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A tartalomból: 

A képviselõ-testület 2009. május 14-i 

ülésén került megfogalmazásra az az 

igény, hogy a lakosság minél széle-

sebb körû helyi tájékoztatása érdeké-

ben, az önkormányzat idõszakos (2 

havonta vagy negyedévente) megjele-

nõ kiadványban foglalja össze a tele-

pülés életének aktuális, fontosabb 

eseményeit, ismertesse az önkor-

mányzati döntéseket, az intézmények 

tevékenységét, eredményeit. 

Az elsõ tájékoztató ezen döntésnek 

megfelelõen készült el és kerül a köz-

ség valamennyi háztartásába. 

Az önkormányzat eddig is, különbözõ 

fórumokon keresztül, eleget tett a la-

kosság irányába fennálló tájékoztatá-

si kötelezettségének(helyi tv adásai, 

hirdetmények, szórólapok, honlap, 

intézmények honlapjai), azonban je-

len hírlevél az itt élõk teljes körének 

elérését teszi lehetõvé. 

Célunk a lakossággal fennálló kapcso-

lat szélesítése, a rendelkezésünkre 

álló információk, a meghozott dönté-

sek tárgyilagos ismertetése. 

 

 

 

 

A Hírlevél nem újság, hanem egy tájé-

koztató kiadvány. Elkészítésében a 

Polgármesteri Hivatal munkatársai, a 

polgármester, a jegyzõ, a képviselõk, 

az intézmények munkatársai és veze-

tõi vesznek részt. A Hírlevél helyben, 

szerény költségekbõl, helyi sokszorosí-

tással készül, a rendelkezésre álló iro-

datechnikai alkalmazások segítségé-

vel. 

A képviselõ-testület ülésérõl készült 

jegyzõkönyvek, határozatok, rendele-

tek megtekinthetõk az önkormányzat 

h i v a t a l o s  h o n l a p j á n 

(www.szuhakallo.hu), az Önkormány-

zati Portál menüben, illetve ügyfélfoga-

dási idõben, a Polgármesteri Hivatal-

ban.  

Kérjük, hogy továbbra is kísérjék fi-

gyelemmel a már megszokott tájékoz-

tatási formákat és juttassák el hoz-

zánk kérdéseiket, észrevételeiket. 

Lakossági tájékoztatás új formája a 
településen 

 

2009. június 7-e: Európai Parlamenti választások 

A Magyar Köztársaság 

Elnöke 2009. június 7-re 

(vasárnap) kitûzte az 

Európai Parlament tag-

jainak választását. 

A választáshoz kapcsoló-

dóan a választópolgárok 

2009. április 6-10 között 

megkapták az értesítõ-

ket és az ajánlószelvé-

nyeket.  

A választójogosultakat 

tartalmazó névjegyzék 

közzétételre került.  

Aki lakóhelyétõl távol 

kíván szavazni, szemé-

lyesen vagy meghatal-

mazottja útján 2009. jú-

nius 5-én 16:00-ig kérhet 

igazolást, illetve ajánlott 

levélben úgy, hogy az 

június 2-ig megérkezzen 

a Helyi Választási Iro-

dába.  

A választáson listát 

indító pártok, a helyi 

szavazatszámláló bi-

zottságba, 2009. április 

29-én 16 óráig delegál-

hatnak tagot.  

 

(folytatás a következõ oldalon) 
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Az Európai Parlamenti választásokra jelentõsen 

átalakult a községben eddig megszokott választási 

rend: egy szavazókörössé vált a település, s a 

két szavazatszámláló bizottság munkáját ezentúl a 

Helyi Választási Bizottság (HVB) látja el. 

A Képviselõ-testület 2009.április 9-i ülésén, kiegé-

szítette a HVB-t. A Bizottság tagjai: 

Zelena Olivérné  Szuhakálló, Bajcsy-Zs.u. 32. 

Forgács Jánosné Szuhakálló, Bajcsy-Zs. u. 67. 

Girincsi Bertalan Szuhakálló, Iskola u.22. 

Tóthné Béres Mária Szuhakálló, Kossuth L. út 8. 

Tariné Andrejcsik Eszter Szuhakálló, Nyárfa u.7. 

sz. alatti lakos; 

póttagok: 

Rádi Jánosné  Szuhakálló, Május 1.u.6. 

