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A falu napja, mindenki napja
Nem múlhat el július püspökmolnári falunap nélkül – ezt talán
minden helybeli és környéken élő tudja már. Talán azt is, hogy a hónap utolsó szombatján mindig programok sokasága várja a nagyérdeműt, melyből minden korosztály kedvére válogathat. Nos, bízzunk abban, hogy idén sem csalódott senki, és mindenki jól érezte magát, akinek focizni, főzni, enni, inni, zenét hallgatni, színházi előadást nézni, egy jót beszélgetni vagy éppen táncolni szottyant
kedve. Az eseményről szóló összeállításunkat lapunk 3., a fotókból
álló válogatásunkat lapunk 8. oldalán taláhatják.
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Közmeghallgatás júniusban
A törvényi előírásoknak megfelelően ebben az évben is sor került községünkben a közmeghallgatásra - korábban
ismert nevén a falugyűlésre. Az ideit június 27-én rendezte meg a helyi önkormányzat, az eseményen pedig több,
községünk lakosságát érintő információ is elhangzott.
Horváth Tamás községünk alpolgármester köszöntötte a megjelenteket a
helyi Faluházban június utolsó hétfőjének estéjén, majd Rodler Csaba, Püs-

pökmolnári polgármestere számolt be
részletesen az előző és az idei év költségvetéséről. A falu első embere emellett
beszélt a pályázati tervekről is. Kiemelte,

hogy az óvoda felújításával várhatóan
még nem értek véget a beruházások, hiszen függőben van még egy pályázat a
római katolikus templom tetőcseréjével
kapcsolatban illetve az új egészségház
megépítésre vonatkozó tendert is még
várhatóan ebben az évben fogják elbírálni. Hozzátette, továbbra is folyamatosan
keresik a lehetőségeket, hogy Püspökmolnári környezete tovább gyarapodjon,
bővüljön.
A polgármester hangsúlyozta: ebben az
évben is támogatásban részesültek a helyi civil szervezetek, akik áldozatos, odaadó munkájukkal viszik községünk jó
hírét megyeszerte.
Az esemény végül a hozzászólások, lakossági észrevételek megvitatásával zárult.
Hírözön

Az önkormányzat hírei
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 2016. április 1. napjától jelentős
változásokat eredményezett a hulladékkezelési közszolgáltatásban. Létrejött az
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő ZRT., (továbbiakban: Koordináló szerv) mely a
közszolgáltatás díj beszedésére és a kintlévőség kezelésére közvetlenül jogosult.
A változások miatt a Müllex
Közszolgálató Nonprofit KFT-vel megkötött szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést és helyi önkormányzati rendelet módosítását jóváhagyta a
képviselő-testület.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a közszolgáltatás ellátása nem változik, azt az
eddig meghirdetett időpontban végrehajtja a Müllex KFT. Változás a díjbeszedésnél jelentkezik, oly módon, hogy
az ingatlanhasználók a közszolgáltatási
díjat – negyedévente a kiállított számla

alapján - a fentiekben említett Koordináló szerv részére fizetik meg.
Az óvoda épületének felújítását az Inda
Nyugat KFT. (Szombathely) végezte.
A beruházás során az épület tetőszerkezetének cseréjére, lapostető- valamint
padlás hőszigetelése, kondenzációs gázkazán beszerelésére, villamoshálózat
átépítésére, az öltözőben padozatcsere,
parkettázásra, a konyhában pedig a hatósági előírásokhoz szükséges átalakításokra került sor. A beruházáshoz a 2014.
évben benyújtott pályázatra a Belügyminisztérium 15.871 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított, melyhez
az önkormányzat 1.900 ezer Ft önrész
felhasználásáról döntött.
Folyamatban van az általános iskola
konyhájának festése és mázolása.
Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére meghirde-

