Arnóti

II. Községi Gyermeknap
Program:

A Petőfi utca végén (a „6 ház” előtt, a Faluréten),
a löszös domboldalnál:

13.00 - 16.00: A csodaszép, a megyei értéktárba is felvett arnóti
gyurgyalag-madár távcsővel való megtekintése - emellett népi játékok
kipróbálása, előadás a gyurgyalagokról, kvíz, kirakó, kifestő használata

Az Alkotmány utca végén felállított sátorban
elhelyezett nagyszínpadon:

15.00 - 16.00: Fülemile (Arany János művének zenés-tréfás
feldolgozása) – az egri Babszem Jankó Gyermekszínház előadása

Ideje:

2018. június 2., szombat

Helye:

16.00 – 16.15: Reinecker Szandra arnóti származású festőművész
a Vörösmarty utca
kiállításának megnyitója
fölötti területen
(megtekinthető: 15 és 19 óra között,
a kiállítást megnyitja: Molnár Attiláné arnóti rajztanár)
felállított önkormányzati
16.15 – 17.15: Harcművészeti bemutató
(aikidó, shotokan karate, hapkido) – a Magyar Shotokan Karate
Szövetség bemutatója
● Varga Csaba - 4 dan, Szerencsi Shotokan Egyesület
● Csáki István - aikido, 4 dan, Miskolci Aikidos Egyesület
● Karicz László - katonai kézitusa, 6 dan, Halásztelek
● Szoboszlai Lajos - 5 dan
17.15 – 17.40: Habparty – a miskolci tűzoltók szervezésében
17.30 – 18.30: Restaurált tárgyak rejtelmei –
Kozmáné Bányi Judit arnóti nyugdíjas múzeumi restaurátor
bemutatója gyerekeknek
17.40 – 18.30: Arnóti Kutyák Szépségversenye –
Bárki nevezhet, a helyszínen, 17 és 18 óra között,
kizárólag az érvényes oltási igazolás bemutatásával.
A zsűri elnöke: dr. Zöld Károly állatorvos

sátor

(Alkotmány utca vége,
a három új utcával szembeni terület)

Kísérő programok:
lovaglás (ingyenes)
16-19 óra: Játszóház óvodánk és iskolánk
szervezésében (minden gyerkőcnek szendviccsel
és szörppel kedveskedünk)
Menő Menza elnevezésű, az iskolánk alapítványa
által megnyert pályázat keretében egészséges,
ritkán fogyasztott ételek kóstoltatása
60 fő részére
16-19 óra: Településünk látképe emelődaruról
25 méter magasból településünk és a környék
panorámájának megtekintése

18.30 – 18.40: Gyerekek közös, csoportos lufi-felengedése
18.40 – 19.00: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő köszöntője
B. Mester Éva településünkön élő költőnő Arnót című verse – Bálint
Vendel és Sándor Nikolett diákok előadásában
A kutya-szépségverseny eredményhirdetése
A 2018. évi Polgárőr-Díj átadása

Esti program:
19.00 - 20.00

100 Folk Celsius élő koncert

20.00 – 21.30

Dj Szatmári és Jucus

21.30

Tűzijáték

Arnót Község Képviselő-testülete nevében rendezvényünkre szeretettel hívjuk községünk gyermekeit, lakosságát!
„Mi, arnótiak, együvé tartozunk, egy közösséget alkotunk!”
dr. Üveges István
polgármester