Zelena Gáborné  Szuhakálló Szabadság u.20.-

szám alatti lakosok. 

A választással kapcsolatban további információk 

szerezhetõk be a Polgármesteri Hivatalban, és a 

www.valasztas.hu honlapon. 

 

            

 

HIRDETMÉNY 

Tájékoztatom a település választópolgárait, 

hogy - Szuhakállóban 2009. február 1-tõl, 

1 szavazókör mûködik, 001. sorszámmal, 

Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky u. 47. 

(Általános Iskola) címen. 

A település valamennyi választójoggal 

rendelkezõ lakosa, a 2009. június 7-re kitû-

zött Európai Parlamenti képviselõk választá-

sán és az azt követõ választások, szavazások 

alkalmával, a fenti címen található 001. sor-

számú szavazókörben gyakorolhatja vá-

lasztójogát. 

          Dr. Herczeg Tibor sk. 

                   HVI vezetõ 

sítandó legfontosabb fejlesztési 

elképzeléseket, a következõ pá-

lyázatok benyújtása mellett fog-

lalt állást a testület: 

1. Gárdonyi Géza Tagiskola 

kerítés létesítés és térburkolá-

sa : 6.428.857 Ft összköltséggel, 

1.607.215 Ft önrész vállalással. 

2. Állomás út felújítása, 

15.404.332  Ft összköltséggel,  

A képviselõ-testület május 14-i 

ülésén, döntött az Észak-

Magyarországi Regionális Fejlesz-

tési Tanács 2009. évi önkormány-

zati fejlesztési és területfejlesztési 

c é l ú  p á l y á z a t a i n  v a l ó 

résztvételrõl. 

Felmérve az önkormányzat anyagi 

lehetõségeit, az elérhetõ pályázati 

célokat és a településen megvaló-

 

6.469.820 Ft önrész vállalással. 

A Fejlesztési Tanács 2009. augusz-

tus 10-ig dönt a benyújtott pályá-

zatok támogatásáról. 

Fenti pályázatok mellett, a képvi-

selõ-testület kinyilvánította a 

szennyvízberuházás megvalósítása 

melletti elkötelezettségét. 

Beszámoló képviselõ-testületi ülésrõl 

2009. június 7-e: Európai Parlamenti választások 

2009. évi fejlesztési célú pályázatok 

nyújtásáról, a II. Községi Juniá-

lis megrendezésérõl; meghoztak 

az önkormányzat stabil pénzügyi 

mûködéséhez szükséges határo-

zatokat. 

Az ülésen felmerült képvi-

selõi indítvány javasolta 

jelen Hírlevél létrehozását. 

A képviselõk megvitatták a 

Sajókazai Hulladékkezelõ 

Centrum mûködésével, a 

települést érõ hatásokkal 

kapcsolatos kérdést. 

A képviselõ-testület munkájában 

2009. február 24-tõl vesz részt 

Dr. Proczner Vilmos képviselõ, 

Szuhakálló Nyárfa u.4. sz. alatti 

lakos, aki Csiszárik Jánosné le-

mondása miatt, mint a soron kö-

vetkezõ legtöbb szavazatott ka-

pott jelölt került a testületbe. 

A képviselõ-testület elõrelátható-

lag, 2009. június 18-án, 14:00 órá-

tól tartja, soron következõ, munka-

terv szerinti ülését. 

Az önkormányzat képviselõ-

testülete 2009. május 14-én tar-

totta soron következõ ülését. 

A képviselõk jóváhagyták a 2008. 

évi gyermekvédelmi� és 

gyámhatósági tevékenység-

rõl szóló átfogó értékelést, 

módosították a Polgármeste-

ri Hivatal Alapító Okiratát, 

az Önkormányzat Közbe-

szerzési Szabályzatát. 

Döntöttek a 2009. évi fej-

lesztési célú pályázatok be-
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Szuhakálló községben a köz- és 

egészségügyi szolgáltatásokhoz 

való akadálymentes hozzáférés 

biztosítása valósult meg a Pol-

gármesteri Hivatal és az Egész-

ségház komplex akadálymentes 

átalakításával. 

2007. szeptemberében sikeres 

pályázatot nyújtottunk be a fen-

ti közintézmények 

akadálymentesítésére. 

