
IX. EUNICE KENNEDY SHRIVER 
EMLÉKNAP A SPORT ÉS MŰVÉSZET JEGYÉBEN
Kedves Vendégeink!

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség, Kazincbarcika Város 
Önkormányzata és a Barcika Art Kft. közös szervezésében szeretettel 
meghívjuk a IX. Eunice Kennedy Shriver Emléknapra.

Az emléknapon a Nemzetközi Speciális Olimpia mozgalom alapítójára, 
tiszteletbeli elnökére emlékezünk, nem csak itthon, hanem szerte a 
világban is. Az emléknapon a Magyar Speciális Olimpia Szövetség sportági 
programjai mellett kulturális programok, népszerű fellépők, olimpikonok 
színesítik a napot.

Az integrált fáklyás futás-gyaloglás 17.00 órakor rajtol. Speciális 
olimpikonok, ismert sportolók, közéleti személyiségek, diákok, 
önkéntesek, városlakók alkotják majd a mezőnyt.
Közreműködik: a fitnesz világbajnok Kállai Ildikó.

Az első 300 regisztrált jelentkező pólót kap ajándékba!
A rendezvény további részében fellép többek között a Desperado, 
Deniz és zenekara, Tóth Vera, valamint Király Linda és Király Viktor is, de 
színpadra lépnek értelmi fogyatékossággal élő előadók, városi művészeti 
csoportok, sportolók és a Gaudate Jelnyelvi Kórus is.

Lesz ének, zene, tánc, színházi produkció, jókedv és nevetés bőségesen.
Bemutatkoznak a Magyar Speciális Olimpia Szövetség programjai, Kölyök 
Sportolói, judósai, görkorcsolyázói, tornászai is.

Senki ne felejtse otthon a tornacipőjét, hiszen a kijelölt 
területen folyamatosan adottak lesznek a sportolási 
lehetőségek! Lehet majd többek között asztaliteniszezni, 
kosárlabdázni, floorballozni, tollaslabdázni, teniszezni, 
bocsázni, mini bowlingozni, kézilabda kapura dobni, foci 
kapura rúgni, sorversenyben megmérettetni magunkat. Ki 
lehet próbálni például az alpesi sízést szimulátorral, de a 
padlóhokit is.
Az ügyességi feladatokban, az életmód és speciális olimpia 
történeti tesztekben, a kézműves játékokban, no meg a 
sportprogramokban résztvevők ajándékot is kapnak!

A programok és sportolási lehetőségek ingyenesek!

Sportoljunk, mozogjunk, játszunk együtt, töltsünk el együtt 
egy kellemes napot Kazincbarcikán!

A visszajelzéseket várjuk a következő elérhetőségeken:
Szőke Viktória, szervezés-információ: 
+36 30 535 2824, szoke.viki@msosz.hu 

Időpont:    2018. 07.20. péntek, 15.00-22.00
Helyszín:    Völgy Park, 3700 Kazincbarcika, 
                     Szent Erzsébet sétány 2.

Fővédnök: Szitka Péter polgármester.

A rendezvény ingyenes. A rendezvény rossz idő esetén a Don Bosco Sportközpontban lesz megtartva. A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
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