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Kedves kétegyházi Lakosok!
Engedjék meg, hogy ismét kopogtassunk ablakaikon, ajtóikon kis hírújságunkkal. 

Szavakba, sorokba öntöttük az elmúlt időszak fontosabb eseményeit, 

igyekszünk Önöket mindenről tájékoztatni, hiszen ami itt történik, mindannyiunk közös dolga.

Fogadjanak minket szeretettel, forgassák lapunkat figyelemmel.

Kalcsó Istvánné polgármester

Választási hírek
 Az ajánlóívek leadása rendben 
megtörtént, a Helyi Választási Bizottság 
nyilvántartásba vette a jelölteket, ki-
sorsolta a szavazólapokon a sorrendet. 
A döntés településünk honlapján ta-
lálható meg, e sorok megjelenésekor a 
határozatok jogerőre emelkedtek.

 A választási bizottságok tagjait a 
képviselő-testület megválasztotta, es-
kütételük és oktatásuk várhatóan ok-
tóber hónap elején történik. A Bizott-
ságokba a településen jelöltet, illetve 
listát állító jelölő szervezetek, valamint 
a független jelöltek bízhatnak meg 
egy-egy tagot, a szavazást megelőző 
9. napig. 

Fontos szabály, hogy a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választá-
sán a jelölő szervezetek a választási 

bizottságokba nem bízhatnak meg 
tagot.
A megbízott tagokra vonatkozó rész-
letes előírások a következő webolda-
lon érhetők el: https://www.valasztas.
hu/megbizas-delegalas- 

Technikai tudnivalók!

• A nemzetiségi szavazással kapcso-
latosan kiemelem, hogy a nemzeti-
ségi szavazásra szolgáló ZÖLD színű 
szavazólapot a ZÖLD színű boríték-
ba kell tenni és LE KELL ZÁRNI! A 
nyitott boríték a szavazólap ered-
ménytelenségét eredményezi!

• Fontos még, hogy Kétegyházán a 
román nemzetiségi választáson 5, 
a roma és a német nemzetiségi vá-
lasztáson 3-3 jelöltre lehet szavazni. 

• A települési képviselők tekinteté-
ben legfeljebb 6 jelölt neve mellé 
szabad X-et tenni. Amennyiben 
több jelölt neve mellé került X, a tel-
jes szavazólap érvénytelen. Rontás 
esetén – a rontott lap visszaadása 
mellett - egy alkalommal lehet újat 
kérni!

A választással kapcsolatos tudniva-
lókat folyamatosan közzé tesszük, 
a dokumentumok megtalálhatók a 
www.ketegyhaza.hu honlapon.

Kérdés, észrevétel esetén forduljanak 
hozzám vagy helyettesemhez biza-
lommal.

dr. Medgyaszai László
HVI vezető
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Települési hírek

Alpolgármester Asszony! Lakosaink 
számos problémával fordulnak hoz-
zánk, amelyek megoldásához testü-
leti, vezetői döntések szükségesek. 
Felmerült a környezetvédelem, leve-
gővédelem, az állattartás problémája, 
de jelzések érkeztek elfogadhatatlan 
lakossági magatartásról, életviteli hi-
ányosságokról. Terveznek-e ezekben 
lépéseket? 

 A szennyvízberuházások lebonyo-
lításával Kétegyháza nagy lépést tett 
a talaj és a felszíni vizek szennyezett-
ségének megszüntetése felé. Nagy 
gond azonban a levegőszennyezés. A 
kerti hulladék égetést szabályoztuk, a 
tarlóégetés országosan is tiltott, ennek 
ellenére ezt nagyon sokan nem tartják 
be, szennyezve a környezetet, bosszú-
ságot okozva a szomszédoknak, sőt 
néha egy egész településrésznek. Úgy 
vélem, meg kell akadályozni a fólia, a 
műanyag, a gumi és más hulladékok 
égetését, szigorú bírságot kell kiszabni 
a felelőtlen lakosokkal szemben.

Az állattartásról. 

 Kétegyháza vidékies jellegű, élhe-
tő, rendezett, tágas és igazán szép te-
lepülés. Nem elfogadható a telepszerű, 
belterületi állattartás, a szomszédok 
veteményének lelegeltetése, a keríté-
sek megrongálása. Ezt a kérdést az ál-
lattartási rendelet áttekintésével és a 
Hivatal határozottabb fellépésével kell 
rendezni.

