
 

XX. Eplényi Gyermeknap programja 

 

Kedves Gyerekek, Anyukák, Apukák és Nagyszülők! 

 

20 évvel ezelőtt megalakult az Eplényi Gyermekekért Alapítvány. Az alapítvány szervezésében minden évben megrendezésre került az Eplényi 

Gyermeknap, településünk és a környező falvak, városok gyermekei számára. A 20 éves hagyomány az idei évben is folytatódik.  

A LEADER pályázat segítségével újabb lehetőségek nyíltak előttünk, így szeretnénk ezt a napot igazán felejthetetlenné tenni minden 

korosztály számára. Ezúton várunk minden kedves résztvevőt és támogatót 2012. 06. 09-én reggel 8-tól este 22 óráig az eplényi focipályára, 

hogy közösen éljük át ezt a jeles napot. 

 

  

 8:00-9:00  Zenés ébresztő Rudi bohóccal /Rudi bohóc utcánként összeszedi a gyerekeket, és együtt vonulunk fel a focipályára/ 

 9:00-9:30  Vidám félóra Rudi bohóccal 

 9:30-9:45  Polgármesteri köszöntő 

 9:45-10:00  Zumba Csepeli Evelin vezetésével 

 10:00-11:00  Családi ügyességi verseny a pályán /a helyszínen alkotott csapatok, szülők, barátok, gyerekek közreműködésével/ 

 11:00-11:30  A budapesti Csodák Palotájának kitelepített műsora: érdekes és izgalmas fizikai, kémiai kísérletek bemutatása 

 11:30-12:00  Óriási szappanbuborék-fújás a focipályán 

 12:00-13:00  Berenhidai Huszár Péter Barantacsapat: hagyományos magyar harcművészeti egyesület veszprémi csoportjának bemutatója 

 13:00-13:30  A veszprémi Bonita Sporttánc Egyesület produkciója /Betanította: Lunk Gabriella/ 

 13:30-14:30  Az Eplényi Komédiás Egylet gyermeknapi előadása 

 15:00-15:30 Halas Adelaida, a Petőfi Színház művésznőjének zenés műsora minden korosztály számára 

 15:30-16:00  Az alapító és a régi alapítványi tagok köszöntése 

 16:00-16:30  Egyed Brigitta, a Pannon Várszínház művésznőjének zenés interaktív előadása 

 16:30-17:00  Az eplényi ovisok, kislányok és a „táncos lábú” fiúk félórája 

 17:00-17:30  Varga Viktor, a Csillag Születik felfedezettjének műsora 

 17:30-18:30  Az Égigérõ Fa Hagyományõrzõ és Néptánccsoport, valamint a Kis-Bakony Néptáncegyüttes bemutatója, táncházzal egybekötve 

 18:30-19:00  HAIR – a Fortuna Színjátszó Egyesület előadásában /Rendezte: Takács Tímea/ 

 19:00-20:00  Tombola – Fődíj: 2 fő/2 éjszaka reggelivel, a háromcsillagos, szegedi Tisza Hotelben az Irány Magyarország honlap szerkesztőségének felajánlásával 

 20:00-21:00  Kölyök Disco Magyar Janóval 

    21:00- Lézershow-val búcsúzunk a XX. Eplényi Gyermeknaptól 

 

Egyéb programok 

 13:00-15:00  EBÉD: Babgulyás pogácsával. Minden gyermek részére ingyen! 

Kézműves foglalkozások /ötletek ajándékkészítéshez/ 

Babasátor /babajátékok piciknek/ 

Egészségügyi sátor /ingyenes vérnyomásmérés, vércukorszint-mérés, prosztata- és emlőszűrés, testsúly-diagnosztika/ 

Óriás csúszda - minden csúszás ingyenes! 

Állatsimogató 

Kidobó, foci, tollas, sárkányeregetés 

Sportgyaloglás az erdőben 

Mindenkit szeretettel vár az Eplényi Gyermekekért Alapítvány! 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 


