
TT ee rr vv ee zz ee tt tt   pp rr oo gg rr aa mm ::

07.45 – eligazítás a tanároknak, szervezőknek

08.00 – Köszöntés, imádság, eligazítás a gyerekeknek

08.05 – Énektanítás

08.20 – Igei üzenet az 5-9 osztályosoknak
Közben méta az 1-4 osztályosoknak

08.50 – Igei üzenet az 1-4 osztályosoknak
Közben méta az 5-9 osztályosoknak

09.20 – Csoportbeosztás, figyelmeztetés a vetélkedőre

09.30 – Ügyességi vetélkedő nyolc állomáson: Méta (2), Viking sakk (2), Egy cipő -
ben (1), Vizeslufi (1), Hernyózás (1-2), Kanalas labda (1-2), Igei teszt (1-12)
Kötélhúzás (2)

11.30 – Éneklés, záró imádság, visszahívás délutánra

12 csapat:

11. Csallóköz

12. Mátyusföld

13. Vág és Garam köze

14. Zobor-vidék

15. Ipolymente

16. Palócföld

17. Gömör

18. Torna

19. Abaúj

10. Ung-vidék

11. Bodrogköz

12. Zemplén
BB uu zz ii tt aa ii

MMaaggyyaarr  TT..NNyy..
AA ll aa pp ii ss kk oo ll aa

22000088 ..   jj úúnn ..   2255 ..

www.f i resz . sk

Információért hívható:
0915-962829
0918-540046

Délután 16.00-tól
a szabadtéri színpa-

don játszik a 
TESTVÉREK

zenekar!
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