
 

 
Felnőtt háziorvosi  

alapellátás:  
8654 Ságvár, Petőfi S.u.20. 

Ságvár - Nyim  
Önkormányzat. 
Rendelési idő: 

SÁGVÁR  
Hétfő, Szerda, Csütörtök, 
P é n t e k :  8 : 0 0 - 1 2 : 0 0  
Kedd: 12:30-15:30 

NYIM  
K e d d :  1 0 : 3 0 - 1 2 : 0 0 
Rendel: Dr. Rácz István bel-
gyógyász szakorvos 
Telefon elérhetőség hétköz-
napokon 8:00- 16:00 óráig: 
0 6 8 4 / 3 8 0 - 0 2 1 ,  mo b i l : 
0670/653-70-37 

 (Ságvár - Som - Nyim  
Önkormányzat  

Gyermek Háziorvosi  
Szolgálat 

 8654 Ságvár, Petőfi S.u.20. 
Rendelési idő: 

Hétfő: 11:30-12:30 Kedd: 
11:45-12:45 Szerda: 11:30-

12:30 Csütörtök: 11:45-
12:45;  Péntek: 8-10:30-ig 
Siófok-Kiliti, Petőfi u.1-3. 
Gyermekorvosi Rendelő 

 
Tanácsadás:  

Minden 2. és 4. héten csütör-
tökön 10:45-11:45-ig 

 Rendel: Dr. Hock Zsolt  
Elérhetőség: 0620/442-72-07) 

A Nyimi Hírlevél dr. Rácz Ist-
ván háziorvossal készített inter-
jút: 
Dr. Rácz István belgyógyász 
szakorvos  1999-ben diplomá-
zott a Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvosi Karán. 
Ezt követően 10 évig dolgozott a 
Siófoki Belgyógyászati  Klini-
kán.  2010 óta Ságvár és Nyim 
háziorvosaként praktizál. A 
nyimi háziorvosi rendelő felsze-
reltsége  kapcsán felmerült, hogy 
bizony szükség lenne moderni-
zálásra, azonban a praktizálás-
hoz legszükségesebb gépeket  - 
magukkal hozva - a lakosok 
szolgálatába tudják állítani. A 
komolyabb eszközparkot igénylő 
vizsgálatok pedig szerencsére a 
közeli Ságvári rendelőben már 
elérhetők. 
Dr. Rácz István - saját szavai-
val élve "friss apuka"-ként  - 
egy 2 éves és egy 5 hónapos 
gyermek boldog édesapja.  
 A munkával és gyermekeivel 
töltött idő mellett szabadidejé-
ben szeret kertészkedni: saját 
készítésű sziklakerttel és magas 
ágyásokkal büszkélkedhet, egyik 
kedvenc növénye a muskátli.  
Elmondása szerint szeret Nyim-
be jönni, jó érzéssel tölti el a 
természeti környezet szépsége, 
közelsége, a jó levegő, valamint 
az itt élő emberek többségéből 

sugárzó kedvesség, a még 
fellelhető szerénység, egy-
más iránti tisztelet. 
Asszisztense, Hosek Lajos-
né: "A Margit néni", im-
már 36. éve dolgozik a Ság-
vári orvosi rendelőben.  
Generációkon átívelő ki-
emelkedő munkájáért 2004-
ben a "Ságvárért" című 
kitűntetésben részesült. 
Munkáját ugyanúgy szívvel-
lélekkel végzi itt Nyimben 
is, sőt, szabadidejéből  is 
minden évben  áldoz a tele-
pülésre, hiszen ki látott már 
Nyimi Falunapot Margit 
néni, és Vöröskeresztes 
Egészségmegőrző sátor nél-
kül?!  
Szabadidejét leginkább csa-
ládjával, két gyermekével 
és unokájával tölti. 
 
A Doktor Úr és Margit néni 
jó tanácsként egyaránt az 
egészségmegőrzés fontos-
ságát hangsúlyozták. Ez-
úton is szeretnék felhívni a 
lakosság figyelmét a pontos 
gyógyszerhasználat betartá-
sának fontosságára, a káros 
szenvedélyektől való tartóz-
kodás, az  egészséges élet-
mód hosszabb, egészsége-
sebb életet biztosító pozitív 
hatására. 

Kedves Olvasónk! 

Ön Nyim Község Ön-

kormányzat Hírlevelé-

nek  soron következő 

számát olvashatja.  

