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Gömörhorka község polgármestere és  

önkormányzati testülete 

meghívja Önt és családját, valamint minden  

kedves érdeklődőt a 2016. július 30-án  

21. alkalommal megrendezésre kerülő falunapra 

Starosta a obecné zastupiteľstvo 

 obce Gemerská Hôrka 

týmto Vás, Vašu rodinu a všetkých záujemcov 

pozýva na deň obce usporiadaný 21-krát dňa 

30. júla 2016 

08:30 | Karstvelo XVI. - Nemzetközi 
kerékpártúra 
nevezés: Kövirózsa panzió  

 

09:00 | „Ezek megőrültek“ 
gyerekek és felnőttek szórakozása a strandfürdő területén 
 

11:00 | Istentisztelet a ref. templomban 
igét hirdet Szaszák Malvina, községünk lelkipásztora 

 
13:00 | Erős emberek bemutatója 
Vajda Zsolt vezetése alatt 
 

14:00 | Polgármesteri ünnepi beszéd 
 

14:15 | Szórakozás határok nélkül  
Napsugár tánccsoport, gömörhorkai egyházi női énekkar, 
szalóci Szalóka énekcsoport, tornaljai Magic in Dance 
tánccsoport, Bartók Attila és Gáspár Arnold  

 
17:00 | Kiértékelések 
a  legjobb cukrásznő kiértékelése, kreatív tárgyak 
kiértékelése, tombolahúzás 
 

18:00 | A CAIRO együttes  Gömörhorkán 
 
19:00 |Szórakozzunk a HUFU-val 
 

20:30 | Utcabál reggel 04:00-ig 
a talpalávalót a CSUTORBAND biztosítja 

 
23:00 | Tűzijáték 
 

Kísérő rendezvények 
cukrászverseny, csillámtetoválás, kreatív tárgyak kiállítása  
 

Ételről, italról és a jó hangulatról gondoskodunk. 

08:30 | Karstvelo XVI. - Medzinárodná 
cyklotúra 
zápis: Penzión Skalná ruža 
 

09:00 | „Tí sa zbláznili“ 
zábava pre deti a dospelých v areáli kúpaliska 
 

11:00 | Bohoslužba v kostole ref. cirkvi 
kazateľka Božieho slova Malvina Szaszák, farárka obce 
 

13:00 | Ukážky silných mužov a žien 
pod vedením Zsolta Vajdu 
 

14:00 | Slávnostný príhovor starostu obce 

 

14:15 | Bavíme sa bez hraníc 
tanečná skupina Napsugár, ženský cirkevný spevácky zbor, 
spevácka skupina Szalóka zo Slavca, tanečná skupina Magic 
in Dance z Tornale, Attila Bartók a Arnold Gáspár 
 

17:00 | Vyhodnotenia 
vyhodnotenie najlepšej cukrárky, pekárky a kreatívnych 
predmetov, ťah tomboly 
 

18:00 | Skupina CAIRO v Gemerskej Hôrke 
 
19:00 | Vystúpenie skupiny HUFU 
 
20:30 | Bavíme sa do rána - zábava do 04:00 
do tanca nám hrá skupina CSUTORBAND  

 
23:00 |Ohňostroj 
 

Sprievodné podujatia 
cukrárenská súťaž, výstava kreatívnych predmetov  

 

 

O občerstvenie, stravu a dobrú náladu bude postarané. 

 


