KULTÚRNY KALENDÁR OBCE FARNÁ NA ROK 2017
2017-es ESEMÉNYNAPTÁR - Farnad
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva

JANUÁR:

Privítanie nového roka – Az Újév köszöntése
Klub dôchodcov:
premietanie filmu s rôznou tematikou raz mesačne
Filmvetítések - találkozók

FEBRUÁR:

Obecný reprezentačný ples - 6. Reprezentációs bál
Vystúpenie tanečného súboru Nádas - Nádas fellépése
Výročná členská schôdza / MO Csemadok/ - Csemadok évzáró taggyűlés
Výročná členská schôdza SMK - MKP évzáró taggyűlés
Klub dôchodcov: premietanie filmu s rôznou tematikou raz mesačne – Filmvetítés

MAREC:

Marec -mesiac knihy - výstava kníh v miestnej knižnici - Könyvkiállítás
Rozprávkové popoludnia v miestnej knižnici a v škôlke
Mesedélutánok a könyvtárban és az óvodában
Podpísanie zmluvy partnerskej spolupráce medzi obcami Vál - Farná
Testvértelepülési együttműködés aláírása Vál - Farnad között
Združenie vinohradníkov Zlatý Strapec - Medzinárodná ochutnávka mladého vína
Aranyfürt szőlőtermelők egyesülete - Nemzetközi borverseny
Vystúpenie folklórneho súboru Nádas
Nádas Ifjúsági Néptánccsoport fellépése
Spomienka na národnooslobodzovacie boje 1848/49
1848/49-szabadságharcra emlékezünk
Výročná členská schôdza Zväzu invalidov a dôchodcov
Rokkant és nyugdíjas szervezet évzáró taggyűlése
Klub dôchodcov: premietanie filmu s rôznou tematikou /El Camino/ - Filmvetítés

APRÍL:

Návšteva divadla/Komárno/ - Színházlátogatás /Komárom/
Šaffova ostroha - Saffa sarkantyúja - szólótáncverseny
Darovanie krvi - Véradás
Klub dôchodcov: premietanie filmu „A nagy háború egy
kicsike faluban“ a beseda s režisérkou dokumentárneho filmu Molnár Tímea
Filmvetítés és beszélgetés a film rendezőjével Molnár Tímeával
Stretnutie so spisovateľom Mács Jósef
Író –olvasó találkozó Mács Józseffel

MÁJ:

Deň matiek - Anyák napja
Futbalový turnaj miništrantov - Ministráns focinap.
Klub dôchodcov: prednáška spojené s premietaním filmu s hlavnými postavami
Dokumentárneho filmu - Hazajáró
Hazajáró - dokumentum film vetítése
Súťaž - Bíborpiros szép rózsa - elődöntő
Baba-mama klub : každá streda s rôznymi témami - Szerdai találkozók

JÚN:

Deň deti - Écsi Gyöngyi – Gyermeknap
Rozlúčka so školou – Ballagás
Výstava kníh v miestnej knižnici - Könyvkiállitás
Predstavenie knihy cestovateľa - Antal Tamás – könyv bemutatója
Noc zborovej hudby – Kórus zene éjszakája
Klub dôchodcov: premietanie filmu s rôznou tematikou raz mesačne – Filmvetítés
Baba-mama klub : každá streda s rôznymi témami - Szerdai találkozók

Júl:

Ekumenický anglický letný biblický tábor pre deti - Ökumenikus bibliatábor
Remeselnícky a tanečný tábor – Kézműves és tánc tábor
Stretnutie drevorezbárov – Fafaragók találkozója
Obecné oslavy – Falunapok
Festival Égtájak - Égtájak Fesztivál
Baba-mama klub : stretnutie každú stredu - Szerdai találkozók

AUGUST:

Návšteva cirkusu – Budapest - cirkuszlátogatás
Ekumenický letný biblický tábor pre deti - Ökumenikus bibliatábor
Klub dôchodcov: premietanie filmu s rôznou tematikou raz mesačne - Filmvetítés
Baba-mama klub : každá streda s rôznymi témami – Szerdai találkozók

SEPTEMBER:

Prvé oboznamovanie detí z MŠ s knižnicou - Óvodások ismerkedése a
könyvtárral
Návšteva divadla/ Komárno/ - Színházlátogatás
Oboznámenie žiakov ZŠ s významom miestnej knižnice, kvízy a čitateľské besedy
Iskolások a könyvtárban, irodalmi órák
Klub dôchodcov : premietanie a zdravotná prednáška - Filmvetítés és egészségi
előadás
Baba-mama klub : každá streda s rôznymi témami - Szerdai találkozók

OKTÓBER:

Oberačkové slávnosti - Szüreti ünnepség
Darovanie krvi - Véradás
Výstava nových kníh - Könyvújdonságok kiállítása
Stretnutie so spisovateľom - Író-olvasó találkozó /Nagy Katalin/
Divadelné predstavenie - Színházlátogatás Budapestre
Klub dôchodcov: premietanie s rôznou tematikou raz mesačne – Filmvetítés
Baba-mama klub : každá streda s rôznymi témami – Szerdai találkozók

NOVEMBER:

Premiera TS Nádas – Nádas új műsorának bemutatása
Stretnutie so spisovateľom - Író-olvasó találkozó
Zhotovenie adventského venca obce pred KD - Adventi koszorú készítése
Remeselnícky deň - Kézműves nap
Klub dôchodcov: premietanie s rôznou tematikou raz mesačne – Filmvetítés
Baba-mama klub : každá streda s rôznymi témami – Szerdai találkozók

DECEMBER:

1.adventská nedeľa : zapálenie 1.sviečky, príchod Mikuláša
1.gyertya meggyújtása - Mikulás érkezése
Program pre deti v kultúrnom dome - Színi előadás a kultúrházban
Zapálenie 2.sviečky, vystúpenie komorného zboru Vox Mirabilis a
a pozvaných zborových skupín

2.gyertya meggyújtása , koncertek : Vox Mirabilis és a meghívott kórusok
Zapálenie 3. sviečky, vianočný jarmok, remeselnícke práce, vianočný program
a tanečný dom
3. Gyertyagyújtás, karácsonyi vásár és műsor, kézműveskedés és táncház
Zapálenie 4. sviečky - 4. gyertyagyújtás
Štefanská zábava - István bál
Vianočná folklórna veselica pre TS Nádas – Karácsonyi vigadalom és a Nádas
fellépése
Spoločná oslava príchodu nového roka v KD vo Farnej
Szilveszteri összejövetel - Újév köszöntése a kultúrházban

Farná: 20.1.2017

Vypracovala: Kornélia Harangozóová
osvetárka