Hagyományteremtő 

céllal hoztunk létre 

kiadványunkat, célunk, 

hogy a község életét 

érintő híreket,  esemé-

nyeket, civil szerveze-

tek tevékenységét, 

valamint a programo-

kat havi rendszeresség-

gel megismertessük 

olvasóinkkal.  

Kellemes  időtöltést 

kívánva; 

Barátsággal: 

Pistár Péter  

Polgármester 

Önkormányzati Hírek 

A tartalomból: 

Versengtek a király– 

jelöltek 

 

2 

Táborozz velünk idén 

is! 

2 

Júniusi teendők a kert-

ben 
2 

Receptajánló 3 

 
Túrabakancsot előké-
szíteni! 
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Falunapi sztárvendég 3 

Egyházi hírek 
Büszkeségpont 
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Falunapi  
programajánló 
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Nyim Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 

 

NYIMI HÍRLEVÉL    
2017. június 

II. évfolyam V. szám 

 

Iratkozzon fel elektronikus hírlevelünkre a hivatalnyimfb@gmail.com email címen 

Közérdekű közlemény 

ÉRTESÍTÉS  ÓVODAI 

ZÁRVATARTÁSRÓL 
 

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde   

2017. augusztus 21-szeptember 03-ig 

terjedő  időszakban zárva tart.  

A szünet előtti utolsó nevelési nap: 

augusztus 18., a zárva tartás utáni első 

nevelési nap pedig: szeptember 04. 
hétfő,  amikor már a konyha is  

üzemel.  

VÁLTOZIK A   

TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉD  

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE 

 

Települési ügysegéd: Boda Henrietta 
 

Ságvár: hétfő: 12:15-14:00; 

Som: hétfő: 9:00-10:30; 

Nyim: hétfő: 10:50-11:50 



 A viharos időjárás sem tar-
totta vissza a résztvevőket a 

nyimi Pünkösdi Királyvá-
lasztáson való megmérette-
téstől. 
Az első felnőtt versenyszá-
mokat még csak  széllökésék 
kísérték, azonban a tekegurító 
verseny már heves esőzések 
közepette zajlott le. A 14 
nagykirályi címre pályázó 
férfi becsületére váljék, hogy 
a cudar idő ellenére minden 
versenyszámot (rönkhajítás, 
asszonytolás, kakaslövés, 
tekegurítás, betyár virtus) 
végigjátszottak. A trónra pá-
lyázók közt - mint minden 
évben - most is szoros ver-
seny alakult ki, olyannyira, 

hogy Kanalas Zoltán és 
Babodi Zoltán holtversenyét 
a királyi ital gyorsabb legurí-
tása döntötte el. Így esett, 
hogy a nyimi Pünkösdi Ki-

rály -  immár negyedik al-

kalommal - Babodi Zoltán 

lett! Gratulálunk győzelmé-
hez!  
A kiskirály- jelöltek is dere-
kasan helyt álltak az első  
próbatételekben, az ő verse-
nyük - az esőzés, és az  azt 
követő csúszás-, illetve  sérü-
lésveszély miatt azonban a 
jövő évre csúszott át.  
Szerencsére,  a jókedvnek a 
játéknak és a Kati néni által 
főzött finom pincepörkölt 
családias hangulatú elfo-

gyasztásának ez sem vetett 
gátat.  

 

A rendezvényen készült képek 

az Önkormányzat facebook 

oldalán megtekinthetők! 
 

Mindenkinek köszönjük a 

részvételt, találkozunk  

jövőre, reméljük,  verőfé-

nyes napsütésben! 
 

Júniusi teendők a kertben 

Kedvezményeink: 

-10% testvérenként 

Nyimi gyerekeknek jelen-

tős kedvezményt biztosí-

tunk! 

Jelentkezni lehet 

 június 30-ig 

Gáll Annánál: 

 +36 20/ 458 - 25 - 44, 

galljanna@gmail.com 

Mi már nagyon várunk! 

 

Idén is tárt karokkal várja  a 

környék 5-13 éves csemetéit 

a Csivitelő Napközis Tábor a 

virágzó Nyimben. 
Ebben az évben is lesz kreatív 

kézműveskedés, lovaglás, ál-

latsimogatás; kirándulás, nö-

vényismeret, kincskeresés, 

éneklés, táncolás, arcfestés és 

sok-sok játék. 