Nem könnyű ez a feladat, de amennyi-
ben elkötelezett a településvezetés eb-
ben a kérdésben, számíthat a lakosság 
egyetértésére.

 A jó érzésű lakosság nélkül ez nem 
megy, szükség van a polgárőrökre, a 
civil szervezetekre, akik pártatanul és 
objektíven tájékoztatják a döntésho-
zókat a változásokról vagy a további 
problémákról.

A közösségellenes magatartásról szó-
ló rendelet részletesen szabályozza az 
ingatlanokon belüli elvárt rendet, de 

eredménye nem látszik. Nem szűnik a 
rágcsálóveszély, nem csökken a trá-
gyadombok mérete, romos ingatla-
nok sorakoznak az utcákban. Van erre 
megoldás?

 A rendelet megalkotásához az a fel-
ismerés vezetett, mely szerint néhány 
családnak nem elegendő a jelzés, a ké-
rés, rendeleti erővel és hatósági eszkö-
zökkel kell kikényszeríteni az alapvető 
közösségi szabályok betartását.

 A problémát a végrehajtásban 
látom! Egyrészt nagyon nehéz a vég-
rehajtás abban az esetben, ha a lakos 
nem tesz eleget a tiltó vagy éppen kö-
telező határozatnak, másrészt sokkal 
szigorúbb és következetesebb fellépés 
lenne szükséges a Hivatal részéről is. 
Emellett folyamatos visszajelzés szük-
séges a lakosoktól, polgárőröktől, civil 
szervezetektől, annak érdekében, hogy 
azonnal és szigorúan eljárjunk a békés 
együttélésre nem hajlandókkal szem-
ben.

A bírságok nem hoznak eredményt, 
mivel sok esetben lehetetlen a behaj-
tásuk.

 A jövőben meg kell találni azt a 
módszert, amely megfelel a jogi előírá-
soknak, ugyanakkor akár az ingatlanra 
történő bejutással el lehet hárítani a 
károkozást, eltüntetni a trágya halmo-
kat, a szeméthegyeket, majd az indo-
kolt költségeket a gondatlan lakosra 
lehet terhelni.

 Ennek érdekében át kell tekinteni 
a jelenleg hatályos rendeleti szabá-
lyozást, egyértelmű utasításokkal kell 
ellátni a szakembereket és számon kell 
kérni a végrehajtást. Ebben mindenki-
nek együtt kell működnie!

Módosítás előtt áll a településképet 
szabályozó rendelet is. Milyen változ-
tatásokat terveznek?

 A hatályos rendelet jó alapot te-
remt, de az eltelt időszak tapasztalatai 
módosításokat indokolnak. Kétegy-

háza nagy múltú, gazdag hagyomá-
nyokkal rendelkező – szinte kisvárosias 
– település. Az értékeket védenünk 
kell. Rendeznünk szükséges parkjaink, 
tavaink, fáink védelmét, meg kell szer-
vezni a folyamatos felügyeletet a már 
korábban említett szervezetek bevo-
nása mellett.

 Nagyon fontosnak tartom kiemel-
ni, hogy a nagyobb állományszámú 
állatok belterületen történő tartását 
fokozatosan a külterületek felé kell 
terelnünk. Senki sem kényszeríthető 
arra, hogy elviselje, eltűrje a közelében, 
szomszédságában történő állattartást, 
annak minden szövődményével egye-
temben.

Vitathatatlan Kétegyháza tágas, szel-
lős, élhető bája. Ezzel azonban együtt 
jár a közterületek terjedelmessége, 
rendben tartásuk munkaigényessége. 
A közfoglalkoztatás csökkenésével 
egyre nehezebbé válik a munka meg-
szervezése.

 Kettős érzéseink vannak ezzel kap-
csolatban. Egyrészt örülünk, hogy ilyen 
gyönyörű településen élünk, másrészt 
valóban nehéz a tisztántartása. Isme-
reteink szerint a kormány csökkenti a 
közfoglalkoztatást, de meg nem szün-
teti azt, így – bár a jövő évi költségve-
tést nem ismerjük – biztos vagyok ben-
ne, hogy megoldást találunk erre.

Mikor kerülnek a testület elé az említett 
rendelet módosítások?

