányzat
a Jövő Gyermeke Polgári Társulás, és a Matica Slovenská helyi szervezete
Tisztelettel meghívja Önöket
Majálisra,
2019. április 30-án és május 1-én kerül megrendezésre helyi sportpályán

Program:
2019. április 30. - májusfa állítása
16.30 – népviseletbe öltözött diákok felvonulása – indulás a kultúrház elől
– kultúrműsor – sportpálya – fellépnek a helyi Kossányi József Alapiskola és Óvoda
diákjai és a helyi Csemadok tagjai
16.30 – tábortűz – Matica Slovenská helyi szervezete

2019. május 1.
9.30 – Disznóvágás – a disznó szakszerű feldolgozása
14.00 Megnyitó
❖ Falunk polgármesterének Jobbágy József mérnöknek köszöntője
❖ A Konvalinka és az Őszirózsa énekcsoportok fellépése
❖ Gizka Oňová énekesnő fellépése
❖ Látványos engedelmességi, őrző-védő kutyabemutató a gútai kutyakiképző iskolából
❖ Szabad szórakozás

Sportrendezvények: Barátságos labdarúgó-mérkőzés
Frissítők: lángos, gulyás, bor,
Mindenkit szeretettel várunk!
Belépő 2,- €

Jobbágy József mérnök, s.k.
polgármester

