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Húsvétváró Nagymegyeren
2022. ÁPRILIS 18. - 13:44 | RÉGIÓ

Megosztás 27

NAPI FRISS
09:16

Ahogyan számos csallóközi településen, úgy Nagymegyeren sem maradt el a
húsvéti készülődés. Kicsik és nagyok egyaránt jól szórakozhattak a városban.

Forma-1: Egészen 2035-ig
biztosított az Ausztrál Nagydíj
jövője
A melbourne-i verseny 1996 óta
része a száguldó cirkusznak.
08:59

A DAC szerződést bontott
szlovák labdarúgójával
A középpályás kontraktusa még
2023-ig kötötte volna a sárgakékekhez.
08:55

Fordulat az újságíró és szakértő
eltűnésének ügyében - egy
gyanúsított elmondta, hogyan
ölték meg és ásták el őket
Részletesen leírta, "hogyan
követték el a bűncselekményt.
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Cséfalvay Á. András felvételei - Továbbiakért kattints!

08:31

TRAGÉDIA: Hotel erkélyéről
vetette magát le a nő, nem
tudták megmenteni az életét

Április 14-én húsvétváró ünnepséget szerveztek a helyi művelődési központban.

A rendőrség vizsgálja az eset

Kézműves-foglalkozások széles választéka állt a gyermekek előtt. Jelen volt továbbá

körülményeit.

Tomi, a bohóc is, aki lufihajtogatással nyűgözte le az apróságokat. A lelkes segítőkkel

07:58

tojást festhettek, sőt, korbácsot is készíthettek a kicsik és a még kisebbek egyaránt.
Ezen kívül csodaszép, színes asztal- és ajtódíszek készültek.

Dani Alves újra távozik a
Barcelonától
Tavaly novemberben igazolt
vissza a katalánokhoz.

24 ÓRA HÍREI
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Nebudete veriť, čo sa z
vašej pokožky vyplaví, keď
to urobíte
nuubu.com

Otvoriť

Ads by FatChilli

Népi játékok, versek, dalok, cserkészbemutató – mind-mind helyet kapott a
programban.
ADVERTISING

Durva viharok jöhetnek
csütörtökön, a hét
legerősebb zivatarára kell
készülnünk

Figyelem! Újabb átverés
terjed a Facebookon

Tűz ütött ki egy
lakóházban az éjszaka,
négy ember meghalt!
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Délelőtt a városi óvodások, ebéd után pedig az alapiskolások látogattak el a
művelődési
házba
egy show,
kis mókázásra.
Wild
west
lukostreľba
Sprievodné atrakcie, stoparscowboyshow.eu
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Délután 16 órától pedig a nagyoké volt a főszerep, a városközpontban élvezhették a

24 

jobbnál jobb koncerteket. Elsőként a Nowember zenekar állt színpadra, majd a Bryan
Adams Tribute, végül pedig a Besh o drom szolgáltatta a remek hangulatot.
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Húsvétvasárnap tovább folytatódott a móka: a város tojáskeresést szervezett a kis
lurkóknak. Csokitojásokat rejtettek el a nagymegyeri erdőben, amit aztán a kicsiknek
kellett megkeresniük. Az ügyes megtalálók persze magukkal is vihették a megtalált
finomságokat.
(SzC)

Címkék: Nagymegyer, húsvét, gyerekek

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ



AMI BIZTOSAN ÉRDEKELNÉ

NAGYMEGYER

Szarházinak nevezte és
kiküldte a hivatalból a
nagymegyeri képviselőket
Holényi (videó)

NAGYMEGYER

„Gyere ki!” –
Felháborodott vállalkozók
vonultak a polgármester
háza elé Nagymegyeren!
(fotók+videó)

NAGYMEGYER

Unimo-bódékat gyújtottak
fel Nagymegyeren
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