 A képviselő-testület ülésének napi-
rendjét a polgármester határozza meg, 
de előzetes egyeztetésünk szerint a so-
ron következő ülésen fogjuk áttekinte-
ni a szabályozást, meghatározzuk a fő 
elveket a Hivatal és a jegyző számára. 
Ezt követően a bizottságok bevonásá-
val kerül részletes tárgyalásra az anyag 
és januártól lép hatályba.

Alpolgármester Asszony! Köszönjük, 
hogy időt szakított ránk!

A nyár végeztével, az ősz és a rideg tél kezdetével rövid számvetést készítettünk. Az elmúlt hóna-
pokban számos kérdés merült fel, melyekre Dr. Rákócziné Tripon Emese alpolgármester Asszony-
tól kértünk válaszokat.
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 Az elmúlt hetekben több olyan ese-
mény zajlott vagy éppen zárult le, ame-
lyekről mindenképp említést kell tenni. 
Kalcsó Istvánnét, településünk pol-
gármesterét kérdeztük a részletekről.

Polgármester Asszony! Milyen jelen-
tősebb beruházások zajlanak jelenleg 
Kétegyházán?
 A takarékos gazdálkodásunknak 
köszönhetően útfelújításról dönthe-
tett a képviselő-testület.
 Első lépésként a Hunyadi utca út-
burkolatát fogjuk teljes egészében 
felújítani és pormentesíteni. Kátyúzást 
követően egy vékony kiegyenlítő ré-
teg, majd aszfalt kerül az útfelületre, 
lezárva annak felületét. Ezzel egy idő-
ben leaszfaltoztatjuk a Csabai utca két 
szakaszát  is - az Erkel és a Béke utca 
közötti szakaszt. A Szabadság utca 
egy komplett kőzúzalék terítést kap, 
amellyel jó minőségű útalap 
áll rendelkezésre egy jövőbeli 
aszfaltozáshoz.

Sikerült pályázati forrást sze-
rezni erre?
 Sajnos nem. Korábban 
a képviselő-testület részle-
tes ütemtervet készített a 
település útjainak karban-
tartására, felújítására és vég-
leges aszfaltburkolattal való 
ellátására. A 2019. évre jóvá-
hagyott karbantartási keretet 
sikerült a takarékos gazdál-
kodásunknak köszönhetően 
kiegészíteni, így ezek a mun-
kálatok teljes egészében ön-
kormányzati önerőből kez-
dődnek el és valósulnak meg.

Tudomásunk szerint az útfelújítás mel-
lett útépítés is elindul. Erre sikerült pá-
lyázati forrást biztosítani?

 Igen, a Magyar Falu Program ke-
retén belül a Déli soron szeretnénk új 
aszfalt burkolatú utat építeni. A terv 
elkészült, az engedélyt megkértük, az 
engedélyeztetési eljárás folyamatban 
van, a pályázatot benyújtottuk, sikere 
esetén elindítjuk a beruházást.

A szennyvízberuházás a végéhez kö-
zeledik, információink szerint jóval 
a 2020. decemberi véghatáridő előtt 
átadja a kivitelező a rendszert haszná-
latra a lakosságnak.

 A kivitelezők valóban jól haladnak, 
a hálózatépítés szeptember végéig ok-
tóber elejéig lezárul és elkezdődhet a 
helyreállítás, természetesen ebbe az 
időjárás beleszólhat. A szennyvízte-

lep bővítése sajnos nem halad olyan 
ütemben, mint vártuk, így csak a nov-
emberi próbaüzem tartható cél. 

 Munkatársaim nevében is kérem a 
lakosságot, jelezzék, ha hiányosságot, 
helyreállítási hibát észlelnek.

Több alkalommal hírt adtunk a régen 
várt, magyar-román együttműködés-
ben megvalósuló kerékpárútról. Ho-
gyan áll ez most?

 Mivel a beruházás több állami tu-
lajdonú utat is érint, (Dózsa utca, Toldi 
utca, Gyulai út) ezért a Magyar Közút 
budapesti központjának hozzájáru-
lása is szükséges. A beruházást enge-
délyező építési hatóság a tulajdonosi 
jogokat gyakorló állami vagyonkezelő 
szervezet hozzájárulását követően, ki-
adja az építési engedélyt és elkezdőd-
het a kivitelezés.

Az egészésgügyi szolgáltatáso-
kat sikerült megfelelő színvona-
lon biztosítani. Várható esetleg 
az épülettel kapcsolatos beruhá-
zás is?

