I

BARANYA

2013. JULIUS 5., PENTEK

MBHMMMMaiHWMMi

zdulni a hetvegen
a furdofesztivaltol egeszen a fuvoskoncertig
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|3alatongy6r6k6n jiilius 4-en kez^odott a jazzfesztival,
iSalatonfiireden pedig Julius
14-8. kozott lesz a muveszeti
'esztival. Balatonlellen a gasztj/onomia kapja a foszerepet jiij.ius 5 - 7 . kozott. Gyenesdias ad
jatthont szombaton es vasarnap
a Keszegfesztivalnak.
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Hetvehely A START mezogazdasagi munkaprogram
kereteben egy hutokamrat
epftettek a kozelmultban
a telepulesen. A kozfoglalkoztatasban megtermelt
kiilonbozo zoldsegeket itt
taroljak be, Igy az oszi es
teli honapokban is a helyben megtermelt termeket
hasznalhatjak fel a konyhan. (haz)
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Beremenden, Sellyen es Pecsett, a Pollack-strandon is lesz fesztival a
hetvegen. Penteken es szombaton rendezik meg Beremenden az immar hagyomanyos Beach Partyt, amelyen az orszag legismertebb
DJ-i iepnek kozonseg ele. Szinten penteken es szombaton lesz a selylyei termaifurdoben a furdofesztival, penteken este a Nihil Chips Live,
szombaton pedig Kadlot Karcsi es a 3+2 lesz a sztar.

'A Puchner Birtok Bikal, a Szigetszentmiklosi Sziget Szinhaz es a
Nemzeti Lovas Szinhaz mutatja be a magyar tortenelem egyik legenjJas alakjanak, Magyarorszag egyik legnepszeriibb kiralyanak,
'viatyasnak a tortenetet Matyas az igazsagos cimmel, vasarnap este
Js oratol. Az uj magyar csaladi rockmusicalt Pinter Tibor rendezte, zejiejet pedig Sziits Istvan frta.
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Szombaton rendezik meg immar hagyomanyosan a kakasfesztivalt, amelyen megvalasztjak a legszebb kakast, illetve
megrendezik a kakasos etelek
versenyet.

MoZSgO A NYARI szuniddben
is biztositanak programokat az altalanos iskolas diakoknak a telepules csaladi
napkozijeben, hogy a sziiloknek ne okozzon gondot
a gyerekek feliigyelete. A
szomszedos telepulesekrol, Almaskereszturrol,
Csertobol es Szulimanbol
is elfogadjak a gyerekek jelentkezeset. (haz)

Siklosnagyfalu SZAZHUSZ
RASZORULO csalad kapott
a telepulesen az ujonnan
megtermelt burgonyabol,
hagymabol, cukkinibol es
fozotokbol. Mint Kosztics
Jozsef polgarmester elmondta, a masodik korben
a burgonya es a hagyma
melle sargarepat es feherrepat is adnak majd az erre
raszorulo helyi csaladoknak. Ugyanakkor a kozosen
megtermelt termenyek egy
reszet ertekesitik, a bevetelbol pedig fejlesztik a foliasatrat, illetve palantakat
vasarolnak, igy a kovetkezo
termes alapja is biztositott
lesz. (haz)
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