
PÉNTEKEN:

� Ez red vég Mú ze um és Ba ba gyûj te mény 
– ál lan dó ki ál lí tás;

� Kasz ner Mar git em lék ki ál lí tás a Mû ve lô dé si 
Ház nyug dí jas klub he lyi sé gé ben;

� „Ilye nek vol tunk” fo tó ki ál lí tás Nyár egy há za 
múlt já ról a há zas ság kötô te rem ben;

� Az Üllôi Me cé nás Mûvé sze ti Klub 14 
al ko tó já nak ki ál lí tá sa az ál ta lá nos is ko lá ban;

� Öl tö getô – nyár egy há zi mûvé szek 
ké zi mun ka ki ál lí tá sa az ál ta lá nos is ko lá ban;

� CSI Mo nor – rendôrsé gi hely szí nelôk 
be mu ta tó ja;

� Lo vag lá si le hetôség az is ko la ud va rán;

SZOMBATON:

� „Hadd fôzzek ma ma gam nak!” 
– fôzôver seny;

� „Hi szem, ha eszem!” – ke res sük 
a leg fi no mabb di ós sü te ményt;

� Vér adás a Mûvelôdé si Ház ban 9-14 órá ig;
� Tra bant 601 ta lál ko zó az Ady End re úton;
� Mo to ro zás és íjá szat Du dás Pé ter 

Eu ró pa Baj nok kal;
� 220 m2-es ug rá ló vár a gyer me kek nek;
� Arc fes tés az óvó né nik kel;
� Né pi ját szó tér – Üllô Ve zér 

Ha gyo mányôrzô Egye sü let;
� Ku tyás agi lity és mentôku tyás be mu ta tó 

Dr. Ho mo ki Ka ta lin ve ze té sé vel;
� Sa la mon Tör té nel mi Club Egye sü let íjá szat 

és lo va gi tor na be mu ta tó ja;
� Ta lál ko zó a Csil la gok Há bo rú ja Jel me zes 

Ra jon gói Klub tag ja i val;
� Az Üllôi Me cé nás Mûvé sze ti Klub 

kézmûves fog lal koz ta tó ja;
� MÁV Zrt. Szé che nyi-he gyi 

Gyer mek va sút „to bor zá sa”;
� Pav li csek Csa ba étel szob rász 

zöld ség-gyü mölcs fa ra gá si be mu ta tó ja;
� Grün Po wer nap kol lek to ros ki ál lí tá sa;
� Lo vag lá si le hetôség az is ko la ud va rán;
� Lö vész ver seny a lôté ren;

PÉNTEK szeptember 7.

13:00 „Tiéd a színpad” – óvodások
mûsora
Az iskolai „Ki Mit Tud?”
gyôzteseinek fellépése
Karaoke Kalocsai Fruzsina
vezetésével

16:00 Csillagszemû juhász – a
Kisboróka bábegyüttes
elôadása

16:40 Zámbó Bernadett és Vivien
ének elôadása

17:00 Újhartyáni Német
Nemzetiségi Hagyományôrzô
csoportok

17:30 Gamedance tánccsoport
(Nyáregyháza)
B Dancer tánccsoport
(Tatárszentgyörgy)

18:30 A Sei Shin 
Ryu Stift 
Dojo Kempo
Karate csapat
bemutatója

20:00 Kasza Tibi
21:00 KISS Forever 

Band élô 
koncert

23:00 DJ Kolly 
McColeman, 
DJ Olivér

SZOMBAT szeptember 8.

9:00 Polgármesteri köszöntô
Lovagi torna bemutató
(ôrbottyáni hagyományôrzôk)

10:00 Lala bohóc gyermek-mûsora
Kôhalmi 
Ferenc 
bûvész-
mûsora

11:30 Kék Ibolya 
és a Virág 
lányok 
elôadása 
(Péteri)

12:00 „Jó ebédhez szól a nóta”
Nyáregyházi Nóta- 
és Népdalkör
Ôsborókás Nyugdíjas Klub
(Csévharaszt)
Aranyesô Nyugdíjas Klub
(Dánszentmiklós)