 Az Egészségügyi Centrum 
felújítására nyertünk pályázatot, 
ennek munkálatait szeretnénk 
elindítani. A tetőfedésnek csak 
egy részét tudtuk az előző pályá-
zatból megoldani, így a régi, ko-
rábbról megmaradó cserépfedés 
is kicserélésre kerül, emellett a vé-
dőnői szolgálat épületének vize-
sedését szünteti meg a vállalko-
zó, de megújúl a teljes lábazat is.

Polgármester Asszony, köszön-
jük a tájékoztatást!

Jól gazdálkodtunk

Nyarat búcsúztattunk
 A Gyulai Kistérség Egységes Szo-
ciális és Gyermekjóléti Intézménye 
Kétegyházi Intézményegységeként 
2019. augusztus 29. napjára meghívást 
kaptunk a Gyulán rendezett lampionos 
nyárbúcsúztatóra, melynek helyszíne a 
Napfény Nappali Központ volt. 

 A rendezvényt Kiss Szabolcs in-
tézményvezető nyitotta meg, meg-
említve, hogy második alkalommal 
hívják, várják az érdeklődőket erre az 

eseményre, igyekezvén hagyományt 
teremteni.
 Gyula város vezetője Dr. Görgényi 
Ernő polgármester köszöntötte a ven-
dégeket, szórakozni vágyókat, jó mu-
latást, vidám időtöltést kívánva mind-
nyájunknak.
 Mivel készültünk? Saját készíté-
sű, mutatós lampionokkal, batyukkal, 
bennük szendvicsekkel, sütemények-
kel, üdítőkkel.

  Együtt voltunk idősebbek, fiatalab-
bak, vidáman, jó kedvvel vettünk részt 
a langyos nyári estén történő kellemes 
beszélgetésekben, élő zenehallgatás-
ban és táncban. Az este leszálltát kö-
vetően sok-sok lampionnal szívformát 
alkottunk, jó hangulatban, fáradtan, 
mosolyogva érkeztünk haza hajléka-
inkba éjfél tájt.

dr. Rakuszné Villám Mária
intézményvezető
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Kiállítottunk
 Békéscsabán minden évben meg-
rendezésre kerül a Közfoglalkoztatási 
Kiállítás. Idén Dr. Rákócziné Tripon 
Emese alpolgármester Asszony kép-
viselte településünket, részt vett a 
közfoglalkoztatásért felelős államtit-
kári tájékoztatón, egyeztetéseket foly-
tatott a következő időszak elképzelé-
seiről.
 Kérdésünkre kiemelte, hogy a köz-
foglalkoztatás rendszerét folyamato-
san vezeti ki a kormány, a vállalkozói 
szférában való elhelyezkedésre ösz-
tönözve az aktív korú lakosságot. Te-
lepülésünkön is megfigyelhető, hogy 
egyre többen találnak és vállalnak 
munkát, majd hagyják el a közfoglal-
koztatást.
 Nagyon fontos, hogy ebben a fo-
lyamatban segítő szándékkal tudjanak 
közreműködni Kétegyházán, képzése-
ket, tájékoztatókat szervezzenek, de 
emellett áttekintik a jelenlegi irányí-
tási, vezetési rendszert és ahol szüksé-
ges, változtatnak.
 Ebben a munkában számítanak a 
dolgozók, a település képviselő-testü-
lete és a Békés Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Osztálya segítségére is.

 „Örömmel jövök, szeretettel fo-
gadnak!” Ezekkel a szavakkal kezdte 
köszöntőjét Jakab István a magyar Or-
szággyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnö-
ke, aki Dr. Rákóczi Attila a kétegyházi 
Gazdakör elnöke meghívására látoga-
tott el településünkre.

 A közgyűlésen több gazdákat érin-
tő aktuális kérdésről is szó esett. Egye-
bek mellett a földforgalmi ügyekről és 
a termőföld öröklési kérdéseiről.

 Alelnök Urat Dr. Rákócziné Tripon 
Emese alpolgármester Asszony kö-
szöntötte a rendezvény végén, kiemel-
ve elkötelezettségét a Kétegyházán 
szorgoskodó gazdák munkája iránt. A 
rövid beszélgetés során említést tett 
a gazdák földjeire vezető földutak 
karbantartásának szükségességéről, a 
termények biztonságáról, a település 
vezetése és a gazdák közötti kiváló 
együttműködés további folytatásának 
szükségességéről.

