Meghívó a Falunapra, szeptember 14-re, szombatra

Tisztelt Arnótiak! Kedves Lakosaink!

Önkormányzatunk és a képviselő-testület tisztelettel meghívja községünk lakosságát a
szeptember 14-én, szombaton megtartandó falunapi rendezvényünkre. A finanszírozást
jelentős részben Laskó-Kuthi Adrienn, Petőfi utcai lakosunk pályázata teszi lehetővé, amelyet
a miskolci Dialóg Egyesület tagjaként adott be és nyert el.
Településünk talán nem országos hírű, de vannak szép természeti adottságaink, megőrzendő
kulturális hagyományaink, vannak tehetséges lakosaink, helyi értékeink, amelyeket talán mi
magunk sem ismerünk a maga teljességében. Rendezvényünkkel ezek feltárására törekszünk,
ezért adtuk az idei falunapunknak a Sportnap és Helyi Értékek Fesztiválja elnevezést.
Ha átolvassuk az alábbi részletes programot, szembetűnő, hogy a sztárvendég kivételével
valamennyi fellépő arnóti vagy helyi kötődésű, származású. Legyünk büszkék településünkre,
tehetségeinkre, arra, hogy szinte egy egész napos, tartalmas szabadidős elfoglaltságot tudunk
biztosítani önmagunknak, családjainknak.
Szeretettel várjuk Tisztelt Lakosainkat, gyerekeket, fiatalokat, felnőtteket és időseket egyaránt
szombaton az iskolánkba.
Jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást, nemes vetélkedést kívánunk mindenkinek!
Arnót, 2013. szeptember 9.

dr. Üveges István polgármester

Arnóti Sportnap és Helyi Értékek Fesztiválja
Arnót, 2013. szeptember 14.
A lakosság meghívása Arnót kisbírója által
8.00 órától: Arnót kisbírója (Nagy Kristóf diák) hintón bejárja a falu utcáit, és hívogatja a
lakosokat a rendezvényre, a hintó előtt a miskolci Szinva Fitt Mazsorett Csoport felvonulását
láthatjuk (4 arnóti kislány szereplésével: Berzi Barbara, Danyi Kinga, Hirkó Hanna, Urbán
Laura)
Egész napos programok az iskola épületében
1. Két év után újból megtekinthető az amatőr és hivatásos arnóti alkotók, képzőművészek,
festőművészek, tűzzománc készítők, stb. kiállítása.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnék, hogy mások is megismerjék, lássák az
alkotásaikat, kiállítási tárgyaikat. Ezeket szeptember 12-én, csütörtökön, 14 és 19 óra között
lehet leadni az iskolában Molnár Attiláné tanárnőnél.

