„Az ég harmatja szívedet újítsa,
Áldások árja házad elborítsa...”

MEGHÍVÓ
HAGYOMÁNY, ÜNNEP, KÖZÖSSÉG
Az erõs lelkû, összefogásban kiemelkedõt alkotó emberi közösségek legyõzhetetlenek.
Olyan értékek birtokosai, amelyek rendíthetetlen hittel párosulva kimagasló teljesítmények
megvalósulásának tárházává válnak, amely a benne élõk javát szolgálja és ahol mindenki megtalálja
a maga helyét. Az összetartozás megélése pedig maradásra bírja a jövõ nemzedékét, tovább
gyarapítva tudással, találmányokkal, szellemi és kulturális értékekkel hazánkat, a nagyvilágban is
elismerésre késztetve a nemzeteket.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit

Aba várossá válásának 5. évfordulója alkalmából
2018. július 15-én 13:30 – 22:30 között a Millenniumi parkban
és a Tanka János Közösségi Házban tartandó ünnepségre.
Ünnepi program a Millenniumi Parkban:
13:30

Aba Város Fúvószenekara ünnepi koncertje

14:00-16:00 - Langaléta Garabonciások gólyalábas attrakciója
- Közös dobolás, az „Abai Ritmus” meglelése a Barakoo Dobkör segítségével
- Zászlóforgatók bemutatója
16:00

Benkõ Zsolt és zenekara (blues koncert)

17:00

Oroszországi Labdarúgó VB döntõjének közös megtekintése óriás kivetítõn
(5 x 3 m-es HD LEDFAL) keresztül
A szünetben zenél a Bartina Zenekar.

19:30

Vizeli Bálint és zenekara (folk koncert és táncház)

21:30

Tûzzsonglõrök bemutatója

22:00

„Ahogy fent, úgy lent”
– Az Abai Tudományos és Technológiai Park – HUNGARIKUM – LÉZERSHOW

Egész délután: csapolt cseh sörkülönlegesség, sült flekken, sült kolbász, sült tarja, kézmûves
fagyi, sütemények, limonádé, turmixok, vándor vurstli, fotóanzix, mászó fal, élõ csocsó, rodeó
bika, Lökd meg a kecskét, légvárak, óriás csúszda, fajátékok, lengõ teke, szumó párbaj, kardra
fel, csocsó asztal, gombfoci, célbarúgás, malom, sakk, táblajátékok, mini golf,…

Ünnepi program a Tanka János Közösségi Házban
14:00-16:00 „Ahogy fent, úgy lent”
– Az Abai Tudományos és Technológia Park ALAPVETÉSE
- Köszöntõ – Bartina Zenekar
- Kossa Lajos: Az esõcsinálás mûvészete
- Bartina Zenekar
- Fehér Botond: Tudomány a bölcsesség szolgálatában
– a józan ész kereteirõl és korlátairól
- Bartina Zenekar
- Dr. Dávid Roland: Az innováció és az 5. dimenzió
- Bartina zenekar - Vivat Mathias!



„Kondítsuk meg néha emléke harangját,
Ne feledjük soha Hollós Corvin Mátyást!”


A B A, 2018. július 5.

Tisztelettel:
Kossa Lajos
polgármester

