Kamond Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nevében

Egyéb programok a nap folyamán

szeretettel meghívom 2013. október 12-én községünk rendezvényére:

 1000 órától egész nap: A Honfoglaló magyarság életmódját- és

EGY NAP A HAGYOMÁNYOK ÉS A MÚLTIDÉZÉS JEGYÉBEN KAMONDON

hagyománytörténetét bemutató műsor: jurta állítás, rendhagyó
történelemórák, íjászat, harci eszközök kipróbálása, rovásírás

Helyszín: Faluház és környéke
Program
 1000 órától egész nap: A Honfoglaló magyarság életmódját- és
hagyománytörténetét bemutató műsor: jurta állítás, rendhagyó
történelemórák, íjászat, harci eszközök kipróbálása, rovásírás
oktatás, kézműves foglalkozások. (Győr)
 1200 órakor: Tájjellegű ételek főzőversenyének zsűrizése
Ebéd 1200- órától a készlet erejéig.


1230órától:

Lovas terápiás bemutató és lovagoltatás (a Magyar

Fogyatékosok Lovas Sportszövetsége szervezésében)
 1330 órakor: Nádasdy Ferenc Bandérium bemutatója: XV-XVI.
századi végvári harcok, életmód, kultúra. (Sárvár)
 1415 órakor: A Csöglei - és a Kertai Általános Iskolások néptánc
bemutatója

oktatás, kézműves foglalkozások. (Győr)
 1100-1400 óráig: Ingyenes vércukor-, vérnyomás-, kontroll
mérés a Devecser és Térsége Cukorbeteg Egyesület valamint a DICare Zrt. szervezésében. + Előadás az egészséges életmódról.
 1315 órakor: A méhek csodálatos világa – a méhészkedés
története (Mayer Rudolf előadása) - (Könyvtár).
 1300-1700 óráig: Kézműves vásár a helyi Pszichiátriai Otthon
lakóinak termékeiből.
 1300-1700 óráig: Helyi őstermelők kirakodó vására
 1400-1900 óráig: A „Somló üdvözlete” – Boldizsár Zsolt festő
kiállítása (Könyvtár).
 1600-1900 óráig: A Helytörténeti kiállítás látogatható. Népi
foglalkozások felelevenítése a Helytörténeti Gyűjtemények Háza
előtt.

 1500 órakor: Karakószörcsök Kultúrájáért Egyesület műsora

 1300-1800 óráig: légvár, arcfestés (gyermekeknek)

 1500 órakor: Kamond FC– Lakótelepi SE nagypályás bajnoki

 1600-1800 óráig: Lufibohóc, csillámfestés (gyermekeknek)

labdarúgó mérkőzés (Futballpálya)


1545órakor:

Nádasdy Ferenc Bandérium bemutatója: XV-XVI.

századi végvári harcok, életmód, kultúra. (Sárvár)
 1700 órakor: Kamondi Pszichiátriai Otthon lakóinak műsora.
 1800 órakor: Boglárka citerazenekar műsora (Budapest)
 1900 órakor: Smile együttes műsora (Kemenespálfa)
 2000 órakor: SZTÁRVENDÉG: MATYI ÉS A HEGEDŰS
 2100 órakor: Bál a Drazsé zenekarral

A rendezvény egész ideje alatt bemutatkozási lehetőséget
biztosítunk a Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader térség
szervezeteinek!
Szeretettel várjuk Önt és kedves családját!
Jó szórakozást és kellemes időtöltést kívánunk!
Tisztelettel:

Asbóth Szabolcs
polgármester

