RENDEZVÉNYNAPTÁR 2010
JANUÁR

Település

Rendező szervezet

Rendezvény címe

Rendezvény helyszíne

Szentliszló

Szentliszló Község
Tűzoltó és Sport
Egyesület

Előadássorozat, az
egészséges életmód
kialakítása az
egészség megőrzés, a
betegség megelőzés
praktikái.

Szentliszló Zrínyi u.3.

Szentliszló

Szentliszló Község
Kulturális Életének
Fejlesztése
Alapítvány

Bábok-babák
készítése

Szentliszló Zrínyi u.3.

Kapcsolattartó

Rendezvény jellege

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

15.

A mozgás jelentősége-, és szerepe az egészségünk megőrzésében. A táplálkozás
Bapka Mihályné -Kiss Sándor
fontossága a megelőzésben. Előadások- a fenti témákban, receptek, ételkóstolók,
30/217-6613 sasa-15@freemail.hu
étel bemutatók szervezése, közösségi életérzés javítása az életminőség javítása.

Kucséber Zoltánné 30/689-7761
zoltanne_k@freemail.hu

16.
17.
18.
19.
20.
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Fakanál bábok, ujjbábok, babák, jelmezek készítése a gyerekek részére,
mesejátékok előadásához. A közelgő farsang idején a jelmezeket a gyerekek saját
készítésű jelmezeivel együtt farsangi felvonuláson mutatjuk be.

Egyéb

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2010
21.
22.

Muraszemenye

Általános Iskola
Muraszemenye

Ablak a világra

23.

Bánokszentgyör
gy

Bánokszentgyörgy
Önkormányzat

DisznóvágásHagyományőrző Nap

25.

Szentliszló

Szentliszló Község
Önkormányzat

25.

Borsfa

Borsfa Zrínyi út 3/A

Joze Hradil szlovén műfordító 2009-ben több száz könyvet adományozott az iskolai
Muraszemenye Községi
Huszár Hajnalka 93/579-004
és a csörnyeföldi könyvtárnak. A Magyar Kultúra Napja alkalmából íródott olvasó
és Iskolai Könyvtár
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
találkozót szervezünk, amelyen a MTA és a Ljubljana TV is részt vesz.
Idősek Klubja
Bánokszentgyörgy

Horváth Ferencné 93/346-008

Hagyományos disznóperzselés, ételek készítése.

Kézműves
foglalkozásokJátszóház

Szentliszló Zrínyi u.3.

Bapka Mihályné 30/217-6613
szentliszlo@freemail.hu

2003. év óta folyamatosan működik a Játszóházunk, különböző kézműves
technikák elsajátítására. Szövőkeretes szövés tanulása, gyakorlása a szövés, fonás
alapjainak megtanulása és a novemberi kiállítás megszervezése a 2010. évi
program.

Fekete István Napok

Borsfa Ált. Isk.

Holczerné Megyes Gabriella
93/548-013

Kiállítás, vetélkedő, népműsor, kirándulás.

24.

26.
27.
28.
29.

30.

30.

Jan.30;
febr.27;
Minden hónap utolsó szombatján, a falu gyermekei számára, különböző kézműves márc. 27;
Pusztaszentlászl Együtt Szentlászlóért
Pusztaszentlászló
Dr. Jandó Zoltán 20/913-9491
Kézműves játszóház
tevékenységek, népszokások, néphagyományok, népi mesterségek
ápr.24;
ó
Közhasznú Egyesület
Kultúrház
pusztaszentlaszloert@hotmail.com
megismertetésének, megőrzésének céljával kézműves játszóházat tartunk.
szept. 25;
okt.30;
nov.27.
A Tótszerdahelyen élő, idős korú emberek számára megrendezett program során
Tótszerdahely Közs.
Idősek Napja
Tislér István; Havasi Viktória
helyi általános iskolások fellépésére, horvát hagyományőrző egyesületek
Tótszerdahely
Tótszerdahelyi kultúrház
Önkormányzat
Tótszerdahelyen
93/583-035 tszhonk@freemail.hu
előadásaira kerül sor, majd azt követően vacsorával egybekötött zenés esttel
folytatódik a rendezvény.

31.
FEBRUÁR

Település

Rendező szervezet

Rendezvény címe

Rendezvény helyszíne

Kapcsolattartó

1.
2.
3.
4.
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Rendezvény jellege

Egyéb
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5.
6.

Lovászi

Kerka-völgye Baráti
Kör Egyesület

KVBK tekederbi

Lovászi, Olajbányász
Művelődési Ház

Jánosi Zsuzsanna 0670/615-9074
kerkavolgye@freemail.hu

A Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület tagjainka tekedélutánja. Baráti együttlét.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Letenye

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Pusztaszentlászl Együtt Szentlászlóért
ó
Közhasznú Egyesület

Egészségünkért!

Letenye, változó
helyszíneken

Febr.12,26;
márc.12,26;
ápr. 9,23;
Az egymásra épülő programok az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják,
máj. 14,28;
ráirányítva a lakosság figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára előadások,
Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846jún.11,25;
bemutatók tartásával. Cél a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a káros
7757
júl.16,30;
szenvedélyektől való megszabadulás elősegítése, fogyókúrás programsorozat
lanczokzsuzsanna@gmail.com
aug.13,27,
indítása, családi életre felkészítés a hátrányos helyzetű fiatalok körében, elsősegély
szept. 10,24,
nyújtási, baleset megelőzési programok szervezése
okt.15,29,
nov. 12,26;
dec.3,10.

Farsangi Mulatság

Pusztaszentlászló
Kultúrház

Dr. Jandó Zoltán 20/913-9491
pusztaszentlaszloert@hotmail.com

A falu apraja-nagyja jelmezes mulatozást tart a Kultúrházban, ahol a résztvevők,
vidám jeleneteket adnak elő a nézőközönségnek. A vendégsereg és a fellépők
részére fánksütést tartunk.

13.

Tótszerdahely

Tótszerdahely Közs.
Önkormányzata

Borverseny

Fedák Kúria
Tótszerdahely

Tislér István; Havasi Viktória
93/583-035 tszhonk@freemail.hu

A borverseny során helyi és környékbeli szőlősgazdák mutatják be szakmai zsűri
előtt, a saját maguk által előállított boraikat.

13.

Szécsisziget

Szécsisziget
Önkormányzat

Farsangi jelmezbál

Andrássy-Szapáry
Kastély

Dávid István 30/979-0342
szecsionk@freemail.hu

A falu lakosai mind jelmezbe bújnak, tábortűz mellett, zenés mulatsággal kedvükre
bolondozhatnak, szórakozhatnak.
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13.

14.

Csörnyeföld

Csörnyeföld

Kerka-és Muramenti
Hegyközség

Szakmai
tanulmányutak a
hegyközségi tagok
részére

Kerka-és Muramenti
Hegyközség

Szakmai
tanulmányutak a
hegyközségi tagok
részére

Egri borvidék

A szakmai tanulmányutakon a részt vevő tagok megismerkednek más borvidékek
fajtaösszetételével, technológiai módszerekkel. Új ismereteket szereznek a
termesztés, feldolgozás és értékesítés valamint a marketing területéről. Kicserélik
Ternáczné Borovics Eszter 30/542tapasztalataikat a helyi gazdákkal, ezáltal a közösségi kapcsolatok is erősödnek. A
1715 hegykozseg@t-email.hu
program költségeit hegyközségi támogatásból, pályázati forrásokból és a
résztvevők hozzájárulásából fedezzük. A tanulmányutakon 17, illetve 45 fős
csoportok vesznek részt, összetételük a hegyközségi tagságból tevődik össze.

Kerkateskándi faluház

Zsálek Ferenc 92/376-091
kerkateskand@freemail.hu

Február elején van megrendezve. Délután elégetjük és körbetáncoljuk a
szalmabábut, az önkormányzat udvarán. Aztán a gyerekek jelmezes bálja kezdődik.
Üdítőnek apró süteménnyel kínáljuk a gyerekeket. Este nyolckor kezdődik a
felnőttek farsangja. A farsangi bálba jelmez kötelező. Hajnalig tartó mulatság veszi
kezdetét.

Húshagyó keddi
farsangi mulatság

Dobri Kultúrház

Végh Hajnalka 30/482-6793
dobri.mk@gmail.com

Falusiak beöltöznek jelmezeikbe és összegyűlünk a Kultúrház udvarán, ahol
közösen elégetjük a telet együtt töltünk egy kellemes estét, zenével, tánccal,
farsangi süteményekkel. Nem csak jelmezeseket és nem csak falusiakat várunk a
rendezvényre. Szívesen látunk mindenkit.

Páka Értékeiért
Egyesület

Könyvbemutató

Páka, Kossuth út 23.
Park Étterem

Művelődési Ház
Gutorfölde

Sütemény sütő
verseny

Művelődési Ház

Kerkateskánd

Kerkateskánd Közs.
Önkormányzat

Farsang

Dobri

Dobri Jövőjéért
Egyesület,
Önkormányzat Dobri

19.

Páka

20.

Gutorfölde

14.

Egri borvidék

A szakmai tanulmányutakon a részt vevő tagok megismerkednek más borvidékek
fajtaösszetételével, technológiai módszerekkel. Új ismereteket szereznek a
termesztés, feldolgozás és értékesítés valamint a marketing területéről. Kicserélik
Ternáczné Borovics Eszter 30/542tapasztalataikat a helyi gazdákkal, ezáltal a közösségi kapcsolatok is erősödnek. A
1715 hegykozseg@t-email.hu
program költségeit hegyközségi támogatásból, pályázati forrásokból és a
résztvevők hozzájárulásából fedezzük. A tanulmányutakon 17, illetve 45 fős
csoportok vesznek részt, összetételük a hegyközségi tagságból tevődik össze.

15.
16.
17.
18.
Bécs József 92/579-012
becs@kelekabel.hu

Az egyesület által kiadott könyvek bemutatása a Lenti Kistérség és a Szlovén
Muravidék érintett településeiről meghívott vendégeknek.
Hagyományos rendezvényünkön 5 kategóriában indulhatnak a sütő szerető lányok,
Horváthné Salamon Ágnes 92/575asszonyok. A süteményeket szakértő zsűri bírálja, majd kategóriánként a
004 gutorfolde@gutor-inform.hu
legjobbakat értékes nyereménnyel díjazza.
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20.

Nova

Nova Község
Önkormányzata

„Novai hegyi borok
kóstolója”

Nova, Gönczi Ferenc
Művelődési Otthon

20.

Tormafölde

Hóvirág Egyesület

Farsangi ünnepség

Tormafölde Kultúrház

20.

Borsfa

Borsfa Önkormányzat

Borverseny

Ifjúsági Ház Borsfa

Lendvai Jenőné polgármester
92/577-026; 30/997-1658
novaph@freemail.hu
Horváth Anita 30/405-8161
tormafolde@gmail.com
Réffy József 93/548-044
info@borsfa.hu

Nova Község környékén található hegyeken a kistermelők által előállított borok
kóstolója, értékelése, zsűrizése és díjazása általában valamelyik téli, februári
hétvégén szakértő zsűri által. Az értékelést követően egy közös vacsorával, majd
nótázással, tánccal folytatódik az est.
A civil szervezet és az önkormányzat a helyiek részére maszkázással egybekötött
együttlétet szervez.
Helyi szőlősgazdák előző évi termésének értékelése.

21.
22.
23.
24.

25.

25.

26.

Szentliszló

Turisztikai
Válicka-völgy
termékfejlesztés
Turisztikai Közhasznú
marketingje az AlsóEgyesület
Válicka völgyben

Alsó -válicka völgy
települései

Bapka Mihályné 70/226-5894
alsovalicka@freemail.hu

Az Alsó- Válicka völgy településeinek turisztikai termékek megismertetéséhez,
egységes marketing eszközök kialakítása, népszerűsítése, megjelenítése a
térségben. Konferenciák, találkozók, kiállítások szervezése.

Szentliszló

Falun nyújtott
turisztikai
Válicka-völgy
szolgáltatások
Turisztikai Közhasznú
végzéséhez
Egyesület
szükséges ismeretek
bemutatása
képzéssel.

Alsó -válicka völgy
települései

Bapka Mihályné 70/226-5894
alsovalicka@freemail.hu

A falvakban élő lakosság életminőségének javítását célzó képzés, amely kiegészítő
jövedelmet biztosíthat a résztvevőknek. A turisztikai szolgáltatások jogszabályi,
adózási, Tb. Ismeretinek, követelményeinek a közvetítése a képzés során.
Helyszínek megtekintése a gyakorlott turisztikai szolgáltatók köréből.

Letenye

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Egészségünkért!

Letenye, változó
helyszíneken

Febr.12,26;
márc.12,26;
ápr. 9,23;
Az egymásra épülő programok az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják,
máj. 14,28;
ráirányítva a lakosság figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára előadások,
Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846jún.11,25;
bemutatók tartásával. Cél a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a káros
7757
júl.16,30;
szenvedélyektől való megszabadulás elősegítése, fogyókúrás programsorozat
lanczokzsuzsanna@gmail.com
aug.13,27,
indítása, családi életre felkészítés a hátrányos helyzetű fiatalok körében, elsősegély
szept. 10,24,
nyújtási, baleset megelőzési programok szervezése
okt.15,29,
nov. 12,26;
dec.3,10.
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27.

Pusztaszentlászl Együtt Szentlászlóért
Kézműves játszóház
ó
Közhasznú Egyesület

Pusztaszentlászló
Kultúrház

Jan.30;
febr.27;
Minden hónap utolsó szombatján, a falu gyermekei számára, különböző kézműves márc. 27;
Dr. Jandó Zoltán 20/913-9491
tevékenységek, népszokások, néphagyományok, népi mesterségek
ápr.24;
pusztaszentlaszloert@hotmail.com
megismertetésének, megőrzésének céljával kézműves játszóházat tartunk.
szept. 25;
okt.30;
nov.27.

28.
MÁRCIUS

Település

Rendező szervezet

Rendezvény címe

Rendezvény helyszíne

Kapcsolattartó

Rendezvény jellege

3.

Bánokszentgyör
gy

Általános Iskola

Arany Napok

4.

Bánokszentgyör
gy

Általános Iskola

Arany Napok

6.

Nova

Nova Község
Önkormányzata

„Nőnapi mulatságok
Nován.”

Nova, Gönczi Ferenc
Művelődési Otthon

Sőre László alpolgármester
92/577-026 novaph@freemail.hu

A község hölgy tagjainak megünneplése kapcsán az urak készülnek kulturális,
szórakoztató műsorral, minden páros esztendőben. Az önkormányzat anyagi
támogatást nyújt e rendezvényhez, valamint a helyszínt biztosítja.

6.

Lovászi

Kerka-völgye Baráti
Kör Egyesület

Faluszínház
bemutatója

Lovászi, Olajbányász
Művelődési Ház

Jánosi Zsuzsanna 70/615-9074
kerkavolgye@freemail.hu

A Lovászi Faluszínház társulatának új bemutatója.

7.

Murarátka

Murarátka Község
Önkormányzata

Nőnap

Kulturház Murarátka

Pál Józsefné 30/522-2850
muraratka10@gmail.com

A településen élő hölgyek ünneplése, a rendezvénynek nagy jelentősége van egy
ilyen kis településen, sok embert kimozdít otthonából, és nagy sikere van az itt élők
körében. Kulturális műsor és vendéglátás.

8.

Kistolmács

Községi
Önkormányzat
Kistolmács

Nemzetközi Nőnap

Kistolmács, Fő u. 51.Művelődési Ház

Tóth Károly polgármester, Tóth
Istvánné falugondnok 93/543-190
info@kistolmacs.hu

A településen élő hölgy, asszony, leány lakosság számára egy kis műsorral és
ajándékkal kedveskedünk.

Szécsisziget

Szécsisziget
Önkormányzat

Nőnap

Andrássy-Szapáry
Kastély

Dávid István 30/979-0342
szecsionk@freemail.hu

A falu hölgyei számára minden évben megrendezésre kerül március 8-án nőnapi
rendezvényünk. A férfiak virágokkal, versekkel, apróbb ajándékokkal, néhány
kedves szóval köszöntik őket, hisz nők nélkül élni nem lehet. Gondoskodóak,
szeretnek, aggódnak, féltenek ezért megérdemlik a törődést.

Egyéb

1.
2.
Arany János Tagiskola,
Bánokszentgyörgy,
Kossuth u. 8.
Arany János Tagiskola,
Bánokszentgyörgy,
Kossuth u. 8.

Jámborné Balázs Éva 93/346-009
banokisuli@gmail.com
Jámborné Balázs Éva 93/346-009
banokisuli@gmail.com

Az Arany János Tagiskola névadója tiszteletére rendezett gyerekrendezvény.
Szavalóverseny, rajzpályázat (Arany J. művének illusztrálása), vetélkedő, kiállítás
(Arany J. élete, munkássága) és a rajzpályázatra készült művek.
Az Arany János Tagiskola névadója tiszteletére rendezett gyerekrendezvény.
Szavalóverseny, rajzpályázat (Arany j. művének illusztrálása), vetélkedő, kiállítás
(Arany J. élete, munkássága) és a rajzpályázatra készült művek.

5.

8.

9.
10.
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11.
Febr.12,26;
márc.12,26;
ápr. 9,23;
Az egymásra épülő programok az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják,
máj. 14,28;
ráirányítva a lakosság figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára előadások,
Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846jún.11,25;
bemutatók tartásával. Cél a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a káros
7757
júl.16,30;
szenvedélyektől való megszabadulás elősegítése, fogyókúrás programsorozat
lanczokzsuzsanna@gmail.com
aug.13,27,
indítása, családi életre felkészítés a hátrányos helyzetű fiatalok körében, elsősegély
szept. 10,24,
nyújtási, baleset megelőzési programok szervezése
okt.15,29,
nov. 12,26;
dec.3,10.

Letenye

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Egészségünkért!

Letenye, változó
helyszíneken

14.

Kiscsehi

Kiscsehi Község
Önkormányzata

Öregek napja

Kiscsehi kultúrház

Süle Béla 93/565-001

Minden évben az idősek tiszteletére megtartott szórakoztató rendezvény, melynek
keretében megünneplik a falu idős korosztályát, étellel-itallal megvendégelik őket,
ajándékműsorral kedveskednek nekik.

15.

Szentliszló

Alsó- Válicka völgy
települései

Bapka Mihályné 70/226-5894
alsovalicka@freemail.hu

A gyalog és kerékpár turizmus,mint turisztikai termék elemeinek kidolgozása:
terepbejárás, felmérés, adatgyűjtés, hálózatépítés és a honlapon való megjelenés,
amely hozzájárul a turisztikai szolgáltatás fejlesztéséhez. A fejlesztés kulturális
rendezvényekhez való csatlakoztatása, és a termék bemutatása.

12.

13.

Válicka-völgy
Turisztikai
Turisztikai Közhasznú fejlesztések az AlsóEgyesület
Válicka völgyben

15.

Szentliszló

„Szentliszló Község
Kulturális Életének
Fejlesztése”
Alapítvány

15.

Kerkaszentkirály

Kerkaszentkirály
Község
Önkormányzata

15.