tésre került fejlesztési célú támogatásra
irányuló pályázat. Önkormányzatunk
– lakosságszám alapján - 10.000 ezer
Ft vissza nem térítendő támogatásra adhatja be pályázatát, melyben várhatóan
a Faluház tetőszerkezetének felújítása és
a temetőben urnafal kialakítása, kapuk
cseréje fog szerepelni, a pályázat kidolgozása folyamatban van, a végleges tartalmáról a képviselő-testület az augusztusi ülésen fog dönteni.
Az iskolakezdési támogatás tavalyi évben már az általános- és középiskolások
részére folyósításra került. Ezt a támogatási formát a felsőoktatásban résztvevőkre is kiterjeszti az önkormányzat, így
várhatóan a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz nem csatlakozunk.
Kissné Mátyás Éva
jegyző
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Tánc, jókedv és mulatság – így falunapozott Püspökmolnári
Július utolsó szombatja községünk lakossága számára régóta egyet jelent a minden évben sorra kerülő falunappal. A rendezvénynek ezúttal is a helyi futballpálya adott otthon, ahol a nagy meleg ellenére is népes vendégsereg gyűlt össze. A megjelenteket programok sokasága várta – többek között szerepet kapott a gasztronómia, a tánc és a sport is.
Kispályás labdarúgással és főzőversenynyel kezdődött el a harmincegyedik püspökmolnári falunap, szombaton reggel a
helyi sportpályán. Előbbi megmérettetésen hat csapat indult, míg utóbbra ennek éppen a duplája nevezett. A délelőtti programok magját ez a két vetélkedő
adta, az ebéd elfogyasztása után pedig
minden csapat jutalmat kapott a lelkes
és odaadó részvételért cserébe.
A focipálya területén egész nap működött az ugrálóvár és a körhinta, délelőtt a
kicsik egy tűzoltóautóba is beülhettek a

körmendi hivatásosok jóvoltából.
Rodler Csaba, községünk polgármestere köszöntőjében háláját fejezte ki azoknak, akik a falunap lebonyolításában
bármilyen módon részt vesznek, kiemelve, hogy az esemény már évek óta jelentős közösségformáló szereppel bír.
A délutáni programok között szerepelt
kézműves foglalkozás, arcfestés, tizenegyes-rúgó verseny, emellett felléptek a
gersekaráti kötélugrók, a Galaxy Akrobatikus Rock ’n’ Roll Klub táncosai, valamint a helyi nyugdíjas klub is. A Pódi-

um Színház még a gyerekeket is bevonta
jókedvű, interaktív műsorába, míg a kisiskolás lányokból álló Pacsirta Énekkar
retró dalcsokorral készült.
A finom vacsora után Márió, a harmonikás zenélt a nótás és táncos kedvű publikumnak, majd a hagyományosan színpompás tűzijáték után hajnalig tartó bál
zárta a rendezvényt.
További fotók lapunk utolsó oldalán találhatóak.
Palkó Zsolt

A gersekaráti kötélugrók akrobatikus mozdulatai sok szájat tátva hagytak

A nemrég alakult Pacsirta Énekkar retró dalcsokorral készült

A tizenegyesrúgó-versenyen végig kiélezett küzdelem folyt

Jó ebédhez szólt a nóta
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CIÓ – KÁCIÓ – VAKÁCIÓ!
„Az élet nem hosszú vakáció, hanem állandó tanulás. És a legfontosabb lecke: megtanulni szeretni.”
Paulo Coelho gondolataival köszöntöm a
Hirözön minden kedves olvasóját.
A 2015/2016–os tanév utolsó tanítási napja
egy munkával, feladatokkal, változásokkal
teli, mozgalmas időszak lezárását jelentette.
Ebben a tanévben sem unatkozott egyetlen pedagógus sem, de próbáltuk tanulóink
elfoglaltságát is megszervezni. Az év végi
eredmények mutatják, hogy ki, mennyire volt
ebben partner.
Június 18-án a hagyományoknak megfelelően egyszerre búcsúztunk végzős tanulóinktól
és számot adtunk a mögöttünk hagyott tanév eredményeiről. A délelőtt tíz órakor megszólaló csengőszó tizenhárom 8. osztályos tanulónak jelentette egy korszak végét. Megnyugtató, hogy végzős tanulóink szeptembertől egy új iskolában, egy új szakma megszerzésében képzelik el jövőjüket.
A ballagási ünnepség után a tanév értékelésére került sor. Sajnos idén két tanulónknak nem sikerült az előttük álló kihívásnak
eleget tenniük, ám közülük egynek lesz még
lehetősége a továbblépéshez. E negatívumot
leszámítva a statisztika – a kitöltött bizonyítványok – szép képet mutatnak. Az első
osztályosokat szövegesen értékeltük, a többi
osztályban a hagyományos értékelést alkalmaztuk. A 85 osztályozott tanuló közül 7-en
kitűnő; 15-en jeles, 41-en jó, 19-en közepes
és 1 fő elégtelen minősítéssel zárta az évet,
illetve egy tanulónak osztályozó vizsgát kell
tennie A tanév végén 34 tantárgyi dicséret
került a bizonyítványokba.
Ki kell emelni Frank Liliána és Piri Vivien
4.osztályos; Babos Réka és Jobbágyi Zsó-

