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Önkormányzati hírek
Lóverseny!
Június 29.-én V. alkalommal került megrendezésre a Hetvehely Kupa OB II. távlovas és távhajtó verseny.
A lóverseny népszerűségét jelzi, hogy 54 lóval, 54 versenyző állt rajthoz. A versenyzők az ország
távolabbi pontjairól is érkeztek, Salgótarjánból, Egerből, valamint más távolabbi településekről. Többen
már egy nappal előbbre jelentkeztek be. Takács Viktor szervezésében valósult meg a verseny, akinek
sokan dolgoztak a keze alá. Köszönetet mondunk minden segítőnknek, akik bármily módon hozzájárultak
a verseny megvalósításához. Felsorolni sem lehet, hogy mennyien dolgoztak a verseny sikeréért, ami nem
maradt el. Minden rendelkezésre állt egy kellemes verseny lebonyolításához. Remek 20 km-es pálya,
kiváló pörkölt, és az elmaradhatatlan rétes, kellemes kiszolgálás. A hőséget jellemezte, hogy a lovaknak
16 m3 vízre volt szükségük a pálya mentén.
A büszkeségünket tovább növelte, hogy helyből is volt egy fiatal versenyzőnk, aki Hetvehely színeit
képviselte. Takács Marcell első alkalommal állt a rajthoz, aki fantasztikus eredményt ért el. A 19 főből
álló 20 km -es szakaszon III. helyezést ért el, hátas lován. Sok sikert kívánunk számára, aki még csak e
szép sport elején tart!
A lovassport Szakosztályok elnöke Bányai Béla a díjkiosztáson elismeréssel szólt a szervezésről, a
pályáról, és a tájról. Reményét fejezte ki, hogy jövőre is vállaljuk a verseny rendezését.
Wágner Antal polgármester, valamint Takács Viktor mindenkinek megköszönte a segítséget, akik bármily
módon hozzájárultak a sikeres megrendezéshez, a versenyzőknek, akik balesetmentesen értek célba. A
mentősöknek, akiknek ezen a napon nem volt feladatuk, az állatorvos bíróknak, akik elfogultság nélkül
bonyolították le a versenyt, valamint minden kedves vendégnek, akik jelenlétükkel tisztelték meg a
versenyt. Polgárőröknek, önkormányzatoknak, NYMTIT-nek, vállalkozóknak, szövetkezetünknek,
konyhánknak, szponzoroknak.
Folytatás egy év múlva, mely már VI. alkalommal kerül megrendezésre!

Fotók: Wágner Antal
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Köszöntöttük a szépkorú Rapp Józsefet!
Magyarország Miniszterelnökének nevében, valamint az Önkormányzatunk nevében nagy tisztelettel
köszöntöttük a szépkorúak táborába lépő Rapp
Józsefet, akinek feleségét Annus nénit is ebben az
évben köszönthettük.
Józsi bácsi elmesélte, hogy Ő ebben a faluban látta
meg a napvilágot, és itt élte le az életét. A múlt
emlékei ehhez a faluhoz kötik, azonban fájó, hogy a
végső nyughelye nem ebben a faluban lesz. Az a
kívánsága, hogy ígérjük meg ennek ellenére is, ott
leszünk a búcsúztatóján. Egész életében ilyen volt,
mindent előre megtervezett.
A szomorúságot hagyjuk a végére Józsi bácsi! Mi
nagyon jó egészséget, és boldog éveket kívánunk
Önnek és Annus néninek!
Fotó: Takács Viktor

Befejezésre került az Orvosi rendelő!
Elkészült az Orvosi rendelő, Védőnői Szolgálat, valamint a hozzátartozó lakás felújítása. Sajnos a
pályázat elcsúszása miatt, nagy megtakarítást kellett elérni, illetve többe került. Az építőipari árak nagyon
elszabadultak, a pályázat benyújtását követően az elmúlt két évben. Nagy segítséget jelentett a
szövetkezetünk, akik sok feladatot a régi áron végezték el.
A tetőre napelem került, amivel kedvezőbbé válik az épület fenntartása.