Pusztaszentlászl Együtt Szentlászlóért
ó
Közhasznú Egyesület

Húsvéti locsolás- A
falu búcsúja

Szentliszló, 8893 A falu
búcsúja

Kucséber Zoltánné 30/689-7761
zoltanne_k@freemail.hu

Húsvét hétfőn a legények végig járják a falu utcáit és házait, felkeresve a lányos
házakat, locsoló verseket mondanak, meglocsolják a lányokat, amiért hímes tojást
kapnak cserébe. A keresztszülők ilyenkor szoktak komatálat adományozni
egymásnak. A lányok pedig bucsui keresztanyát választanak. A búcsú az egész falu
ünnepe, Szent Szaniszló községünk és templomunk védőszentjének, vértanúságára
emlékezünk a templomban és egész napos ünnepünkben.

Nemzeti ünnepek

Természet- ház

Pál Zoltán polgármester 30/9938330 kerkaszentkiraly@t-online.hu

Kulturális műsor-megemlékezések a Muraszemenyei Ált. Iskola tanulóinak
előadásában.

Március 15.
Ünnepély

Pusztaszentlászló
Kultúrház

15.

Kistolmács

Bázakerettye
Önkormányzat

Nemzeti Ünnepünk
Március 15.

16.

Muraszemenye

Általános Iskola
Muraszemenye

KI MIT TUD?

Dr. Jandó Zoltán 20/913-9491
Ünnepély, ahol a Pilvax Kávéházzá alakított Kultúrházban a falu fiataljai, gyermekei
pusztaszentlaszloert@hotmail.com
elevenítik fel az 1848-as eseményeket.
Hagyományőrző rendezvényen, korhű ruhákban, igazi lovakkal (huszárok) egy csata
jelenet eljátszására kerülne sor, Kistolmácson. A rendezvényre meghívnánk a
kistérség összes faluját és annak lakosságát.
Gyerekeknek szeretnénk lehetőséget adni, hogy minden olyan tudásukat
Huszár Hajnalka 93/579-004
bemutathatnak amivel szabadidejükben foglalkoznak. Pl. tánc, karaoke, paródia,
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
szavalat, éneklés, színdarab, jelenetek, stb.

Kistolmács- Kistolmácsi Iványi László polgármester 30/206rét
6828
Általános Iskola
Muraszemenye
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17.

Szentliszló

Szentliszló Község
Önkormányzata

Borverseny
Szentliszlón

Szentliszló Kultúrház
8893 Zrínyi u. 3.

Bapka Mihályné 30/217-6613
szentliszlo@freemail.hu

20.

Gutorfölde

Művelődési Ház
Gutorfölde

Borverseny

Művelődési Ház

Horváthné Salamon Ágnes 92/575004 gutorfolde@gutor-inform.hu

20.

Zebecke

Zebecke Petőfi út 12.
Műv. Ház.

Varga Imre 92/378-029
zebecke@freemail.hu

21.

Borsfa

Ált. Isk. Borsfa

Holczerné Megyes Gabriella
93/548-013

18.

A Szentliszló-i Szőlőtermelők és Borszeretők Köre részére 2003. óta minden évben
megszervezzük a versenyt. A programon a Börzönce- hegyi, a pusztamagyaródi és
szőlőhegyen termelők, Szentliszlóról elszármazottak vesznek részt, neveznek be a
versenyre. A minősítést minden évben Dr. Pálfi Dénes kertészmérnök által vezetett
zsűri bírálja el. Az arany, ezüst, bronz oklevelet kapó termelők díjazásban, a
résztvevők szíves vendéglátásban részesülnek, és baráti beszélgetésre adunk
alkalmat. 2009-ben szőlőmustrát szerveztünk 32 termelővel-érdeklődővel,

19.

Külföldi
Zebecke Közs. Önk. Ingatlantulajdonosok
Találkozója
Zrínyi M.u. 3/A

Öko-suli

A délután kezdődő programunkra a szőlősgazdák jeligével ellátott borait szakértő
zsűri bírálja, majd pontozza és minősíti. A gazdák oklevéllel, valamint különböző
ajándékokkal gazdagodva térnek haza.
A találkozóra a településen ingatlannal rendelkező külföldi tulajdonosokat hívjuk,
ahol tolmács segítségével megbeszéljük az aktuális problémákat, -kéréseket,javaslatokat.
A világnapokhoz kapcsolódó rendezvények események, sorozatok.

22.
23.
24.
25.

26.

Letenye

27.

Szentmargitfalva

27.

Szentliszló

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Önkormányzat
Szentliszló Község
Tűzoltó és Sport
Egyesülete

Febr.12,26;
márc.12,26;
ápr. 9,23;
Az egymásra épülő programok az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják,
máj. 14,28;
ráirányítva a lakosság figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára előadások,
Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846jún.11,25;
bemutatók tartásával. Cél a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a káros
7757
júl.16,30;
szenvedélyektől való megszabadulás elősegítése, fogyókúrás programsorozat
lanczokzsuzsanna@gmail.com
aug.13,27,
indítása, családi életre felkészítés a hátrányos helyzetű fiatalok körében, elsősegély
szept. 10,24,
nyújtási, baleset megelőzési programok szervezése
okt.15,29,
nov. 12,26;
dec.3,10.

Egészségünkért!

Letenye, változó
helyszíneken

Baráti találkozó

Szentmargitfalva

Molnár Jánosné 93/579-027,
30/415-2384

OFF-ROAD baráti találkozó (verseny), főzés, zene.

Ping- pong verseny

Szentliszló Zrínyi u.3.

Kiss Sándor 30/ 574-3415
sasa-15@freemail.hu

A fiatalok részére szervezett verseny, a téli gyakorlás után elért eredmények
értékelése, jutalmazása. A cél az egészséges életmód, a rendszeres mozgás
kialakítása, az állóképesség javítása.

Oldal 8
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27.

Pusztaszentlászl Együtt Szentlászlóért
Kézműves játszóház
ó
Közhasznú Egyesület

Pusztaszentlászló
Kultúrház

Dr. Jandó Zoltán 20/913-9491
pusztaszentlaszloert@hotmail.com

Minden hónap utolsó szombatján, a falu gyermekei számára, különböző kézműves
tevékenységek, népszokások, néphagyományok, népi mesterségek
megismertetésének, megőrzésének céljával kézműves játszóházat tartunk.

27.

Pusztaszentlászl Együtt Szentlászlóért
ó
Közhasznú Egyesület

Pusztaszentlászló
Horgásztanya v.
Gyülekezeti ház

Dr. Jandó Zoltán 20/913-9491
pusztaszentlaszloert@hotmail.com

A környék borainak megmérettetése magas nívójú szakmai zsűri
közreműködésével.

Andrássy-Szapáry
Kastély

Nagy István 70/466-4388
egyesuletszapary@freemail.hu

A Húsvét a tavasz eljövetelének is az ünnepe. E nap alkalmából rendezzük meg
Húsvétváró Játszóházunkat, mely elsősorban a gyermekeknek szól. Rengeteg
játékkal, kézműves foglalkozásokkal, többek között arcfestéssel, szövéssel,
papírvirág készítéssel foglalkoznak a gyerekek.

Borverseny

Szécsiszegi Szapáry
Hagyományőrző
Húsvétváró Játszóház
Kulturális és
Turisztikai Egyesület

Jan.30;
febr.27;
márc. 27;
ápr.24;
szept. 25;
okt.30;
nov.27.

27.

Szécsisziget

27.

Zebecke

Zebecke Közs. Önk.

Nyugdíjasok
találkozója

Zebecke Petőfi 12. Műv.
Ház.

Varga Imre 92/378-029
zebecke@freemail.hu

A találkozóra a településen élő nyugdíjasokat hívjuk meg, ahol műsorral és
ajándékkal köszöntjük őket.

28.

Letenye

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Társadalmi munka

Letenye, változó
helyszíneken

Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/8467757
lanczokzsuzsanna@gmail.com

AZ egyesület védnöksége alatt álló terület rendszeres rendbetétele, kaszálás,
fűnyírás, tereprendezés, takarítás.

Márc.28,
máj. 30; aug.
31.

Település

Rendező szervezet

Rendezvény címe

Rendezvény helyszíne

Kapcsolattartó

Rendezvény jellege

Egyéb

Tormafölde

Hóvirág Egyesület

Idősek napja

Tormafölde Kultúrház

Horváth Anita 30/405-8161
tormafolde@gmail.com

A civil szervezet és az önkormányzat a helyi idősek részére kulturális programokkal
egybekötött idősek találkozóját szervez.

29.
30.
31.
ÁPRILIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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8.

Letenye

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Egészségünkért!

Letenye, változó
helyszíneken

Febr.12,26;
márc.12,26;
ápr. 9,23;
Az egymásra épülő programok az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják,
máj. 14,28;
ráirányítva a lakosság figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára előadások,
Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846jún.11,25;
bemutatók tartásával. Cél a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a káros
7757
júl.16,30;
szenvedélyektől való megszabadulás elősegítése, fogyókúrás programsorozat
lanczokzsuzsanna@gmail.com
aug.13,27,
indítása, családi életre felkészítés a hátrányos helyzetű fiatalok körében, elsősegély
szept. 10,24,
nyújtási, baleset megelőzési programok szervezése
okt.15,29,
nov. 12,26;
dec.3,10.

11.

Muraszemenye

Általános Iskola
Muraszemenye

Húsvéti Barkácsolás

Általános Iskola
Muraszemenye

Huszár Hajnalka 93/579-004
Húsvét ünnepéhez kötődő játszóház. Tojásfestés különböző technikákkal, tavaszi
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu ajtódíszek készítése, képeslap készítés, állatfigurák természetes anyagokból.

12.

Muraszemenye

Általános Iskola és
Óvoda

Egészségnap

Általános Iskola
Muraszemenye

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu

Védőnő, orvos, rendőrök segítségével szeretnénk bemutatni az egészséges
életmódot, táplálkozást. Tájékoztató előadásokat tartunk a serdülőkor
sajátosságairól, drogproblémákról, allergiáról, stb.

Borsfa

Zrínyi M.u. 3/A

Öko-suli

Ált. Isk. Borsfa

Holczerné Megyes Gabriella
93/548-013

A világnapokhoz kapcsolódó rendezvények események, sorozatok.

9.

10.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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23.

23.
24.

24.

Letenye

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Egészségünkért!

Bánokszentgyör
Arany János Tagiskola Szent György Kupa
gy
Idősek Napja
Szentpéterfölde
Önkormányzat
Szentpéterföldén

Pusztaszentlászl Együtt Szentlászlóért
Kézműves játszóház
ó
Közhasznú Egyesület

Letenye, változó
helyszíneken

Bánokszentgyörgy,
Kossuth u. 8.

Jámborné Balázs Éva 93/346-009
banokisuli@gmail.com
Tóth Péter 30/495-0159, 92/375Szentpéterfölde faluház
383

Pusztaszentlászló
Kultúrház

Szentliszló

Szentliszló Község
Önkormányzat

Tanfolyamok,
képzések,
jövedelemszerzés

Szentliszló Kultúrház
8893 Zrínyi u. 3.

30.

Kerkaszentkirály

Önkéntes Tűzoltó
Egyesület

Májusfa állítás

horgásztó szigete

30.

Valkonya

Valkonya Község
Önkormányzata

Májusfa állítás

Valkonya

MÁJUS

Település

Rendező szervezet

Rendezvény címe

1.

Lovászi

Lovászi Közs.
Önkormányzat

Majális

25.

Febr.12,26;
márc.12,26;
ápr. 9,23;
Az egymásra épülő programok az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják,
máj. 14,28;
ráirányítva a lakosság figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára előadások,
Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846jún.11,25;
bemutatók tartásával. Cél a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a káros
7757
júl.16,30;
szenvedélyektől való megszabadulás elősegítése, fogyókúrás programsorozat
lanczokzsuzsanna@gmail.com
aug.13,27,
indítása, családi életre felkészítés a hátrányos helyzetű fiatalok körében, elsősegély
szept. 10,24,
nyújtási, baleset megelőzési programok szervezése
okt.15,29,
nov. 12,26;
dec.3,10.
Sportrendezvény: meghívásos foci kupa a környékbeli iskolák részvételével (fiú és
lány csapatok)
Az idős korosztály vendéglátása, kulturális műsorral.

Jan.30;
febr.27;
Minden hónap utolsó szombatján, a falu gyermekei számára, különböző kézműves márc. 27;
Dr. Jandó Zoltán 20/913-9491
tevékenységek, népszokások, néphagyományok, népi mesterségek
ápr.24;
pusztaszentlaszloert@hotmail.com
megismertetésének, megőrzésének céljával kézműves játszóházat tartunk.
szept. 25;
okt.30;
nov.27.
Tanfolyamok, képzések szervezésével a településen élők új kézműves
Bapka Mihályné 30/217-6613
tevékenységek megismerésével vagy felújításával kiegészítő jövedelemszerzésre
szentliszlo@freemail.hu
nyernek lehetőséget.

26.
27.
28.
29.
Gyuriga Szabolcs
kerkaszentkiraly@t-online.hu
Rejtélyiné Nagy Gabriella
polgármester 93/351-003;
30/30/439-0124
valkonya@vipmail.hu

Hagyományos rendezvény, a fiatalok májusfát állítanak, közös program a
településen élő családok részére.

Rendezvény helyszíne

Kapcsolattartó

Rendezvény jellege

Lovászi, Műv. Ház. És
Ált. isk. előtti zöld
terület

Léránt Ferenc 30/237-1334,
flerant1@gmail.com

Délelőtt: sportprogramok, főzőverseny. Délután: kulturális programok, Este:
koncert.
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1.

1.

Gutorfölde

Horgászegyesület

Pusztaszentlászl Együtt Szentlászlóért
ó
Közhasznú Egyesület

Majális

Szabadidő centrum

Majális

Pusztaszentlászló
Szabadidőközpont

Major Gyula 92/375-001
gutor@freemail.hu

A napot reggel horgászversennyel kezdjük, majd később indul a főzőverseny.
Délben kóstolhatjuk meg a főzőversenyen elkészült étkeket, majd sor kerül az
eredmények ismertetésére is. Délután a gyermekek és a játékos kedvű felnőttek
ügyességi versenyeken mérhetik össze erejüket.

Dr. Jandó Zoltán 20/913-9491
Délután a gyermekek és a játékos kedvű felnőttek ügyességi versenyeken mérhetik
pusztaszentlaszloert@hotmail.com
össze erejüket.

Letenye

Letenyéért Közéleti
Egyesület

2.

Pusztamagyaród

Önkormányzat
PusztamagyaródRómai Katolikus
Egyházközség
Pusztamagyaród

Flórián napi búcsú

Pusztamagyaród

2.

Murarátka

Murarátka Község
Önkormányzata

Anyák Napja

Kulturház Murarátka

Pál Józsefné 30/522-2850
muraratka10@gmail.com

A rendezvény a Községi Önkormányzattal és a helyi Horgászegyesülettel közösen
kerül megszervezésre.

2.

Szécsisziget

Szécsisziget Kulturális
és Sportegyesület

Búcsú

Futball pálya

Horváth István 30/401-3616
horvath.istvan@gylcomp.hu

Búcsú napja délelőtt Szentmisével kezdődik, délután pedig ekkor kerül
megrendezésre a Sport és Kulturális Egyesület által a Szapáry-focikupa. A résztvevő
csapatokat bográcsgulyással és szendvicsekkel vendégeljük meg.

Május első vasárnapján az Édesanyáknak rendezünk műsort, melyen általában az
ifjúság szerepel. Virággal, versekkel, fellépőkkel várjuk a meghívott vendégeket.
Jövőre tervezzük, hogy a Zajkról elszármazott költő, lovag Kanizsa József is
meghívást kapjon a rendezvényre, s könyvbemutatójával is emelje az ünnep
fényét.

Mivel az intézményben etnikai oktatás folyik és bevezettük szakkör formájában a
horvát nyelv oktatását, szeretnénk a dekanoveci iskolásokkal közös programot
szervezni, színes műsorral.

1.

2.

Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846Letenye, Ságvári u 21.
7757
lanczokzsuzsanna@gmail.com

Az egyesület szándéka, hogy olyan gasztronómiai rendezvénysorozatot bonyolítson
le a településen, amely keretében a feledésbe merült népi ételek készítését
Máj.1, jún.5,
mutatja be a lakosság, az érdeklődők, főként az ifjúság számára, lehetőséget
júl.3, aug.7,
biztosítva a kóstolásra, a gyakorlati ismeretek elsajátítására. Receptgyűjtemény
szept.4.
összeállítását is tervezzük.

Helyi ételek
készítésének
bemutatása-kóstoló

Kovács Károlyné polgármester 30/
Minden év májusának első vasárnapja, az 1747-ben Szent Flórián tiszteletére épült
226-9075
kis kápolnánál ünnepi szentmise, kirakodóvásár a község központjában.
pusztamagyarod@vipmail.hu

Zajk

Zajk Község
Önkormányzata

Anyák Napja Zajkon

Zajk Község Művelődési
Háza

Bagladi Róbert polgármester
30/584-6436
bagladirobi@gmail.com

Muraszemenye

Általános Iskola
Muraszemenye

Etnikai, nemzetiségi
nap

Általános Iskola
Muraszemenye

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu

3.
4.
5.
6.
7.
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7.

Borsfa

Ált. Isk. Borsfa, Zrínyi
u. 3/A.

Kultúra Napja

Ifjúsági Ház Borsfa

Holczerné Megyes Gabriella
93/548-013

Táncbemutató, színjátszócsoportok, hangszeres bemutatók.

8.

Borsfa

Veterán Gépekért és
Traktorokért Baráti
Egyesület Borsfa

I. Veterán Traktor
Találkozó

Borsfa

Bánfai Zsolt 30/354-3995

Cél: A magyar gépgyártás elmúlt 30-40 évét bemutatni, működő, karbantartott
gépeken keresztül. Ismeretterjesztés fiatalok, érdeklődők részére.

9.

Bucsuta

Önkormányzat
Bucsuta

Flórián-napi
megemlékezés

Bucsuta Kultúrház

Gyurkó Imréné 30/507-8727

Az Önkéntes Tűzoltóegyesület tagjainak aktív részvételével a tűzoltók
védőszentjére emlékezünk. Szentmisét követően a kultúrháznál álló Flórián
szobornál.

10.

Borsfa

Zrínyi M.u. 3/A

Öko-suli

Ált. Isk. Borsfa

Holczerné Megyes Gabriella
93/548-013

A világnapokhoz kapcsolódó rendezvények események, sorozatok.

11.
12.
13.

14.

14.

Letenye

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Egészségünkért!

Bánokszentgyör Arany János Tagiskola
Kulturális bemutató
gy
Bánokszentgyörgy

15.

Bázakerettye

16.

Bázakerettye

17.

