Integrált Közösségi Szolgáltató Tér – Faluház programja

2015
Szeptember

Állandó programok

BAKTÁRogató

Falunap 2015
szeptember 1-én; 8-12 óráig: Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara fogadóórája
szeptember 5-én: Baki Pántlika Néptánc Együttes
Ifjúsági csoportjának szerplése Várföldén, illetve a
Százszorszép csoport fellépése a Lendvai szüret
rendezvényen.
szeptember 8-án 10 óra: Anyatejes világnap.
szeptember 8-án 18 óra:
Szakmai előadás a Söjtör és Térsége
Méhész Egyesület tagjainak
szeptember 12-én 15 óra:
Őszi kézműves délután
szeptember 19-én 15.00 óra: Szüreti felvonulás
szeptember 23-án: “Fedezd fel a könyvtárat” könyváróra a baki 3. osztályosoknak
szeptember 23-án 17 órától: Internethasználat
mindenkinek
szeptember 25-án: Falutéka vetélkedő a baki
általános iskolások részére
szeptember 26-án Baki Pántlika Néptánc Együttes
Ifjúsági csoportjának szerplése a murakeresztúri
Ifjúsági Néptánctalálkozón

A programokkal kapcsolatosan
érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Baloghné Bacsa Ibolya 06-30/5711937
email: bacsaibi@gmail.com
Minden érdeklődőt szeretettel várunk
programjainkra!

Hétfő: 15 - 20 eMOP (számítógép, internet

használati lehetőség)
17 - 18 Gyermek hastánc foglalkozás
17 - 20 Könyvtár
18.30 A Baki Pántlika Néptáncegyüttes Asszony csoport (próba)

Kedd: 15 - 20 eMOP
15-17 A Baki Pántlika Néptáncegyüttes Gyermek csoport (próba)
17.15-18.30 A Baki Pántlika Néptáncegyüttes Ifjúsági csoport (próba)
17 - 20 Könyvtár
Szerda:15 -20 eMOP
16.30 A Baki Pántlika Néptáncegyüt tes „ Százszorszép” csoport (próba)
18 - 20 Könyvtár
Csütörtök: 15 - 20 eMOP
18 - 20 Könyvtár
Péntek:15 - 21 eMOP
16 Hastánc csoport próbája
17-19 A Baki Pántlika Néptáncegyüttes Ifjúsági csoport (próba)
19 Széchenyi Hanna Kórus és a
Zengőhúrock Gitáregyüttes próbája
Szombat:16 - 20 eMOP
17 - 19 Könyvtár
Vasárnap:
15 -19 óra Családi délután: kézműves
kuckó, társasjátékok, sakk

A 2015. augusztus 16-án megrendezett
falunap évek óta a község egyik leglátogatottabb rendezvénye. Ez a nap minden
település számára fontos helyi ünnep, egy
alkalom arra, hogy a falu lakosai
összegyűljenek, hogy a mindennapok
egyhangúságából egy kicsit kiszakadjanak
és kikapcsolódjanak. Egy ilyen rendezvény alkalmából nemcsak a helyiek,
hanem távolabbi családtagjaik is ellátogatnak a helyszínre, sőt azok is visszatérnek a
faluba, akik bár itt nőttek fel, mégis
máshová sodorta őket az élet. Idén is
gazdag programokkal várta a település
lakóit a község Önkormányzata és a
Faluház-IKSZT munkatársai, a nagyszabású rendezvényen több százan szórakoztak. Minden korosztály megtalálta a nekik
való elfoglaltságot a jó hangulatú összejövetelen, az idősebb, közép-, és fiatalkorúak is részt vettek a programokon.

A gyermekek egész nap egy játéklabirintusban mászhattak, Toma és Játékos
Csapata történeti mókáit élvezhették,
valamint a zsonglőrködésben is kipróbálhatták magukat. A kulturális programokat
a helyi csoportok bemutatója nyitotta
meg: mindenkit elkápráztattak a baki és a
tófeji hastáncos lányok csodálatos táncukkal, majd jókedvre derített a Baki Vidám
Asszonyok előadása. A fellépők között
köszönthettük többek között a Szépmező
Szárnya Együttest, Ihos József humoristát,
Daavidot a Muzsika Tv sztárját illetve egy
imitátor által előadott Michael Jackson
show-ban is része lehetett a közönségnek.
Az egész napos dínom-dánom nagyszabású Operett műsorral zárult az Orfeum
Vándorszínpad énekeseinek és tánckarának köszönhetően.
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