Utána

Előtte

Fotók: Wágner Antal

Közfoglalkoztatás!
Folytatódik a szőlőhegyi útépítés, mely sok nehézséggel jár, mert a sok csapadék miatt nem lehet a
helyszínre szállítani. Egy kis eső és már nem lehet az útra felmenni. Sajnos az elmúlt hónapokban minden
héten volt csapadék, ezért az út alatti részre tudtuk csak deponálni. Ha felszárad az út, csak azt követően
tudjuk a követ az útra ráhordani, és elteríteni. Sajnos tovább nem lehetett várni, mert az elszámolás
sürgeti az önkormányzatot, és a kőbányából a követ ki kell szállítani.
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Szövetkezeti hírek!
A Hetvehelyi Erdészeti, Építő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet vezetése pályázatot készített egy 3,5
tonnás, kishaszon jármű beszerzésére. A gépkocsi sok segítséget jelenthet a dolgozóinknak.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat megrendelése alapján lefestésre került a múzeum faszerkezete, és
az előtte lévő padok, hirdetőtábla, kemence feletti faszerkezet. Lefestésre került a temetőben, az I.
világháborús emlékkeresztek körüli kovácsoltvas kerítés.
További megrendelés volt a települési üdvözlő táblák, melyen Rafz és Hetvehely is szerepel. A
Szövetkezet által tervezett és készített táblákon üdvözöljük a településre érkezett, illetve áthaladó
utazókat.
Köszönjük a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy az üdvözlő táblákkal köszöntik a településen
átutazókat!

Diákmunka!
Településünkről 11 diák jelentkezett nyári diákmunkára.
Önkormányzatunk mind a 11 diáknak munkát biztosít, ezzel is segítve a családokat.A diákok munkabért
kapnak a munkájukért.
Wágner Antal
polgármester

Tisztelt Lakosság!
Értesítem Önöket, hogy Mini Vegyeskereskedésemet megnyitottam, Hetvehely, Rákóczi
u. 34 szám alatt, az Italbolt mellett.
Kínálatunkból:

- Frissen sütött Pek-Snack termékek /sajtos pogácsa, kakaós csiga, stb…/
- Felvágottak, füstölt termékek
- Tejtermékek, Tojás
- Édességek, Kávé
- Vegyi áru, stb…

Nyitva tartás:

Hétfőtől-Péntekig: 05:00 - 17:00 óráig
Szombat: 05:00 - 12:00 óráig
Vasárnap: 07:00 - 11:00 óráig