  

Versengtek a király-jelöltek 
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Táborozz velünk idén nyáron is! 
A táborban 07.30-16.30-ig 

felügyeletet és napi 4 étke-

zést biztosítunk. 
A foglalkozásokat Gáll Anna 

pedagógus (ének-zene, nép-
rajz, emberismeret) és Tímár 

Szabina állattartó gazda tart-

ják. 

 

Részvételi díj: 18.000 Ft/hét  

 

Időpontok:  

Első turnusunk betelt. 

 

A második: 

 július 17-21. 
 

  

Már a Facebookon is Már a Facebookon is   

elérhetőelérhető   

adásvételi  

csoportunk! 

  

ADOKADOK--VESZEKVESZEK  

NYIM ÉS NYIM ÉS   

KÖRNYÉKEKÖRNYÉKE  

Rózsák: a virágzás kezdete. 

Az elszáradt virágokat óvato-

san távolítsuk el, hogy a ró-

zsabokor ne veszítsen túl sok 

levelet. Gondoskodjunk a 
tápanyag-utánpótlásról. 

A frissen ültetett rózsa meg-

hálálja, ha esténként jól be-

iszapoljuk vízzel. A leveleket 

ne öntözzük! A jól begyöke-

resedett töveket viszont alig 

kell öntözni. A szerves trá-

gyától a rózsa erőteljesebb 

lesz, és gazdagabban virágzik. 

A gyepet most a csapadék-

mennyiségtől függően hetente 

rendszeresen nyírjuk, és meg-

felelően öntözzük., mivel így  

erősebbek és egészségesebbek 

lesznek a fűszálak, amelyek 

azután a gyomnövényeket is 
elnyomják.  

 

 

 

 

 

 

 

Az egynyári virágok sok vizet 

és trágyázást igényelnek, fő-

ként a virágládákban.  

Az elnyílt virágokat távolít-
suk el, így a növénynek több 
ereje marad a további virág-
záshoz.  
Az egynyári virágokat egész 
nyáron ültethetjük - sőt, elő-
nyös, ha fokozatosan ülte-
tünk, mert ősszel tovább lesz 
virágszőnyegünk.  
Vethető: bokorbab, zöldbor-
só, édeskömény, hónapos 
retek, retek, cékla, uborka, 
karalábé, fejes saláta, sütő-
tök, karós bab, kapor a ková-
szos uborkához, zsázsa, pet-
rezselyem.  

Hulladék-szállítási 

naptár 

2017. július 

Kommunális: vegyes  

kommunális hulladék szállítási 

napja 

P= Papír 

M= Műanyag 

Ü= Üveg 

Szelektív hulladék szállítási 

napja 



 Az oldalast, ha szeretnénk, 
daraboljuk 2-3 csontonként.  
A fokhagymával, és egész 
borssal edénybe tesszük, fel-
öntjük annyi vízzel, ami bőven 
ellepi, és addig főzzük, míg a 

csont kijön a húsból. Ezután 
kihűtjük. 
Míg fő elkészítjük a szószt is. 

A paradicsomot  turmixszol-
juk, sózzuk, borsozzuk, hozzá-
adjuk az áttört fokhagymát, és 
felforraljuk, majd kihűtjük. 
Ezután hozzáadjuk az őrölt 
r ozmar in g ot ,  o r e gá no t , 
Worcester szószt, mézet és 
alaposan elkeverjük.  
A kihűlt húst egy tálba tesszük, 
alaposan bevonjuk szósszal, és 
egy éjszakjára pihentetjük.  
Másnap  a grillen a vastagabb 
alufóliára tekerve megsütjük, 
mint a krumplit.  
Vegyes zöldsalátával tálaljuk!  
Mennyei omlós finomság! 
 

Jó étvágyat kívánunk! 
 

az útra elegendő enni – és in-

nivalót! A végállomáson a 

megszokott ellátásban részesül 

minden túrázó. 
TÖKÖLÕ: Nevezési idõ: 

7.00 – 11.00; Nevezési díj: 

800 Ft/fõ; Táv: 16,29 km; 

Szintemelkedés: 416 m; 

Szintidõ: nincs 

LÖSZÖLÕ: Nevezési idõ: 

6.30 – 10.00 Nevezési díj: 900 

Ft/fõ Táv: 34,5 km Szintemel-

kedés: 787 m Szintidő: 9 óra 

MEGALÖSZÖLÕ: Nevezési 

idõ: 6.30 – 9.00; Nevezési díj: 
1000 Ft/fõ; Táv: 51 km; Szint-

emelkedés: 1065 m.  