13:00 Kranyik Ildikó (Madách 
színház) musical elôadása
Kenderes és Kenderkóc
együttes (Üllô)
Hajnal Kálmán operett 
és népdal énekes (Üllô)
Csonka Torony Néptánc-
együttes (Csíkszenttamás)
Búzavirág Énekegyüttes
(Hernád)

15:00 Pintácsi Viki 
gyermekmûsora
Mirabell tánc-
együttes (Üllô)

17:00 Délegyházi 
vendégeink mûsorai
Nyáregyházi Hagyományôrzô
Szeretet Csoport

18:00 Dombóvári 
István 
(Showder 
Klub)

18:40 Eredményhirdetések
TNT SZTK színjáték (Hernád)
Goldance TSE (Pilis)
Dirty Dancer és Crazy Girls
tánccsoport
Breaktánc bemutató

20:30 Tóth Gabi
21:00 Élôben zenél: 

Tisztán Lajos
22:00 Michael Jackson 

emlékshow
23:00 Utcabál 

a Fourtissimo 
zenekarral

VASÁRNAP szeptember 9.

9:00 Farkas László 
emlék-
torna – 
sportpálya

9:30 Szivárvány Fuvolazenekar
(Örkény)

10:00 Ökumenikus Istentisztelet
11:00 Állampolgársági eskütételek
14:00 Házassági fogadalomtételek –

Katolikus Templom
15:00 Orgonakoncert – Katolikus

Templom

� Ha gyo má nya ink hoz hí ven, 
szom ba ton fô zô ver senyt tar tunk 
az óvo da mö göt ti te rü le ten.
A sza bad tû zi fô zés hez szük sé ges
hely színt, ivó vi zet, – igény ese tén
áram vé te li le he tô sé get – 
biz to sí tunk, a fô zô- és tü ze lô 
esz kö zök rôl, nyers anya gok ról 
a csa pa tok ma guk gon dos kod nak.

� Je lent kez ni elô ze te sen 
Re ich Györ gyi szer ve zô nél 
(Telefon: 06-30-322-8682, 
E-ma il: re ich gyor gyi@fre e ma il.hu)
vagy a ver seny nap ján 9.00 órá ig 
a hely szí nen le het.

A sá tor he lyek ki osz tá sa a je lent -
ke zés sor rend jé ben tör té nik!

� Kér jük a részt ve vô ket, hogy a 
hi gi é ni ai és egész ség ügyi, va la mint
bal eset- és tûz vé del mi sza bá lyok
be tar tá sá ra fo ko zot tan ügyel je nek.
A ki ál lí tott tár gya kért, esz kö zö kért
fe le lôs sé get nem vál la lunk.

A LEGFINOMABB 
DIÓS SÜTEMÉNYT!
Elsô alkalommal hirdetjük meg 
a diós sütemények versenyét.
Bármilyen finomsággal lehet
jelentkezni, ami diót tartalmaz!
Jelentkezés a helyszínen 
egy tálca diós édességgel.

Eredményhirdetések szombat
este a színpadon!

A RENDEZVÉNYRE

BUSZOK INDULNAK
FELSÔNYÁREGYHÁZÁRÓL

PÉNTEKEN:

Volánbusszal:
Felsônyáregyházi buszforduló: 14:38, 16:12
Szentimretelepi bekötô út: 14:40, 16:14
Szentimretelepi buszforduló: 14:41
Érkezés az iskola elé: 14:48, 16:18

Kisbusszal (ingyenes):
Indulás 17:30 és 19:00 órakor.
Útvonal: Károlyitelepi bevezetô út – Jókai 
úti sarok (sarki kocsma) – Szentimretelepi 
bekötô út, buszforduló – érkezés az iskola elé
Visszaindulás: 23:00 órakor

SZOMBATON:

Kisbusszal (ingyenes):
Indulás 08:30, 14:30, 17:30 és 19:30 órakor.
Útvonal: megegyezik a péntekivel
Visszaindulás: 12:00, 16:00 és 23:00 órakor

VASÁRNAP:

Kisbusszal (ingyenes):
Indulás 09:00 órakor.
Útvonal: megegyezik a péntekivel
Visszaindulás: 12:00 órakor

Kiállítások, bemutatók 
és egyéb érdekességek

… hogy többé ne keverjék össze Nyáregyházát Nyíregyházával!