Várunk mindenkit!
Takács Árpád
Hetvehelyi Óvoda
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a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Hetvehelyi Óvoda
Baranya megye, 7681 Hetvehely, Petőfi S. utca 2.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Közoktatási törvénynek, az Óvodai nevelés Országos
Alapprogramjának, a Helyi Pedagógiai Programnak és a munkaköri leírásnak megfelelően. Német
nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség előnyt jelent!
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
Főiskola, óvodapedagógus
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Szakmai fényképes önéletrajz,
 Óvodapedagógusi oklevél hiteles másolata,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és az abban szereplő személyes
adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Scherdán Zoltánné nyújt, a 06-30/662-4963 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Hetvehelyi Óvoda címére történő megküldésével (7681 Hetvehely,
Petőfi S. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító
számot: 005/438-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Scherdán Zoltánné részére az ovoda@hetvehely.hu e-mail címen keresztül
• Személyesen: Scherdán Zoltánné, Baranya megye, 7681 Hetvehely, Petőfi S. utca 2.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
Helyi Újság - 2019. július
•
Helyi települési honlap - 2019. július 1.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 1.
NYMTIT TELEPÜLÉSI GYORSINFÓ 2019. június.
NymTIT:
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Az NYMTIT júniusban a Kővágótöttösi, és a cserkúti falunapon képviseltette magát. Kovács Győző elnök a
résztvevők számára tájékoztatót tartott a térségben zajló kutatási tevékenységekről. A tájékoztatón kihelyezett
szakmai-kommunikációs anyagok pillanatok alatt gazdára találtak az érdeklődők körében.
Bakonya:
Június 1.-én tartottuk meg a GYEREK napot. Nagy sikere volt a színes programoknak. Minden gyermeket
vendégül láttunk fagyira, póni lovaglásra.
Elkészült az első félévi NYMTIT elszámolás. A működési támogatást képviselő-testületi döntés alapján
felhalmozási támogatásra változtattuk. Ehhez a megfelelő kérelemmódosítást benyújtottuk az ITM felé. A
támogatásból a Kővágótöttös felé vezető út felújítását folytatjuk.
Boda:
Megkezdődött a Csend utca, a Borbás köz és a Mező Imre utca újra aszfaltozása. A beruházás bruttó értéke 13
millió forint.
A rossz időjárás nem kímélte a települést. A temetői utat-hidat, a parkot, a sportpályát, a Ritacz közi átereszt
megrongálta a nagy mennyiségben lezúduló víz és sár. Boda Önkormányzata, a Vis Mayor alaphoz nyújtott be
támogatási igényt.
Elindult az “Élethosszig tartó tanulás” pályázatának megvalósítása. A szakkörök szervezése folyamatosan zajlik, az
eszközbeszerzésekre az árajánlat kérők kiküldésre kerültek.
Bükkösd:
Bükkösd Holnapjáért Egyesület 20 millió Ft értékű támogatást nyert az általános iskola udvarán lévő melegítő- és
tálalókonyha felújítására, ami által a meglévő épületrész korszerűsödik, emellett bővülni fog egy nagyobb létszám
befogadására alkalmas ebédlővel. Az elmúlt hetekben elindultak a munkálatok, megkezdődött a hozzáépítés
alapozása. A tanév-zárást követően, júniusban a falazással folytatódik majd az épületbővítés. A nyári szünetben
kerül sor a teljes átalakításra. A következő év tanévnyitó ünnepélyét remélhetőleg az korszerűsített épület
átadásával tehetjük még ünnepélyesebbé az iskolások számára
Cserdi:
Önkormányzati bölcsőde kialakításához, valamint a szőlőhegyi utak karbantartásához pályázatott adott be az
önkormányzat az illetékes hatóságokhoz.
Zajlanak a település útjainak és járdáinak felújítása, karbantartása, valamint a fólia sátrakban a munkálatok.
Június végén megkezdődik a hűtőház kivitelezési munkálatai.
Cserkút:
Megkezdődött a várva várt, jól megérdemelt Vakáció! Mindjárt az első "szabad" hétvégén egy izgalmas túrával
vártuk a kalandot, kihívást kedvelő gyerekeket, és felnőtteket. A Speckó Pécs csapatával közösen, Mentsd meg a
Paralányt címmel. A program célja az érzékenyítés, sérült embertársainkkal szemben, illetve azon látásmód
megismertetése, amin keresztül picit belepillanthatunk a mindennapjaikba. A túra 7 állomásból állt, ahol minden
érzékszervre kiható feladatokat kellett megoldani, vagy egyénileg, vagy csapatban. Mindeközben megismerhettük
lakókörnyezetünk szépségeit, bejárva Cserkutat és Kővágószőlőst. Több mint 70 induló vágott neki a 7 km-es
sétának. Az állomásokon Speckós fiatalok és a Gyerekklub tagjai várták a túrázókat. Az időjárás picit megtréfált
