Miasto i Gmina Mordy - powiat siedlecki

Doroczny festyn pełen atrakcji

W niedzielę, 26 lipca na placu przy MGOK-u, odbył się tradycyjny festyn „Słoneczne Lato w Mordach”, który
przyciągnął liczną publiczność nie tylko z miasta i gminy ale i powiatu. Wśród publiczności zasiedli również
parlamentarzyści: posłowie Stanisława Prządka i Krzysztof Tchórzewski, senator Waldemar Kraska,
wicemarszałek Zarządu Województwa mazowieckiego Ewa Orzełowska. Byli przedstawiciele starostwa
powiatowego, Zarządu Powiatowego Straży Pożarnych, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, radni
powiatowi Jolanta Franczuk i Marek Gorzała, radni Rady Miejskiej w Mordach, sołtysi.

Organizatorzy, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, M-GOK w Mordach, ZO w Mordach, Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach, Gimnazjum Nr 1 w Mordach, Stowarzyszenie „Naszym Dzieciom” oraz
Miejsko-Gminny Zarząd OSP w Mordach. szczególnie zadbali o zróżnicowany i atrakcyjny program. Najmłodsi mogli
korzystać z wielu różnorakich, kolorowych konstrukcji rozstawionych na placu zabaw. Szczególnym powodzeniem
cieszyła się „kąpiel” w basenie piłeczek. Starsze dzieci brały udział w licznych konkursach i zabawach.
Festyn rozpoczął koncert najstarszej w powiecie siedleckim orkiestry strażackiej przy OSP w Mordach. Następnie, po
powitaniu zaproszonych gości, rozpoczęły się występy grup i zespołów działających przy Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury. Szczególny aplauz publiczności wzbudziły pokazy taneczne Pań z sekcji zumby-fitnes. Zaprezentowała się
również młodzież gimnazjalna oraz dzieci ze szkół podstawowych. Przez ponad godzinę bawił publiczność iluzjonista
Jan Szymon Piłasiewicz.
Gwiazdą festynu był niewątpliwie Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz. Podczas
występu udało im się porwać do pięknego poloneza część publiczności z burmistrzem Janem Ługowski na czele.
Na zakończenie tak bogatego programu rozrywkowego wystąpił zespół discopolowy „Dżedi”. Przyciągnął on bardzo
liczną rzeszę fanek i fanów tego rodzaju muzyki, którzy świetnie się podczas koncertu bawili.
Po tak gorącym tanecznym wstępie rozpoczęła trwająca do późnych godzin nocnych dyskoteka „Pod Gwiazdami”,
którą prowadził nasz rodzimy DJValdi.
Podczas całego festynu można było odwiedzać stoiska artystyczno-rękodzielnicze oraz kramy z żywnością ekologiczną
i regionalną.
Tegoroczny festyn należy zaliczyć niewątpliwie do bardzo udanych. Jest to opinia wielu jego uczestników. Bo oprócz
wymarzonej letniej pogody, świetnego miejsca i licznych atrakcji widać było na każdym kroku profesjonalizm
organizatorów
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