fia 5.osztályos tanulók eredményét, akik az
egész tanév folyamán kiemelkedő magatartással és szorgalommal mutattak példát társaiknak. Károlyi Krisztián 8. osztályos tanuló kiemelkedő tanulmányi eredményéért dicsérhető.
A mindennapi tanulás, az órákra való felkészülés mellett kiemelt szerepet fordítottunk
a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra illetve a szabadidő hasznos eltöltésére. A szakkörök, az egyéni foglalkozások, a kirándulások, a különféle osztályprogramok, a versenyekre való felkészülés mind a gyermekeink
érdekét szolgálta. A különböző szintű versenyeken való szerepléséért külön ki kell emelnem Babos Réka és Jobbágyi Zsófia 5.osztályos és Károlyi Krisztián 8.osztályos tanulókat, akik fáradságot nem kímélve nagyon sok
helyen több tantárgyból képviselték iskolánkat. Ha valakiknek jár a pihenés, hát ők biztosan megérdemlik.

támogatását, amelynek segítségével lehetővé vált saját versenyeink megrendezése, tanulóink tanulmányi kirándulása, valamint az év
végi jutalomkönyvek vásárlása is.
Amikor ezen sorok íródnak, már javában tart
a nyári szünet, a családok többsége visszaérkezett a nyaralásból, ám több helyen már elkezdődtek az előkészületek a következő tanévre is. Iskolánk sikeresen pályázott a nyári táborozásra: húsz tanulónk Zánkán az Erzsébet program keretében tölthet el egy kellemes hetet. Bizakodunk, hogy az időjárás
kedvez a Balaton melletti nyaralásnak és élményekkel gazdagon jöhetünk haza augusztus 12-én. Az utazás anyagi részét a két település önkormányzata fizette, melyet ezúton
is köszönünk.

Alsósaink a kistérségi versenyeken értékes eredményekkel büszkélkedhetnek. Természetesen azoknak a tanulóknak is köszönöm a versenyeken való részvételt, akiknek
a nevét most nem említettem, hiszen tudásukkal, akaratukkal Ők is hozzájárultak ahhoz, hogy méltóképpen képviseljék iskolájukat. Köszönöm kollégáimnak a felkészítésben való munkát.
Köszönöm azoknak a szülőknek a hozzáállását, akik partnerként segítették a közös munkát. Köszönöm a fenntartó önkormányzatok erkölcsi és anyagi segítségét, és nem utolsó sorban a szülői szervezet jelentős anyagi

A ballagók tablóján szereplők.

