
 
 
 
 

 
Samospráva obce Bruty Vás srdečne pozýva na program: 

„Nezabúdajme na tradície” 
 

8-9-10. júl 2016 
 

Piatok: 
 
14:00   Futbalový turnaj medzi obcami Bajna, Bruty, Farád a PIGAGRO – futbalové ihrisko 
15:00   Bábkové divadlo – pri kostole 
 
Sprevádzajúci program: 
10:00 – 19:00  skákací hrad, remeselníctvo - polyfunkčný dvor 
   „Vitajte v mikroregióne“ – prezentácie, brožúry 
   Ochutnávka miestnych produktov 
 
Kultúrne popoludnie na parkovisku pri obecnom úrade: 
18:00   vystúpenie detí miestnej škôlky a školy 
   spevácky a detský súbor z Maďarska z partnerskej obce Bajna 
   kultúrny program českého súboru z Chomutova 
   folklórny súbor Kincső Želiezovce 
21:00   koncert skupiny JÓVILÁGVAN 
22:00   tanečná zábava s DJ LUIGI-im 
 
 
Sobota: 
 
10:00 – 18:00 KURULTÁJ – Magyar-Turán Alapítvány, Bíró András Zsolt – futbalové ihrisko 

10:00 otvorenie veľkej jurty, ktorá bude zariadená tradičnými nástrojmi a bude 
predstavovať spôsob života z doby obsadenia vlasti 
11:00 hudba maďarskými ľudovými nástrojmi, vojenská prehliadka, prezentácia lúk 
z doby obsadenia vlasti, prednáška a praktická ukážka 

   12:00 bubenícky program a koncert maďarských ľudových nástrojov, vojenská hudba 
   14:00 veľkolepé predstavenie lukostrelcov 
   15:00 tradičné predstavenie sokoliara so sokolom rárohom 
   16:00 prezentácia jazdeckých lukostrelcov a jazdeckých bojov s kočovným zbrojom 
   17:00 koncert Zoltána Sólyomfi Nagya 
   18:00 spoločná prezentácia bojov peších a jazdeckých bojovníkov 
Sprevádzajúci program: 
9:00 – 19:00  „Vitajte vo svete EÚ“ – infostan 
   Prednášky dobrovoľníkov o svojej práci, predstavenie neziskových organizácií 
   „Nezabúdajme na to, kým sme“ – diskusia a workshop na tému EÚ 
    
Kultúrne popoludnie na parkovisku pri obecnom úrade: 
18:00   vystúpenie detí miestnej škôlky a školy 
   predstavenie sa maďarskej partnerskej obce Farád 
   tanečné vystúpenie skupiny DANCE STYLE SOCIETY 
   kultúrny program českého súboru z Chomutova 
20:30   koncert skupiny GOLD DIES – swing dychovka 
22:00   2 szoknya 1 nadrág – musical, opereta 
23:00   tanečná zábava – hudba: skupina RIO 
 
 
 



Nedeľa: 
10:00                           Jazykové okienko pre najmenších 
10:30                           „Prstom na mape“ zoznámte sa s krajinami EÚ 
 
 
11:00   slávnostná svätá omša v miestnom kostole 
11:50   koncert komornej skupiny AD LIBITUM v kostole 
14:00   oficiálne ukončenie podujatia 