Az Európai Unió és a 

Magyar Állam által 

nyújtott támogatás 

összege: 

P o l g á r m e s t e r i  H i v a t a l : 

9.394.546.-Ft 

Egészségház: 8.901.089.-Ft 

A kivitelezés során az épületek 

közelében akadálymentes parko-

ló, a bejáratokhoz a kerekesszék-

kel közlekedõk bejutását könnyí-

tõ rámpa létesült. Megújultak az 

épületbelsõk is: az ajtókat kicse-

réltük, akadálymentes mosdót és 

WC-t építettünk, valamint a 

mozgáskorlátozottak érdekében 

a küszöböket eltávolítottuk. Az 

infokommunikációs akadálymen-

tesítés biztosítása érde-

kében közlekedõ útvo-

nalak mentén a burko-

latban vezetõsávok ki-

alakítására, az ajtók 

kontrasztos festésére 

került sor, a hallássérültek eliga-

zodásának segítésére pedig in-

dukciós hurok rendszert telepí-

tettünk. A Polgármesteri Hiva-

talban az önálló ügyintézés elõ-

segítése érdekében akadálymen-

tes információs pult került be-

szerzésre. A megvalósult beruhá-

zásnak köszönhetõen, a települé-

sen élõk számára az ügyfél- és 

egészségügyi szolgáltatások elér-

hetõbbé váltak.  

A projekt az Európai Unió támo-

gatásával, az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap társfinanszírozá-

sával valósult meg. Önkormány-

zatunk 10 % önrészt vállalt, 

melybõl sikeres, további pályá-

zattal 40 % megtérült. A projekt 

teljes lezárása, a beruházás 

használatbavétele megtörtént. 

 

Tájékoztatom a község lakosságát, hogy a növényvé-

delemrõl szóló 2000. évi XXXV. tv. 5.§ (3) bekezdése 

értelmében az ingatlanok tulajdonosai illetve haszná-

lói 2009. június 30. napjáig kötelesek a parlagfû 

elleni védekezést, az érintett területek gyomtalanítá-

sával (melynek módját a kötelezettek választják meg) 

végrehajtani; és ezt követõen a parlagfû virágzását 

folyamatosan megakadályozni. 

 Amennyiben erre nem került sor a fenti idõpontig, a 

közérdekû hatósági védekezést haladéktalanul el 

kell rendelnem a község belterületén. Ennek költ-

ségeit a tulajdonos (használó) 15 napon belül kö-

teles megtéríteni. Nem fizetés esetén a közérdekû 

védekezés költségei adók módjára behajthatók, 

melyrõl az APEH gondoskodik. Emellett növény-

védelmi bírság is kiszabásra kerül! 

A parlagfû, a gyomnövények elleni hatékony véde-

kezés valamennyiünk közös érdeke, melynek elmu-

lasztása komoly szankciókat von maga után, ezért 

javaslom az önkéntes és hatékony védekezés 

határidõbeni elvégzését. 

Polgármesteri tájékoztató - Fejlesztés és közfoglalkoztatás a településen 

Polgármesteri tájékoztató - Lezárult a közintézmények 
akadálymentesítése 

Jegyzõi felhívás parlagfûmentesítésre 

2009. évben csaknem az összes segélyezett foglal-

koztatása megvalósulhat. Emellett- bár jóval szeré-

nyebb létszámmal (2-3 fõ)- a hagyományos közhasz-

nú foglalkoztatás is folytatódik és részt veszünk a 

Kazincbarcikai Kistérség által szervezett közmun-

kaprogramban is. 

Közfoglalkoztatással nem kivitelezhetõ munkála-

tok, pályázati támogatásból valósulhatnak meg. A 

Bajcsy-Zs. úton a �Faház� melletti ingatlanon ját-

szótér építésére pályázat került benyújtásra, mely-

nek nettó költsége 6.478.812.-Ft. A pályázat elbírá-

lása pár hónapon belül várható. 

Önkormányzatunk a megváltozott jogszabályi felté-

telek között szervezi a 2009. évi közfoglalkoztatást. 

A képviselõ-testület által jóváhagyott, a Munkaügyi 

Kirendeltséggel egyeztetett közfoglalkoztatási terv 

alapján, az aktív korúak ellátására jogosult szemé-

lyek számára, 90 napi foglakoztatást kell biztosítani.  

A közcélú foglalkoztatottak napi 8 órás munkaidõ-

ben, minimálbérért, 95 %-os központi támogatás 

mellett ,április 1-tõl kerültek alkalmazásra.  

