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Kistolmács Község Önkor-
mányzata, mint sok más kis-
település az országban, pályázott
a Belügyminisztérium által ki-
írt szociális tûzifaprogramra.

Ennek segítségével 32 köb-
méter tûzifa vásárlására kapott
állami támogatást.

A településen 33-an adták
be igényüket, ebbõl 29 kérel-
mezõ pozitív elbírálásban ré-
szesült.

Szociális tûzifa Kistolmácsnak

Az igények elbírálásának
alapját a rászorultsági szem-
pontokat megfogalmazó idevá-
gó szociális helyi rendelet
adja.

A közmunka programban
résztvevõk segítségével, az
önkormányzat traktorával szál-
lították ki a fát.

Remélhetõleg ez a tûzifa
valamelyest segíti a rászorulók
szociális helyzetét.

32 köbméter vásárlására kapott az önkormányzat állami támo-
gatást.

Január 28-án (szombaton)
került megrendezésre a kisvá-
rosban a II. Letenyei Hagyo-
mányõrzõ Népi Disznóvágás,
amelyet a település önkor-
mányzata és civilek közösen
szerveztek meg.

fõszervezõ, a

elnöke lapunknak elmond-
ta, két disznót, egy 350 és egy
150 kilósat vásároltak meg Mu-
raszemenyérõl, melyeket a per-
zselés után szakemberek bon-
tottak fel a város fõterén, majd
a rendezvénysátorban külön-
féle ízes ételeket fõztek, sü-
töttek belõlük a helyi civil
szervezetek ügyes csapatai.

A to-
ros pörköltet, a

véres hurkát,
a

húsos káposztát és sült
húst, a

Gyuricz Má-
ria Letenyei Hor-
vát Nemzetiségi Önkormány-
zat

Mura Mentõcsoport
Derûs Évek

Nyugdíjas Klub
Letenyéért Közéleti Egyesü-

let
Dunántúli St. Flórián

Disznóvágás Letenyén
Hagyományõrzõ Olimpiai
Tûzoltó Egyesület Derû Ze-
neegyesülettel

Fi-
desz-KDNP

Letenyei Polgári Egy-
let

Ivan Gud-
lin

a
közösen sült

kolbászt, a Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat húsos káposz-
tát, hagymás toros húst, a

csapata csülökpör-
költet, a

lesütött húst és abált sza-
lonnát készített.

A program nemzetközivé is
vált, hiszen a közeli Júlián-
hegyen már régóta pincével és
szõlõvel rendelkezõ

édesanyjával a horvátor-
szági, goricani és prelogi íze-
ket prezentálta a finom hús-
pogácsával, a pjeskavicával –
mondta a Dél-Zala Murahíd-
nak Gyuricz Mária.

Az eseményre Tótszentmár-
tonból hívtak lakodalmas ze-
nészeket és fellépett a Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat
éneklõ csoportja is. A prog-

ramot hivatalosan kora dél-
után állam-
titkár, országgyûlési képviselõ
nyitotta meg, aki elmondta,
maga is falusi születésû lévén
örül annak, hogy egyre több
önkormányzat és civil szerve-
zet kelti újra életre a régi, már-
már elfeledett hagyományokat.
Majd letenyei

Cseresnyés Péter

Farkas Szilárd

polgármester köszönte meg a
kora reggelig tartó munkát a
civileknek és a segítõknek és
ajándékot nyújtott át a szer-
vezetek képviselõinek. Lete-
nyén a városi disznóvágás és a
dínomdánom késõ estig tar-
tott, az összes finomság az
utolsó falatig elfogyott.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Az eseményt hivatalosan Cseresnyés Péter államtitkár nyitotta
meg, mellette jobbról az elsõ Farkas Szilárd letenyei polgár-
mester.

A karácsony elõtti készü-
lõdés az év egyik legszebb
idõszaka. A fa díszítése mellett
a mézeskalács sütése is az
ünnepi pillanatok része. A

által szer-
vezett mézeskalács készítés jó
alkalom volt arra, hogy a tele-
pülésen élõk ráhangolódjanak
a kis Jézus születésére. Ka-
rácsony elõtt néhány nappal
ezért, a helyi IKSZT-ben gyûlt
össze minden sütni vágyó. A
nemzetiségi önkormányzat ál-
tal biztosított hozzávalókból
kisebb és kicsit nagyobb kezek
is tésztát gyúrtak, nyújtottak. A
legkisebbek számos sütemény
kinyomó forma közül választ-
hattak, milyen mintát szaggas-
sanak a mézes-fûszeres tésztá-

Semjénháza Horvát Nemzeti-
ségi Önkormányzat

Mézeskalács-sütés Semjénházán
ból. A fenyõfa, maci, rénszar-
vas, hópehely, harang és a ha-
gyományos mézeskalács ember
bizonyultak a legnépszerûbb-
nek. Rövid idõn belül pedig a
mézeskalács illata lengte be az
épület minden helyiségét.

A munka legfontosabb,
ügyes kezeket igénylõ része
még csak ezután kezdõdött,
hiszen az aranybarnára sült
kalácsok mind díszítésre vár-
tak. E munkafolyamat során a
résztvevõk kreativitása nem
ismert határokat. Szebbnél
szebb mézeskalács költemé-
nyek születtek, melyek egy
része nem kerülhetett a kará-
csonyfára, vagy az alá, hiszen
ott helyben elfogyasztották az
ügyes kis kezek tulajdonosai.

Kárpáti Edina

A nemzetiségi önkormányzat volt a szervezõ.
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