
FALUNAPFALUNAPFALUNAPFALUNAP    
2010. AUGUSZTUS 20.2010. AUGUSZTUS 20.2010. AUGUSZTUS 20.2010. AUGUSZTUS 20.    

            Mezıtárkány község Mezıtárkány község Mezıtárkány község Mezıtárkány község ÖÖÖÖnkormányzata tisztelettel meghívja nkormányzata tisztelettel meghívja nkormányzata tisztelettel meghívja nkormányzata tisztelettel meghívja 
településünk lakosságát az augusztus 20településünk lakosságát az augusztus 20településünk lakosságát az augusztus 20településünk lakosságát az augusztus 20----án megrendezésre kerülı Szent án megrendezésre kerülı Szent án megrendezésre kerülı Szent án megrendezésre kerülı Szent 
István István István István ––––napi ünnepi programokra!napi ünnepi programokra!napi ünnepi programokra!napi ünnepi programokra!    
    

PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM::::    
9.30.  Ünnepi szent mise a templomban, Szent István k9.30.  Ünnepi szent mise a templomban, Szent István k9.30.  Ünnepi szent mise a templomban, Szent István k9.30.  Ünnepi szent mise a templomban, Szent István király tiszteletéreirály tiszteletéreirály tiszteletéreirály tiszteletére    

 A szentmise keA szentmise keA szentmise keA szentmise keretében az új kenyér megáldása, aretében az új kenyér megáldása, aretében az új kenyér megáldása, aretében az új kenyér megáldása, a misét celebrálja Szemenyei Péter plébános misét celebrálja Szemenyei Péter plébános misét celebrálja Szemenyei Péter plébános misét celebrálja Szemenyei Péter plébános    
    

10.10.10.10.33330000  Kispályás focibajnokság a sportpályán  Kispályás focibajnokság a sportpályán  Kispályás focibajnokság a sportpályán  Kispályás focibajnokság a sportpályán    
Nevezés: Németh Géza képviselı úrnál, a Polgármesteri Hivatal titkárságán aug. 19Nevezés: Németh Géza képviselı úrnál, a Polgármesteri Hivatal titkárságán aug. 19Nevezés: Németh Géza képviselı úrnál, a Polgármesteri Hivatal titkárságán aug. 19Nevezés: Németh Géza képviselı úrnál, a Polgármesteri Hivatal titkárságán aug. 19----én 16 óráig.én 16 óráig.én 16 óráig.én 16 óráig.    
    

13.0013.0013.0013.00   4. Paprikáskompér fızıverseny   4. Paprikáskompér fızıverseny   4. Paprikáskompér fızıverseny   4. Paprikáskompér fızıverseny    
Helye: Általános Iskola udvaraHelye: Általános Iskola udvaraHelye: Általános Iskola udvaraHelye: Általános Iskola udvara.  .  .  .  Alapanyagokat biztosítunk.Alapanyagokat biztosítunk.Alapanyagokat biztosítunk.Alapanyagokat biztosítunk.....    
Nevezés, egyeztetés: Pásztor István képviselı úrnál, Tóthné Szabó Anita polgármester Nevezés, egyeztetés: Pásztor István képviselı úrnál, Tóthné Szabó Anita polgármester Nevezés, egyeztetés: Pásztor István képviselı úrnál, Tóthné Szabó Anita polgármester Nevezés, egyeztetés: Pásztor István képviselı úrnál, Tóthné Szabó Anita polgármester 
asszonynálasszonynálasszonynálasszonynál    
    

13 óra után folya13 óra után folya13 óra után folya13 óra után folyammmmatosan:atosan:atosan:atosan: gyermekprogramok:  gyermekprogramok:  gyermekprogramok:  gyermekprogramok:     
• Kézmőves sátorKézmőves sátorKézmőves sátorKézmőves sátor    

    