Túrabakancsot előkészíteni... 
A Ságvárért Egyesület szer-

vezésében idén is megren-

dezésre kerülnek a különbö-

ző nehézségi szintű  a gya-
logos teljesítménytúrák 

Ságváron és környékén.:  

a  TÖKÖLŐ-LÖSZÖLŐ-

MEGALÖSZÖLŐ  

túrák 2017. július 08-án.  

Az útvonalak a környék 

legszebb és legérdekesebb 

részeit érintik. A szervezők 

felhívják a figyelmet, hogy 

az ellenőrző pontok közül 

minden második frissítő 
állomásként is működik, de 

mindenki hozzon magával 

Receptajánló– itt a grillszezon! Süssünk oldalast! 

Oldal  3  

A jó LaciBetyár... 

Hozzávalók: 
 6 adagra 

    A húshoz 
    2 kg sertés oldalas 

    4 gerezd fokhagyma 
    15 szem feketebors (egész) 

    A barbecue szószhoz 
    400 g hámozott, darabolt 

paradicsom konzerv 
    4 gerezd fokhagyma 

    1 csapott mokkáskanál 
feketebors (őrölt) 

    só 
    1 evőkanál oregánó 

(morzsolt) 
    1 csapott kávéskanál roz-

maring (őrölt) 
    1 evőkanál Worcester szósz 

    5 evőkanál virágméz  
 
 

Esőnap:  Egész napos eső 

esetén:  

 Mindhárom távhoz:  

Rajt, cél: Ságvár, Általános 

Iskola (Petőfi u. 13.)  
Lebonyolító szervezet: Ság-

várért Egyesület, 8654 Ság-

vár, Fõ u. 16/a. 

Szervezõ: Bognár Zsolt, 

Siófok Honvéd u. 9. Tel.: 

+ 3 6 - 3 0 - 4 8 2 - 6 8 2 0 

bogesz03@t-online.hu 

 

Bővebb információ: 

www.sagvar.eoldal.hu 

Tisztelt nyimi lakosok! 
 A közvilágítás  

meghibásodásával  
kapcsolatos bejelentéseiket 

Czunf Tibornál tudják 
megtenni a Hivatal épüle-

tében munkaidőben 
(Nyim, Fő. utca. 65), vagy 

telefonon a 84/380-044; 
vagy a 70/341-0007 szá-

mokon. 

Bejelentésüket  emailben 
is fogadjuk a  

hivatalnyim@gmail.com  

címen. 
A meghibásodást az új 

weboldalon is lehetőség 
van jelezni a 

"bejelentések" menüpont  
alatt. 

A bejelentés minden 

esetben az utca, és ház-

szám megadásával  

Ki is ő? A Sláger Tv  sztárja, 

- az Eszem-iszom, dínom-

dánom egyik műsorvezetője 

-aki saját bevallása szerint 

okleveles vőfély, betyár, és 

gondolkodó...nem mellesleg 

a  K á r p á t i a  p á l i n k a 

népszerűsítője….ez igazán 

jól hangzik! ….hát még az, 

hogy az idei Falunap 

sztárvendége is ő lesz    

Nyimben! Akik nem eléged-

nek meg azzal, hogy csupán 

kéthetente láthatják kedven-

cüket képernyőn, már most 
  

írják be a naptárukba, hogy júli-

us 29-én Falunap lesz Nyim-
ben! A mulatós zene vezéralakja 

17.00 órától lép színpadra.  
Hogy addig se maradjunk muzsi-
kaszó nélkül, kattanjunk a jó 
LaciBetyár közösségi oldalára, 
ahol meghallgathatjuk  többek 
között a „Palimadár”, vagy ép-
pen az „Azt húzd prímás” nótá-
kat! 
Mi pedig megígérjük, hogy a 
maradék egy hónapban mindent 
meg fogunk tenni, hogy kedvet 
csináljunk a sztárvendégünk-
höz...és lesz aztán itt:  
 MULATÁSI!!! 

 

Nyakunkon a nyár! 
 

Az Országos Meteorológiai 

Szolgálat előrejelzése szerint 

a hétvégén tovább erősödik 

a nappali felmelegedés. 