Kistolmács

Bázakerettye
Önkormányzat
Bázakerettye
Önkormányzat
Községi
Önkormányzat
Kistolmács

Lukvár Ferenc Teke
Emlék Torna
Lukvár Ferenc Teke
Emlék Torna
Férfi nap

Letenye, változó
helyszíneken

Művelődési Ház,
Bánokszentgyörgy,
Kossuth u 51.
Bázakerettye
Bázakerettye
Kistolmács, Fő u. 51.Művelődési Ház

Febr.12,26;
márc.12,26;
ápr. 9,23;
Az egymásra épülő programok az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják,
máj. 14,28;
ráirányítva a lakosság figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára előadások,
Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846jún.11,25;
bemutatók tartásával. Cél a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a káros
7757
júl.16,30;
szenvedélyektől való megszabadulás elősegítése, fogyókúrás programsorozat
lanczokzsuzsanna@gmail.com
aug.13,27,
indítása, családi életre felkészítés a hátrányos helyzetű fiatalok körében, elsősegély
szept. 10,24,
nyújtási, baleset megelőzési programok szervezése
okt.15,29,
nov. 12,26;
dec.3,10.
Jámborné Balázs Éva 93/346-009
banokisuli@gmail.com
Németh Attila 30/504-8891
kerettye@enternet.hu
Németh Attila 30/504-8891
kerettye@enternet.hu
Tóth Károly polgármester, Tóth
Istvánné falugondnok 93/543-190
info@kistolmacs.hu

18.
19.
20.
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Az általános iskolások ki mit tud? Jellegű kulturális bemutatója (nálunk
hagyomány!) Verseny, tánc (nép- és társas), dramatikus játékok, hangszeres
bemutatók, iskolai kórus.
Tekés sporttársunk emlékére megrendezett régiós sportesemény. Hagyománnyá
vált teke kupát két nap alatt bonyolítják le a szervezők.
Tekés sporttársunk emlékére megrendezett régiós sportesemény. Hagyománnyá
vált teke kupát két nap alatt bonyolítják le a szervezők.
A Nőnaphoz hasonlóan a Férfiak számára is megrendezésre kerül a Férfi-nap.
Műsor nélkül.

Máj. 15-16

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2010
A Pünkösdi ünnepkör keretében az idősek otthonának lakói számára a gondozói
személyzet kíséretében szeretnénk az Őrségbe autóbuszos kirándulást szervezni. A
Tomposné Gyuricza Judit
kirándulás keretében a helyi nevezetességeket tekintenénk meg és a népi
intézményvezető; Zakályné
iparművészeket keresnénk fel. Ezzel szeretnénk lehetőséget adni az idősek
Svertics Andrea mentálhigiénés
számára a régmúlt felidézésére. Az intézmény életében még nem került sor,
munkatárs. 92/579-031; 30/848hasonló kirándulásra. Szeretnénk olyan alkalmat teremteni, ahol lakóink és az
8306 csiotthon@gmail.com
intézmény dolgozói a közös élményszerzés során még szorosabb kapcsolatba
kerülhetnek egymással. A kirándulás alkalmával az őrségi ételspecialitások
kóstolására is szeretnénk sort keríteni.

21.

Csömödér

Idősek Otthona
Csömödér

Pünkösdi kirándulás
az Őrségbe

Velemér,
Szentgyörgyvölgy,
Őriszentpéter, Szalafő

21.

Muraszemenye

Általános Iskola
Muraszemenye

Kézműves
mesterségek ünnepe

Általános Iskola
Muraszemenye

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu

Kézműves mesterségek bemutatása, kipróbálása: fazekas, szövő, mézeskalács
készítő, csuhézás, batikolás, fafaragás, bőrözés.

22.

Maróc

Maróc Község
Önkormányzata

Elszármazottak
találkozója

Maróci tópart (rossz idő
esetén a Kultúrházban)

Kátai Károly 30/603-3572

Évente egyszer megrendezésre kerülő hagyományőrző rendezvény, melynek
keretében a faluból elszármazottak ismét találkozhatnak egymással, régi
ismerőseikkel, családtagjaikkal.

A szakmai tanulmányutakon a részt vevő tagok megismerkednek más borvidékek
fajtaösszetételével, technológiai módszerekkel. Új ismereteket szereznek a
termesztés, feldolgozás és értékesítés valamint a marketing területéről. Kicserélik
Ternáczné Borovics Eszter 30/542tapasztalataikat a helyi gazdákkal, ezáltal a közösségi kapcsolatok is erősödnek. A
1715 hegykozseg@t-email.hu
program költségeit hegyközségi támogatásból, pályázati forrásokból és a
résztvevők hozzájárulásából fedezzük. A tanulmányutakon 17, illetve 45 fős
csoportok vesznek részt, összetételük a hegyközségi tagságból tevődik össze.

22.

Csörnyeföld

Kerka-és Muramenti
Hegyközség

Szakmai
tanulmányutak a
hegyközségi tagok
részére

Móri borvidék

23.

Rádiháza

Rádiháza Lovasklub

Rádiháza Pünkösdi
lovasverseny

Rádiháza lovaspálya

Dr. Török Erzsébet 30/204-8803
radihaza@t-online.hu

Országos lovasverseny, a versenyszámok között látványos lovasbemutatókkal.
Gyermeklovagoltatás, kocsikázási lehetőség, népi iparművészeti kirakodóvásár,
kulturális bemutatók.

Pünkösdi Fesztivál

Maróci-tópart,
KultúrházLispeszentadorján (Jókai
Mór utca 2.)

Czupi József 30/337-7319
jczupi@citromail.hu

Gyermeklovagoltatás, kocsikázási lehetőség, népi iparművészeti kirakodóvásár,
kulturális bemutatók.

23.

Lispeszentadorján
Község
Önkormányzata,
Lispeszentadorjáni
Kulturális és Sport
Maróc;
Egyesület,
Lisperszentadorj Lispeszentadorjáni
án
Nyugdíjasokért
Egyesület, Skanzen
Értékvédő,
Hagyományőrző és
Turisztikai Közhasznú
Egyesüet

23.
24.
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24.

24.

Murarátka

Tótszentmárton

Murarátka Község
Önkormányzata

Tótszentmárton
Községi
Önkormányzat

Pünkösdi Focikupa

Szentmártoni falunap

Közösségi ház udvarán
lévő focipálya

Tótszentmártoni
sportpálya és környéke

Pál Józsefné 30/522-2850
muraratka10@gmail.com

A környező települések focicsapatainak versenye a Pünkösdi Kupáért. 10-12 csapat
szokott részt venni, legtöbb embert megmozgató rendezvény, főzéssel,
műsorokkal egybekötve.

Vlasics Lajos 30/237-0829
vlasicsl@freemail.hu

A tótszentmártoni Önkormányzatok és egyesületek minden évben Pünkösd hétfőn
rendezik meg a falunapot. Ezen a napon együtt ünnepel a település magyar és
horvát nyelvű lakossága. A nap programja zenés ébresztővel kezdődik. Elsőként
mangalica torra kerül sor. Önkéntes böllérek szakavatott módon dolgozzák fel a
termelő által felajánlott sertést, majd segítőikkel elkészítik a sokféle ételt, amit a
lakosság és a vendégek együtt elfogyasztanak. A sport és kulturális műsorban utcák
közötti férfi kispályás labdarúgó kupára, főzőversenyre és családi sorversenyekre
kerül sor. Az egyéb programok mellett sor kerül a Testvér Önkormányzatok
Találkozójára is. Tagjai magyarországi és horvátországi önkormányzatok. A
résztvevők kispályás labdarúgásban és főzésben mérik össze tudásukat. Kulturális
csoportjaik bemutatót tartanak a sátorban felállított színpadon. A rendezvény célja
a település magyar és a horvát lakosság barátságának, egységének erősítése,
anyanyelvének fejlesztése, a hazai és horvátországi önkormányzatokkal való
kapcsolat erősítése, továbbá a horvát és magyar gasztronómia összehasonlítása. A
főzőverseny végén eredményt hirdetünk. A rendezvényre a sportpályán, valamint a
mellette felállított rendezvénysátorban és környékén kerül sor. Mialatt a
sportpályán zajlanak a mérkőzések, az árnyékban rotyog az étel a bográcsokban, a
felnőttek a fellépő folklór együttesek műsorában gyönyörködnek, a gyermekek
pedig csúszdáznak, vagy lovagolnak. Közben családi sportvetélkedőre is sor kerül,
valamint tizenegyes rúgó versenyre is lehet nevezni.A sátor mellett felépített
borkínáló pavilonban lehetőség nyílik a helyi termelők borainak kóstolására. Az
este beköszöntével bálra kerül sor, amelyen a Freya Band és a Sumartonski Lepi
Dečki tambura zenekar táncoltatják meg a nagyérdemű közönséget.

25.
26.
27.
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Febr.12,26;
márc.12,26;
ápr. 9,23;
Az egymásra épülő programok az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják,
máj. 14,28;
ráirányítva a lakosság figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára előadások,
Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846jún.11,25;
bemutatók tartásával. Cél a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a káros
7757
júl.16,30;
szenvedélyektől való megszabadulás elősegítése, fogyókúrás programsorozat
lanczokzsuzsanna@gmail.com
aug.13,27,
indítása, családi életre felkészítés a hátrányos helyzetű fiatalok körében, elsősegély
szept. 10,24,
nyújtási, baleset megelőzési programok szervezése
okt.15,29,
nov. 12,26;
dec.3,10.

28.

Letenye

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Egészségünkért!

Letenye, változó
helyszíneken

28.

Borsfa

Általános Iskola
Bánokszentgyörgy

Májusfa kitáncolás

Arany János Tagiskola,
Bánokszentgyörgy,
Kossuth u. 8.

Jámborné Balázs Éva 93/346-009
banokisuli@gmail.com

29.

Szentliszló

Szentliszló Község
Tűzoltó és Sport
Egyesület

Fátyol-kupa
labdarúgó verseny

Szentliszló Zrínyi u.3.

Tuboly Dénes elnök 30/ 537-7498
szentliszlo@freemail.hu

29.

Szentliszló

Szentliszló Község
Tűzoltó és Sport
Egyesület

Nyári szabadidős
sportprogramok a
fiatalok részére

Szentliszló Zrínyi u.3.

Bapka Mihályné -Kiss Sándor
30/217-6613 sasa-15@freemail.hu

29.

Valkonya

Valkonya Község
Önkormányzata

Gyermeknap

Valkonya

Rejtélyiné Nagy Gabriella
polgármester 93/351-003;
30/30/439-0124
valkonya@vipmail.hu

Minden évben megrendezésre kerül a gyermeknap, érdekes programokkal,
kirándulással.

29.

Bázakerettye

Bázakerettye
Önkormányzat

Mikó Ildikó 30/737-6365
ildikoka1970@gmail.com

Nemzetközi Gyermeknap keretén belül megtartandó egész napos gyermek és
családi rendezvény. A nagy-színpadi rendezvények mellett vetélkedőket,
akadályversenyt, ill. sport eseményeket tervezünk.

30.

Szentmargitfalva

Önkormányzat- Civil
szervezet
Szentmargitfalva

Gyermeknap

Szentmargitfalva

Molnár Jánosné 93/579-027,
30/415-2384

Játékos versenyek, ugráló vár, ebéd.

30.

Letenye

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Társadalmi munka

Letenye, változó
helyszíneken

Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/8467757
lanczokzsuzsanna@gmail.com

AZ egyesület védnöksége alatt álló terület rendszeres rendbetétele, kaszálás,
fűnyírás, tereprendezés, takarítás.

30.

Kerkaszentkirály

Pünkösdi búcsú

kápolna környéke

Pál Zoltán polgármester 30/9938330 kerkaszentkiraly@t-online.hu

Kirakodó vásár, vurstli, családi programok.

30.

Letenye

Piknik, és
főzőverseny

Kistolmács- tópart

Gyuricz Mária 70/942-0424
gyuricz.maria@freemail.hu

Letenye és környéke lakosságának számára meghirdetett egész napos családi
„Piknik” -Főzőverseny, sportvetélkedők;- Túra a környező erdőben; Gyermekeknek közös játék szervezése

30.

Borsfa

Búcsú

Alsó- Borsfa

Decs István 93/346-028

Hagyományos kirakodó vásár, játékok, körhinta.

Kerkaszentkirály
Község
Önkormányzata
Horvát Kisebbségi
Önkormányzat
Letenye
Magyar Katolikus
Egyház

Gyermek és Családi Bázakerettye, Általános
Nap
Iskola

Oldal 16

Célunk: a helyi néphagyományok ápolása. Néptánc bemutató (az iskolai
tánccsoportok műsora). A gyerekek és a meghívott vendégek tájjelegű ételekkel
történő kínálása. Körtánc.
A baráti társaságból alakult Egyesület- emlék versenye, a meghalt sport barát
emlékére. Az ötödik éve megrendezett sportversenyre, a környező települések
futballistái mérik össze tudásukat, ügyességüket, edzettségüket, és látjuk Őket
vendégül.
A nyári szabadidő hasznos eltöltését oldjuk meg a fiatalok részére. Az iskola
befejezésével rendszeres elfoglaltságot, programokat, sportolási lehetőséget,
szervezünk. A szükséges eszközöket beszerezzük.

Márc.28,
máj. 30; aug.
31.
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30.

Murarátka

Murarátka Község
Önkormányzata

Hősök napi
megemlékezés

Közösségi ház park
Murarátka

Pál Józsefné 30/522-2850
muraratka10@gmail.com

Az I. és II. világháború és 1956-os áldozatokról emlékezik meg a település
lakossága, az emlékmű környékén jelentős mennyiségű virág kerül kiültetésre.

30.

Valkonya

Valkonya Község
Önkormányzata

Májusfa kitáncolás

Valkonya

Rejtélyiné Nagy Gabriella
polgármester 93/351-003;
30/30/439-0124
valkonya@vipmail.hu

Minden év júniusában hagyományőrző rendezvénye a településnek a májusfa
kitáncolása.

30.

Páka

Páka Község
Önkormányzata

Hegyhátak népe
egymás közt

Páka, Háromszenteki
kápolna melletti
pihenőhely.

Molnár László 92/579-018
pakatitkarsag@kelekabel.hu

A környék falvaiban működő civil szervezetek találkozója. Program: főzőverseny,
íjászbemutató, lovaglás, ügyességi versenyek, kulturális műsor.

30.

Kiscsehi

Kiscsehi Község
Önkormányzata

Gyermek nap

Kiscsehi kultúrház

Süle Béla 93/565-001

Minden évben a gyerekek számára szervezett játékos, szórakoztató rendezvény,
színes programokkal, játékokkal, versenyekkel.

Szentliszló és környező
települések.

Bapka Mihályné 30/217-6613
szentliszlo@freemail.hu

Helyi termékek és termelők feltérképezése és csoportosítása Szentliszlón és a
környező településeken. Értékesítési helyek lehetőségének felmérése és
kialakításának előkészítése, kialakítása, felszerelése, eszközbeszerzése, adatbázis
létrehozása.

31.

Szentliszló

Szentliszló Község
Önkormányzata

A helyi termékek és
termelők
feltérképezése
Szentliszlón és
környező
településeken.

JÚNIUS

Település

Rendező szervezet

Rendezvény címe

Rendezvény helyszíne

Kapcsolattartó

Rendezvény jellege

Gyermeknap

Sportpálya -iskola
Bánokszentgyörgy

Jámborné Balázs Éva 93/346-009
banokisuli@gmail.com

Egész napos gyerekrendezvény. Játékos sport vetélkedők, tanár-diák meccsek,
kézműves foglalkozások. Közös ebéd, fagyizás.

Borsfa Önkormányzat

Sportnap

Ált. Isk. Borsfa

Holczerné Megyes Gabriella
93/548-013

Játékos vetélkedők sorozata: foci, kézilabda.

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Helyi ételek
készítésének
bemutatása-kóstoló

Egyéb

1.
2.
3.
4.
4.

Bánokszentgyör Arany János Tagiskola
gy
Bánokszentgyörgy
Borsfa

5.

Letenye

5.

Szentpéterfölde

5.

Borsfa

Önkormányzat
Zrínyi M.u. 3/A

Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846Letenye, Ságvári u 21.
7757
lanczokzsuzsanna@gmail.com

Juniális

Szentpéterfölde
sportpálya

Öko-suli

Ált. Isk. Borsfa

Tóth Péter 30/495-0159, 92/375383
Holczerné Megyes Gabriella
93/548-013
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Az egyesület szándéka, hogy olyan gasztronómiai rendezvénysorozatot bonyolítson
le a településen, amely keretében a feledésbe merült népi ételek készítését
Máj.1, jún.5,
mutatja be a lakosság, az érdeklődők, főként az ifjúság számára, lehetőséget
júl.3, aug.7,
biztosítva a kóstolásra, a gyakorlati ismeretek elsajátítására. Receptgyűjtemény
szept.4.
összeállítását is tervezzük.
Májusfa kitáncolással egybekötött hagyományőrző játékok.
A világnapokhoz kapcsolódó rendezvények események, sorozatok.
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6.

Kerkateskánd

Horváth Krisztina
Kiskuckó Söröző

7.

Bázakerettye

Bázakerettye
Önkormányzat

8.

Bázakerettye

Bázakerettye
Önkormányzat

Letenye

Horvát Kisebbségi
Önkormányzat
Letenye

Horváth Krisztina 30/398-8340

Általában június első hétvégéjén kerül sor a májusfa kitáncolásra, ahol élőzenés
bálban szórakozhat a falu lakossága és a környező településekről idelátogatók.

Bázakerettye-befutó

Molnár Tamás 30/332-1272
info@inergon.hu

IV. Budapest- Bamako rally magyarországi futama, mely a 2010. évben ismét
ellátogat hozzánk. A reggeli befutó és az eredményhirdetés után reggelivel és a
termálfürdő által nyújtott szoltáltatásokkal, várjuk a résztvevőket.

Bázakerettye-befutó

Molnár Tamás 30/332-1272
info@inergon.hu

IV. Budapest- Bamako rally magyarországi futama, mely a 2010. évben ismét
ellátogat hozzánk. A reggeli befutó és az eredményhirdetés után reggelivel és a
termálfürdő által nyújtott szoltáltatásokkal, várjuk a résztvevőket.

Tótszerdahely Fedák
Kúria

Gyuricz Mária 70/942-0424
gyuricz.maria@freemail.hu

A Letenyén horvátul tanuló gyermekek horvát nyelvű tábora. Irodalmi vetélkedők,
túrák, kirándulások, sportversenyek rendezése. Népi hagyományok felelevenítése.

Májusfa kitáncoló bál Kerkateskánd Faluház
BAMAKO
Championship
Challenge- IV.
BudapestBázakerettye Rally
BAMAKO
Championship
Challenge- IV.
BudapestBázakerettye Rally

9.
10.

Horvát nyelvű tábor

Febr.12,26;
márc.12,26;
ápr. 9,23;
Az egymásra épülő programok az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják,
máj. 14,28;
ráirányítva a lakosság figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára előadások,
Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846jún.11,25;
bemutatók tartásával. Cél a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a káros
7757
júl.16,30;
szenvedélyektől való megszabadulás elősegítése, fogyókúrás programsorozat
lanczokzsuzsanna@gmail.com
aug.13,27,
indítása, családi életre felkészítés a hátrányos helyzetű fiatalok körében, elsősegély
szept. 10,24,
nyújtási, baleset megelőzési programok szervezése
okt.15,29,
nov. 12,26;
dec.3,10.

11.

Letenye

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Egészségünkért!

Letenye, változó
helyszíneken

11.

Borsfa

Ált. Isk. Borsfa, Zrínyi
u. 3/A.

Gyereknap

Sportpálya Borsfa

Holczerné Megyes Gabriella
93/548-013

Túra Valkonyára, ott különböző programok: tűzoltó,- határőr bemutató, stb.

„Dan Hrvata” Horvát
Nap
Tótszentmártonban

Tótszentmártoni
templomkert, faluház.

Gyuricz József 30/670-7429
gyjozsef@mail.com

A helyi horvát lakosság identitástudatának erősítése, anyanyelvének fejlesztése, a
Mura menti horvát ajkú lakosság közösségi és hitéletének erősítése, valamint
horvátországi, szlovéniai horvát együttesek kulturális értékeinek megismerése,
valamint a velük való kapcsolat szorosabbá tétele.

12.
13.

Tótszentmártoni
Tótszentmárton
Kulturális Egyesület

14.
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15.

