
Június 14-én délután kilencedik alkalom-
mal népesült be az oroszlányi Szent 
Borbála tér a Gárdonyi Géza Városi
Könyvtár és az oroszlányi Ifjúsági és Tár-
sasjáték Klub által szervezett Napfény
Karneválnak köszönhetõen. A rendez-
vény témájában kapcsolódott a hatvan-
éves Oroszlány város ünnepségeihez, hi-
szen számos programelem volt hivatott
felidézni a város néhány olyan, a városla-
kók életében szép emlékeket hagyó épü-
letegyüttesét, mint a régi strand, a vidám-
park vagy az Ady mozi.

A csodálatos napsütésben számos
ügyességi fajátékot, „vizes” játékot ki-
próbálva gyûjthették a napfénytallérokat
a vállalkozó kedvû gyerekek. A büty-
köldében napfényvirág készült, a felállí-
tott sátorban régi rajzfilmekbõl láthattak
részleteket a gyerekek. A meghirdetett
rajzversenyen vidámparkot tervezhettek,
rajzolhattak a vállalkozó szellemûek, s a
legjobb munkákat ajándékcsomagokkal
jutalmazták a szervezõk a Greenenergie
Kft. jóvoltából. A legjobbak Orgován Vi-
vien, Szamosi Mercédesz és Krizsán Dó-
ra lettek.

A jól megérdemelt tallérokért cserébe
a szorgoskodók birtokba vehették a leg-
nagyobb csúszdás nyuszi és a legki-
sebb ugráló légvárakat, a fa körhintát.
A büfében csillapíthatták szomjukat a
nemcsapvíz.hu és éhségüket lángossal is
a Porcijó büfé felajánlásából. Ezen kívül
arcfestésre, tetoválásra és hajtogatott
lufifigurára is cserélhették megszerzett
napfénytallérjaikat a résztvevõk.

A téren felállított színpadon színes
mûsor szórakoztatott gyereket, szülõt,
nagyszülõt. A Bakfark Kvartett koncertje 
után meséket hallgathattak Koller-
Molnár Tímea és Bata Gabriella elõadá-
sában. Ezután a Hokkedli Bábszínház
bábelõadását, majd a PlatinA Táncstúdió
táncshow-ját láthatta a nagyérdemû a
színpadon. A Zabszalma zenekar kon-
certjével zárult a mûsorok sora. 

A napfényes napra a koronát a tûzol-
tók által létrehozott habparti tette fel,
méltó záróakkordjaként a mesés délután-
nak.

Köszönjük támogatóink – Flepp hang-
és fénytechnika, nemcsapvíz.hu, Aszó-
di és társa, Greenenergie Kft., Vértesi 
Erdõ Zrt., Oroszlány Önkormányzati
Tûzoltó-parancsnokság, Hostya Imre,
Porcijó Büfé Oroszlány Piac – önzetlen
segítségét! ■
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Hogy jól kezdõdjön a nyári szünet

✒✒    Takács


