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Hírlevél 

 

TÁMOP – 5.5.1.B-11/02-0027„ A fiatalok családi életre nevelését, a kismamák munkaerő-

piaci elhelyezkedését segítő, innovatív család barát szolgáltatások és közösségi programok 

megvalósítása a Bódva-völgye mentén” projekt keretében Gasztronómia és Sportfesztivál 

került megrendezésre, 2012. 08. 11-én, helyszín Balajt információs pont.  

 

A projektet Balajt község polgármestere Szabó Zoltán 

nyitotta meg, Dánielné Tóth Beáta a szervezet 

vezetője bemutatta az egyesület tevékenységét, majd a 

szakmai vezető Káló Norbert a projekt szakmai részét 

kifejtette.  

 

A rendezvényen közel 350 fő volt, részt vett a 

Széchenyi programiroda két fejlesztési tanácsadója, 

Vargáné Gyömbér Eleonóra és Horváth Anikó roma referens, akik az uniós támogatások 

eredményes lebonyolításában segítséget és tanácsokat látnak el.  

 

A rendezvény kerékpárversennyel kezdődött 

Edelény-Balajt útvonalon, a versenyre 14 fő 

jelentkezett. A 

legfiatalabb 4 

éves volt. A 

programban 

részt vevő 2 

munkatárs is 

benevezett.  
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Az első díjat Rózsa Renátó nyerte, amely egy mobiltelefon volt.  

 

Az egészséges életmód, egészséges táplálkozás keretében 

főzőverseny is lebonyolításra került, Váradi Jánosné 

balajti lakos babostészta vakaróval főzött ebédje nyerte az 

első díjat, amely az edelényi Bódva Étterem felajánlásával 

2 fő részére biztosít vacsorát az étteremben.  

 

Délután 1 órakor a 

rendezvényen részt 

vevő összes vendég elfogyaszthatta az ebédet is, amely 

gulyásleves volt.  

 

A gyerekekkel való 

foglalkozások a 

Közösségi Házban 

történtek, körömfestés, 

arcfestés, hajfonás, gyöngyfűzés, nyomdázás, kézműves 

foglalkozás, ezen kívül egész nap óriás csúszda volt 

számukra biztosítva.  

 

A Közösségi Házban a 

védőnők biztosították az egészség állapot felmérését, 

testzsírmérés, vérnyomásmérés, vércukorszint mérés, amelyen 

közel 100 fő részt vett. 

Novák László testnevelő 

tanár sport vetélkedőt 

bonyolított le: kötélhúzás, 

akadályversenyek, erőpróba verseny, melyeken értékes 

nyeremények kerültek kiosztásra, többek között 

gyümölcsök (alma, körte, narancs).  
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A családtervezési módszerek „jó gyakorlatok”, Nótár Ilona egészségügyi szakértő 

vezetésével történtek, aki csoport terápiát tartott az egészséges családi életről. Kalocsai 

Károly pedagógus az egészséges táplálkozás, -étrend, 

betegségek prevenciós folyamatáról tartott előadást. A gyes-en, 

gyed-en lévő kismamák, nők, családanyák a munkaerőpiacra 

való visszatérésük elősegítése érdekében tartott tájékoztatót. A 

Khamaro együttes gondoskodott a jó kedvről, táncházzal, 

színes-zenés műsorokkal, zenei előadásokkal. A Gasztronómia 

és Sportfesztivál résztvevőinek száma 132 fő volt, 

nyitórendezvényen 120 fő vett részt. A rendezvényt egy 

csodálatos tűzijáték zárta, mely a lakosság tetszését nagymértékben elnyerte. 

 
 

 

 