Szentliszló

Szentliszló Község
Önkormányzat

Táborozás az AlsóVálicka völgyben

A Kultúrház és a 08/3
helyrajzi szám.
Szentliszló Zrínyi u.3.

Bapka Mihályné 30/217-6613
szentliszlo@freemail.hu

A szülői elfoglaltságot egészítjük ki, segítjük tábor megszervezésével, 2010-ben
második alkalommal. A gyerekek száma 10 fő volt. Könyvtári elfoglaltságot, játékot,
sportjátékokat, kirándulást, szervezünk, ismeretszerzésre adunk lehetőséget.

16.
17.
18.

Páka

Pákai Magyar-Német „Határtalan barátság
Baráti Kör
Európán át”

19.

Páka

Pákai Magyar-Német „Határtalan barátság
Baráti Kör
Európán át”

19.

19.

Tornyiszentmiklós és
Dobri Községek
Gyermekeiért
Alapítvány
Bánokszentgyör Bánokszentgyörgy
gy
Önkormányzat
Tornyiszentmikl
ós

Az 1991.óta élő magyar-német baráti kapcsolat bővítése francia partnerrel,
hivatalos formában. Pákán a háromoldalú szerződés aláírása, kulturális programok
keretében a falu történeti és kulturális értékeinek bemutatása, a vidékre jellemző
gasztronómiai bemutatókkal egybekötve.
Az 1991.óta élő magyar-német baráti kapcsolat bővítése francia partnerrel,
hivatalos formában. Pákán a háromoldalú szerződés aláírása, kulturális programok
keretében a falu történeti és kulturális értékeinek bemutatása, a vidékre jellemző
gasztronómiai bemutatókkal egybekötve.

Páka

Lukács Tibor 92/378-075

Páka

Lukács Tibor 92/378-075

Gyermeknap

Tornyiszentmiklós
Sportpálya

Lukács Szilvia 30/642-0576

Az alapítvány fennállása óta minden évben megrendezésre kerül a „Gyermeknap”,
melyen játékos vetélkedőkkel, sorversenyekkel, légvárral, óriáscsúszdával, sport
versenyekkel, üdítővel, szendvicsekkel és fagyival kedveskedünk a gyerekeknek.

Falunap

Sportpálya
Bánokszentgyörgy

Horváth Ferencné 93/346-008

Kirakodó vásár, kulturális programok.

19.

Szécsisziget

Szécsisziget
Önkormányzat

Családi nap

Andrássy-Szapáry
Kastély

Dávid István 30/979-0342
szecsionk@freemail.hu

Az egész napos eseménysorozattal kedveskedünk a lakóknak. A nap során a
gyermekek játszóházban múlathatják az időt, míg a felnőttek főzőversenyen
mérhetik össze tudásukat.

19.

Lovászi

Kerka-völgye Baráti
Kör Egyesület

Hazádnak
rendületlenül…

Lovászi, Alsó-Lovászi

Jánosi Zsuzsanna 0670/615-9074
kerkavolgye@freemail.hu

Emlékezünk a 90 évvel ezelőtti lovászi eseményekre.

20.

Páka

Páka

Lukács Tibor 92/378-075

20.

Murarátka

Kulturház Murarátka

Pál Józsefné 30/522-2850
muraratka10@gmail.com

21.

Páka

Páka

Lukács Tibor 92/378-075

21.

Letenye

Fáklya Művelődési Ház
és Könyvtár

Dömök József 93/343-034
fmhk@freemail.hu

Pákai Magyar-Német „Határtalan barátság
Baráti Kör
Európán át”
Murarátka Község
Önkormányzata

Gyermeknap

Pákai Magyar-Német „Határtalan barátság
Baráti Kör
Európán át”
Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár

X. Letenyei Dráma
Tábor
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Az 1991.óta élő magyar-német baráti kapcsolat bővítése francia partnerrel,
hivatalos formában. Pákán a háromoldalú szerződés aláírása, kulturális programok
keretében a falu történeti és kulturális értékeinek bemutatása, a vidékre jellemző
gasztronómiai bemutatókkal egybekötve.
Gyermeknapi rendezvényünkön a Griff bábszínház előadásával vendéglátással és
apró ajándékokkal lepjük meg a gyermekeket.
Az 1991.óta élő magyar-német baráti kapcsolat bővítése francia partnerrel,
hivatalos formában. Pákán a háromoldalú szerződés aláírása, kulturális programok
keretében a falu történeti és kulturális értékeinek bemutatása, a vidékre jellemző
gasztronómiai bemutatókkal egybekötve.
Drámapedagógiai foglalkozások, színész találkozó, író-olvasó találkozó, kirándulás
általános iskola felső tagozatos diákjai részére.

2010. jún.
18-23.

2010. jún.
18-23.

2010. jún.
18-23.

2010. jún.
18-23.
Jún.21-25
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22.

Páka

22.

Letenye

23.

Páka

23.

Letenye

24.

Letenye

Pákai Magyar-Német „Határtalan barátság
Baráti Kör
Európán át”
Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár

X. Letenyei Dráma
Tábor

Pákai Magyar-Német „Határtalan barátság
Baráti Kör
Európán át”
Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár
Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár

X. Letenyei Dráma
Tábor
X. Letenyei Dráma
Tábor

Letenye

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Egészségünkért!

25.

Nova

Nováért és
Gyermekeinkért
Alapítvány

„Szent Iván éji
vígadalom”

25.

Letenye

Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár

X. Letenyei Dráma
Tábor

25.

25.

Csörnyeföld

Kerka-és Muramenti
Hegyközség

26.

Szentliszló

Szentliszló Község
Önkormányzat

Páka

Lukács Tibor 92/378-075

Fáklya Művelődési Ház
és Könyvtár

Dömök József 93/343-034
fmhk@freemail.hu

Páka

Lukács Tibor 92/378-075

Fáklya Művelődési Ház
és Könyvtár
Fáklya Művelődési Ház
és Könyvtár

Dömök József 93/343-034
fmhk@freemail.hu
Dömök József 93/343-034
fmhk@freemail.hu

Letenye, változó
helyszíneken

Szakmai
tanulmányutak a
hegyközségi tagok
részére

Hajósi borvidék

Szent Iván Éj ünnepe

Szentliszló Zrínyi u.3.

2010. jún.
18-23.

2010. jún.
18-23.

Febr.12,26;
márc.12,26;
ápr. 9,23;
Az egymásra épülő programok az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják,
máj. 14,28;
ráirányítva a lakosság figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára előadások,
Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846jún.11,25;
bemutatók tartásával. Cél a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a káros
7757
júl.16,30;
szenvedélyektől való megszabadulás elősegítése, fogyókúrás programsorozat
lanczokzsuzsanna@gmail.com
aug.13,27,
indítása, családi életre felkészítés a hátrányos helyzetű fiatalok körében, elsősegély
szept. 10,24,
nyújtási, baleset megelőzési programok szervezése
okt.15,29,
nov. 12,26;
dec.3,10.

Nova, Konc hegy (Nova, Dr. Vörös Annamária 30/274-4846
1302 hrsz.)
novaert@kelekabel.hu
Fáklya Művelődési Ház
és Könyvtár

Az 1991.óta élő magyar-német baráti kapcsolat bővítése francia partnerrel,
hivatalos formában. Pákán a háromoldalú szerződés aláírása, kulturális programok
keretében a falu történeti és kulturális értékeinek bemutatása, a vidékre jellemző
gasztronómiai bemutatókkal egybekötve.
Drámapedagógiai foglalkozások, színész találkozó, író-olvasó találkozó, kirándulás
általános iskola felső tagozatos diákjai részére.
Az 1991.óta élő magyar-német baráti kapcsolat bővítése francia partnerrel,
hivatalos formában. Pákán a háromoldalú szerződés aláírása, kulturális programok
keretében a falu történeti és kulturális értékeinek bemutatása, a vidékre jellemző
gasztronómiai bemutatókkal egybekötve.
Drámapedagógiai foglalkozások, színész találkozó, író-olvasó találkozó, kirándulás
általános iskola felső tagozatos diákjai részére.
Drámapedagógiai foglalkozások, színész találkozó, író-olvasó találkozó, kirándulás
általános iskola felső tagozatos diákjai részére.

Dömök József 93/343-034
fmhk@freemail.hu

A helyi alapítvány szervezésében a nyári nap-éj egyenlőség hétvégéjén
szórakoztató, kulturális rendezvény megtartására kerül sor Nován, a Konc hegyi
közösségi téren. Kulturális műsor, játék, vetélkedő a szabadban, s közös főzés
eredményeként vendéglátásban részesülnek a résztvevők.
Drámapedagógiai foglalkozások, színész találkozó, író-olvasó találkozó, kirándulás
általános iskola felső tagozatos diákjai részére.

A szakmai tanulmányutakon a részt vevő tagok megismerkednek más borvidékek
fajtaösszetételével, technológiai módszerekkel. Új ismereteket szereznek a
termesztés, feldolgozás és értékesítés valamint a marketing területéről. Kicserélik
Ternáczné Borovics Eszter 30/542tapasztalataikat a helyi gazdákkal, ezáltal a közösségi kapcsolatok is erősödnek. A
1715 hegykozseg@t-email.hu
program költségeit hegyközségi támogatásból, pályázati forrásokból és a
résztvevők hozzájárulásából fedezzük. A tanulmányutakon 17, illetve 45 fős
csoportok vesznek részt, összetételük a hegyközségi tagságból tevődik össze.
Bapka Mihályné 30/217-6613
szentliszlo@freemail.hu
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Második alkalommal ünneplik a Szent Iván éjszakáját tűzgyújtással, baráti
beszélgetéssel, tűzugrással, emlékezve egyben az aratási idő eljövetelére,
megkezdésére.
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26.

26.

26.

Tótszerdahely

Tótszerdahelyi
kulturális és sport
egyesület

Szécsisziget

Csörnyeföld

2. Fedák Sári fesztivál

Tótszerdahely, Fedák
Kúria

Kolman Árpád 30/516-7518

Fedák Sári kulturális és gasztronómiai fesztivál. Folklór és táncbemutatók. Kirakodó
vásár és más programok. Fedák Sári életének bemutatása, az emlék szoba, kiállítás,
bővítése! Kontra-rekontra... Fedák Sári ulti verseny. Hagyomány teremtés!

Szécsiszigetért
Alapítvány

Gyermek nap

Andrássy-Szapáry
Kastély

Dávid István 30/979-0342
szecsionk@freemail.hu

E rendezvény keretében a falu gyermekei kapnak figyelmet. Ezen napon lehetőség
van a gyermekek számára lovagolni, kézműves foglalkozásokon részt venni,
légvárat kipróbálni, különféle ügyességi versenyeken részt venni pl. lekváros
kenyér-evő verseny, táncverseny, zsákbanfutás.

Kerka-és Muramenti
Hegyközség

Szakmai
tanulmányutak a
hegyközségi tagok
részére

Hajósi borvidék

A szakmai tanulmányutakon a részt vevő tagok megismerkednek más borvidékek
fajtaösszetételével, technológiai módszerekkel. Új ismereteket szereznek a
termesztés, feldolgozás és értékesítés valamint a marketing területéről. Kicserélik
Ternáczné Borovics Eszter 30/542tapasztalataikat a helyi gazdákkal, ezáltal a közösségi kapcsolatok is erősödnek. A
1715 hegykozseg@t-email.hu
program költségeit hegyközségi támogatásból, pályázati forrásokból és a
résztvevők hozzájárulásából fedezzük. A tanulmányutakon 17, illetve 45 fős
csoportok vesznek részt, összetételük a hegyközségi tagságból tevődik össze.
A kistérség legnagyobb kispályás labdarúgó tornája, mely minden év június utolsó
Horváth Zoltán 30/334-5103,
hétvégéjén kerül megrendezésre. Huszonnégy csapattal 240 labdarúgó vesz részt a
30/247-2188
találkozón. Terveink szerint a jövő évben már két naposra tervezzük a IV. Termál
zoltanhorvath64@t-online.hu,
Kupa megrendezését, melynek keretén belül igazi családi hétvége kerül
bk.banyasz.egyesulet@gmail.com
megszervezésre.

26.

Bázakerettye

Bázakerettye
Önkormányzat

IV. Kerettye Termál
Kupa

Bázakerettye

26.

Muraszemenye

Muraszemenye
Önkormányzat

VIII. Nemzetközi
Murai csónakfesztivál

Mura- Kerka torkolat

27.

Pusztamagyaród

Önkormányzat
PusztamagyaródRómai Katolikus
Egyházközség
Pusztamagyaród

Keresztelő Szent
János napi búcsú

Pusztamagyaród

27.

Muraszemenye

Muraszemenye
Önkormányzat

VIII. Nemzetközi
Murai csónakfesztivál

Mura- Kerka torkolat

A rendezvény 4 ország ( Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Magyarország)
Stefanec Mária polgármester
részvételével kerül megrendezésre Magyarországot Muraszemenyén érinti első
30/593-4917
kikötőhelyként a Mura- Kerka torkolatánál, 30-35 csónakkal, 200 fő résztvevővel.
hivatal.muraszemenye@level.datanet.hu
Kulturális bemutató és zenei program színesíti a túrát és megvendégelés.
Kovács Károlyné polgármester 30/
226-9075
pusztamagyarod@vipmail.hu

Minden év júniusának utolsó vasárnapja, a helyi templom védőszentjének
tiszteletére tartott szentmise, kirakodóvásár a község központjában.

A rendezvény 4 ország ( Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Magyarország)
Stefanec Mária polgármester
részvételével kerül megrendezésre Magyarországot Muraszemenyén érinti első
30/593-4917
kikötőhelyként a Mura- Kerka torkolatánál, 30-35 csónakkal, 200 fő résztvevővel.
hivatal.muraszemenye@level.datanet.hu
Kulturális bemutató és zenei program színesíti a túrát és megvendégelés.
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27.

Bázakerettye

Bázakerettye
Önkormányzat

27.

Bucsuta

Bucsuta Önk.

28.

Letenye

Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár

28.

Csörnyeföld

Csörnyeföld
Községért Kulturális
Alapítvány

29.

Letenye

Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár

A kistérség legnagyobb kispályás labdarúgó tornája, mely minden év június utolsó
Horváth Zoltán 30/334-5103,
hétvégéjén kerül megrendezésre. Huszonnégy csapattal 240 labdarúgó vesz részt a
IV. Kerettye Termál
30/247-2188
Bázakerettye
találkozón. Terveink szerint a jövő évben már két naposra tervezzük a IV. Termál
Kupa
zoltanhorvath64@t-online.hu,
Kupa megrendezését, melynek keretén belül igazi családi hétvége kerül
bk.banyasz.egyesulet@gmail.com
megszervezésre.
A hagyományos falunap délelőtt a gyermekeknek, délután a családoknak,
Falunap
Bucsuta
Gyurkó Imréné 30/507-8727
felnőtteknek nyújt élményteli programokat.
Dömök József 93/343-034
Drámapedagógiai foglalkozások, kirándulás, daltanulás, kézműves foglalkozás az
V. Játszótárs Tábor
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár
jún.28-júl.2
fmhk@freemail.hu
általános iskola alsó tagozatos diákjai részére.

Kézműves tábor
Csörnyeföldön

Csörnyeföld, Faluház

Simon Zoltán 30/979-4639
szoli@enternet.hu

Dömök József 93/343-034
V. Játszótárs Tábor
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár
fmhk@freemail.hu
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A kézműves alkotótáborba a helyi és a környező településekről várunk
résztvevőket 10-16 éves korig. Igény esetén az alsó tagozatos gyermekeknek is
szervezünk foglalkozásokat. A foglalkozásokon origámi, csuhéfonás, fafaragás,
szövés, bőrözés és scobyfonás, kerámiakészítés rejtelmeivel ismerkedhetnek meg a
résztvevők. A tábor során egy napos kirándulásra visszük a résztvevőket, valamint
hegyi túra és szalonnasütés is szerepel a programban. A táborban napi kétszeri
étkezést biztosítunk. A részvételi költségekhez a helyi önkormányzat hozzájárulást
biztosít.

Drámapedagógiai foglalkozások, kirándulás, daltanulás, kézműves foglalkozás az
általános iskola alsó tagozatos diákjai részére.
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29.

Csörnyeföld

Csörnyeföld
Községért Kulturális
Alapítvány

30.

Letenye

Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár

Valkonya

Valkonya Község
Önkormányzata

30.

Kézműves tábor
Csörnyeföldön

Csörnyeföld, Faluház

Simon Zoltán 30/979-4639
szoli@enternet.hu

Dömök József 93/343-034
V. Játszótárs Tábor
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár
fmhk@freemail.hu

Májusfa kitáncolás

Valkonya

Rejtélyiné Nagy Gabriella
polgármester 93/351-003;
30/30/439-0124
valkonya@vipmail.hu
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A kézműves alkotótáborba a helyi és a környező településekről várunk
résztvevőket 10-16 éves korig. Igény esetén az alsó tagozatos gyermekeknek is
szervezünk foglalkozásokat. A foglalkozásokon origámi, csuhéfonás, fafaragás,
szövés, bőrözés és scobyfonás, kerámiakészítés rejtelmeivel ismerkedhetnek meg a
résztvevők. A tábor során egy napos kirándulásra visszük a résztvevőket, valamint
hegyi túra és szalonnasütés is szerepel a programban. A táborban napi kétszeri
étkezést biztosítunk. A részvételi költségekhez a helyi önkormányzat hozzájárulást
biztosít.

Drámapedagógiai foglalkozások, kirándulás, daltanulás, kézműves foglalkozás az
általános iskola alsó tagozatos diákjai részére.

Minden év júniusában hagyományőrző rendezvénye a településnek a májusfa
kitáncolása.
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30.

Csörnyeföld

Csörnyeföld
Községért Kulturális
Alapítvány

Kézműves tábor
Csörnyeföldön

Csörnyeföld, Faluház

Simon Zoltán 30/979-4639
szoli@enternet.hu

JÚLIUS

Település

Rendező szervezet

Rendezvény címe

Rendezvény helyszíne

Kapcsolattartó

1.

Csörnyeföld

Csörnyeföld
Községért Kulturális
Alapítvány

Kézműves tábor
Csörnyeföldön

Csörnyeföld, Faluház

Simon Zoltán 30/979-4639
szoli@enternet.hu

1.

Letenye

Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár

Dömök József 93/343-034
V. Játszótárs Tábor
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár
fmhk@freemail.hu
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A kézműves alkotótáborba a helyi és a környező településekről várunk
résztvevőket 10-16 éves korig. Igény esetén az alsó tagozatos gyermekeknek is
szervezünk foglalkozásokat. A foglalkozásokon origámi, csuhéfonás, fafaragás,
szövés, bőrözés és scobyfonás, kerámiakészítés rejtelmeivel ismerkedhetnek meg a
résztvevők. A tábor során egy napos kirándulásra visszük a résztvevőket, valamint
hegyi túra és szalonnasütés is szerepel a programban. A táborban napi kétszeri
étkezést biztosítunk. A részvételi költségekhez a helyi önkormányzat hozzájárulást
biztosít.
Rendezvény jellege

A kézműves alkotótáborba a helyi és a környező településekről várunk
résztvevőket 10-16 éves korig. Igény esetén az alsó tagozatos gyermekeknek is
szervezünk foglalkozásokat. A foglalkozásokon origámi, csuhéfonás, fafaragás,
szövés, bőrözés és scobyfonás, kerámiakészítés rejtelmeivel ismerkedhetnek meg a
résztvevők. A tábor során egy napos kirándulásra visszük a résztvevőket, valamint
hegyi túra és szalonnasütés is szerepel a programban. A táborban napi kétszeri
étkezést biztosítunk. A részvételi költségekhez a helyi önkormányzat hozzájárulást
biztosít.