Smolczer Tibor
igazgató

Első sor: Kovács Mária igazgatóhelyettes, Smolczer Tibor igazgató, Varga Gyöngyi
osztályfőnök
Második sor: Boda Kristóf, Kármán Kitti,
Kiss Balázs.
Harmadik sor: Farkas Krisztián, Boda Levente, Nyári Martina, Márkus András,
Bárdos Dániel.
Negyedik sor: Bencsik Levente, Akács Martin, Horváth Vivien, Mosonyi Balázs,
Károlyi Krisztián.
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„Augusztus a nyár utolja, útra készül már a gólya”
Az óvoda környékén járók észrevehették, hogy hónapok óta felújítási munkálatok zajlottak az intézménynek helyet
adó épületben, épületen. Legszembetűnőbb változás az új tető, valamint sor
került az épület újrafestésére és árnyékoló redőnyök elhelyezésére is. Ezen kívül
az épület teljes villanyhálózata megújult,
hiszen energiatakarékos kazán került
beépítésre, valamint a tető teljes szigetelése is elkészült. Emellett nem maradhatott el a belső festés és a parketta
lakkozása sem. Mindezért köszönet illeti a fenntartó önkormányzatot a sikeres
pályázatért. Ebből is látszik, hogy szívükön viselik a falu legkisebbjeinek sorsát.
Igazán esztétikus környezet várja gyermekeinket a szeptemberi tanévkezdésre.
Ha már a köszönetnél tartunk, sze-

retnénk hálánkat kifejezn az óvodával
szemben lakó párnak, Jani bácsinak és
Zsuzsa néninek, valamint Sipos Lajosné
Erzsikének a nekünk adományozott virágpalántákat, melyekben egész nyáron
gyönyörködhettünk.
A tanév befejezésekor elbúcsúztunk a
hat iskolába induló kisgyerektől. Reméljük, sikeresek lesznek a rájuk szeptembertől váró kihívások teljesítésében. Kívánjuk nekik, és szüleiknek is, hogy zökkenőmentes legyen az iskolába történő
átmenet.

lehet szerepelni, mert egy esetleges kudarc a személyiségükre is negatívan hatott volna.
Óvodánk szeptember 1-én nyit, nagy
szeretettel várjuk régi és új gyermekeinket!
Kránitz Józsefné
óvodavezető

Nagyon alacsony létszámmal dolgoztunk az idei nyár folyamán, sajnos emiatt nem tudtuk vállalni a falunapi szereplést. Nem tudtunk gyakorolni, e nélkül viszont óvodás gyermekekkel nem

Kitáncolták Püspökmolnári májusfáját
Tánc, ének, mulatság és persze finom falatok várták azokat, akik ellátogattak június 4-én, szombaton este a püspökmolnári Faluház
udvarára. A rendezvény apropójául és fénypontjául az egy hónappal korábban felállított májusfa kidöntése szolgált.

Hagyományteremtő,
közösségépítő
szándék vezérelte a községünk lakosságát abban, hogy hosszú idő után, együtt,
közösen állítsuk fel a település májusfáját. Bár a viszontagságos időjárás kicsit
megtépázta a rajta elhelyezett díszeket
és szalagokat, a fa kidöntésére a tervezett
időpontban került sor, egészen pontosan
június 4-én, szombaton, este hat órától.
A rendezvényen szép számmal jelentek
meg a helyiek, akiket Palkó Istvánné, a
Faluház vezetője köszöntött. Az óvo-

dások és az iskolások is táncos műsorral
kedveskedtek a nagyérdeműnek, majd az
énekkar adott elő néhány, az alkalomhoz
tökéletesen illő népdalt.
Az esemény fénypontjaként Rodler
Csaba polgármester vezetésével és erős
markú urak közreműködésével a fa is
kidőlt, amelyet hangos, tapssal kísért
ováció követett. Az este ezzel azonban
ezzel még nem ért véget, hiszen az önkormányzat finom gulyással vendégelte
meg a résztvevőket, amelyet éjszakába

nyúló, jóízű nótázás követett.
Palkó Zsolt

A Nyugdíjas Klub hírei
A 2016-os évet alapos felkészüléssel kezdtük, a klub alapszabályának elkészítésével. Január 23-án leadtuk a módosításokat
a Törvényszéknek, amelyeket elsőre elfogadtak és jogerőre emeltek.
Februárban részt vettünk a helyi iskola szülői munkaközösségének bálján, vidám műsorral szerepeltünk, ami nagy sikert aratott.
Február 29-én tartottuk évi közgyűlésünket. Beszámoltunk egész éves munkánkról, a rendezvényen részt vett Rodler Csaba, községünk polgármestere is.
Május 17-18-án kétnapos kiránduláson
voltunk Pécsen és környékén. Szigetvár,
Siklós, Máriagyűd volt emellett még az úti
célunk. Gyönyörködtünk a baranyai megyeszékhely szépségében, sokáig emlékez-

ni fogunk a Zsolnai Kulturális Negyedre,
gyönyörű porcelánjaira, ráadásul az időjárás is kegyes volt hozzánk.