Jelenleg a tervnek megfelelõen, 26 fõ dolgozik önkor-

mányzatunknál, az elõre meghatározott feladatok 

ellátásán: közterületek gondozása, árokásás, középü-

letek karbantartása, parlagfûmentesítés, kaszálás, 

temetõgondozás stb. 
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Iskolánk számos rendezvénynek adott helyet a közel-

múltban: 

Tizenegyedik alkalommal rendeztük meg március 

6-án a körzeti sakkbajnokságot, 25 tanuló részvéte-

lével, országos versenybírók irányításával. Két 

szuhakállói versenyzõ ért el dobogós helyezést. 

Március 25-én, nyílt nap keretei 

között a leendõ elsõsök és szüleik 

keresték fel iskolánkat. Meglátogat-

ták az elsõ osztályosok óráit és egy 

mesés-játékos interaktív foglalko-

zásba kapcsolódhattak be. Ezután a 

gyerekek kézmûves foglalkozáson 

vettek részt. A szülõk ez idõ alatt 

Csiszárik Jánosné igazgatóhelyettes 

vezetésével megismerkedtek isko-

lánk épületével és tájékoztatást kaptak az intéz-

ményünk adta lehetõségekrõl. Minden leendõ el-

sõst szeretettel várunk az új tanévben! 

Április 24-én az Esélyegyenlõséget a Falusi Kisdi-

áknak Alapítvány és az intézmény közös szervezé-

sében került megrendezésre, a Jótékonysági Gála. A 

mûsorban a gyerekek bemutatták mi mindennel fog-

lalkoznak még az intézményben a kötelezõ tantervi 

követelményeken túl. A rendezvényen 93.820.-Ft ado-

mány gyûlt össze melyért ezúton is köszönetet mon-

dunk valamennyi adakozónak. 

A Gárdonyi Géza életét és mûveit 

feldolgozó levelezõs- és mûveltségi ver-

seny 3 éve indult útjára A 2009. évi 

forduló döntõjére, május 8-án, került 

sor tagiskolánkban. A döntõben, két 

kategóriában 8 csapat vett részt, ösz-

szesen 40 diákkal. A tanulóknak érté-

kes nyereményekért, változatos fel-

adatokat kellett megoldaniuk a dél-

után folyamán. 

Május 19-én szerveztük meg a Gyermeknapot. Óriási 

sorok kígyóztak az iskola udvarán felállított csúszda 

és mászófal elõtt. Kézmûves foglalkozások, sportvetél-

kedõk, játékos sportversenyek tették emlékezetessé a 

délelõttöt. 

vettek részt, a 2. osztály Egert 

választotta úticélul, a 6-7. osz-

tály a Bükk és a Mátra neveze-

tességeit keres-

te fel; többen 

pedig Budapes-

ten töltöttek 

fe lej thetetlen 

napot. 

Iskolánk életé-

rõl, mindennap-

Május az iskolai kirándulások 

idõszaka. Diákjaink nemcsak a 

kikapcsolódást, hanem a hasznos 

ismeretszerzést is 

keresik ezen al-

kalmakkor. 

Az 1. és 3. osztály 

az Aggteleki Nem-

zeti Parkot keres-

te fel, a 4.-esek 

zempléni körúton 

jairól, eredményeirõl részletes in-

formációkat találhatnak a Média-

szakkör honlapján (http: / /

mediaszakkor.gportal.hu),  a 

www.falusikisdiak.hu és a www. 

szuhakallo.hu weboldalakon. 

Közérdekû információk 

2009. június 13. 10 óra: ballagási 

ünnepség 

2009.június 18. 16 óra: tanévzáró 

ünnepség. 

Gárdonyi Géza Tagiskola hírei - Versenyeink 

Gárdonyi Géza Tagiskola hírei - Rendezvényeink 

Gárdonyi Géza Tagiskola hírei - Tanulmányi� és osztálykirándulások 

kategóriában 1 helyezettek lettek fellépõink, az 

Egressy Béni Nemzetközi Vers� és Prózamondó 

Verseny döntõjébe 2 tanulónk is beke-

rült, a Táncszakkörösök nagy siker-

rel léptek fel a Tánc Világnapján, 

Múcsonyban. 