minket, itt rögtönöztük Kiss Hajnalka esőruha műhelyét a gyerekek nagy örömére, de ez nem szegte kedvünk,
hiszen bár bőrig ázva, de mosolyogva mentették a Paralányt a résztvevők, akiket a kultúrházban láttunk vendégül.
Napsütéses, mókás, bőrig ázós, szülinapos izgalmas délután volt!
Köszönjük Pintér Csabának, és Speckó Pécs csapatának a lehetőséget!
Dinnyeberki:
A lakosság részére bútorokat kaptunk a Moha Alapítvány jóvoltából.
Az Önkormányzat két napos kirándulást szervezett, melynek költségét az Önkormányzat állta, voltunk a Veszprémi
állatkertben, Cserszegtomajon szálltunk meg, másnap pedig a Keszthelyi Kastélyt néztük meg.
Június 27-én délután könyvtári rendezvényünk volt Szilas Miklós előadóval.
Június 28-án gyermeknapot tartottunk, ügyességi játékok versenye, étel, ital, sütemény, játék. Meglepetésként lufi
bohóc volt.
Helesfa:
22-én gyermeknapi rendezvényt tartottunk, a gyerekek és kísérőik is jól érezték magukat."Legyél te is
könyvfaló!"felhívást tettünk közzé, a Helesfa közösségi oldalon. 29-én Egészség-és Sportnap a Sporttelepen.
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Tűzoltóautó és Erősember bemutató, torna majd foci. Elkészítettük a NYMTIT első félévi pénzügyi elszámolását.
Hetvehely:
Befejeződött az orvosi rendelő és Védőnői Szolgálat épületének felújítása. A felújítás pályázati pénzből valósult
meg.
Fogathajtó, valamint hátas lóverseny került megrendezésre V. alkalommal a településen, melyen több mint 50 lovas
versenyzett a Hetvehelyi kupáért. A szép számú közönség is élvezettel szurkolt a népes versenyzőknek.
07.06.-án Családi nap kerül megrendezésre a településen a "Humán Reaktor" projekt keretén belül, melyre
tisztelettel várnak minden kedves vendéget.
Több, a települést szolgáló pályázat került benyújtásra különböző területeken.
Kővágótöttös:
Június 1-én Ibafa NYMTIT tagtelepülés meghívására részt vettünk a község falunapi rendezvényén.
Június 9-én Nagyszabású Falunapot és Gyermeknapot rendeztünk, ahol vendégül láttuk a NYMTIT tagtelepülések
vezetőit, valamint a környező települések lakóit a Kővágótöttösi Falufejlesztő és Környezetvédő Egyesülettel
közösen. A Kővágótöttösről elszármazottak is jelentős számban vettek részt a rendezvényen. A falunap
lebonyolításában a helyi szervezőkön kívül, jelentős támogatást kaptunk a NYMTIT-től a sátor és berendezése, a
hangosítás, színpad és egyéb tombolatárgyak tekintetében. A Bodai Polgárőr Egyesületet külön köszönet illeti, hisz
Ők biztosították a rendezvényünket a helyi Rendőreink mellett. Az RHK Kft. tombolatárgyakkal támogatta az
eseményt. Nagyon sikeres napot tudhatunk magunk mögött, melyen idős fiatal megtalálhatta a neki tetsző
programot.
A Képviselő-testület döntése alapján az idei évtől bevezettük a "Ballagási támogatást", melynek mértéke 10 000.Ft. Ebben azok a fiatalok részesülnek, akik az általános iskolát befejezték, valamint a nappali tagozaton érettségi
vagy szakmunkás bizonyítványt szereztek s ezt bizonyítványukkal igazolják. Az idei évben négy általános iskolás
részesült elsőként ebben a "jutalomban" a Kővágószőlősi iskolában ballagóknak a polgármester asszony
személyesen adta át a támogatásról szóló emléklapot az ünnepség keretében.
A Tájház munkálatai szépen haladnak, augusztus közepére tervezett átadás tartható lesz.
A közmunka programban dolgozóknak e hónapban, főként a parlagfű mentesítés volt a feladatuk, de ezen felül
öntözik, gondozzák a virágokat és a közterületeket.
Július 1-től két fő diák kezdi meg a munkát, akiknek szintén a közterületek, járdák, árkok rendben tartása és a
növények öntözése lesz a feladatuk.
Június 28-án Bicsérd Község meghívására a Kővágótöttösi Falufejlesztő és Környezetvédő Egyesület csoportja
vesz részt a Máté Péter emlékkoncerten.
Kővágószőlős:
A Buzás Andor Művelődési Házba klímaberendezést szereltetett fel az önkormányzat a törvényi kötelezettségnek
eleget téve.
Június 1.-én tartottuk a Zsongorkő Baráti Körrel a X. Volt III-as üzemi dolgozók találkozóját.
Június 7.-én egész napos kiránduláson vettünk részt Bátaapátiban az általános iskola minden tanulójával és
pedagógusával. A kirándulás az NYMTIT támogatásból valósulhatott meg, amit az iskola „KÖZÖS
JÖVŐNKÉRT” ALAPÍTVÁNY- ának nyújtott a társulás.
Önkormányzati támogatással a Buzás Andor Művelődési Házban 5 hetes nyári gyermektábort tartunk színes,
változatos programokkal.
Június első hetében részt vettünk az országosan kiírt parlagfű irtásban.
A zöldterület karbantartást a közmunka program keretében 5 fővel végezzük folyamatosan.
A vállalkozó megkezdte a Falusi Játszótér elöregedett, megrongálódott játékok „restaurálását”, felújítását.