Drámapedagógiai foglalkozások, kirándulás, daltanulás, kézműves foglalkozás az
általános iskola alsó tagozatos diákjai részére.

Egyéb
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2.

Letenye

Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár

2.

Csörnyeföld

Csörnyeföld
Községért Kulturális
Alapítvány

Kézműves tábor
Csörnyeföldön

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Helyi ételek
készítésének
bemutatása-kóstoló

3.

Letenye

Dömök József 93/343-034
V. Játszótárs Tábor
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár
fmhk@freemail.hu

Csörnyeföld, Faluház

Simon Zoltán 30/979-4639
szoli@enternet.hu

Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846Letenye, Ságvári u 21.
7757
lanczokzsuzsanna@gmail.com
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Drámapedagógiai foglalkozások, kirándulás, daltanulás, kézműves foglalkozás az
általános iskola alsó tagozatos diákjai részére.

A kézműves alkotótáborba a helyi és a környező településekről várunk
résztvevőket 10-16 éves korig. Igény esetén az alsó tagozatos gyermekeknek is
szervezünk foglalkozásokat. A foglalkozásokon origámi, csuhéfonás, fafaragás,
szövés, bőrözés és scobyfonás, kerámiakészítés rejtelmeivel ismerkedhetnek meg a
résztvevők. A tábor során egy napos kirándulásra visszük a résztvevőket, valamint
hegyi túra és szalonnasütés is szerepel a programban. A táborban napi kétszeri
étkezést biztosítunk. A részvételi költségekhez a helyi önkormányzat hozzájárulást
biztosít.

Az egyesület szándéka, hogy olyan gasztronómiai rendezvénysorozatot bonyolítson
le a településen, amely keretében a feledésbe merült népi ételek készítését
Máj.1, jún.5,
mutatja be a lakosság, az érdeklődők, főként az ifjúság számára, lehetőséget
júl.3, aug.7,
biztosítva a kóstolásra, a gyakorlati ismeretek elsajátítására. Receptgyűjtemény
szept.4.
összeállítását is tervezzük.
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3.

Csörnyeföld

Csörnyeföld
Községért Kulturális
Alapítvány

Kézműves tábor
Csörnyeföldön

Csörnyeföld, Faluház

Simon Zoltán 30/979-4639
szoli@enternet.hu

A kézműves alkotótáborba a helyi és a környező településekről várunk
résztvevőket 10-16 éves korig. Igény esetén az alsó tagozatos gyermekeknek is
szervezünk foglalkozásokat. A foglalkozásokon origámi, csuhéfonás, fafaragás,
szövés, bőrözés és scobyfonás, kerámiakészítés rejtelmeivel ismerkedhetnek meg a
résztvevők. A tábor során egy napos kirándulásra visszük a résztvevőket, valamint
hegyi túra és szalonnasütés is szerepel a programban. A táborban napi kétszeri
étkezést biztosítunk. A részvételi költségekhez a helyi önkormányzat hozzájárulást
biztosít.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

9.

Pusztaszentlászl Együtt Szentlászlóért Kárpát-medencei
ó
Közhasznú Egyesület Szentlászló Találkozó

Nova

Nova Község
Önkormányzata

„XXII. Göcseji
Aratónapok Nován
2010”

Pusztaszentlászló
Szabadidőközpont

Tizenötödik alkalommal kerül megrendezésre a Kárpát-medencei Szentlászló nevű
települések Találkozója, melynek 2010-ben Pusztaszentlászló ad otthont. A
találkozóra az ország minden tájáról és határainkon túlról is 10-20 fős küldöttségek
Dr. Jandó Zoltán 20/913-9491
érkeznek a falunkba. A programsorozatban kiállítások, Szent László király
pusztaszentlaszloert@hotmail.com
szoboravatás, kulturális műsor, kézműves kirakodóvásár szerepel. A rendezvény
főszervezője a Községi Önkormányzat, illetve a találkozó megtartása céljából
összehívott szervezőbizottság.

Júl.9-11

Nova, Sportpálya

1987. óta rendezzük községünkben a megyei kézi kaszás Aratóversenyt a
hagyományőrzés, népi kultúra ápolása jegyében. Az eredetileg megyei szabású
rendezvény mára túlnőtt a megye, régió, sőt az ország határain is. Péntek este előesti bál nyitja a programok sorát. Szombaton a fő programok: a kézi kaszás aratás,
a cséphadarós cséplés, az aratási étel-és ital bemutató mind a múltat idézik, ezzel
párhuzamosan folyik a főzőverseny és az Aratókupa. Délben minden versenyzőt és
résztvevőt vendégül látunk ebéddel. A „munka” után jöhet a jókedvű dalolás, tánc,
muzsika a hagyományőrző együttesek bemutatásában. Közben a szakemberekből
álló zsűri értékeli, majd jutalmazza a „munkát”. Az Aratóbál tűzijátékkal és
sztárvendéggel színesítve szombat estétől vasárnap hajnalig tart, majd
szórakoztató és sportprogramokkal töltjük ki a hétvége többi részét, egészen
vasárnap estig. Kézműves vásár és bemutatók, vidámpark, játszóház is várja az
érdeklődőket.

Júl. 9-11

Lendvai Jenőné polgármester
92/577-026; 30/997-1658
novaph@freemail.hu
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10.

10.

Pusztaszentlászl Együtt Szentlászlóért Kárpát-medencei
ó
Közhasznú Egyesület Szentlászló Találkozó

Letenye

Horvát Kisebbségi
Önkormányzat
Letenye

Strand Röplabda

Pusztaszentlászló
Szabadidőközpont

Letenye Városi
Termálfürdő

Tizenötödik alkalommal kerül megrendezésre a Kárpát-medencei Szentlászló nevű
települések Találkozója, melynek 2010-ben Pusztaszentlászló ad otthont. A
találkozóra az ország minden tájáról és határainkon túlról is 10-20 fős küldöttségek
Dr. Jandó Zoltán 20/913-9491
érkeznek a falunkba. A programsorozatban kiállítások, Szent László király
pusztaszentlaszloert@hotmail.com
szoboravatás, kulturális műsor, kézműves kirakodóvásár szerepel. A rendezvény
főszervezője a Községi Önkormányzat, illetve a találkozó megtartása céljából
összehívott szervezőbizottság.
Amatőr női, férfi és vegyes csapatoknak meghirdetett verseny. A csapatok
Gyuricz Mária 70/942-0424
ügyességének sportszerűségének díjazása / fair play díj/. A verseny közben és
gyuricz.maria@freemail.hu
végén a résztvevők megvendégelése tájjelegű ételekkel.

10.

Nova

Nova Község
Önkormányzata

„XXII. Göcseji
Aratónapok Nován
2010”

Nova, Sportpálya

Lendvai Jenőné polgármester
92/577-026; 30/997-1658
novaph@freemail.hu

10.

Tormafölde

Hóvirág Egyesület

Gyereknap

Tormafölde Kultúrház

Horváth Anita 30/405-8161
tormafolde@gmail.com

10.

Molnári

„Mazanica” nap

Molnári

11.

Molnári

„Mazanica” nap

Molnári

11.

Molnári Községi
Önkormányzat
Molnári Községi
Önkormányzat

Pusztaszentlászl Együtt Szentlászlóért Kárpát-medencei
ó
Közhasznú Egyesület Szentlászló Találkozó

Pusztaszentlászló
Szabadidőközpont

Vuk István 30/994-9190
molnarihivatal@freemail.hu
Vuk István 30/994-9190
molnarihivatal@freemail.hu

1987. óta rendezzük községünkben a megyei kézi kaszás Aratóversenyt a
hagyományőrzés, népi kultúra ápolása jegyében. Az eredetileg megyei szabású
rendezvény mára túlnőtt a megye, régió, sőt az ország határain is. Péntek este előesti bál nyitja a programok sorát. Szombaton a fő programok: a kézi kaszás aratás,
a cséphadarós cséplés, az aratási étel-és ital bemutató mind a múltat idézik, ezzel
párhuzamosan folyik a főzőverseny és az Aratókupa. Délben minden versenyzőt és
résztvevőt vendégül látunk ebéddel. A „munka” után jöhet a jókedvű dalolás, tánc,
muzsika a hagyományőrző együttesek bemutatásában. Közben a szakemberekből
álló zsűri értékeli, majd jutalmazza a „munkát”. Az Aratóbál tűzijátékkal és
sztárvendéggel színesítve szombat estétől vasárnap hajnalig tart, majd
szórakoztató és sportprogramokkal töltjük ki a hétvége többi részét, egészen
vasárnap estig. Kézműves vásár és bemutatók, vidámpark, játszóház is várja az
érdeklődőket.
A civil szervezet a helyi gyermekek részére kulturális programokkal, ügyességi
vetélkedőkkel, technikai bemutatókkal egybekötött programot szervez.

Molnáriban 6. esztendeje megrendezésre kerülő népi hagyományos étel
bemutatása kulturális rendezvény. Térségi jellegű.
Molnáriban 6. esztendeje megrendezésre kerülő népi hagyományos étel
bemutatása kulturális rendezvény. Térségi jellegű.
Tizenötödik alkalommal kerül megrendezésre a Kárpát-medencei Szentlászló nevű
települések Találkozója, melynek 2010-ben Pusztaszentlászló ad otthont. A
találkozóra az ország minden tájáról és határainkon túlról is 10-20 fős küldöttségek
Dr. Jandó Zoltán 20/913-9491
érkeznek a falunkba. A programsorozatban kiállítások, Szent László király
pusztaszentlaszloert@hotmail.com
szoboravatás, kulturális műsor, kézműves kirakodóvásár szerepel. A rendezvény
főszervezője a Községi Önkormányzat, illetve a találkozó megtartása céljából
összehívott szervezőbizottság.
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Júl.9-11

Júl. 10-11
Júl. 10-11

Júl.9-11
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Nova

Nova Község
Önkormányzata

„XXII. Göcseji
Aratónapok Nován
2010”

Nova, Sportpálya

Lendvai Jenőné polgármester
92/577-026; 30/997-1658
novaph@freemail.hu

11.

Kerkateskánd

Kerkateskándért
Alapítvány és
Kerkateskánd
Önkormányzata

Falunap

Kerkateskándi faluház és
környéke

Zsálek Ferenc 92/376-091
kerkateskand@freemail.hu

11.

Szécsisziget

Zsinórpadlás
Kulturális Egyesület

Színházépítő tábor

Andrássy-Szapáry
Kastély

Dávid István 30/979-0342
szecsionk@freemail.hu

12.

Szécsisziget

Zsinórpadlás
Kulturális Egyesület

Színházépítő tábor

Andrássy-Szapáry
Kastély

Dávid István 30/979-0342
szecsionk@freemail.hu

13.

Szécsisziget

Zsinórpadlás
Kulturális Egyesület

Színházépítő tábor

Andrássy-Szapáry
Kastély

Dávid István 30/979-0342
szecsionk@freemail.hu

14.

Szécsisziget

Zsinórpadlás
Kulturális Egyesület

Színházépítő tábor

Andrássy-Szapáry
Kastély

Dávid István 30/979-0342
szecsionk@freemail.hu

15.

Szécsisziget

Zsinórpadlás
Kulturális Egyesület

Színházépítő tábor

Andrássy-Szapáry
Kastély

Dávid István 30/979-0342
szecsionk@freemail.hu

11.
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1987. óta rendezzük községünkben a megyei kézi kaszás Aratóversenyt a
hagyományőrzés, népi kultúra ápolása jegyében. Az eredetileg megyei szabású
rendezvény mára túlnőtt a megye, régió, sőt az ország határain is. Péntek este előesti bál nyitja a programok sorát. Szombaton a fő programok: a kézi kaszás aratás,
a cséphadarós cséplés, az aratási étel-és ital bemutató mind a múltat idézik, ezzel
párhuzamosan folyik a főzőverseny és az Aratókupa. Délben minden versenyzőt és
résztvevőt vendégül látunk ebéddel. A „munka” után jöhet a jókedvű dalolás, tánc,
muzsika a hagyományőrző együttesek bemutatásában. Közben a szakemberekből
álló zsűri értékeli, majd jutalmazza a „munkát”. Az Aratóbál tűzijátékkal és
sztárvendéggel színesítve szombat estétől vasárnap hajnalig tart, majd
szórakoztató és sportprogramokkal töltjük ki a hétvége többi részét, egészen
vasárnap estig. Kézműves vásár és bemutatók, vidámpark, játszóház is várja az
érdeklődőket.
Minden évben júliusban kerül megrendezésre. A nap horgászversennyel indul
hajnalban. Délelőtt az önkormányzat udvarán főzőverseny veszi kezdetét. Közben
különböző programok várják az érdeklődőket. Délután labdarúgó mérkőzés zajlik.
Este szabadtéri bál várja a szórakozni vágyókat
Az egy hetes tábor szakmai hátterét a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház
biztosítja. A táborlakók alapos felkészülés után előadják a Kastély magtár
épületében a színdarabjukat.
Az egy hetes tábor szakmai hátterét a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház
biztosítja. A táborlakók alapos felkészülés után előadják a Kastély magtár
épületében a színdarabjukat.
Az egy hetes tábor szakmai hátterét a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház
biztosítja. A táborlakók alapos felkészülés után előadják a Kastély magtár
épületében a színdarabjukat.
Az egy hetes tábor szakmai hátterét a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház
biztosítja. A táborlakók alapos felkészülés után előadják a Kastély magtár
épületében a színdarabjukat.
Az egy hetes tábor szakmai hátterét a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház
biztosítja. A táborlakók alapos felkészülés után előadják a Kastély magtár
épületében a színdarabjukat.

Júl. 11-18.

Júl. 11-18.

Júl. 11-18.

Júl. 11-18.

Júl. 11-18.

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2010
Febr.12,26;
márc.12,26;
ápr. 9,23;
Az egymásra épülő programok az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják,
máj. 14,28;
ráirányítva a lakosság figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára előadások,
Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846jún.11,25;
bemutatók tartásával. Cél a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a káros
7757
júl.16,30;
szenvedélyektől való megszabadulás elősegítése, fogyókúrás programsorozat
lanczokzsuzsanna@gmail.com
aug.13,27,
indítása, családi életre felkészítés a hátrányos helyzetű fiatalok körében, elsősegély
szept. 10,24,
nyújtási, baleset megelőzési programok szervezése
okt.15,29,
nov. 12,26;
dec.3,10.

16.

Letenye

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Egészségünkért!

Letenye, változó
helyszíneken

16.

Szécsisziget

Zsinórpadlás
Kulturális Egyesület

Színházépítő tábor

Andrássy-Szapáry
Kastély

Dávid István 30/979-0342
szecsionk@freemail.hu

17.

Gutorfölde

Önkormányzat
Gutorfölde

Kispályás labdarúgó
bajnokság

Sportcentrum

Nyakas István 92/375-001
gutor@freemail.hu

17.

Dobri

Dobri Önkormányzat,
Dobri Jövőjéért
Egyesület

Falunap és
Prószafesztivál

Dobri Futballpálya

Végh Hajnalka 30/482-6793
dobri.mk@gmail.com

17.

Muraszemenye

Muraszemenye
Önkormányzat

Falunap

Muraszemenye
szabadidőpark

17.

Várfölde

Várfölde '97
Kulturális Sport és
Szabadidő Egyesület

Válicka Kupa

Várfölde Szabadidő
központ

Bekő Sándor 93/346-114

Kispályás labdarúgó torna. Amatőr focicsapatok versenye, csoportmérkőzések és
helyosztók.

17.

Szécsisziget

Zsinórpadlás
Kulturális Egyesület

Színházépítő tábor

Andrássy-Szapáry
Kastély

Dávid István 30/979-0342
szecsionk@freemail.hu

Az egy hetes tábor szakmai hátterét a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház
biztosítja. A táborlakók alapos felkészülés után előadják a Kastély magtár
épületében a színdarabjukat.

18.

Szentmargitfalva

Falunap- Búcsú

Szentmargitfalva
Pihenőpark

Molnár Jánosné 93/579-027,
30/415-2384

Főzőverseny, sport, szentmise, bál.

18.

Szécsisziget

Színházépítő tábor

Andrássy-Szapáry
Kastély

Dávid István 30/979-0342
szecsionk@freemail.hu

Az egy hetes tábor szakmai hátterét a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház
biztosítja. A táborlakók alapos felkészülés után előadják a Kastély magtár
épületében a színdarabjukat.

Önkormányzat

Zsinórpadlás
Kulturális Egyesület

Az egy hetes tábor szakmai hátterét a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház
biztosítja. A táborlakók alapos felkészülés után előadják a Kastély magtár
épületében a színdarabjukat.
Egész nap folyamán a környékről érkező csapatok kispályás labdarúgáson mérhetik
össze erejüket körmérkőzéses rendszerben. A nap végén a legjobb csapat kupát,
oklevelet és ajándékot kap. A napot este zenés est zárja.
Délelőtt főzőverseny keretében a vállalkozó szelleműek megmutathatják, hogy
milyen finom és változatos ételeket lehet főzni bográcsban. Főzés mellett a prósza
kap főszerepet. Nem csak a versenyzők, hanem a falusiak is várják a résztvevőket
prószakóstolásra. Délután kulturális programokkal telik, meghívott előadók
mutatkoznak be. Estét karaoke-val és bállal zárjuk.

Júl. 11-18.

A dekanoveci testvér település 40-50 fővel veszt részt fúvószenekar kíséretében a
Stefanec Mária polgármester
falunapi rendezvényen. A nemzetközi Veterán Motoros találkozó egyik megállója
30/593-4917
60 veterán járművel 120 fővel. Kézműves-és művészeti kiállításra kulturális-és
hivatal.muraszemenye@level.datanet.hu
gyermek programokra, résztvevők megvendégelésére kerül sor.
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18.

Zebecke

19.

Valkonya

19.

Letenye

Községi
Önkormányzat
Zebecke

Falunap

Valkonya Község
Önkormányzata,
Településfejlesztési
Szent István Egyetem
tábor
Budapest

Letenyei Fafaragó
Műhely

XXV. Letenyei
Faszobrász
Alkotótelep

Valkonya Község
Önkormányzata,
Településfejlesztési
Szent István Egyetem
tábor
Budapest

Varga Imre 92/378-029
zebecke@freemail.hu

Az 1988-ban épített és felszentelt imaház évfordulóján minden évben ekkor tartja
a település a falunapot.

Valkonya

Rejtélyiné Nagy Gabriella
polgármester 93/351-003;
30/30/439-0124
valkonya@vipmail.hu

Településünkön 1993 óta megrendezésre kerül a településfejlesztési tábor a
település és az egyetem között létrejött hosszú távú megállapodás
eredményeként. A diákok terveket, dolgozatokat készítenek a település számára,
majd elfogadtatják a munkájukat. Az arra érdemes terveket helyben meg is
valósítják építési terepgyakorlat keretében. Munkájuk során megismerkednek a
településsel, annak lakóival, melynek eredményeként segítenek a helyi építészeti
értékek feltárásában, megóvásában. Tanácsokat adnak építészeti megoldásokhoz.
Megismerik a regionális szintű fejlesztési- gazdálkodás koordinátori munkakör
valóságos feladatait, a belterületi és külterületi épített környezet revitalizációjának
lehetséges módját a gyakorlatban. Fejleszti a hallgatók együttműködési készségét.