Sportsikerekben is bõvelkedtünk a 

tavasszal: az iskola futsal csapata 2. 

helyezést ért el a megyei döntõben; a 

labdarúgók a körzeti selejtezõ 2. helyét 

szerezték meg; különösen kiemelkedõ 

eredményt értek el atlétikai versenyzõ-

ink, egy diákunk bejutott az országos döntõbe. 

A tanulmányi- és mûvészeti versenyek széles 

körén sikerrel mérették meg magukat diákjaink, 

angol nyelvbõl, biológiából, föld-

rajzból, informatikából, magyar 

nyelvbõl, matematikából, rajzból, 

különbözõ szavaló- és szép kiejtési 

versenyeken. Angol nyelvbõl me-

gyei 1. helyezést ért el 2 tanulónk, 

körzeti versenyeken pedig 6 tanít-

ványunk lett a legjobb. 

A Mesevarázs színjátszó cso-

port, a Weöres Sándor Országos 

Gyermekszínjátszó Találkozón szerepelt sikerrel; a 

kazincbarcikai Gyermek Ki-Mit-Tud-on ének 
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Az elmúlt idõszakban az intéz-

mény számos eseménynek volt 

részese, színtere. A teljesség igé-

nye nélkül a legfontosabbakat az 

alábbiak szerint emelem ki: 

Március hónapban Családi 

Sportvetélkedõn vettünk részt 

Kazincbarcikán. A rendezvény 

célja az egészséges életmódra 

szoktatás, mozgás mellett a csa-

ládok együtt tevékenykedése, a 

közösségépítés volt. 

Nyílt nap keretei között a szü-

lõk, meghívottak betekinthettek 

az iskolába való készülõdés-

be. A leendõ elsõ osztályosok szü-

lei találkozhattak az iskola peda-

gógusaival. 

Április hónapban játszóház kere-

tei között készültünk a Húsvét-

ra, ahol a szülõk együtt tevé-

kenykedhettek a gyermekeikkel, 

az óvodai dolgozókkal. 

Az Egressy Béni Mûvelõdési 

Házban megrendezett Ovis Gá-

lán gyermekeinek nagy sikerrel 

szerepeltek. 

Nevelési programunk kiemelt 

feladata a környezettudatos ne-

velés, a környezetvédelem. En-

nek jegyében vettünk részt, a 

kurityáni óvoda által szervezett 

�Szöcske Napon�, a Föld Napja 

alkalmából. 

Májusban sok szeretettel köszön-

töttük az édesanyákat, nagyma-

mákat, Anyáknapi ünnepségün-

kön. 

 

lõdõt szeretettel várunk. Május 27-én, Kazincbarcikán 

kerül sor, a Központi Pedagó-

gus Napra. Az Összevont Óvo-

dák pedagógusainak, alkalma-

zottainak köszöntése történik a 

jeles napon. 

Évzáró ünnepségünket 2009: 

május 28-án 15 óra 30 perctõl 

rendezzük, melyre a gyermekek 

és szülõk mellett minden érdek-

Intézményünk fontosabb ada-

tai: Férõhely: 50 

Beírt gyermekek létszáma: 59 fõ 

Kihasználtság: 118% 

Iskolai tanulmányait szeptember-

ben megkezdi : 15 gyermek 

A beiratkozás folyamatosan törté-

nik.  

Tel/fax: 48/352-019 

E-mail: kastelyovi@parisat.hu 

Zöld Titkok Kastély Tagóvoda hírei - Gyermeknap 2009  

Zöld Titkok Kastély Tagóvoda hírei - Mi történt az oviban tavasszal? 

Zöld Titkok Kastély Tagóvoda hírei - A nevelési év hátralévõ eseményei 

Május 20-án A Vidám Vándorok együttes mûsora 

került megrendezésre, az óvodakert színpadán. A sza-

badtéri koncert gyermekközpontú volt, a gyerekeknek 

önfeledt szórakozást nyújtott. A zenebohóc trombita 

játéka, vidám dalai minden óvodást táncra motivált. 