Óvodai Hírek

2019. május 10-én kedves kis műsor keretében
köszöntöttük az Édesanyákat és a Nagymamákat.
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Fotó: Gubicza Szilvia
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Apró ajándékokkal, virággal és sok sok dallal,
verssel ajándékoztuk meg Őket. Gyermekeink is
meghatódva köszöntötték e szép napon
Édesanyjukat, Mamikájukat.

Gyereknapi programunkat sajnos át kellett
szerveznünk az idén a sok esőzés miatt, mivel a
bükködsdi Ökoparkba szerettünk volna kirándulni helyette itt az óvodában tartottunk egy vidám,
mókázós, zenés táncos vigaszságot, május 31-én.
Eszem - iszom, dínom - dánom volt, amit nagyon
élveztek a gyerekek, köszönjük a Szülőknek a sok
finomságot, illetve a játékokat, amiket a rendelkezésünkre bocsájtottak!
Fotó: Scherdán Zoltánné

2019. június 7-én elköszöntünk iskolába induló nagycsoportosainktól egy kis búcsúztató műsor
keretében! Szeptemberben 7 óvodás gyermekünk kezdi meg az iskolát, ebből 6-an a Hetvehelyi Általános
Iskolában, 1 kisgyermek, költözés miatt másik intézményben! Kívánunk nekik jó tanulást, sok-sok piros
pontot és ötöst, jó élményeket, de első sorban jó pihenést a vakáció alatt!

Sajnos Bence bácsitól is el kell búcsúznunk, mert szeptembertől másik óvodába
kezdi meg az új nevelési évet. Kívánunk neki
sok sikert, jó munkát a következő munkahelyén.
Bence bácsi látogass meg minket, szeretettel
várunk! Az ovisok és az óvoda dolgozói!
Fotó: Förster fotó-videó

Scherdán Zoltánné
óvodavezető

Mi történt az iskolában?
Június 3-6. Nemzetiségi témahetünkön felfrissítettük és bővítettük ismereteinket a német nyelvű
országok irodalmából, földrajzából, szokásaiból, jellegzetességeiből minden érzékszervre hatóan,
kooperatívan. Ezt követően a magyarországi németek irodalmával, nyelvével és szokásaival
foglalkoztunk minden osztály életkorának, érdeklődésének megfelelően. Kirándultunk Fekedre, végig
küzdöttük magunkat a tanösvényen, rácsodálkoztunk a tájház kincseire és az „ékszerdoboz” falu házaira.
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Június 7. A Nemzetiségi Témahét
zárónapján,
pénteken
sok-sok
éves
hagyománynak megfelelően más iskolákkal
közösen Nemzetiségi Találkozót szerveztünk.
Idén együtt gyönyörködtünk a Bogádi Berze
Nagy János Általános Iskola és a mi alsós
tánccsoportunk német és magyar táncaiban,
tanulóink német szavalataiban és a Márkus
Színház előadásában.
Június 15. A megszokott módon egy rendezvény keretében tartottuk meg Tanévzáró- és Ballagási
Ünnepségünket. Az első részben alsós tanulóink versekkel, dallal, németül és magyarul búcsúztatták az
évet, majd Erős Andrea intézményvezető ünnepi beszédében értékelte a tanévet, majd az arra méltó
tanulóknak jutalomkönyveket, díjakat és tantestületi dicséreteket adott át. Strauszné Hell Magdolna a
helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében az ünnepségen ajándékokat adott át azon tanulóinknak,
akik a német nyelv területén versenyeken, vagy tanulmányi eredményeikben kimagaslóan teljesítettek az
idei tanévben, s Freiné Hergenrőder Mária tanárnőnek. A második részben tizenegy ballagó diákunktól
köszöntünk el, s ők tanáraiktól, diáktársaiktól. Természetesen idén is a legnagyobb sikere Andi néni
legutolsó mondatának volt, mellyel a 2018/2019-es tanévet hivatalosan is lezárta.