Júl. 19-30.

FÁklya Művelődési Ház
és Könyvtár

Dömök József 93/343-034
fmhk@freemail.hu

n.a.

Júl.19-24

Valkonya

Rejtélyiné Nagy Gabriella
polgármester 93/351-003;
30/30/439-0124
valkonya@vipmail.hu

Településünkön 1993 óta megrendezésre kerül a településfejlesztési tábor a
település és az egyetem között létrejött hosszú távú megállapodás
eredményeként. A diákok terveket, dolgozatokat készítenek a település számára,
majd elfogadtatják a munkájukat. Az arra érdemes terveket helyben meg is
valósítják építési terepgyakorlat keretében. Munkájuk során megismerkednek a
településsel, annak lakóival, melynek eredményeként segítenek a helyi építészeti
értékek feltárásában, megóvásában. Tanácsokat adnak építészeti megoldásokhoz.
Megismerik a regionális szintű fejlesztési- gazdálkodás koordinátori munkakör
valóságos feladatait, a belterületi és külterületi épített környezet revitalizációjának
lehetséges módját a gyakorlatban. Fejleszti a hallgatók együttműködési készségét.

Zebecke Petőfi 12.

20.

Valkonya

20.

Letenye

Letenyei Fafaragó
Műhely

XXV. Letenyei
Faszobrász
Alkotótelep

FÁklya Művelődési Ház
és Könyvtár

Dömök József 93/343-034
fmhk@freemail.hu

n.a.

20.

Zajk

Zajk Község
Önkormányzata

Gyermeknap Zajkon

Zajk Község
faluközpontja

Bagladi Róbert polgármester
30/584-6436
bagladirobi@gmail.com

Az előző évekhez hasonlóan jövőre is tervezzük a nyár közepén megrendezésre
kerülő Gyermeknapot. Melyen főzés, gyermekjátékok, focikupa, ajándékok és
érdekes programok várják az érdeklődőket.
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21.

Valkonya

21.

Letenye

22.

Valkonya

22.

Letenye

23.

Valkonya

23.

Letenye

Valkonya Község
Önkormányzata,
Településfejlesztési
Szent István Egyetem
tábor
Budapest

Letenyei Fafaragó
Műhely

XXV. Letenyei
Faszobrász
Alkotótelep

Valkonya Község
Önkormányzata,
Településfejlesztési
Szent István Egyetem
tábor
Budapest

Letenyei Fafaragó
Műhely

XXV. Letenyei
Faszobrász
Alkotótelep

Valkonya Község
Önkormányzata,
Településfejlesztési
Szent István Egyetem
tábor
Budapest

Letenyei Fafaragó
Műhely

XXV. Letenyei
Faszobrász
Alkotótelep

Valkonya

Rejtélyiné Nagy Gabriella
polgármester 93/351-003;
30/30/439-0124
valkonya@vipmail.hu

Településünkön 1993 óta megrendezésre kerül a településfejlesztési tábor a
település és az egyetem között létrejött hosszú távú megállapodás
eredményeként. A diákok terveket, dolgozatokat készítenek a település számára,
majd elfogadtatják a munkájukat. Az arra érdemes terveket helyben meg is
valósítják építési terepgyakorlat keretében. Munkájuk során megismerkednek a
településsel, annak lakóival, melynek eredményeként segítenek a helyi építészeti
értékek feltárásában, megóvásában. Tanácsokat adnak építészeti megoldásokhoz.
Megismerik a regionális szintű fejlesztési- gazdálkodás koordinátori munkakör
valóságos feladatait, a belterületi és külterületi épített környezet revitalizációjának
lehetséges módját a gyakorlatban. Fejleszti a hallgatók együttműködési készségét.

FÁklya Művelődési Ház
és Könyvtár

Dömök József 93/343-034
fmhk@freemail.hu

n.a.

Valkonya

Rejtélyiné Nagy Gabriella
polgármester 93/351-003;
30/30/439-0124
valkonya@vipmail.hu

Településünkön 1993 óta megrendezésre kerül a településfejlesztési tábor a
település és az egyetem között létrejött hosszú távú megállapodás
eredményeként. A diákok terveket, dolgozatokat készítenek a település számára,
majd elfogadtatják a munkájukat. Az arra érdemes terveket helyben meg is
valósítják építési terepgyakorlat keretében. Munkájuk során megismerkednek a
településsel, annak lakóival, melynek eredményeként segítenek a helyi építészeti
értékek feltárásában, megóvásában. Tanácsokat adnak építészeti megoldásokhoz.
Megismerik a regionális szintű fejlesztési- gazdálkodás koordinátori munkakör
valóságos feladatait, a belterületi és külterületi épített környezet revitalizációjának
lehetséges módját a gyakorlatban. Fejleszti a hallgatók együttműködési készségét.

FÁklya Művelődési Ház
és Könyvtár

Dömök József 93/343-034
fmhk@freemail.hu

n.a.

Valkonya

Rejtélyiné Nagy Gabriella
polgármester 93/351-003;
30/30/439-0124
valkonya@vipmail.hu

Településünkön 1993 óta megrendezésre kerül a településfejlesztési tábor a
település és az egyetem között létrejött hosszú távú megállapodás
eredményeként. A diákok terveket, dolgozatokat készítenek a település számára,
majd elfogadtatják a munkájukat. Az arra érdemes terveket helyben meg is
valósítják építési terepgyakorlat keretében. Munkájuk során megismerkednek a
településsel, annak lakóival, melynek eredményeként segítenek a helyi építészeti
értékek feltárásában, megóvásában. Tanácsokat adnak építészeti megoldásokhoz.
Megismerik a regionális szintű fejlesztési- gazdálkodás koordinátori munkakör
valóságos feladatait, a belterületi és külterületi épített környezet revitalizációjának
lehetséges módját a gyakorlatban. Fejleszti a hallgatók együttműködési készségét.

FÁklya Művelődési Ház
és Könyvtár

Dömök József 93/343-034
fmhk@freemail.hu

n.a.
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Valkonya

Rejtélyiné Nagy Gabriella
polgármester 93/351-003;
30/30/439-0124
valkonya@vipmail.hu

Településünkön 1993 óta megrendezésre kerül a településfejlesztési tábor a
település és az egyetem között létrejött hosszú távú megállapodás
eredményeként. A diákok terveket, dolgozatokat készítenek a település számára,
majd elfogadtatják a munkájukat. Az arra érdemes terveket helyben meg is
valósítják építési terepgyakorlat keretében. Munkájuk során megismerkednek a
településsel, annak lakóival, melynek eredményeként segítenek a helyi építészeti
értékek feltárásában, megóvásában. Tanácsokat adnak építészeti megoldásokhoz.
Megismerik a regionális szintű fejlesztési- gazdálkodás koordinátori munkakör
valóságos feladatait, a belterületi és külterületi épített környezet revitalizációjának
lehetséges módját a gyakorlatban. Fejleszti a hallgatók együttműködési készségét.

24.

Valkonya

Valkonya Község
Önkormányzata,
Településfejlesztési
Szent István Egyetem
tábor
Budapest

24.

Várfölde

Várfölde '97
Kulturális Sport és
Szabadidő Egyesület

Válicka Kupa

Várfölde

Bekő Sándor 30/515-3596
sanyacorn@t-online.hu

Kispályás futball rendezvény, amely több éves (12 év) múltra tekint vissza. Több
(16) település helyi szinten szerveződő csapatainak biztosít verseny lehetőséget a
megye egész területéről.

24.

Letenye

Letenyei Fafaragó
Műhely

XXV. Letenyei
Faszobrász
Alkotótelep

FÁklya Művelődési Ház
és Könyvtár

Dömök József 93/343-034
fmhk@freemail.hu

n.a.

Valkonya

Rejtélyiné Nagy Gabriella
polgármester 93/351-003;
30/30/439-0124
valkonya@vipmail.hu

Településünkön 1993 óta megrendezésre kerül a településfejlesztési tábor a
település és az egyetem között létrejött hosszú távú megállapodás
eredményeként. A diákok terveket, dolgozatokat készítenek a település számára,
majd elfogadtatják a munkájukat. Az arra érdemes terveket helyben meg is
valósítják építési terepgyakorlat keretében. Munkájuk során megismerkednek a
településsel, annak lakóival, melynek eredményeként segítenek a helyi építészeti
értékek feltárásában, megóvásában. Tanácsokat adnak építészeti megoldásokhoz.
Megismerik a regionális szintű fejlesztési- gazdálkodás koordinátori munkakör
valóságos feladatait, a belterületi és külterületi épített környezet revitalizációjának
lehetséges módját a gyakorlatban. Fejleszti a hallgatók együttműködési készségét.

Szentliszló Zrínyi u.3.

Bapka Mihályné 30/217-6613
szentliszlo@freemail.hu

Szentliszló község közösségének együttműködésével megszervezett rendezvény,
kulturális és szórakoztató műsorokkal, sporteseményekkel, vendéglátással
egybekötve. A helyi hagyományok fennmaradását a közösségi összetartozás
erősítésére szolgáló programok mellett más települések eredményeinek
bemutatását is célozza.

25.

26.

Valkonya

Szentliszló

Valkonya Község
Önkormányzata,
Településfejlesztési
Szent István Egyetem
tábor
Budapest

Szentliszló Község
Önkormányzata

Falunap Szentliszlón
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26.

27.

28.

29.

Valkonya

Valkonya

Valkonya

Valkonya

Valkonya Község
Önkormányzata,
Településfejlesztési
Szent István Egyetem
tábor
Budapest

Valkonya Község
Önkormányzata,
Településfejlesztési
Szent István Egyetem
tábor
Budapest

Valkonya Község
Önkormányzata,
Településfejlesztési
Szent István Egyetem
tábor
Budapest

Valkonya Község
Önkormányzata,
Településfejlesztési
Szent István Egyetem
tábor
Budapest

Valkonya

Valkonya

Valkonya

Valkonya

Rejtélyiné Nagy Gabriella
polgármester 93/351-003;
30/30/439-0124
valkonya@vipmail.hu

Településünkön 1993 óta megrendezésre kerül a településfejlesztési tábor a
település és az egyetem között létrejött hosszú távú megállapodás
eredményeként. A diákok terveket, dolgozatokat készítenek a település számára,
majd elfogadtatják a munkájukat. Az arra érdemes terveket helyben meg is
valósítják építési terepgyakorlat keretében. Munkájuk során megismerkednek a
településsel, annak lakóival, melynek eredményeként segítenek a helyi építészeti
értékek feltárásában, megóvásában. Tanácsokat adnak építészeti megoldásokhoz.
Megismerik a regionális szintű fejlesztési- gazdálkodás koordinátori munkakör
valóságos feladatait, a belterületi és külterületi épített környezet revitalizációjának
lehetséges módját a gyakorlatban. Fejleszti a hallgatók együttműködési készségét.

Rejtélyiné Nagy Gabriella
polgármester 93/351-003;
30/30/439-0124
valkonya@vipmail.hu

Településünkön 1993 óta megrendezésre kerül a településfejlesztési tábor a
település és az egyetem között létrejött hosszú távú megállapodás
eredményeként. A diákok terveket, dolgozatokat készítenek a település számára,
majd elfogadtatják a munkájukat. Az arra érdemes terveket helyben meg is
valósítják építési terepgyakorlat keretében. Munkájuk során megismerkednek a
településsel, annak lakóival, melynek eredményeként segítenek a helyi építészeti
értékek feltárásában, megóvásában. Tanácsokat adnak építészeti megoldásokhoz.
Megismerik a regionális szintű fejlesztési- gazdálkodás koordinátori munkakör
valóságos feladatait, a belterületi és külterületi épített környezet revitalizációjának
lehetséges módját a gyakorlatban. Fejleszti a hallgatók együttműködési készségét.

Rejtélyiné Nagy Gabriella
polgármester 93/351-003;
30/30/439-0124
valkonya@vipmail.hu

Településünkön 1993 óta megrendezésre kerül a településfejlesztési tábor a
település és az egyetem között létrejött hosszú távú megállapodás
eredményeként. A diákok terveket, dolgozatokat készítenek a település számára,
majd elfogadtatják a munkájukat. Az arra érdemes terveket helyben meg is
valósítják építési terepgyakorlat keretében. Munkájuk során megismerkednek a
településsel, annak lakóival, melynek eredményeként segítenek a helyi építészeti
értékek feltárásában, megóvásában. Tanácsokat adnak építészeti megoldásokhoz.
Megismerik a regionális szintű fejlesztési- gazdálkodás koordinátori munkakör
valóságos feladatait, a belterületi és külterületi épített környezet revitalizációjának
lehetséges módját a gyakorlatban. Fejleszti a hallgatók együttműködési készségét.

Rejtélyiné Nagy Gabriella
polgármester 93/351-003;
30/30/439-0124
valkonya@vipmail.hu

Településünkön 1993 óta megrendezésre kerül a településfejlesztési tábor a
település és az egyetem között létrejött hosszú távú megállapodás
eredményeként. A diákok terveket, dolgozatokat készítenek a település számára,
majd elfogadtatják a munkájukat. Az arra érdemes terveket helyben meg is
valósítják építési terepgyakorlat keretében. Munkájuk során megismerkednek a
településsel, annak lakóival, melynek eredményeként segítenek a helyi építészeti
értékek feltárásában, megóvásában. Tanácsokat adnak építészeti megoldásokhoz.
Megismerik a regionális szintű fejlesztési- gazdálkodás koordinátori munkakör
valóságos feladatait, a belterületi és külterületi épített környezet revitalizációjának
lehetséges módját a gyakorlatban. Fejleszti a hallgatók együttműködési készségét.
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30.

Letenye

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Egészségünkért!

Valkonya

Rejtélyiné Nagy Gabriella
polgármester 93/351-003;
30/30/439-0124
valkonya@vipmail.hu

Településünkön 1993 óta megrendezésre kerül a településfejlesztési tábor a
település és az egyetem között létrejött hosszú távú megállapodás
eredményeként. A diákok terveket, dolgozatokat készítenek a település számára,
majd elfogadtatják a munkájukat. Az arra érdemes terveket helyben meg is
valósítják építési terepgyakorlat keretében. Munkájuk során megismerkednek a
településsel, annak lakóival, melynek eredményeként segítenek a helyi építészeti
értékek feltárásában, megóvásában. Tanácsokat adnak építészeti megoldásokhoz.
Megismerik a regionális szintű fejlesztési- gazdálkodás koordinátori munkakör
valóságos feladatait, a belterületi és külterületi épített környezet revitalizációjának
lehetséges módját a gyakorlatban. Fejleszti a hallgatók együttműködési készségét.

Zajk Község Első
Falunapja

Zajk Község Faluközpont

Bagladi Róbert polgármester
30/584-6436
bagladirobi@gmail.com

2010-ben szeretnénk megvalósítani az első Falunapot Zajkon, mely egy komplett
kulturális és szórakoztató rendezvény lenne fiatal és idős számára egyaránt.

Elszármazottak
találkozója

Szabadtéri színpad és
környéke

Fercsák Lászlóné 30/468-4231
gutor@freemail.hu

A délután kezdődő rendezvényen a településről elszármazottak a rendezvénysátor
alatt gyülekeznek, helyüket elfoglalják, beszélgetnek az elmúlt időkről. A szabadtéri
színpadon helyi művészeti csoportok bemutatkoznak be. Este zenés vacsora
kíséretében tovább folyik a visszaemlékezés.

Valkonya Község
Önkormányzata,
Településfejlesztési
Szent István Egyetem
tábor
Budapest

30.

Valkonya

31.

Zajk

Zajk Fejlődéséért
Egyesület

31.

Gutorfölde

„Kezünkben a
Sorsunk”
Egészségmegőrző
Alapítvány

31.

Csörnyeföld

Letenye, változó
helyszíneken

Febr.12,26;
márc.12,26;
ápr. 9,23;
Az egymásra épülő programok az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják,
máj. 14,28;
ráirányítva a lakosság figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára előadások,
Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846jún.11,25;
bemutatók tartásával. Cél a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a káros
7757
júl.16,30;
szenvedélyektől való megszabadulás elősegítése, fogyókúrás programsorozat
lanczokzsuzsanna@gmail.com
aug.13,27,
indítása, családi életre felkészítés a hátrányos helyzetű fiatalok körében, elsősegély
szept. 10,24,
nyújtási, baleset megelőzési programok szervezése
okt.15,29,
nov. 12,26;
dec.3,10.

Csörnyeföld Kupa
Csörnyeföldi Fiatalok
Kispályás labdarúgó Csörnyeföld, Sportpálya
Köre
torna

Fehér Gábor 30/334-7207
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A sportrendezvény 17 éve minden esztendőben megrendezésre kerül. A
rendezvényen 12-14 csapat vesz részt minden esztendőben. Részben meghívásos,
de korábban részt nem vevő csapatok jelentkezését is várják a rendezők. A
mérkőzéseken 4+1 fős csapatok szerepelnek a rendezvényre nevezési díj van. A
résztvevők emlékplakettet, az 1-3 helyezettek serleget kapnak. A gólkirály, a
legjobb kapus és a legjobb mezőnyjátékos, valamint a hetesrúgó verseny első
helyezettje különdíjban részesül. A nevezett csapatok és a kísérőik részére a
szervezők ebédet biztosítanak.

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2010
AUGUSZTUS

Település

1.

Bucsuta

1.

Szentpéterfölde

Rendező szervezet
Önkormányzat
Bucsuta
Önkormányzat
Szentpéterfölde

Rendezvény címe

Rendezvény helyszíne

Kapcsolattartó

Rendezvény jellege

Egyéb

Búcsú

Bucsuta

Gyurkó Imréné 30/507-8727

A bucsutai kápolna búcsúját tartjuk augusztus első felében. A búcsú időpontja
igazodik a környező települések egyházi ünnepeihez.

vagy 8-a,
vasárnap

Falunap
Szentpéterföldén

Faluház, sportpálya

Tóth Péter 30/495-0159, 92/375383

Hagyományőrző kulturális műsor térségi szereplőkkel.

Mura parti ifjúsági
tábor

Tótszerdahely

Kolman Árpád 30/516-7518

A Tótszerdahelyi fiatalok, táboroztatása. Irodalmi és nyelv tábor, ki mit tud.
Ügyességi versenyek, kerékpár túra stb.

Mura parti ifjúsági
tábor

Tótszerdahely

Kolman Árpád 30/516-7518

A Tótszerdahelyi fiatalok, táboroztatása. Irodalmi és nyelv tábor, ki mit tud.
Ügyességi versenyek, kerékpár túra stb.

Mura parti ifjúsági
tábor

Tótszerdahely

Kolman Árpád 30/516-7518

A Tótszerdahelyi fiatalok, táboroztatása. Irodalmi és nyelv tábor, ki mit tud.
Ügyességi versenyek, kerékpár túra stb.

X. Rétesfesztivál
Tótszerdahelyen

Tótszerdahelyi Ált. Isk.
udvara

2.
3.
4.

Tótszerdahely

5.

Tótszerdahely

6.

Tótszerdahely

6.

Tótszerdahely

Tótszerdahely
Kulturális és sport
egyesület
Tótszerdahely
Kulturális és sport
egyesület
Tótszerdahely
Kulturális és sport
egyesület
Tótszerdahely Közs.
Önkormányzata

7.

Szentliszló

Szentliszló Község
Önkormányzat

Gyalogtúra- a
Ciklámen úton

7.

