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Beszámoló a 2017. május-júniusi önkormányzati rendezvények előkészítéséről 
 

1. VÁROSI GYEREKNAP 
Időpont: 05. 27., szombat, 11.00-19.00 
Helyszín: Füze-patak partja 
 
MUZSIKÁLÓ GYEREKLIGET 
Az idei GYEREKNAP témája a zene. Hangokat csalunk elő a hangszerekből és hétköznapi 
tárgyakból, hangszereket készítünk természetes anyagokból és hulladékokból. A napot pedig 
hatalmas közös zenéléssel zárjuk! 
Hangmesterek: Vargyas-Tóth Juliska, Törőcsik Tamás 
9.30 ÖRÜLÜNK, HOGY MEGSZÜLETTÉL 
Biatorbágy város köszönti újszülött lakóit a Juhász Ferenc Művelődési Központban, a városi 
életfa előtt. Családbarát hely cím átadása a JFMK részére a Három királyfi, három királylány 
mozgalom részéről. 
11.00: Hangszerekkel a világ körül – a világ legkülönlegesebb hangszereinek bemutatója az 
Ethnosound fiatal zenészeivel. 
12.00: A halász és a nagyravágyó felesége Cip-cirip bábszakkör előadásában. 
15.30: Csodaliget lakói - gyermekkoncert 
17.30: Brass Cirkusz 
19.00: Világra szóló közös zenélés a készített vagy vásárolt hangszerekkel 
EGÉSZ NAP JÁTSZÓTÉR: 
Tűzoltó-, mentő- és rendőrautó kipróbálása a Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes 
Tűzoltóegyesület szervezésében, hangszerkészítés természetes anyagokból és hulladékból, 
hangszersimogató és –vásár, Néder Norbi körhintája, PERON, zenés könyvek és játékok 
Kisgombos Könyvesbolttól, Matilda kertje hangzófallal és egyéb játékokkal, vízidodzsem és 
ugrálóvárak, tréfás hangok a Zenebatyuból, baba- és mamafoglalkoztató a Családsegítő 
Szolgálat, a Lélekformálók és a Három királyfi, három királylány szervezésében, ízelítő a 
Kerekítő és a Csiribiri foglalkozásokból. 
 
 
2. NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 
Időpont: 06. 01., csütörtök, 18.00 
Helyszín: Dózsa György út, Trianon-emlékmű 
 
MEGEMLÉKEZÉS A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA ALKALMÁBÓL 
Beszédet mond: Laczkó-Albert Elemér, Gyergyóremete polgármestere. 
Közreműködnek a gyergyóremetei néptánccsoport tagjai és a Biatorbágyi Népdalkör Köllő 
Attila vezetésével. 
A megemlékezésre kértük, hogy hozzanak magukkal mécseseket, a koszorúzni kívánó 
szervezetek pedig május 26-ig jelezzék részvételi szándékukat Szolnoki Brigittánál a 06 30 
337 4765-ös telefonszámon vagy a szolnoki.brigitta@jfmk.hu e-mail-címen. 



 
 
3. VÁROSI PEDAGÓGUSNAP 
Időpont: 06.02. 18.00 
Helyszín: JFMK 
 
A pedagógusok köszöntése idén is ünnepi műsorral és vendéglátással történik. 
A vendéglátás:hidegtál. 
A műsort a JFMK két díjnyertes amatőr művészeti csoportja adja, a gyermekbábosok és a 
gyermek színjátszók arany minősítést szerzett csoportja. 
Az ünnepi köszöntőket Tarjáni István polgármester és Nánási Tamás OKB elnök mondja, 
valamint a tankerület képviselője. 
 
 
 
4. IDŐSEK JUNIÁLISA 
Időpont: 06. 08., csütörtök, 10.00–15.00 
Helyszín: Iharosi tábor a focipálya mögött 
 
Közös játék és mulatozás a Családsegítő munkatársaival és a Népdalkör tagjaival. Étel, ital és 
minden földi jó várja a fiatal szívű időseket a szabadban, az iharosi táborban.  
Részvételi szándékát kérjük, jelezze június 2-ig Lieber-Módné Mária házigondozó-
csoportvezetőnél a 06 70 504 2818-as telefonszámon vagy a Családsegítő 06 30 337 4778-as 
telefonszámán. Szükség esetén a szervezők a kiutazásban segítenek. 
 
 
 
Biatorbágy, 2017. május 10. 
 
 
Szádváriné Kiss Mária igazgató 


