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Folytatás az 1. oldalról
Délben Farkas Rozika szórakoztat-
ta nótáival, a jó étvággyal ebédelő 
közönséget.
Délután sem volt egyetlen percre 
sem üres a színpad.
A Nyitott Ház Alapítvány Easy 
Step Club együttesének képvise-
letében Nagy Ákos és Urbán 
Dávid táncmozdulatait iri-
gyelhettük meg, majd a 
Hatvankodók Néptánc Egye-
sület tisztelt meg bennünket 
fellépésével.
Michael Jackson is elisme-
réssel fogadta volna Smooth 
criminal című számának fel-
dolgozását, melyet azonban 
a kerekharaszti közönségnek 
volt szerencséje megnéz-
ni Endrei Kristóf, Bérczes 
Zsombor és Lipkovics Ben-
ce, vagyis az Elegáns Bűnö-
zők tolmácsolásában.
A Demény fivérek aszfalt-pró-
báló motoros bemutatója ide-
jére szinte kiürült a Hivatal udvara, 
és a lélegzetünk sem motorgumik 
füstjétől állt el leginkább, hanem 
gépektől, és még inkább az azokon 
végrehajtott mutatványoktól.
A műsorszámok között két tehet-
séges fiatal - Havancsák Eszter 
és Kiss János  - karaoke formá-
jában szórakoztatta és foglalkoz-
tatta az érdeklődőket.
Késő délután az ismert humorista 
páros a Defekt Duó szerzett vidám 
perceket nekünk, a számtalan ér-
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Folytatás az 1. oldalról
Őszinte szívből és hálásan köszö-
nöm Önöknek, hogy az idén is meg-
szervezték a Sissy emléknapot és fel-
elevenítik Erzsébet királyné életét, 
emlékét - írta Habsburg György.
A hagyomány ápolása, egyúttal 
múltunk ápolása, mely a jövőbe 
mutat. Az is nagyon fontos, hogy a 
hagyomány példát mutasson a mai 
fiatalok számára.  Ezt az elmúlt 
évben történt személyes látogatá-
somkor megtapasztalhattam, hogy 
így van, sőt, annyira így, hogy a 
fiatalok sokasága aktív résztvevője 
volt a rendezvénynek.
A hagyomány ugyanakkor erő-
sítsen bennünket, erősítsen hi-
tünkben, kitartásunkban. Abban 
az erőfeszítésben, melyet hazánk 
ma minden állampolgárától elvár. 
Gyermekeinktől, hogy tanuljanak, 
a szülőktől, hogy kellő szeretettel 
és odafigyeléssel neveljék, nevel-
jük gyermekinket a múltunk, ha-
gyományaink ápolására.
Őszinte sajnálatomra, ebben az év-
ben személyesen nem tudok részt 
venni, egy hivatalos küldöttséggel 
a kínai kormányzat meghívására 
Kínában tartózkodom.
Lelkemben azonban egy kicsit most 
is Önökkel vagyok és drukkolok, 
hogy a rendezvény szép időben, jól 

tékes tombolatárgy kisorsolását 
követően pedig a „Burning Steps” 
utcai breaktánc csapat kápráztatta 
el a közönséget tudásával.
A kellemes nyáresti bulizós hangu-
latot sztárvendégeink Varga Feri és 
Balássy Betty alapozták meg, ame-
lyet aztán az utcabál teljesített ki 

Alapi András közreműködésével.
Mindezek mellett számos kísérő 
program adott alkalmat a kikap-
csolódásra: arc- és hennafes-
tés, ingyenesen igénybe vehető 
ugrálóvár, a Mező Zoltánék által 
biztosított lovaglási lehetőség, a 
Szivárvány Szociális, Gyermek-
jóléti és Egészségügyi Intézmény 
munkatársai által elhozott népi 
gyermekjátékok, vagy Kalmár 
Istvánné egyéni életútelemzései.
A kiállítás anyagát Gódor László 

régi-pénz és -tárgy gyűjteménye és 
Takács Ágnes bőrműves munkái 
adták. Mindkét kiállító méltán ka-
pott dicsérő bejegyzéseket vendég-
könyveinkbe.
A számos program mellett mégis 
az egyik legnépszerűbb színfoltja 
a falunapnak a főző- és süti sütő 

verseny. Örömteli terhe az önkor-
mányzat dolgozóinak, hogy elhe-
lyezze a csapatokat a hivatal ud-
varán, hiszen lassan már szűkössé 
válik a hely, annyian szeretnék 
megmérettetni magukat. 
Ez évben 22 csapat nevezett főzni 
és 12–en hozták el süteményeiket 
a sütőversenyre.
Az előző évekhez hasonlóan ezúttal is 
Nagy Zoltán királyi főszakács vezette 
a zsűri csapatát, amelynek tagja volt 
Gyurkó Margit és Buzma Sándorné.