Letenye

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Helyi ételek
készítésének
bemutatása-kóstoló

Aug. 4-7

Gasztronómiai rendezvény, melynek során a Mura mentén élő horvátok
Tislér István; Havasi Viktória
hagyományos rétessütő versenyére kerül sor. A nap további részében kiegészítő
93/583-035 tszhonk@freemail.hu programokra kerül sor (főzőverseny, játszóház, arc és hennafestés, kirakodóvásár,
kézműves foglalkozások, folklór fellépők, lovagoltatás, tüzijáték, bál).

A szentliszlóiak szőlőhegyének védőszentje, és a hegy kápolnája a Szent Lőrinckápolna, amelynek a búcsúja augusztus hónapra esik.. A szentliszlóiak az 1750-es
évektől telepítettek szőlőt a hegyen. A búcsún való részvétellel a hegy szépségét,
Szentliszló és a
Bapka Mihályné 30/217-6613
értékeinek sokaságát, jelentőségét szeretnénk felismertetni. Kézműves
Börzönce-hegyi Szent
szentliszlo@freemail.hu
termékeinkkel az elért eredményeinket szeretnénk bemutatni. Az út a szép és
Lőrinc kápolna között
illatos ciklámenes erdőn vezet keresztül. Kettős élmény a résztvevőknek. A
hagyományőrző búcsúi megemlékezésre az egészséges életmód jelentőségére
szánjuk a túra megszervezését.
Az egyesület szándéka, hogy olyan gasztronómiai rendezvénysorozatot bonyolítson
Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846le a településen, amely keretében a feledésbe merült népi ételek készítését
Máj.1, jún.5,
Letenye, Ságvári u 21.
7757
mutatja be a lakosság, az érdeklődők, főként az ifjúság számára, lehetőséget
júl.3, aug.7,
lanczokzsuzsanna@gmail.com
biztosítva a kóstolásra, a gyakorlati ismeretek elsajátítására. Receptgyűjtemény
szept.4.
összeállítását is tervezzük.
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Szécsiszegi Szapáry
Hagyományőrző
Kulturális és
Turisztikai Egyesület

Szapáry nap

Andrássy-Szapáry
Kastély

Nagy István 70/466-4388
egyesuletszapary@freemail.hu

Mura parti ifjúsági
tábor

Tótszerdahely

Kolman Árpád 30/516-7518

4. Tótszerdahelyi
falunap és rétes
fesztivál

Tótszerdahelyi kultúrház

Kolman Árpád 30/516-7518

Tótszerdahely Közs.
Önkormányzata

X. Rétesfesztivál
Tótszerdahelyen

Tótszerdahelyi Ált. Isk.
udvara

Várfölde

Várfölde Község
Önkormányzata

„Föld” nevű zalai
települések
találkozója

7.

Tótszerdahely

Tótszerdahely Közs.
Önkormányzata

XIX. Tótszerdahelyi
Nemzetközi
Folklórtalálkozó

8.

Pusztaederics

Pusztaederics Községi
Önkormányzat

„Elszármazottak
Napja”

Letenye

Letenye Város
Önkormányzata,
Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár

XXVII. Mura Menti
Napok- Hármashatár
Fesztivál

7.

Szécsisziget

7.

Tótszerdahely

7.

Tótszerdahely

7.

Tótszerdahely

7.

Tótszerdahely
Kulturális és sport
egyesület
Tótszerdahelyi
Kulturális és sport
egyesület

Várfölde

Az egész napos rendezvény délelőtt főzőversennyel indul, majd délután kulturális
műsorokon vehetnek részt a Szécsiszigeti lakosok és az ide látogatók, valamint
lehetőség van póni lovaglásra, lovashintózásra a faluban, minden évben grafológus
szakértőnk várja a kedves vendégeket. Alkalomhoz illő gasztronómiai
meglepetésekkel kedveskedünk pl. bivalypörkölttel, Szapáry tortával, valamint az
egykori uradalmi borok bemutatására is sor kerül.
A Tótszerdahelyi fiatalok, táboroztatása. Irodalmi és nyelv tábor, ki mit tud.
Ügyességi versenyek, kerékpár túra stb.
A Tótszerdahelyi falunap és rétes fesztivál keretein belül megrendezett,
nemzetközi labdarúgó torna. Gyermek programok, ügyességi verseny, közös
vacsora.

Gasztronómiai rendezvény, melynek során a Mura mentén élő horvátok
Tislér István; Havasi Viktória
hagyományos rétessütő versenyére kerül sor. A nap további részében kiegészítő
93/583-035 tszhonk@freemail.hu programokra kerül sor (főzőverseny, játszóház, arc és hennafestés, kirakodóvásár,
kézműves foglalkozások, folklór fellépők, lovagoltatás, tüzijáték, bál).

Tóth Árpád polgármester 93/346008

Zala megyében lévő települések között 9 település nevében megtalálható a „föld”
kifejezés. A névazonosságra építve, hagyományteremtő szándékkal hívjuk meg a
települések képviselőit, kulturális csoportjait. Lehetőséget adunk a településeket
bemutató kiállításra is. Délelőtt kispályás labdarúgás, délután kulturális műsor.

A rétesfesztivál keretében helyi, környékbeli, illetve Horvátországból érkező
Tislér István; Havasi Viktória
kulturális vendégcsoportok mutatják be programjaikat, melyek révén
Általálnos iskola udvara
93/583-035 tszhonk@freemail.hu felelevenítésre kerülnek a régi, horvát hagyományos néptáncok és népdalok, illetve
helyi szokások.
Elszármazottak napja keretében a faluból elszármazott személyek megvendégelése
Pusztaederics Kossuth
Gál Lászlóné 20/918-2839
és találkozás a falu jelenlegi lakosságával, műsoros rendezvények bemutatása
út 1.
galmagdi@gmail.com
mellett.

9.
10.
11.
12.

Letenye, Szabadtéri
színpad

Dömök József 93/343-034
fmhk@freemail.hu
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Kiállítások, Mura Menti Bornapok, Kulturális programok- tánc, színház, bál,
koncert, stb.

Aug. 12-20
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13.

13.

14.

14.

Letenye

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Letenye Város
Önkormányzata,
Letenye
Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár
Önkormányzat
PusztamagyaródPusztamagyaród
Sportegyesület
Pusztamagyaród
Letenye Város
Önkormányzata,
Letenye
Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár

Febr.12,26;
márc.12,26;
ápr. 9,23;
Az egymásra épülő programok az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják,
máj. 14,28;
ráirányítva a lakosság figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára előadások,
Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846jún.11,25;
bemutatók tartásával. Cél a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a káros
7757
júl.16,30;
szenvedélyektől való megszabadulás elősegítése, fogyókúrás programsorozat
lanczokzsuzsanna@gmail.com
aug.13,27,
indítása, családi életre felkészítés a hátrányos helyzetű fiatalok körében, elsősegély
szept. 10,24,
nyújtási, baleset megelőzési programok szervezése
okt.15,29,
nov. 12,26;
dec.3,10.

Egészségünkért!

Letenye, változó
helyszíneken

XXVII. Mura Menti
Napok- Hármashatár
Fesztivál

Letenye, Szabadtéri
színpad

Sportnap

Pusztamagyaród

XXVII. Mura Menti
Napok- Hármashatár
Fesztivál

Letenye, Szabadtéri
színpad

Dömök József 93/343-034
fmhk@freemail.hu

Kiállítások, Mura Menti Bornapok, Kulturális programok- tánc, színház, bál,
koncert, stb.
Egész napos rendezvény, mely a településünk minden korosztályának nívós
szórakoztatást biztosít. Rendezvény terv: - gyermek-szülő labdarúgó mérkőzés, települési és polgármesteri főzőverseny, - kézművesek utcája, -'ANNO
KERETTYE”Valaha volt, illetve a mostani bázakerettyei lakosok találkozója.,egészségsátor, -nagy színpadi rendezvények (koncertek, stb.),- hegyközségi
bemutató- borkóstoló.

Dömök József 93/343-034
fmhk@freemail.hu

Kiállítások, Mura Menti Bornapok, Kulturális programok- tánc, színház, bál,
koncert, stb.

Kovács Károlyné polgármester 30/
Minden év augusztusában a környező települések kispályás labdarúgó csapatainak
226-9075
részvételével kerül sor labdarúgó mini bajnokság lebonyolítására.
pusztamagyarod@vipmail.hu

14.

Bázakerettye

Bázakerettye és
Térsége Bányász
Művelődési
Egyesület

Falunap

Bázakerettye

Horváth Zoltán 30/334-5103,
30/247-2188 zoltanhorvath64@tonline.hu,
bk.banyasz.egyesulet@gmail.com

14.

Oltárc

Önkormányzati
képviselő testület

Falunap

Oltárc, Alkotmány u 5254.

Lukácsné Tamás Andrea
polgármester 93/346-151
info@oltarc.hu

Játszóház, ugrálóvár, kirakodóvásár, kulturális műsor, sportrendezvény.

14.

Várfölde

Önkormányzat
Várfölde

Falunap

Várfölde Szabadidő
központ

Tóth Árpád 93/346-006

Kulturális rendezvény
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14.

Csörnyeföld

15.

Letenye

15.

Csörnyeföld

15.

Letenye

15.

Letenye

16.

Letenye

16.

Letenye

Csörnyeföld Község Csörnyeföldi falunap
Önkormányzata
és búcsú

Horvát Kisebbségi
Önkormányzat
Letenye

Strand foci

Csörnyeföld Község Csörnyeföldi falunap
Önkormányzata
és búcsú

Letenye Város
Önkormányzata,
Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár
Horvát Kisebbségi
Önkormányzat
Letenye; Fáklya
Művelődési Ház és
Könyvtár Letenye
Horvát Kisebbségi
Önkormányzat
Letenye; Fáklya
Művelődési Ház és
Könyvtár Letenye
Letenye Város
Önkormányzata,
Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár

Csörnyeföld

Letenye Városi
Termálfürdő

Csörnyeföld

A kétnapos rendezvény első napján kiállítás nyílik a helyi és környékbeli
kézművesek, alkotók munkáiból. Főzőversenyre hívjuk a környező települések
csapatait. Ezen a napon kerül megszervezésre a településről elszármazottak
találkozója. A második napon kézműves és kirakodó vásár, kézművesek és alkotók
Simon Zoltán polgármester
bevonásával foglalkozások gyermekek és felnőttek részére, játszóház, ugrálóvár,
93/379-252 csornye@enternet.hu
légvár áll egész nap rendelkezésre. Kulturális csoportok fellépésére, ismert vendég
előadóművész műsorára kerül sor. Este a napot tüzijáték zárja. A programok
mellett mindkét nap során borházak, hagyományos népi ételek(kürtös kalács,
prósza) várják a településre érkező vendégeket.
Gyuricz Mária 70/942-0424
gyuricz.maria@freemail.hu

Amatőr női és férfi csapatoknak meghirdetett verseny, Letenye és környéke
településein élők részére. A legjobb csapat és a legeredményesebb játékos
díjazása. A verseny végén közös főzésre kerül sor.

A kétnapos rendezvény első napján kiállítás nyílik a helyi és környékbeli
kézművesek, alkotók munkáiból. Főzőversenyre hívjuk a környező települések
csapatait. Ezen a napon kerül megszervezésre a településről elszármazottak
találkozója. A második napon kézműves és kirakodó vásár, kézművesek és alkotók
Simon Zoltán polgármester
bevonásával foglalkozások gyermekek és felnőttek részére, játszóház, ugrálóvár,
93/379-252 csornye@enternet.hu
légvár áll egész nap rendelkezésre. Kulturális csoportok fellépésére, ismert vendég
előadóművész műsorára kerül sor. Este a napot tüzijáték zárja. A programok
mellett mindkét nap során borházak, hagyományos népi ételek(kürtös kalács,
prósza) várják a településre érkező vendégeket.

XXVII. Mura Menti
Napok- Hármashatár
Fesztivál

Letenye, Szabadtéri
színpad

Dömök József 93/343-034
fmhk@freemail.hu

Mura Menti Napok

Letenye Város Főtere

Gyuricz Mária 70/942-0424
gyuricz.maria@freemail.hu

Horvát és magyar néptáncosok fellépése. Horvát és magyar amatőr festőművészek
utcai nyílt alkotónapja és kiállítás. Népművészeti kiállítások. Különböző zenei
Aug. 15-20
műfajok művelőinek bemutatkozása.

Mura Menti Napok

Letenye Város Főtere

Gyuricz Mária 70/942-0424
gyuricz.maria@freemail.hu

Horvát és magyar néptáncosok fellépése. Horvát és magyar amatőr festőművészek
utcai nyílt alkotónapja és kiállítás. Népművészeti kiállítások. Különböző zenei
Aug. 15-20
műfajok művelőinek bemutatkozása.

XXVII. Mura Menti
Napok- Hármashatár
Fesztivál

Letenye, Szabadtéri
színpad

Dömök József 93/343-034
fmhk@freemail.hu
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Kiállítások, Mura Menti Bornapok, Kulturális programok- tánc, színház, bál,
koncert, stb.

Kiállítások, Mura Menti Bornapok, Kulturális programok- tánc, színház, bál,
koncert, stb.
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Horvát Kisebbségi
Önkormányzat
Letenye; Fáklya
Művelődési Ház és
Könyvtár Letenye
Letenye Város
Önkormányzata,
Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár
Horvát Kisebbségi
Önkormányzat
Letenye; Fáklya
Művelődési Ház és
Könyvtár Letenye
Letenye Város
Önkormányzata,
Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár
Horvát Kisebbségi
Önkormányzat
Letenye; Fáklya
Művelődési Ház és
Könyvtár Letenye
Letenye Város
Önkormányzata,
Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár

Horvát és magyar néptáncosok fellépése. Horvát és magyar amatőr festőművészek
utcai nyílt alkotónapja és kiállítás. Népművészeti kiállítások. Különböző zenei
Aug. 15-20
műfajok művelőinek bemutatkozása.

Mura Menti Napok

Letenye Város Főtere

Gyuricz Mária 70/942-0424
gyuricz.maria@freemail.hu

XXVII. Mura Menti
Napok- Hármashatár
Fesztivál

Letenye, Szabadtéri
színpad

Dömök József 93/343-034
fmhk@freemail.hu

Mura Menti Napok

Letenye Város Főtere

Gyuricz Mária 70/942-0424
gyuricz.maria@freemail.hu

XXVII. Mura Menti
Napok- Hármashatár
Fesztivál

Letenye, Szabadtéri
színpad

Dömök József 93/343-034
fmhk@freemail.hu

Mura Menti Napok

Letenye Város Főtere

Gyuricz Mária 70/942-0424
gyuricz.maria@freemail.hu

XXVII. Mura Menti
Napok- Hármashatár
Fesztivál

Letenye, Szabadtéri
színpad

Dömök József 93/343-034
fmhk@freemail.hu

Kiállítások, Mura Menti Bornapok, Kulturális programok- tánc, színház, bál,
koncert, stb.

Szentliszló Község
Önkormányzat

Kenyér ünnepe
kemencés lángos
készítése

Szentliszló Zrínyi u.3.

Bapka Mihályné 30/217-6613
szentliszlo@freemail.hu

Hagyományos kemencében sült kenyér és lángos készítését mutatjuk be a
résztvevőknek, az aratás befejezésével az első őrlésű lisztből. Államalapításunkat a
falusi élet jellegzetes és a mindennapok számára fontos eseménnyel, a
kenyérsütéssel ünnepeljük és mutatjuk be a fiatalok és az idősek számára.

Kerkaszentkirály
Község
Önkormányzata

Nemzetközi gyermek
horgászverseny

Horgásztó

Pál László 30/742-9705
kerkaszentkiraly@t-online.hu

Hagyományos program, évente megrendezésre kerül, szlovén, horvát
gyermekhorgászok meghívásával, értékes díjak, ajándékok, gyermekprogramok
játékos vetélkedők várják a gyerekeket!

falunap

faluközpont- Természetház

Farkas Sándor 30/576-2717
kerkaszentkiraly@t-online.hu

kirakodó vásár, vurstli, kulturális és sportrendezvények, versenyek, kiállítások,
családi programok, főzőverseny.

17.

Letenye

17.

Letenye

18.

Letenye

18.

Letenye

19.

Letenye

19.

Letenye

20.

Szentliszló

20.

Kerkaszentkirály

20.

Kerkaszentkirály
Kerkaszentkirály Községért Kulturális
Alapítvány
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Kiállítások, Mura Menti Bornapok, Kulturális programok- tánc, színház, bál,
koncert, stb.

Horvát és magyar néptáncosok fellépése. Horvát és magyar amatőr festőművészek
utcai nyílt alkotónapja és kiállítás. Népművészeti kiállítások. Különböző zenei
Aug. 15-20
műfajok művelőinek bemutatkozása.

Kiállítások, Mura Menti Bornapok, Kulturális programok- tánc, színház, bál,
koncert, stb.

Horvát és magyar néptáncosok fellépése. Horvát és magyar amatőr festőművészek
utcai nyílt alkotónapja és kiállítás. Népművészeti kiállítások. Különböző zenei
Aug. 15-20
műfajok művelőinek bemutatkozása.
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20.

Gutorfölde

20.

Letenye

20.

Letenye

20.

Oltárc

20.

Lovászi

Művelődési Ház
Gutorfölde

Búcsúi
programsorozat

Szabadtéri színpad

A három napos rendezvényünkön az első nap tartja településünk
hagyományos búcsú napját. Szentmise, kirakodóvásár, körhinta,
ugrálóvár, kulturális műsor, majd szabadtéri bál várja a lakosságot, és
Horváthné salamon Ágnes 92/575aug. 20-22
vendégeiket.
004 gutorfolde@gutor-inform.hu
A második napon délután amatőr színházi produkciók műsorával
kedveskedünk az érdeklődőknek, míg a harmadik napon a legkisebbeké a
főszerep. Nekik szánt bábműsorral zárjuk rendezvénysorozatunkat.

Horvát Kisebbségi
Önkormányzat
Horvát és magyar néptáncosok fellépése. Horvát és magyar amatőr festőművészek
Gyuricz Mária 70/942-0424
Letenye; Fáklya
Mura Menti Napok Letenye Város Főtere
utcai nyílt alkotónapja és kiállítás. Népművészeti kiállítások. Különböző zenei
Aug. 15-20
gyuricz.maria@freemail.hu
Művelődési Ház és
műfajok művelőinek bemutatkozása.
Könyvtár Letenye
Letenye Város
XXVII. Mura Menti
Önkormányzata,
Letenye, Szabadtéri
Dömök József 93/343-034
Kiállítások, Mura Menti Bornapok, Kulturális programok- tánc, színház, bál,
Napok- Hármashatár
Fáklya Művelődési
színpad
fmhk@freemail.hu
koncert, stb.
Fesztivál
Ház és Könyvtár
Magyar Katolikus
Búcsú
Oltárc, Alkotmány u 40.
Decs István 93/346-028
Kirakodóvásár, ünnepi szentmise.
Egyház
Kerka-völgye Baráti
Szent István napi
Jánosi Zsuzsanna 0670/615-9074 Zenés irodalmi összeállítás, az egyesület saját rendezésében, a falu lakosságából,
kútfeji templom
Kör Egyesület
megemlékezés
kerkavolgye@freemail.hu
esetleg vendégművész szereplésével.