Ezért  

2017. június 22.  

csütörtök 00:00 órától 

2017. június 26. hétfő 

24:00 óráig  

az országos tisztifőorvosi 

feladatokért felelős helyettes 

államtitkár  

II. fokú hőségriasztást 

adott ki.  

Felhívjuk a lakosság figyel-
mét, hogy a nagy melegben 

fogyasszanak több folyadé-

kot.! 11.00-15.00 óra között 

semmiképpen ne tartóz-

kodjanak a tűző napon!

Védjék bőrüket a leégés 

ellen megfelelő öltözködés-

sel és napvédő készítmények 

 alkalmazásával! 

http://gmail.com/


www.nyim.hu 
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A Facebookon „Nyim Község Önkormányzata” néven talál ránk! 

BÜSZKESÉGPONT– szoboravató  

KÖSZÖNTJÜK  
BALLAGÓ  

ÓVODÁSAINKAT: 

 

Györky Marcell,  

Góra Mihály,  

Csonka Laura,  

Galambosi Jázmin,  
valamint 

 
 

 

 
 

 
 

 

 ÁLTALÁNOS  

ISKOLÁSAINKAT: 

Palcsó Szabina,  

Györky András  

Sebők Nárcisz 

Kérjük, a kiemelkedő ta-

nulmányi eredményű  

tanulók bizonyítványukat 

mutassák be a  

Hivatalban!  

A tikkasztó forróság elle-

nére június 8-án, csütör-

tökön több, mint 70 ven-

dég és  helyi lakos tisztel-

te meg jelenlétével és 
közreműködésével a 60. 

évfordulóalkalmából az 

1956-os Forradalom és 

Szabadságharc tisztele-

tére állíttatott  emlékmű 

avatóünnepségét.  

Witzmann Mihály Or-

szággyűlési Képviselő Úr 

köszöntő beszédét az 

emlékmű felavatása kö-

vette, melynek során 

Witzmann Mihály Or-
szággyűlési Képviselő Úr, Németh Pál Szobrászművész Úr és  Pistár Péter Polgármester Úr 

lerántották a leplet az addig fehér damaszttal takart szoborról. 

 A kőből és öntött bronzból épített, több, mint 3 méter magas szobor az 56-os szabadságharc 

és forradalom legerősebb jelképét: a lyukas magyar zászlót ábrázolja. 

 A forradalom fontos momentuma volt a szovjet rendszer szimbólumainak megsemmisítése, és 

a Kossuth-címerre cserélése.  Az 56-os magyar zászlók azért voltak lyukasak, mert az idegen 

elnyomás ellen fellépő forradalmárok kivágták belőle a 49-ben ráerőszakolt, a szovjet zászlók 

képi világából táplálkozó Rákosi - címert a kétoldalt búzakoszorúval egybefogott kalapácsot és 

búzakalászt, melyre - a szocialista világrendhez való kizárólagos tartozást szimbolizálva -  öt-

ágú vörös csillag bocsájt sugarakat. A lyukas zászló erős és találó jelképévé vált az országba 

költözött idegen test eltávolítási szándékának.  
 Ez a szimbolika adja az alapját a nyimi Patak Parkban felállított emlékműnek, azonban, 

mint minden jel és kép, minden jelkép; ez az emlékmű is sokrétűen értelmezhető. Van, aki a 

kőfalakat átütő szabadságot látja benne, mely akár ágyúgolyóval is utat tör magának; van, aki a 

zászlón tátongó lyukat, mint az országon esett betegség soha be nem gyógyuló sebét értelmezi. 

Egy biztos, mellette elhaladva, egy pillanatra (minden aktuálpolitikai kérdést hátrahagyva) visz-

szagondolhatunk azokra, akik annyit tettek értünk és Magyarország függetlenségéért. 

A szobor alkotója a csornai születésű, pécsi illetőségű Németh Pál, nemzetközi elismertségnek 

örvendő szobrászművész, tanár. 1998 óta tanít a Pollack Mihály Műszaki Karon, ma már egye-

temi docensként. Tagja a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének, a Magyar Alkotó-

művészek Országos Egyesületének. 2005-től az olasz-magyar együttműködésen nyugvó 

Fondéria Művészeti Egyesület elnöke, 2007 – 2015ig a Római Egyetem szobrászat-oktatói 

Erasmus ösztöndíjában részesült. 2011-től a Római Magyar Akadémia galériájának kurátora. 
Számos európai országban rendezett már kiállítást, több, mint 8 országban  állnak monumentá-

lis művei.  Legutóbbi Nyimben felállított művén is sokáig és lelkiismeretesen dolgozott, kö-

szönjük munkáját!  

