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Horgászversennyel indult a rendezvény. Köszöntötték a település legidősebb 
polgárait, motoros felvonulást szerveztek, és persze volt zene, tánc, mulatság.

BUMM – HÍR

Nem ez volt az első falunap a településen, ám hasonló ünnepélyt eddig még nem
szerveztek. Hogy mitől volt különleges az idei rendezvény, arról Mátyás Erzsébetet, a
település polgármesterét kérdeztük.

„Minden település számára fontos helyi ünnep a falunap, hiszen ez az az alkalom,
amikor összegyűlnek az itt  élők, hogy örüljenek az életnek, örüljenek egymásnak.
Egy  falunap  megszervezése  azonban  nem  könnyű  feladat.  Az  idei  rendezvény
megszervezésénél  ugyanis  az  volt  a  célunk,  hogy  túlmutasson  a  helyi  értékek
bemutatásán. A programot igyekeztünk úgy összeállítani, hogy az ne csak a helyiek
számára  legyen  vonzó és  érdekes.  A falunapon  nem hiányozhat  a  vigadalom,  a
mulatság, ezért arra törekedtünk, hogy egész nap vidám, változatos zene szóljon a
rendezvény  helyszínén,  s  hogy  a  programok  is  szórakoztatóak  és  értékesek
legyenek. A falunap szóljon a fiataloknak, és szóljon az idősebbeknek is. A fellépők
között más települések csoportjai is felléptek – akadtak köztük gyerekek, fiatalok, és
természetesen  teret  kaptak  az  idősebbek  is.  A falunap  a  gyerekeké  is,  játékkal,
élményekkel  fűszerezve,  ezért  sok  különböző  játéklehetőséggel  készültünk  a
legapróbb résztvevőknek.”
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A  polgármester  asszony  hírportálunknak  elmondta,  pénteken  horgászversenyt
szerveztek  a  helyiek  számára,  akik  két  kategóriában  (15  év  alatti  és  fölötti)
jelentkezhettek  a  megmérettetésre.  A  községben  található  Petence  horgásztó
stégjein 34 versenyző igyekezett "botvégre kapni" a legnagyobb halat, végül heten
állhattak  dobogóra.  „Nagyon  hálásak  vagyunk  a  horgásztó  tulajdonosának,  Nagy
Jánosnak, hiszen azon túl,  hogy rendelkezésünkre bocsátotta a tavat,  bőségesen
meg is vendégelte a verseny résztvevőit. A horgászversenyen kiosztott díjakat pedig
további támogatóinknak köszönjük.”

Szombat délelőtt  ökumenikus istentiszteletet  tartottak a helyi  templomban, majd a
kultúrházban folytatódott az ünnepség, ahol díszpolgári címet adományoztak. A díjat
Mátyás Erzsébet adta át Sačko Gézának, a település szülöttének. „Különleges érzés,
nagyon  megtisztelő,  hogy megkaptam ezt  a  kitüntető  díjat,  amelyet  Szentmárián
ezelőtt  még senkinek sem ítéltek oda,  s  ez még értékesebbé teszi  számomra” –
mondta  a  megyei  képviselő,  aki  –  bár  jó  ideje  már  Királyhelmecen  él  –  mindig
fontosnak tartotta, hogy támogassa szülőfaluját.

A továbbiakban köszöntötték a település legidősebb női és férfi polgárát, a 92
éves Jákób Erzsébetet,  valamint a 91 éves Fekete Árpádot, akiket családjuk
kísért el  az ünnepségre.  A két szépkorúnak ajándékcsomagot és emléklapot
adtak át, de köszönőlevelet kapott Nagy János is. Délután jókora tömeg gyűlt
össze a helyi  futballpályán,  nem beszélve a motorosok népes csapatáról.  A
látványos felvonulás megszervezésével a helyi motoros klub – az East Riders –
vezetőjét,  Kreškoci  Nándit kérték  fel,  aki  remek  munkát  végzett:  a  szombat
délutáni programot félszáznál is több motor „muzsikája” indította.

A nap folyamán a résztvevőket egyebek mellett a királyhelmeci GHP zenekar, a
királyhelmeci  szabadidőközpont  énekesei  szórakoztatták,  de  a  legnagyobb
érdeklődés  a  Muzsika  tévéből  ismert  Kocsis  Janika  előadását  övezte.  Este
nyolctól a késő éjszakába nyúlt a táncos mulatság.
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