2. Arnóti lányok-asszonyok hímzéseinek, gobelinjeinek, egyéb kézimunkáinak kiállítása
Azoknak a munkáit várjuk, akik saját kezűleg varrták, fonták, szőtték, stb. a kiállítási
tárgyaikat. Ezeket szintén szeptember 12-én, csütörtökön, 14 és 19 óra között lehet leadni az
iskolában Molnár Attiláné tanárnőnél.
3. „Kártya-parti” - kártyázás (ulti, póker, stb.) a könyvtár helyiségében 9.30 órától,
folyamatosan, egész nap, Kovács István (Petőfi u.) vezetésével
4. Házi szörp verseny az ’Arnót legízesebb házi szörpje – 2013” díjért
Saját készítésű szörpökkel lehet nevezni. Legkevesebb 2 dl szörpöt kérünk leadni, szombaton,
15 és 16 óra között, az iskolai aulában Kolumbánné Máté Tünde szervezőnek.
5. Sós, valamint édes sütemények versenye, külön-külön az Arnót legfinomabb süteménye –
2013” díjért
Saját készítésű süteményekkel lehet nevezni. Legkevesebb egy-egy tányér süteményt kérünk
leadni, szombaton, 15 és 16 óra között, az iskolai aulában Kolumbánné Máté Tündének.
A szörp és a sütemény verseny zsűrijének elnöke: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő
A zsűri tagjai: Sándor Árpádné (Ancsa néni), önkormányzatunk nyugalmazott főszakácsa, és
Juhász Istvánné cukrász, Laskó-Kuthi Adrienn, dr. Üvegesné Pásztor Tímea
6. Helyi pálinkák versenye az „Arnót legjobb pálinkája – 2013” díjért
Kizárólag saját főzésű pálinkával lehet nevezni. Legkevesebb 2 dl pálinkát kérünk leadni,
szombaton, 15 és 16 óra között, az iskolai aulában Köteles Gyula szervezőnek.
A zsűri elnöke: dr. Orosz Gábor (Miskolci Likőrgyár Zrt.)
A zsűri tagjai: Takács Ferenc, az Ezüstszál Nyugdíjas Egyesület elnöke és Tőzsér László,
iskolánk igazgatója.
A nyilvános zsűrizésre, mindhárom kategóriában (szörp, sütemény, pálinka) 17.00 órától
kerül sor az iskolai aulában.
Egész napos gyermekprogramok az iskola udvarán
Népi fa játék udvar 16 db játékkal, ugráló-vár (100 Ft/6 perc), utazó vidámpark (8
szórakoztató játékkal), arcfestés, mézeskalács-festés, póni-lovagoltatás
Egész nap kézműves kirakodó vásár az iskola udvarán.
Délelőtt az iskola udvarán felállított sátorban
9:00-9.20: „Egy kis mozgás mindenkinek kell!” - bemelegítés a sportversenyzéshez, a derűs
naphoz Szedlákné Monoczki Andrea fittness-edző, testnevelés tanárunk vezetésével
9.30-12.30: Sportversenyek a lakosság, gyerekek, fiatalok és felnőttek, lányok, asszonyok,
fiúk és urak részére, az „Arnót sportbajnoka – 2013” cím elnyeréséért
Versenykategóriák: tojásfutó verseny (hosszútávfutás – 7 km), Arnót legerősebb hölgye és
férfia (6 szám), asztalitenisz, sakk, 11-es rúgás és dekázás, kosárlabda, családi kötélhúzás (a
szülők és a gyerekek, életkortól, létszámtól függetlenül), egyéni kötélhúzás, kispályás foci
(három kategóriában: gyerek: 14 év alatt, ifjúsági: 14-35 év között, „öregfiúk”: 35 év felett),
kispályás női foci életkortól függetlenül
11.00-tól: Síkfutó verseny a Felszabadítók útján, oda-vissza (1.230 méter, mivel Arnót első
okleveles említése a levéltári adatok szerint 1230-ból származik)

Gyerekek versenyszáma: ügyességi versenyek Laskó-Kuthi Adrienn vezetésével.
Valamennyi sportversenyre előzetesen Kovácsné Kállai Ilona főszervezőnél lehet jelentkezni
a 20 406-25-05-ös számon vagy az önkormányzat e-mail címén (arnot@arnot.hu), illetve a
helyszínen.
A 11-es rúgásban a kapus és a dekázás szervezője, valamint a kispályás focinál a bíró: Vida
Gergő kapus.
A sportversenyek lebonyolításában segédkeznek: Molnárné Erika, Kővári Lejla, Kővári
Lajos, Hidasi Zoltán, Szűcs Péter, Bődi Bence, Nagy Krisztián, Ambrus Erzsébet, Tőzsér
László, Szigeti Tünde, Durbák István.
A rendezvényt népszerűsítő és reklámozó, az arnóti körforgóban elhelyezett szalmabábut a
helyi virtuscsapatunk készítette Kovácsné Kállai Ilona vezetésével.
Délután az iskola udvarán felállított színpadon
13.20-13.30: Szinva Fitt Mazsorett Csoport bemutatója (4 arnóti kislány szereplésével)
13.30-15.30: Arnóti Ki mit tud? (ének, próza, tánc, hangszeres játék, egyéb színpadi
produkciók kategóriákban)
Azoknak a jelentkezését várjuk, akik kedvet és tehetséget éreznek magukban bármilyen
színpadi produkció előadására, akár az ének, a próza (vers, mese), a tánc, hangszeres játék,
illetve egyéb színpadi produkciók vonatkozásában, mindenféle műfaji megkötöttség nélkül.
Egy-egy produkció maximum 6 perces időtartamú lehet. Az első helyezést elért versenyzők
este a gálaműsorban, kb. 18.40 órától újból hallhatók-láthatók. Jelentkezés: előzetesen Orosz
Orsolyánál a 46/500-740-es számon, vagy az arnot@arnot.hu email-címen, illetve a
helyszínen, 13.00 óráig.
A zsűri elnöke: Eperjesi Erika, a Miskolci Nemzeti Színház arnóti származású
színművésznője.
A zsűri tagjai: Patakiné dr. Bulzán Edit gyógyszerészünk, a miskolci Luther Kórus tagja, és
Nádasi Istvánné, iskolánk nyugalmazott magyar tanára.
15.30-15.50: Eperjesi Erika, a Miskolci Nemzeti Színház arnóti származású színművésznője,
primadonnája műsora (operett, musical).
15.50-16.00 Érdekes kérdések Arnót történetéből –a kérdéseket Seszták Beáta állította össze
(a helyesen válaszolók egy-egy csokit kapnak)
15.00 órától: A B.-A.-Z. Megyei Motoros Klub felvonulása településünk utcáin, utána
fényképezkedési lehetőség a motorokkal, motorozás
16.00-tól 17.30-ig: Arnóti kötődésű amatőr zenekarok fellépése:
1. The SiGN – A jel (arnóti tagja: Kollár Ábel) – pop rock műfajú, 5 fős zenekar
2. Sky Fanatic (arnóti tagja: Nahaj Péter) - ska, reggae műfajú, 8 fős zenekar
17.30: Juhász István nemzeti bajnokság III. helyezett, többszörös mesterversenyző
versenygalamb-tenyésztő galambjainak reptetése