ni vezetőink segítségét, a továbbiakban is
igyekszünk a falu közösségi életében tevékenyen részt venni.
Horváth Klára

Május 20-án Vasváron rendezték meg a
Vas megyei nyugdíjas klubok népdaltalálkozóját, amin mi is részt vettünk. A májusfa kitáncolásában is közreműködtünk,
a templomi kórussal együtt szerepeltünk.
A hagyományos falunapon a főzőversenyen ügyeskedtünk, az este folyamán pedig saját műsorral is felléptünk.
Ez évben kettő fővel gyarapodtunk, sajnos
egyik alapító tagunkat elveszítettük.
A lap hasábjain szeretnénk megköszön-

Munkában az asszonyok - nincs falunapi főzőverseny
a nyugdíjasok részvétele nélkül
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Tormássy Károly tanítói jubileuma
115 évvel ezelőtt, 1901 májusában ünnepelte 40 éves tanítói jubileumát az akkori szenttamási katolikus tanító, Tormássy Károly. A Vas című megyei újság a május 12-i számában így harangozta be mindezt:
Akinek van fényképe Tormássy Károlyról, kérem, tudassa velem!
További mintegy 670 helytörténeti vonatkozású írás olvasható internetes
blogomon, a http://kugi.blog.hu címen.
Kuglics Gábor

Az eseményről az említett lap május 26-án az alábbi tudósításban számolt be:

Tovább él a sportember emléke
A Püspökmolnári KSK futball szakosztályának szervezésében idén első ízben rendezték meg a Varga Lajos Emléktornát
július 17-én, vasárnap délután. Az esemény 2014-ben elhunyt névadója nemcsak a község polgármestere volt 1990 és 2010
között, hanem hosszú éveken keresztül irányította a helyi labdarúgást is - elnöksége alatt a molnári foci fénykorát élte.
A sportkör hagyományteremtő szándékkal, három csapatot meghívva bonyolította le a kupát, a küzdelmek végén pedig
Rábapaty együttese nyerte a győztesnek járó serleget.
Bozsok, Vasszécseny, Rábapaty és Püspökmolnári – négy csapat és népes
szurkolósereg részvételével rajtolt el
vasárnap délután az első Varga Lajos

Emléktorna a püspökmolnári futballpályán. A rendezvény ötletéről, hátteréről
Jákfalvi Zoltán, a helyi sportkör elnöke
készséggel tette hozzá:

- Az elsődleges szándékunk az volt,
hogy egy nagyszerű sportembernek
méltó emléket állítsunk, egyúttal ezzel hagyományt is teremtsünk. Tudjuk,
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hogy Varga Lajos élt-halt a futballért,
neve egész Vas megyében ismert és elismert volt a focit szeretők részéről. Mivel
a torna megrendezésének ötlete eléggé
friss volt, ezúton is szeretnénk elnézést
kérni azoktól, akiket nem tudtunk az
első tornára meghívni. Jövőre természetesen igyekszünk pótolni a hiányosságokat, és legközelebb is várunk mindenkit,
aki részvételével szeretne adózni egykori
elnökünk nagyszerű munkássága előtt!
– tette hozzá az egyesület első embere,
majd így folytatta:
- Egyúttal láthattuk azt is, hogy ez a
torna remekül illeszkedett a résztvevő
csapatok bajnokság előtti felkészülésébe.
Színvonalas meccsek zajlottak, bízunk
abban, hogy senki nem bánta meg, hogy
kilátogatott a molnári focipályára.
A helyi drukkerek mindenestre nem
szomorkodhattak, hiszen legjobbjaik az első meccsen magabiztosan verték Bozsokot. A másik mérkőzésen
Rábapaty győzött Vasszécseny ellen, így
a képzeletbeli dobogó harmadik fokáért Bozsok és Vasszécseny, az első helyért pedig Püspökmolnári és Rábapaty
küzdhetett meg.
A bronzmeccset megelőzte a helyi és
a nemeskoltai öregfiúk összecsapása,
amely igazságos, 1-1-es döntetlennel
végződött. A harmadik helyért lejátszott
találkozón végül Vasszécseny diadalmaskodott, míg a finálé a rendes játék-
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idő után is döntetlenre állt. A kupát végül büntetőpárbaj döntötte el, amelyben
a vendég rábapatyiak bizonyultak higgadtabbnak, így ők hódították el a győztesnek kijáró trófeát.
A rendezvény díjkiosztóval és vacsorával
zárult, az elismeréseket Jákfalvi Zoltán,
a KSK elnöke, Varga Anita, Varga Lajos
lánya, valamint Rodler Csaba, Püspökmolnári polgármestere adta át.
Eredmények:
Püspökmolnári – Bozsok 4:2
Vasszécseny – Rábapaty 1:2