Ügyeleti időbeosztás: minden második
szerdán (06.26., 07.10., 07.24., 08.07.,
08.21.) 9:00-13:00-ig. Egyéb, nagyon sürgős
esetben, munkanapokon, napközben Erős
Andrea intézményvezető elérhető telefonon a
30/941-3111-es telefonszámon.
Forrás: www.iskolahetvehely.sulinet.hu

CSALÁDI NAP
OKORVÖLGY

2019. 08 03.

KÖZÖSSÉGI TÉR
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EFOP-1.5.3-16-2017-00100 „HUMÁNREAKTOR – Szellemi er őforrás-fejlesztés
Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban”
800-900
1100
1130
1200
1330
1500
1600
2000

Főzőverseny kezdete
Nemes László – Hangoló Zenés Gyermekszínház
Hetvehelyi Általános Iskola Mazsorett csoportja
Ebéd
Dankó Szilvia (Sláger Tv)
Szuszi AP Team Akrobatikus pompon
Tajtiboy együttes
Zenés est a Belfegor együttessel

Belépő a bálba: 800,- Ft/fő
A rendezvény alatt BÜFÉ üzemel!
www.facebook/com/
humanreaktor
Állandó programok gyerekeknek: légvár, trambulin, arcfestés, gyermeksorversenyek
Egyéb programok: Egészségfejlesztés, prevenció-Egészség őrök, Rendvédelmi szolgálati
bemutató - Rendőrautó bemutató

Főszervező: Okorvölgy Község Önkormányzat

Családi Nap
Családi Napot tartottunk július 06.-án az EFOP-1.5.3-162017-00100 „HUMÁNREAKTOR – Szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban”
pályázat keretében. A 1000 órai megnyitót követően
Dékány Ágnes és Csizmadia Gabriella bábművészek
„Nevenincs királyfi feleséget keres” című előadása
következett, melyen a gyerekek aktívan részt
vehettek. Ezután a Német Dalkör tagjai német és
magyar dalokat adtak elő. Közben megérkezett a
bicsérdi Szuszi AP Team Akrobatikus pompon
csapat is. Fergeteges bemutatójukat végig
tapsolta a közönség. A Szabadszentkirályi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke röviden bemutatta munkájukat. Az érdeklődök megtekinthették a
~9~
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tűzoltóautót. Bemutatót követően 12 -13 között ebéddel kínáltuk a Családi Napon részt vevőket.
Hetvehely Község Önkormányzatának, Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnak és a Böllér Klubnak köszönhetően négy féle étel közül választhattak a lakosok. 13 00
órától folytatódtak a délutáni programok. Elsőként R-Stone lépett a színpadra, őt követte Noksa és Deon a
SECRET ROOM, akik az elmúlt évhez hasonlóan ismét nagy sikert arattak. Eközben a Timeless
Linedance Country Club tagjai is megérkeztek, előadásukkal egy igazi western mulatságot varázsoltak a
színpadra.
1500 órakor a rendezvény záró programjaként Szegafrédó Zoli lépett színpadra. Mulatós dalaival
fergeteges hangulatot teremtve a közönség táncra perdült. Műsorszáma után lehetőséget adott közös fotók
készítésére is.
A nap folyamán a gyermekek körhintázhattak, légvárazhattak, trambulinozhattak, részt vehettek
arcfestésen, ahol mesefigurává változhattak, csillámtetoválást készíttethettek maguknak, különböző
formájú, figurájú hajtogatott lufit is kérhettek.
Az egészségsátorban a lakosság egészséggel kapcsolatos ismereteinek bővítésére volt lehetőség.
Elsajátíthatták az emlő, here önvizsgálatának helyes módszerét. Mulázs segítségével gyakorolhatták a
kitapintás technikáját. Szó esett a szűrések és a rendszeres önvizsgálat fontosságáról is.
Köszönöm mindazoknak akik, bármilyen módon segítették a rendezvény sikeres megtartását!

Fotók: Józsa Barbara, Tóth Viktor

Lóki Károlyné közösségszervező
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