2010. évben a 3. helyezést meg-
osztva Juhász Henrik és Tóbi 
János főztje kapta, 2. helyezett 
Pál Ferencné és csapata lett, a 
pálmát, azaz a vándor fakanalat 
pedig Borbás Balázs és Urbán 
Kálmán vihette haza egy évre, a 
kerekharaszti halászléért.

A süteményt sütők közül 
3. díjat kapott Kozákné Kis 
Beatrix Erdei gyümölcsös 
bombája, 2. helyezést ért el 
Hídvégi Jánosné Háromszo-
ros élvezet szeletével. A zsűri 
Tóth Bertalanné Kelett buk-
táját tartotta legérdemesebb-
nek az 1. helyezésre. Külön-
díjat kapott id. Tóbi Jánosné 
tepertős pogácsája.
A díjazottak Józsa Zoltán ál-
tal készített kerámiákat ve-
hettek át a zsűri elnökétől.
Bízunk abban, hogy sike-
rült ismét feledhetetlen 
napot szereznünk minden 
résztvevőnek. 

Ezúton is szeretné Önkormány-
zatunk köszönetét kifejezni 
mindazon magánszemélyeknek, 
vállalkozóknak és intézmények-
nek, akik munkájukkal, vagy 
tombola tárgy felajánlásukkal 
hozzájárultak a nap sikeréhez, 
illetve a tombolasorsolásból be-
folyt összeg gyarapításához.
Külön köszönet illeti a kerekha-
raszti és hatvani Polgárőröket, akik 
24 órás szolgálati beosztásban biz-
tosították a rendet.

sikerüljön. A 
siker biztos, 
hisz Önök, 
a két tele-
pülés lakói 
ezért min-
dent meg-
tesznek. Ez 
meggyőző-
désem.
K í v á n o k 
e h h e z 
Ö n ö k n e k , 
a település 
lakóinak, a 
szervezők-
nek és részt-
v e v ő k n e k 
erőt, egészséget, sok sikert. Isten 
áldását kérem munkájukhoz”
Szeptember 4-én reggel igen őszi-
es időjárás fogadott bennünket, de 
reméltük - a tavalyi rendezvény si-
kerét ismerve -, hogy ez nem tartja 
vissza az érdeklődőket.
Délelőtt Kartalon ünnepi misével 
és műsorral kezdődött a program, 
majd Kerekharaszton a boldogi 
huszárok kíséretében hintóval ko-
csikázott végig László Petra, Kartal 
gyönyörű Erzsébet királynéja.
Délután az ünnepi ceremónia kere-
tében a két település polgármeste-
rei Tót-Ilkó Mihály és Szabó Ádám 

átadták egymásnak a nap emlékére 
készült ajándékokat, majd virággal 
köszönték meg László Petrának 
és Szabó Dórának – Kerekharaszt 
Sissy-jének -, hogy jelenlétükkel 
emelték rendezvény fényét.
A folytatásban az Elisabeth és a Ru-
dolf című musicalből hallhattunk 
részleteket Szabó Dóra, Németh 
Attila és Pirgel Dávid vendégmű-
vészek tolmácsolásában.
A szívbe markoló dallamok után a 
boldogi huszárok történelmi ismer-
tetővel egybekötött bemutatót tar-
tottak, amelyet a Csillagfény Óvoda 
ovisainak fellépése követett.
A Musical Club 60 színész palántáitól 

egy vidám részletet láthattunk a Lu-
das Matyi c. darabból, majd a tavaly 
már sikert aratott lőrinci Pitypang 
néptánccsoport lépett fel ismét.
A borongós idő ellenére remek 
hangulatot teremtett a Tőzsér And-
rea, Jelinek Zsu és Tótpál Szilvia 
alkotta Glória énekegyüttes. A nap 
záróeseménye a komolyzenei kon-
cert volt, melyet a helyi katolikus 
templomban hallgathattak meg az 
érdeklődők, és amelyen közremű-
ködött Fehérvári Tamás és Török 
Mátyás mélyhegedűn, valamint 
Molnár Viktor zongorán.
Élményekkel teli, sikeres Sissy nap 
volt. Jövőre várjuk a folytatást.