NagyNagyNagyNagymama mama mama mama –––– U U U Unoka noka noka noka TTTTalálkozóalálkozóalálkozóalálkozó a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub szervezésében: a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub szervezésében: a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub szervezésében: a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub szervezésében:    
o Színpadi produkciók, humoros vetélkedıSzínpadi produkciók, humoros vetélkedıSzínpadi produkciók, humoros vetélkedıSzínpadi produkciók, humoros vetélkedı    
    

15.00  15.00  15.00  15.00  Ünnepi megemlékezésÜnnepi megemlékezésÜnnepi megemlékezésÜnnepi megemlékezés    
 HimnuszHimnuszHimnuszHimnusz    
 Ünnepi szavalatÜnnepi szavalatÜnnepi szavalatÜnnepi szavalat: Weisz Attila: Weisz Attila: Weisz Attila: Weisz Attila    
 Ünnepi beszédet mond Tóthné Szabó Anita polgármester asszonyÜnnepi beszédet mond Tóthné Szabó Anita polgármester asszonyÜnnepi beszédet mond Tóthné Szabó Anita polgármester asszonyÜnnepi beszédet mond Tóthné Szabó Anita polgármester asszony    
 Kitüntetések átadásaKitüntetések átadásaKitüntetések átadásaKitüntetések átadása    

    

 A térfigyelı rendszer ünnepélyes átadásaA térfigyelı rendszer ünnepélyes átadásaA térfigyelı rendszer ünnepélyes átadásaA térfigyelı rendszer ünnepélyes átadása    
 Helyi mővészeti csoportok fellépéseHelyi mővészeti csoportok fellépéseHelyi mővészeti csoportok fellépéseHelyi mővészeti csoportok fellépése    
 Egerfarmosi İszirózsa Nyugdíjasklub fellépéseEgerfarmosi İszirózsa Nyugdíjasklub fellépéseEgerfarmosi İszirózsa Nyugdíjasklub fellépéseEgerfarmosi İszirózsa Nyugdíjasklub fellépése    
 Karate bemutatóKarate bemutatóKarate bemutatóKarate bemutató    

    

17.30  Fızıverseny eredményhirdetése17.30  Fızıverseny eredményhirdetése17.30  Fızıverseny eredményhirdetése17.30  Fızıverseny eredményhirdetése    
18.00 Vacsora: Vendégül látjuk  egy tányér paprikáskrumplira!18.00 Vacsora: Vendégül látjuk  egy tányér paprikáskrumplira!18.00 Vacsora: Vendégül látjuk  egy tányér paprikáskrumplira!18.00 Vacsora: Vendégül látjuk  egy tányér paprikáskrumplira!    
18.30 18.30 18.30 18.30 –––– 24.00   24.00   24.00   24.00  UtUtUtUtcabál, zenél Nagy Géza, Morvai Dánielcabál, zenél Nagy Géza, Morvai Dánielcabál, zenél Nagy Géza, Morvai Dánielcabál, zenél Nagy Géza, Morvai Dániel    
 

A falunap A falunap A falunap A falunap magánszemélyekmagánszemélyekmagánszemélyekmagánszemélyek felajánlásából valósul meg felajánlásából valósul meg felajánlásából valósul meg felajánlásából valósul meg....        
    

KérjükKérjükKérjükKérjük, , , ,  értesítsék a Mezıtárkányból elszármazott régi ismerısöket,  értesítsék a Mezıtárkányból elszármazott régi ismerısöket,  értesítsék a Mezıtárkányból elszármazott régi ismerısöket,  értesítsék a Mezıtárkányból elszármazott régi ismerısöket,     
barátokat, családtagokat is a rendezvényrıl!barátokat, családtagokat is a rendezvényrıl!barátokat, családtagokat is a rendezvényrıl!barátokat, családtagokat is a rendezvényrıl!    

                
            Mindenkit szeretettel vár Mezıtárkány képvisMindenkit szeretettel vár Mezıtárkány képvisMindenkit szeretettel vár Mezıtárkány képvisMindenkit szeretettel vár Mezıtárkány képviselıelıelıelı----testülete!testülete!testülete!testülete!    