A  felavatott emlékmű Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai 

Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt,  „Büszkeségpontok” 

elnevezésű pályázat keretében valósulhatott meg. A pályázatot a Nyimben letelepedett publi-

cista, író, költő Rátai János a 60. évforduló által ihletett 1956–2016 című memoárja teljesítet-

te ki, melynek közre bocsájtásáért ez úton is köszönetet mondunk: köszönjük! Az 1956-os ese-

mények mély, személyes élményeit megosztó írásból az ünnepségen Gáll Anna tolmácsolásá-

ban hallhattunk részletet. Pistár Péter Polgármester Úr ünnepi beszédében többek közt a Ma-

gyarországért 56-ban véghezvitt hőstettek és a mai mindennapi életünkben - akár lakótelepülé-
sünkért, akár embertársainkért véghezvihető - apró hőstettek párhuzamára hívta fel a hallgató-

ság figyelmét.  

Ezt követően Bozsoki-Sólyom János református lelkipásztor áldása után  Dr. Gárdonyi 

Máté katolikus plébános szentelte meg a szobrot. 
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2017. július 29. 

   DÉLELŐTT 

7:00–   9:00 Közös reggeli (kemencében sült nyimi langalló) 

9:00 – 10:00 Süti sütő verseny - nevezés  (sütik és receptek leadása a bolt mellett) 

   9:00.-12:00 

NyiMini  - családi délelőtt (a NyiMini-Erdőben) 

Állomásos akadálypálya sorsolásos fődíjjal: Családi nevezés (min. 1 felnőtt,1 gyerek, max. 4 fő): Galérius Fürdő belépő, Irigy 

Hónaljmirigy koncertjegy 

Egyéni nevezés: 2 db. Sóbri Jóska Kalandpark belépő 

* Erdő-Rét Erőnlét (akadálypálya: aranyhal horgászat, óriáskirakó, babzsák ágyú, bölcselkedő - találós kérdések, stb.) 

* Csillámgyár - (arcfestés és csillámtetoválás) 

* Állj, mert jövök! (rendőrségi akadályverseny) 

* Manóvár (babasarok) 

12:00  EBÉD  

- a nótaszót Sípos Tibor szolgáltatja 
Az étkezés helyi lakosok számára biztosított; a vendégek támogatói ebédjegyet válthatnak. 

13:20   HABPARTY   
(váltóruha, törölköző ajánlott) 

SZÍNPADI MŰSOR 

14:00  Megnyitó 

14:10 Gáll Anna és Pistár Janka  - magyar népdalok 

14:20  HOPE– Hanna– Orsi- Pali Együttzene  

15:00 Nyimi Lovas- és Kutyás Terápiás Közhasznú Egyesület 

  Kutyás bemutatója a színpad előtt 

   DÉLELŐTTI VERSENYEK, PROGRAMOK 

Férfi foci,  Petanque verseny 

Csocsó, ping-pong verseny 

Egészségmegőrző sátor- szűrővizsgálatok 

Ságvári Takarékszövetkezet - stand 

gyermekcsalogató 

Süti sütő verseny - nevezés  

11:00 - VII. Calibra találkozó 

DÉLUTÁNI PROGRAMOK KÜLSŐ 

HELYSZÍNEN 

Kugli verseny 

Ugrálóvár 

Lovaglás 

Főzőverseny 

SZTÁRVENDÉGEK 

15:30 Egy VölgyNYIMuzsika IV. - Dunazug Együttes– népzenei koncert és  

  táncház 

17:00 Jó Laci Betyár 

18:00 Polgármesteri elismerések átadása  

18:15   Eredményhirdetések, Díjátadások 

18:45  Kid Rock and Roll SE (akrobatikus rock&roll és pompom tánc) 

19:15 Local Grass 

20:00 Tombola sorsolás   

20:30 Utcabál -FOX 

22:00 Tűzijáték 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk. A szabadon hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. 
Kérjük, gépjárműveikkel az arra kijelölt helyen parkoljanak!  

Rendezvényünket parkolásra, ebédre beváltható támogatói jegyekkel támogathatják.  