17.30-18.05: az arnóti vezetésű Csiribiri Együttes (Pereverziáné Mészáros Ágnes és
Pereverzia Zoltán) gyermekműsora, Hűbele Buli címmel
Délután az iskola udvarán
16.20-17.20: Házi kedvenceink vetélkedője az „Arnót legszebb házi kedvence – 2013” díj
elnyerésért – kutyák, macskák, nyulak, kecskék, vadászgörények, papagájok, tengeri malacok,
stb. „szépségversenye” – a zsűrizést az állatokat megtekintő nézők végzik a helyszínen,
mindenki egy-egy szavazattal rendelkezik.
Este az iskola udvarán
18.10-19.00
1. dr. Üveges István polgármester köszöntője
2. Csöbör Katalin országgyűlési képviselő ünnepi beszéde
3. Az „Arnót helytörténésze”, és az „Arnót Polgárőre – 2013” díj átadása
4. Eredményhirdetés: sportvetélkedők, Ki mit tud?, szörp, sütemény- és pálinkaverseny
5. Az arnóti kötődésű Holdviola Együttes tagjának, Gál Lajos lányának, Gál Lénának a
fellépése, aki az együttessel is gyakran színpadra lép
6. A Ki mit tud verseny I. helyezettjeinek gálaműsora (ének, próza, tánc, továbbá hangszeres
játék, valamint egyéb színpadi produkciók kategóriában)
19.00- 19.30: Kasza Tibi koncertje
19.30-19.45: Helyi szépségverseny az „Arnót szépe – 2013” címért
16 évesnél idősebb hölgyek jelentkezését várjuk előzetesen Orosz Orsolyánál a 46 500-740-es
számon, vagy az arnot@arnot.hu levélcímen, illetve a helyszínen, 19.00 óráig. Az öltözetét
mindenki szabadon választhatja meg, de lehetőleg utcai öltözék legyen. A verseny menete:
közös bevonulás, önkéntesen, nem kötelezően 1-2 perces bemutatkozás (név, lakóhely,
foglalkozás, hobbi), közös levonulás.
A zsűribe kizárólag a 25 és 30 év közötti arnóti legények, nem házas férfiak jelentkezését
várjuk, előzetesen Orosz Orsolyánál a 46/500-740-es számon, vagy az arnot@arnot.hu emailcímen, illetve a helyszínen, 19.00 óráig.
20.00 órától: „Kortalan party” - Retro Video Disco Show NánDJ.-vel a 70-es, 80-as, 90
évek legütősebb video klipjeiből óriás kivetítőn – ízelítő: www.retrovideodisco.hu

A rendezvényünk eddigi támogatói:
1. Laskó-Kuthi Adrienn; 2. Dialóg Egyesület (Miskolc); 3. B.-A.-Z. Megyei Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer; 4. E.M.P. Trade Kft.; 5. Sajó-Medgépszer Kft.; 6. Hegedűs József;
7. Szépe Antal; 8. Ifj. Veres András; 9. dr. Üvegesné Pásztor Tímea

Kérjük a helyi vállalkozókat, cégeket, lakosainkat, hogy lehetőségeik szerint támogassák akár
anyagilag, akár természetben, az Önök által előállított, forgalmazott termék, szolgáltatás
felajánlásával rendezvényünket.