„Örömmel jövök, szeretettel fogadnak!”
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Bemutatkozunk!

 A Kétegyházi Szivárvány Bölcső-
de munkatársai csöndben, szeretettel 
végzik munkájukat. Régi elmaradá-
sunkat pótoljuk most azzal, hogy hír-
újságunkban adunk méltó helyet be-
mutatkozásuknak. Szabóné Stelkovics 
Andrea kisgyermeknevelő pedagógus, 
bölcsődevezető mutatta be az intéz-
ményt.
 Kétegyházán 1952. óta van bölcső-
dei ellátás egy szép, műemlék jellegű 
polgári házban, mely a felújításoknak 
köszönhetően, korszerű és szakmai 
követelmények szerint működő intéz-
mény. Igyekszünk a több évtizedes ta-
pasztalatot és a családias szeretetteljes 
légkört megőrizve, új szellemiséggel, 
és a legújabb szakmai ismeretekkel 
gazdagodva a nagyközség legkisebb-
jeit, és családjait segíteni. Minden böl-
csődei dolgozónk rendelkezik az előírt 
szakképesítéssel. 2016. január 1-től a 
bölcsődei alapellátásban is bevezetésre 
került a pedagógus életpálya-modell, 
megfelelő BA szak megszerzése után.

 Intézményünk 26 férőhelyes, mely 
az utóbbi 3 évben maximális kihasz-
náltsággal bír. Két csoportban folyik a 
nevelőmunka 14, illetve a két év alatti 
gyermekeket egy 12 fős gyermeklét-
számú csoportban várjuk, 20 hetes 
kortól egészen három éves korig.

 Fokozatos „szülős beszoktatás” le-
hetőségével, „saját-gondozónő” rend-

szerrel, folyamatos napirenddel, sze-
retetteljes, kiegyensúlyozott légkörrel, 
tervezett alkotó, mozgás és játéktevé-
kenységgel, énekkel, mondókákkal, 
bábbal, segítünk abban, hogy a gyer-
mekek jól érezzék magukat nálunk.

 Októberben induló „zene-bölcsi” 
foglalkozásainkra várjuk a legkisebbe-
ket szüleikkel, és az érdeklődő kisma-
mákat is szeretettel. (Információ: 06 66 
250-381)

 Néhány hete, augusztus 23-án 
rendeztük meg Bölcsődénkben a már 
hagyománnyá vált „Családi nap”-ot. 
Az óvodába induló gyermekek, éne-
kes-mondókás műsorral búcsúztak el, 

a kisgyermeknevelők a tarisznya mellé 
saját szerkesztésű mondókás kifestő 
füzettel ajándékozták meg a távozó 
gyermekeket. Vidám programok – arc-
festés, rendőrautó-simogató, kézmű-
ves tevékenységek, saját konyhákon 
készített „paprikás krumpli”- mellett, 
vidám gyermekdalokkal hívtuk táncba 
a jelenlévőket, melyben nagy segítsé-
get nyújtott Farkas Béla bácsi zenei 
kísérete.
 Legnagyobb örömünk, ha mosolyt 
csalunk a gyermekek arcára, legna-
gyobb elismerés, ha örül a szülő, hogy 
ránk bízta gyermekét.

Szabóné Stelkovics Andrea
bölcsődevezető
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Kezekbe rejtett tehetségek
 Szinte az ismeretlenségből lép-
tek elő, fiatalok, tehetségesek, 
képzeletgazdag világukat ecsetbe, 
grafitba öntik, álmaik nyomot hagynak 
a papíron, a vásznon. A képzőművészet 
ifjú növendékei, akik lehetőséget kap-
tak a XIII. Pogácsafesztiválon kiállításra

Kerepesi Gréta, Medgyesi Emma, 
Mezei Vivien és Pap Zsófia.

 Négy fiatal hölgy, akik különleges 
technikákkal mutatkoztak be. Dr. Rá-
kócziné Tripon Emese alpolgármester 
Asszony köszöntötte az új generáció 
nevében az ifjú tehetségeket, telepü-
lésünk vezetése nevében kifejezte elis-
merését és köszönetét a kiállításért, az 
elkészített remekművekért, majd sike-
res és eredményes alkotópályát kívánt 
az ifjú tehetségeknek.

