2021.08.18.
A kéki Rosszcsontokért Alapítvány a 1952519750 számú nyertes projekt keretében hagyományőrző
kemencés falunapot szervezett 2021.08.14. napra, melyről az illetékes LEADER HACS szervezet
kiértesítésre került. A rendezvény megvalósításában Kék Község Önkormányzata is aktívan részt vett,
mind a szervezésben, mind a lebonyolításban kivette a részét.
A programok már augusztus 13.-án megkezdődtek a kispályás labdarúgó bajnokság elődöntőjével,
ahonnan a továbbjutók az augusztus 14.-i labdarúgó bajnokságon mérkőzhettek meg. A falunap
programjai hivatalosan 7 órától kezdődtek zenés ébresztővel, amely a lakosságot a helyszínre
csábította. Délelőtt folyamán a szervezetek, közösségek főztek a Faluház udvarán, közben zajlott a
kispályás labdarúgó bajnokság. A gyerekek részére egész nap folyamán ugrálóvár és különböző
játszóeszközök álltak rendelkezésre. A rendezvényre látogatók megtekinthették a kézműves
foglalkozásokat, többek között a hímzést és kosárfonást térségi kézművesek segítségével. Egész napos
kirakodóvásár és büfé fogadta a vendégeket.
A rendezvény hivatalos megnyitója 11 órakor volt, amelyet követően egy hűsítő habparty kezdődött,
amelyet a nagy melegben a vendégek szívesen fogadtak. Ezután a helyi szervezetek, intézmények
műsorai követték egymást, közben a lakosságot megvendégeltük egy tál étellel. A késő délutáni óráktól
térségi és távolabbi fellépők műsorai következtek, zenével, tánccal, minden műfajból, így mindenki
találhatott kedvére valót. Az este sztárvendége Nagy Szilárd énekes volt.
A rendezvény kb. 21 óra körül ért véget. A lebonyolítását, technikai feltételeinek biztosítását,
népszerűsítését rendezvényszervező cég végezte, így zökkenőmentesen, magas színvonalon került
lebonyolításra a falunap. A rendezvény biztonságát a helyi polgárőrség biztosította az egész nap
folyamán. Nagy öröm a település vezetése számára, hogy nem csak a helyi közösségből, hanem a
szomszédos településekről, a térségből, és még távolabbról is nagy számban érkeztek vendégek. Külön
öröm, hogy a helyi szervezetek és az önkormányzat szoros együttműködésben kivette a részét a
szervezésből, megvalósításból, és így sikeresen, gondtalanul el tudott tölteni a közösség egy kellemes
napot a hosszú bezártságot követően.

2021.08.03.

2020.07.14.
A projekt megvalósítása folyamatban van. Bár a COVID helyzet miatt a rendezvény megtartása
bizonytalan, de a projekt másik részét képező eszközbeszerzés sikeresen lezajlott. Beszerzésre
kerültek a hangtechnikai eszközök (vezetékes mikrofon állvánnyal, és hordozható hangosítás
kezelőpulttal)
Az eszközöket az Önkormányzat- és Intézményellátó Kft. szállította az alapítvány részére.

2019.12.17
A kéki Rosszcsontokért Alapítvány támogatást nyert Hagyományőrző kemencés nap rendezvény
lebonyolítására a VP6-19.2.1.-66-5-17 kódszámú felhívás keretében.
A pályázatnak köszönhetően egy napos hagyományőrző rendezvény lebonyolítására kerül sor,
emellett értékes hangtechnikai eszközök beszerzése is történik, amelyek mobilak, nagy
teljesítményűek, és ki tudják szolgálni a kisebb települési rendezvényeket.
A projekt az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és Magyarország Kormánya
támogatásával valósul meg, a Nyírség és Rétköz Határán Vidékfejlesztési Egyesület
közreműködésével.
Az elnyert támogatás összege: 1.948.710 Ft