A 3. helyért:
Bozsok – Vasszécseny 2:4
Döntő:
Püspökmolnári – Rábapaty 3:3, büntetőkkel 7:8
Díjak:
A legjobb játékos: Sziffer István (Püspökmolnári)
A legjobb kapus: Pungor András (Vasszécseny)
Gólkirály: Farkas Attila (Püspökmolnári)
A legkeményebb játékos: Balhási Imre
(Rábapaty)
Palkó Zsolt

A második helyért járó díjat Varga Miklós, a molnáriak kapitánya vehette át Varga Anitától

Sikeres szezon után még sikeresebb folytatásban bízik a futballcsapat új edzője

Újra a dobogó a cél
Az előző szezon sikertörténet volt, viszont ideje előre tekinteni – vallja a Püspökmolnári KSK új edzője ifj. Sziffer István,
aki az előző bajnokságban még gólkirály volt, az új idénytől viszont játékos-edzőként irányítja a molnári gárdát. A mögöttünk hagyott félévről és az előttünk álló őszi megmérettetésekről is beszélgettünk vele.
A Püspökmolnári KSK csapata a
2015/2016-os idényben bronzérmet
szerzett a megyei II. osztály sárvári csoportjában, így az előző szezonhoz képest nagyságrendekkel jobb eredményt
értek el a fiúk, mint 2015 nyarán, amikor még a kiesés ellen küzdöttek. Az
akkor még édesapja, idősebb Sziffer
István által irányított csapatról a következőket mondta az új edző:
- Jó közösség jött össze Molnáriban,
amely játékerőben is felnőtt a nagyobb

feladatokhoz. Sajnos rengeteg sérülés hátráltatta a munkánkat, így külön
öröm volt számunkra, hogy sikerült elérnünk a harmadik helyet – nyilatkozta
az előző idény gólkirálya, aki összesen
harminc alkalommal talált be az ellenfelek hálójában. Az új pozícióját firtató
kérdésre a következőket válaszolta:
- Júliustól nem csupán játékosként, hanem edzőként is segítem a csapat munkáját, várhatóan én tartom az edzéseket,
de édesapám továbbra is a csapat körül
tevékenykedik majd, kiegészítjük egy-

más munkáját. Az új szezon augusztusban kezdődik, bár még egyelőre mi
sem tudunk semmiféle konkrétumot a
sorsolást illetően. Ami viszont biztos,
hogy nem tekintünk hátrafelé, rengeteg
edzőmeccsel, és néhány új igazolással
hangolódunk az új kihívásokra, hiszen
az előttünk álló bajnokságban szeretnénk még az előzőnél is jobb eredményt elérni.
Hírözön
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A kispályás focibajnokság nyitotta a napot

Rodler Csaba köszöntőjét a főzőverseny eredményhirdetése követte

A kézműves foglalkozás rendkívül népszerű volt a gyermekek körében

Nyugdíjasaink ezúttal is vidám dalcsokorral készültek

A Galaxysok tánca ismét látványosra sikeredett

Az esti programokra a sátor szinte teljesen megtelt

A Pódium Színház műsorán jót nevettek kicsik és nagyok egyaránt

Márió a harmonikás fellépése óriási sikert aratott