Impresszum: kiadja: Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata, felelős szerkesztő: dr. Medgyaszai László jegyző. Nyom-
dai előkészítés: CsabaInformatika.NET • web: www.ketegyhaza.hu • email: ujsag@ketegyhaza.hu • telefon: 06 66 250-122

TISZTELT KÉTEGYHÁZI 
ELSZÁRMAZOTT 
HONFITÁRSAINK!

2019. szeptember 28-án megrendezzük az

ELSZÁRMAZOTTAK ÉS AZ
 ITT ÉLŐK TALÁLKOZÓJÁT,

melyre ezúton tisztelettel és szeretettel meghívjuk.

Reményeink szerint minél többen személyesen látogatnak el településünkre,
 de ennek akadályoztatása esetén várjuk írásos

 – településünk Facebookon oldalán való – részvételüket is.

Tervezett program 10 és 18 óra között:
1. A település polgármestere, Kalcsó Istvánné a köszöntőt követően bemutatja községünk jelen-

legi helyzetét, az eddigi fejlődést;
2. A személyesen megjelentek kötetlen beszélgetés formájában elmesélhetik emlékeiket, történe-

teiket, illetve beszámolnak életútjukról. Ennek keretén belül az írásban érkezett történetek is 
ismertetésre kerülnek.

3. „Identitás” címmel Pocsajiné Fábián Magdolna előadása;
4. Látogatás a Gyűjtemények Házába.

A nap folyamán a hazalátogatókat megvendégeljük, de szálláshelyről az alábbi telefonszámokon 
maguknak kell gondoskodniuk:

•	 Kétegyházi	Mezőgazdasági	Szakgimnázium,	Szakképző	Iskola	és	Kollégium	(66)	250-311;
•	 Kultúrélet	Vendégháza	(30)	983	4068;
•	 Club	Motel	(30)	444-8354.

A	rendezvényen	való	 személyes	 részvételi	 szándékát	a	Kétegyházi	Táncsics	Mihály	Művelődési	
Ház ketegymuvhaz@gmail.com e-mail címen várjuk 2019. szeptember 20-ig. 

További részletekért kérem, hívjon +36308241497 telefonszámot.



1100  MEGNYITÓ 
 Dr. Rákócziné Tripon Emese alpolgármester

1115 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
 Néptáncbemutató

1200  KÖZÖS EBÉD
 Gulyás jellegű egytálétel, ebédjegy ellenében

1300 POWERBEAT ütő együttes
1400 Népviseleti ruhák bemutatása - Mlinár Péter
1500 DOINA BIHORULUI néptáncok
1530 ELISMERÉSEK ÁTADÁSA
1600 Márki Sándor Nyugdíjas Egyesület énekkara
1630 RETRO FACTORY BAND, szabadtéri bál

1800 TÁBORTŰZ
Regisztráció a nap folyamán

               PROGRAMOK:
Helyi termékek (fafaragás, kovácsolás, szappanfőzés, 

csigatészta készítés), hagyományos ételek
(mititei „mics”) bemutatója, kóstolója, vására,
Szent Mihály-napi népszokások bemutatása,

A nap folyamán kosaras körhinta, csuhébaba készítés,
teknőből horgászás, kukorica morzsolás-mérés, kötélhúzás.

Kocsikázás, hintózás, lovaglás, állatsimogató.
 Hagyományos hajfonatok készítése.

Mindenkit szeretettel vár:
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata, 

Román Nemzetiségi Önkormányzat, 
Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának 

Dokumentációs és Információs Központja 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!



• vércukorszint mérés • vérnyomásmérés • testzsír százalék mérés
• koleszterinszint mérés • testtömegindex számítás

1000  MEGNYITÓ 
 Dr. Rákócziné Tripon Emese alpolgármester

1000-1300  VÉRADÁS
1000-1200  ÉTELKÓSTOLÓ 
 Regionális Wellness Egyesület
1030 KATUS ATTILA AEROBIK ÓRÁJA, Best Body

1115 KATUS ATTILA ÉLETMÓD TANÁCSADÁS,
 KATUSAKTÍV 
1200 KÖZÖS EBÉD 
 Vegetáriánus töltött káposzta, ebédjegy ellenében 
1300 RAJZVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE
1315 ELISMERÉSEK ÁTADÁSA

PROGRAMOK:

KATUSBODY sportruházat, KATUSFOOD élelmiszerek értékesítése!
A NAP FOLYAMÁN INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI MÉRÉSEK!
REGISZTRÁCIÓ A NAP FOLYAMÁN


