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Ünnepség a muraszemenyei IKSZT-házban
ló odafigyelésre helyezte a fõ
hangsúlyt.
„Néha egy jó szóval, egy
mosollyal, egy érintéssel sokkal többet tudunk kifejezni,
mintha drága ajándékokkal
halmoznánk el egymást. Kell,
hogy legyen közöttünk egy
kapocs és ez nem más, mint a
szeretet” – hangzott el beszédében.
Majd a muraszemenyei
óvodások és iskolások adták
elõ csodálatos karácsonyi mû-

A gyerekek csodálatos mûsorral készültek.
A Karácsony a szeretet
ünnepe, a boldogság és a
meghittség napja.
„Ami számít az ünnepben,
azt a fa alatt nem leled,/Nem
tudja becsomagolni, bármily
ügyes két kezed/Ami számít
áruházban, s pénzért nem is
kapható,/Csupa olyan kedves
dolog, ami szívekig ható.”
(Aranyosi Ervin: „Ami számít”, részlet)
Mint minden évben, ismét
megrendezésre került a már

sorukat, melyet a közönség
meghatódva és nagy tapssal
díjazott.
Az ünnepség után a fellépõket csokoládéval megajándékoztuk és ezt követõen
minden résztvevõt süteménynyel, pogácsával és itallal
kínáltunk.
Sikerült a karácsony hangulatát megidézni, mosolyt varázsolni mindenki arcára az év
legszebb ünnepén.
-m-

Hóeltakarítás Letenyén

hagyománnyá vált karácsonyi
Muraszemenyén,
ünnepség
melyet 2016. december 21-én
szerdán tartottunk az IKSZTházban.
A már hagyományosan viszszatérõ karácsonyi ünnepségre
hívtuk a falu lakosságát. Az
érkezõ vendégeket feldíszített
épület és karácsonyfa várta.
A rendezvényt Stefanec
Mária polgármester köszöntõje nyitotta meg, melyben a
szeretetre, embertársainkra va-

A semjénházi gyerekek öröme
A gyerekek legnagyobb
örömére december 10-én megérkezett a Mikulás Semjénházára is. A település Horvát
Nemzetiségi Önkormányzatának jóvoltából 35 semjénházi
kisgyermeket
ajándékozott
meg a jó öreg nagyszakállú.
A helyi IKSZT-ben megrendezett eseményen a gyerekek
szüleikkel, nagyszüleikkel együtt
várták, hogy megérkezzen a
Télapó. A köszöntõ után a
Mikulás és krampuszai csengõ-

szóval jelezték érkezésüket. A
jó öreg Télapó csomagokat
adott át a gyerekeknek, akik
ezt a kedvességet verssel és
énekkel viszonozták.
A Mikulás távozása után
mindenkit ropogtatni valóval
és üdítõvel láttak vendégül, a
legkisebbek pedig a számukra
kialakított játékszõnyegen ismerkedtek egymással, a játékokkal és a Mikulástól kapott
ajándékcsomaggal.
Preksen-Ifka Ágnes

A letenyei közmunkások a Bajcsy utcai járdát takarítják.
Január 8-án, vasárnap reggelre Letenyére is megérkezett
a 2017-es esztendõ elsõ, tartósabb havazása.
Kicsit körbejártunk a városban és megörökítettük az újév
elsõ havát és egy újdonsággal
is találkoztunk. Ahogy hajnalban leesett a pár centi-

méternyi hó, a letenyei közmunkások már reggel óta tisztították,
síkosságmentesítették azon városi területeket,
amik számukra ki lettek jelölve. És mindezt vasárnap
tették a város lakóiért a letenyei közfoglalkozattottak.
M.I.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
Harmincöt kisgyermeket ajándékozott meg a Mikulás.