Óvodánk a gyermeknap alkalmából a miskolci 

Vadasparkba kirándult, 2009.május 22-én. Az anya-

gi hátteret a Szülõi Közösség biztosította, õk segítet-

tek a nap folyamán a gyerekek felügyeletében is. Em-

lékezetes  volt minden óvodásunk számára a 

Vadasparkban az állatok megtekintése, simogatása, a 

közvetlen tapasztalás adta élmény.  
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HIRDETMÉNY 

 

Tisztelt választópolgárok! 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2009. június 7-re kitûzött Eu-

rópai Parlamenti választás során is, csak személyesen 

lehet szavazni és csak akkor, ha a személyazonosságu-

kat megfelelõen igazolják az alábbi érvényes igazolvá-

nyok valamelyikével: 

 lakóhelyet tartalmazó személyazonosító igazolvány 

 vagy 

 lakcímigazolvány és 

  - útlevél vagy 

  - személyazonosító igazolvány vagy 

  - 2001. január 1-jét követõen kiállított veze-

  tõi engedély. 

Aki nem tudja a fenti módon a személyazonosságát igazol-

ni, nem szavazhat! 

Fenti tartalmú tájékoztatást, a választók névjegyzékébe 

történõ felvételrõl szóló ÉRTESÍTÕ is tartalmazta. Kérem 

az értesítõn található információk alapos elolvasását. 

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy mozgóurnát a mozgá-

sában gátolt választópolgár kizárólag írásban kérhet a 

helyi választási iroda vezetõjétõl, illetõleg a szavazás nap-

ján a szavazatszámláló bizottságtól.  

             Dr. Herczeg Tibor sk. 

              HVI vezetõ 

Ügyfélfogadási rend: 
 
   Hétfõ:    8:00-12:00 

  13:00-15:00 

   Csütörtök:   8:00-12:00 

Tel/fax: 4 8/352-081 
E-mail:  polg.hiv.szuhakallo@parisat.hu 
 hivatal@szuhakallo.hu 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
SZUHAKÁLLÓ 

 

MEGHÍVÓ 

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 
2009. június 20-án szombaton  

rendezi meg 
a II. Községi Juniálist . 

A képviselõ-testület a település falunapi eseményére  
szeretettel meghívja  

Önt  
és kedves családját, barátait, ismerõseit. 

A 13:00 és 24:00 óra közötti 
 felhõtlen idõtöltéshez,  

a tartalmas, jóhangulatú szórakozáshoz, ingyenes progra-
mokat biztosítunk gyermeknek és felnõttnek egyaránt,  

a Kastélykertben. 
Rossz idõ esetén a Gárdonyi Géza Tagiskola tornatermé-

ben kerülnek lebonyolításra a mûsoros fellépések . 
 
 
 

II. Községi Juniális�2009. június 20.  

FELHÍVÁS 

Az edelényi Földhivatal  

2009. június 18-án határszemlét tart. 

A föld használója illetve tulajdonosa köteles a 

termõföldet mûvelési ágának megfelelõ ter-

meléssel hasznosítani, a gyomnövények meg-

telepedését és terjedését megakadályozni. 

A termõföld mûvelési ágának megváltoztatá-

sát 30 napon belül, a vonatkozó jogszabályok-

nak megfelelõen be kell jelenteni a földhiva-

talnál. 

A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi 

CXXIX. tv. rendelkezéseinek megsértõivel 

szemben az ingatlanügyi hatóság földvédelmi 

bírságot szabhat ki. 

Program: 

13:00 Polgármesteri Köszöntõ 
13:10 A Flash Tánc-stúdió junior csoportjának fellépése 

13:45 A szuhakállói óvodások és iskolások mûsora 
14:30 Karate és küzdõsport bemutató 

15:15 A Flash Tánc-stúdió felnõtt csoportjának mûsora 
16:00 Kredenc együttes fellépése 

17:00 A Miskolci Spider mentõcsoport bemutatója 
19:00 Baby Gaby koncertje 

20:00 Tombolasorsolás 
20:30 Szabadtéri disco 

A rendezvény idején a gyermekeknek ugrálóvár, óriás-csúszda, arc- és 
hennafestés áll rendelkezésükre térítésmentesen. 

A felnõtteknek különbözõ tájegységek (Eger, Tokaj-Hegyalja), vala-
mint helyi bortermelõk boraiból nyílik lehetõségük borkóstolásra . 

Tombola a helyszínen 300 Ft/db áron kapható. Értékes nyeremények 
(Tv, kerékpár. stb.) kerülnek kisorsolásra! 

A helyszínen büfé áll rendelkezésre, valamint kürtõskalács készítõ, 
vattacukor, fagylalt, jégkrém és édességárus elégíti ki a vendégek 

vásárlási igényeit. 
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