A három napos rendezvényünkön az első nap tartja településünk
hagyományos búcsú napját. Szentmise, kirakodóvásár, körhinta,
ugrálóvár, kulturális műsor, majd szabadtéri bál várja a lakosságot, és
Horváthné salamon Ágnes 92/575aug. 20-22
vendégeiket.
004 gutorfolde@gutor-inform.hu
A második napon délután amatőr színházi produkciók műsorával
kedveskedünk az érdeklődőknek, míg a harmadik napon a legkisebbeké a
főszerep. Nekik szánt bábműsorral zárjuk rendezvénysorozatunkat.

21.

Gutorfölde

Művelődési Ház
Gutorfölde

Búcsúi
programsorozat

Szabadtéri színpad

21.

Lovászi

Lovászi Közs.
Önkormányzat

Falunap

Lovászi, Műv. Ház és Ált.
Isk. előtti zöld terület

Léránt Ferenc 30/237-1334,
flerant1@gmail.com

Délelőtt: sportprogramok, főzőverseny, egészségügyi szűrővizsgálatok, Délután:
kulturális programok, Este: koncert, tűzijáték, Egész nap: kézműves kirakodóvásár.

21.

Lovászi

Lovászi Olajbányász
Vadásztársaság

Lovászi Vadászok
Ünnepe

Lovászi 0134/1 HRSZ
turisztikai pihenőhely

Náday Gyula 30/237-5146
info@lovaszivadas.hu

Kulturális, családi rendezvény. Természetvédelmi és vadászati bemutatók,
előadások, a témához kapcsolódó kiállítás. Vad és halfőző verseny. Vadászbál.
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22.

Gutorfölde

Művelődési Ház
Gutorfölde

Szabadtéri színpad

A három napos rendezvényünkön az első nap tartja településünk
hagyományos búcsú napját. Szentmise, kirakodóvásár, körhinta,
ugrálóvár, kulturális műsor, majd szabadtéri bál várja a lakosságot, és
Horváthné salamon Ágnes 92/575aug. 20-22
vendégeiket.
004 gutorfolde@gutor-inform.hu
A második napon délután amatőr színházi produkciók műsorával
kedveskedünk az érdeklődőknek, míg a harmadik napon a legkisebbeké a
főszerep. Nekik szánt bábműsorral zárjuk rendezvénysorozatunkat.

Egészségünkért!

Letenye, változó
helyszíneken

Febr.12,26;
márc.12,26;
ápr. 9,23;
Az egymásra épülő programok az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják,
máj. 14,28;
ráirányítva a lakosság figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára előadások,
Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846jún.11,25;
bemutatók tartásával. Cél a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a káros
7757
júl.16,30;
szenvedélyektől való megszabadulás elősegítése, fogyókúrás programsorozat
lanczokzsuzsanna@gmail.com
aug.13,27,
indítása, családi életre felkészítés a hátrányos helyzetű fiatalok körében, elsősegély
szept. 10,24,
nyújtási, baleset megelőzési programok szervezése
okt.15,29,
nov. 12,26;
dec.3,10.

Falunap

Tornyiszentmiklós
sportpálya

Kovács Krisztián 92/376-043

Kulturális programokkal díszített egész napos rendezvény, estére meglepetés
vendéggel.

Tótszerdahelyi
harmonika fesztivál

Tótszerdahely, Fedák
Kúria

Kolman Árpád 30/516-7518
kolmanarpad@freemail.hu

A Magyarországi horvát harmonikások, zenekarok, s a környék jeles zenészeinek
találkozója. Folklór, tánc és zene találkozó, fesztivál. Horvát Szentmise,
megemlékezés. Horvát, s táj jellegű ételek, bemutatása.

Búcsúi
programsorozat

23.
24.
25.
26.

27.

Letenye

28.

Tornyiszentmikl
ós

28.

Tótszerdahely

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Tornyiszentmiklós
Község
Önkormányzata
Tótszerdahelyi
Kulturális és sport
egyesület
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28.

Tótszentmárton

Tótszentmárton
Községi
Önkormányzat

„Vino i tambure” Tótszentmártoni faluház
Szentmártoni Bor és előtti téren felállított
Tamburafesztivál
sátor és környéke

Vlasics Lajos 30/237-0829
vlasicsl@freemail.hu

A Fesztivál célja a tambura, mint horvát népi hangszer népszerűsítése, identitás,
baráti kapcsolatok erősítése és a közönség színvonalas szórakoztatása. A
Szentmártoni Bor és Tambura Fesztiválra harmadik alkalommal került sor. A
rendezvény ötletét támogatták a Kálmán-hegyen és a Nagymezőn termelő helyi,
valamint környéki szőlő- és boros gazdák. A gazdák megalakították Szentmártoni
Borbarát Egyesületet, amely alapszabályában szerepelteti a borászattal kapcsolatos
rendezvények támogatását, szervezését, valamint tagjainak szakmai fejlődését. A
Sumarton Kulturális Egyesület nemrég ünnepelte fennállásának tíz éves
jubileumát. A tambura zenekar létrehozásával meghonosította e népi hangszert a
településen, a fiatalokkal megkedveltette a horvát népzenét, erősítve ezzel
identitásukat. A községi és a horvát önkormányzat erkölcsileg és anyagilag
támogatja a civil szervezetek működését, segíti a programok előkészítését, segít a
pályázatok írásában, vállalja azok önrészét. A tamburafesztiválnak 12 zenekar
résztvevője lesz. Összes létszámuk 120 fő. Közülük öt haza, kettő szlovén és öt
horvátországi. Horvátországban rendkívül népszerű a tamburazene. A rendezvény
alatt folyamatos lesz a vendéglátás. Pecsenyések, sajtház és borházak kínálják
portékájukat. A nap programja 11.30 órakor szentmisével kezdődik. Délután 14
órakor veszi kezdetét a szüreti felvonulás, amelyen hegybíró hirdeti a nap
programját. A felvonuláson részt vesznek a helyi kulturális egyesület tagjai,
iskolások, fúvószenekar, mazsorettek és szőlészek, gazdálkodók. 16 órakor az
ünnepélyes megnyitót követően sorra lépnek színpadra a tamburazenekarok.
Közben tánccsoport fellépésére is sor kerül. 19 órakor Horvátország valamelyik
népszerű zenekarának koncertjén vehetnek részt a vendégek. A rendezvényre a
faluház előtti téren elhelyezett sátorban, annak környékén és a falu utcáin kerül
sor. A sátor mérete 10x30 méter. A sátorhoz kapcsolódóan színpad kerül
felállításra. A hangosítást és a fénytechnikát profi szakemberek biztosítják. A téren
borkínáló pavilonok, pecsenyés sátrak lesznek felállítva.

28.

Kerkaszentkirály
Kerkaszentkirály Községért Kulturális
Alapítvány

Nemzetközi
Szalmaszobor építő
verseny

Kerkaszentkirály

Farkas Sándor 30/576-2717
kerkaszentkiraly@t-online.hu

Szalmából készült szabadtéri szobrok és plasztikák készítése a verseny célja, melyet
meghirdettünk itthon és a határon túl is. A versenyzők részére 4 nap áll a
rendelkezésre a versenymunka elkészítésére, melynek értékelése a rendezvény
nyitónapján történik. 2 napos rendezvénysorozatot tervezünk a látogatók részére,
akik megtekinthetik az alkotásokat, és színes kísérő programokon vehetnek részt,
nemzetközi néprajzi, kulturális, kulináris bemutatók, kézműves kirakodóvásár,
művészeti fesztivál gazdagítja a programot.

29.

Önkormányzat
PusztamagyaródPusztamagyaród Kenyeres Elemér
Kistérségi Általános
Iskola

Vakáció záró buli

Pusztamagyaród

Kovács Károlyné polgármester 30/
226-9075
pusztamagyarod@vipmail.hu

Minden év augusztusában a nyári szünet utolsó vasárnapján kerül megtartásra a
Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola tanulói számára az iskola udvarán.
Ügyességi versenyek, ugrálóvár, zenés műsorok.
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29.

Kerkaszentkirály
Kerkaszentkirály Községért Kulturális
Alapítvány

Nemzetközi
Szalmaszobor építő
verseny

Kerkaszentkirály

Farkas Sándor 30/576-2717
kerkaszentkiraly@t-online.hu

Szalmából készült szabadtéri szobrok és plasztikák készítése a verseny célja, melyet
meghirdettünk itthon és a határon túl is. A versenyzők részére 4 nap áll a
rendelkezésre a versenymunka elkészítésére, melynek értékelése a rendezvény
nyitónapján történik. 2 napos rendezvénysorozatot tervezünk a látogatók részére,
akik megtekinthetik az alkotásokat, és színes kísérő programokon vehetnek részt,
nemzetközi néprajzi, kulturális, kulináris bemutatók, kézműves kirakodóvásár,
művészeti fesztivál gazdagítja a programot.

Kondákor József 30/993-3739
tormafolde@gmail.com

Az önkormányzat augusztus utolsó vasárnapján, a falu búcsúja alkalmából
kulturális, szórakoztató összejövetelt szervez. A környékbeli kulturális csoportok
mellett nevesebb vendégelőadókat is meghív. A délutáni programot tűzijáték
zárja.

28-29

29.

Tormafölde

Tormafölde Községi
Önkormányzat

Falunap

Tormafölde Kultúrház és
a sportpálya területe

29.

Muraszemenye

Muraszemenye
Önkormányzat

Búcsú

Muraszemenye
szabadidőpark

29.

Várfölde

Katolikus Egyház

Búcsú

Várfölde

Decs István plébános 93/346-028

Hagyományos kirakodóvásár, játékok.

31.

Letenye

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Társadalmi munka

Letenye, változó
helyszíneken

Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/8467757
lanczokzsuzsanna@gmail.com

AZ egyesület védnöksége alatt álló terület rendszeres rendbetétele, kaszálás,
fűnyírás, tereprendezés, takarítás.

Márc.28,
máj. 30; aug.
31.

SZEPTEMBER

Település

Rendező szervezet

Rendezvény címe

Rendezvény helyszíne

Kapcsolattartó

Rendezvény jellege

Egyéb

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Helyi ételek
készítésének
bemutatása-kóstoló

Stefanec Mária polgármester
A gyermekeknek körhinta és légvár áll rendelkezésre. Délelőtt futball kupa zajlik, az
30/593-4917
estét bál zárja.
hivatal.muraszemenye@level.datanet.hu

30.

1.
2.
3.

4.

Letenye

Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846Letenye, Ságvári u 21.
7757
lanczokzsuzsanna@gmail.com
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Az egyesület szándéka, hogy olyan gasztronómiai rendezvénysorozatot bonyolítson
le a településen, amely keretében a feledésbe merült népi ételek készítését
Máj.1, jún.5,
mutatja be a lakosság, az érdeklődők, főként az ifjúság számára, lehetőséget
júl.3, aug.7,
biztosítva a kóstolásra, a gyakorlati ismeretek elsajátítására. Receptgyűjtemény
szept.4.
összeállítását is tervezzük.

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2010

5.

Becsehely

Becsehely Község
Önkormányzata

5.

Lispeszentadorjá
n

Lispeszentadorján
Község
Önkormányzata,
Egyházközség
Lisperszentadorján

VI. Becsehelyi
Szüreti- és
Borfesztivál

Németh Géza 93/ 351-001
nemeth.geza@becsehely.hu

A nagy hagyományokra építő VI. Becsehelyi Szüreti- és Borfesztivál
megrendezésével célunk az agrártevékenységek diverzifikációjának előmozdítása, a
kiváló minőségű, helyi-és tájjellegű termékek bemutatása, a minőségi termék
előállítás ösztönzése. A rendezvény keretében sor kerül a szüreti hagyományok
bemutatására, lehetőséget kapnak a Zalai Borvidék Muravidéki Körzetének jeles
bortermelői és pálinka készítői termékeik népszerűsítésére, valamint a helyi- és
térségi kulturális csoportok bemutatói is szerepelnek programtervünkben. A helyi
termékek népszerűsítése érdekében kézműves- és iparművészeti bemutatókra
kerül sor, többek között fazekas-, üvegfestő- bőrdíszműves- és fafaragó által
készített termékeket tekinthetnek meg az érdeklődők. Lehetőséget adunk helyi, és
térségi termelők számára tájjellegű termékeik árusításához, mint például akácméz,
bodzaszörp, csipkebogyó lekvár.

Czupi József 30/337-7319
jczupi@citromail.hu

Hagyományos falusi búcsúi ünnepség, kirakodóvásárral, kulturális programokkal,
bállal.

Pusztamagyaród

Kovács Károlyné polgármester 30/
226-9075
pusztamagyarod@vipmail.hu

Minden év őszén az Önkormányzat és a Gondozási Központ szervezésében kerül
sor a község időseinek köszöntésére, zenés, kulturális műsorra egybekötve.

Letenye, változó
helyszíneken

Febr.12,26;
márc.12,26;
ápr. 9,23;
Az egymásra épülő programok az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják,
máj. 14,28;
ráirányítva a lakosság figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára előadások,
Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846jún.11,25;
bemutatók tartásával. Cél a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a káros
7757
júl.16,30;
szenvedélyektől való megszabadulás elősegítése, fogyókúrás programsorozat
lanczokzsuzsanna@gmail.com
aug.13,27,
indítása, családi életre felkészítés a hátrányos helyzetű fiatalok körében, elsősegély
szept. 10,24,
nyújtási, baleset megelőzési programok szervezése
okt.15,29,
nov. 12,26;
dec.3,10.

Becsehely

Kisasszony (Mária)
Kultúrháznapi búcsú
Lispeszentadorján (Jókai
Lispeszentadorjánba Mór u. 2.), Templomkert
n
(Béke u. 1.)

6.
7.
8.
9.
10.

10.

10.

Önkormányzat
PusztamagyaródPusztamagyaród
Gondozási Központ
Pusztamagyaród

Letenye

Lenti

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Idősek Napja

Egészségünkért!

Városi Művelődési Kerkamenti Kulturális
Központ Lenti
Napok

Lenti

Völgyiné Boa Katalin
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Lenti város lakosságát mind szellemileg, mind testileg megmozgató
rendezvénysorozat. A több évtizedre visszamutató hagyományokkal rendelkező
esemény kiemelkedő kulturális színfoltja a városnak. Előtérbe helyezendőek a
diákok, illetve a családok.

Szept. 10-17
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Szabadidő központ
Valkonya

Jámborné Balázs Éva 93/346-009
banokisuli@gmail.com

Városi Művelődési Kerkamenti Kulturális
Központ Lenti
Napok

Lenti

Völgyiné Boa Katalin

Városi Művelődési Kerkamenti Kulturális
Központ Lenti
Napok

Lenti

Völgyiné Boa Katalin

Bucsuta utcái

Gyurkó Imréné 30/507-8727

Városi Művelődési Kerkamenti Kulturális
Központ Lenti
Napok

Lenti

Völgyiné Boa Katalin

Lenti

Városi Művelődési Kerkamenti Kulturális
Központ Lenti
Napok

Lenti

Völgyiné Boa Katalin

15.

Lenti

Városi Művelődési Kerkamenti Kulturális
Központ Lenti
Napok

Lenti

Völgyiné Boa Katalin

16.

Lenti

Városi Művelődési Kerkamenti Kulturális
Központ Lenti
Napok

Lenti

Völgyiné Boa Katalin

17.

Lenti

Városi Művelődési Kerkamenti Kulturális
Központ Lenti
Napok

Lenti

Völgyiné Boa Katalin

18.

Letenye

Letenye

Ságvári Endre 30/979-7335
info@motelfapuma.hu

A kistérség mangalica tenyésztőinek bevonásával, hagyományos ételek készítése
mangalica sertéshúsból. Elkészült ételek kóstoltatása. Népzene.

18.

Gutorfölde

Művelődési Ház
Gutorfölde

Szüreti felvonulás

A település több pontja

Horváthné Salamon Ágnes 92/575004 gutorfolde@gutor-inform.hu

A délután induló szüreti menet a néptáncosokkal, cigánylányokkal, az öreg Vajdával
és Vajdánéval, valamint a kisbíróval a település több pontján hirdeti a szüret
befejeztét. Este szüreti mulatságra várjuk a lakosságot.

18.

Dobri

Dobri Önkormányzat,
Dobri Jövőjéért
Egyesület

Dobri Búcsú

Dobri

Végh Hajnalka 30/482-6793
dobri.mk@gmail.com

Délelőtt szentmise, délután kulturális program, elszármazottak és itt maradtak
találkozója, focimeccs várja az idelátogatókat.

10.

Valkonya

11.

Lenti

12.

Lenti

12.

Bucsuta

13.

Lenti

14.

Arany János Tagiskola
Bánokszentgyörgy

Önkormányzat
Bucsuta

Őszi túra

Szüreti felvonulás

Muramente
Kistérségi Mangalica
Ifjúságáért Egyesület
Fesztivál
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Akadályversennyel és főzéssel egybekötött túra szülők bevonásával. A helyi
természeti értékek felfedeztetése. Csapatok közti főzőverseny.
Lenti város lakosságát mind szellemileg, mind testileg megmozgató
rendezvénysorozat. A több évtizedre visszamutató hagyományokkal rendelkező
esemény kiemelkedő kulturális színfoltja a városnak. Előtérbe helyezendőek a
diákok, illetve a családok.
Lenti város lakosságát mind szellemileg, mind testileg megmozgató
rendezvénysorozat. A több évtizedre visszamutató hagyományokkal rendelkező
esemény kiemelkedő kulturális színfoltja a városnak. Előtérbe helyezendőek a
diákok, illetve a családok.
A helyi Népdalkör vezetésével énekelve-táncolva vonulnak végig a települések
utcáin, felidézve a régi időket.
Lenti város lakosságát mind szellemileg, mind testileg megmozgató
rendezvénysorozat. A több évtizedre visszamutató hagyományokkal rendelkező
esemény kiemelkedő kulturális színfoltja a városnak. Előtérbe helyezendőek a
diákok, illetve a családok.
Lenti város lakosságát mind szellemileg, mind testileg megmozgató
rendezvénysorozat. A több évtizedre visszamutató hagyományokkal rendelkező
esemény kiemelkedő kulturális színfoltja a városnak. Előtérbe helyezendőek a
diákok, illetve a családok.
Lenti város lakosságát mind szellemileg, mind testileg megmozgató
rendezvénysorozat. A több évtizedre visszamutató hagyományokkal rendelkező
esemény kiemelkedő kulturális színfoltja a városnak. Előtérbe helyezendőek a
diákok, illetve a családok.
Lenti város lakosságát mind szellemileg, mind testileg megmozgató
rendezvénysorozat. A több évtizedre visszamutató hagyományokkal rendelkező
esemény kiemelkedő kulturális színfoltja a városnak. Előtérbe helyezendőek a
diákok, illetve a családok.
Lenti város lakosságát mind szellemileg, mind testileg megmozgató
rendezvénysorozat. A több évtizedre visszamutató hagyományokkal rendelkező
esemény kiemelkedő kulturális színfoltja a városnak. Előtérbe helyezendőek a
diákok, illetve a családok.

Szept. 10-17

Szept. 10-17

Szept. 10-17

Szept. 10-17

Szept. 10-17

Szept. 10-17

Szept. 10-17
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18.
18.

19.

Bánokszentgyör
gy

Bánokszentgyörgy
Önkormányzat
Kerka-völgye Baráti
Lovászi
Kör Egyesület
Tornyiszentmiklós és
Tornyiszentmikl
Dobri Községek
ós
Gyermekeiért
Alapítvány

Szüreti felvonulás

Bánokszentgyögy

Horváth Ferencné 93/346-008

Hagyományőrzés, műsor, bál.

"Hol sírjaink
domborulnak…"

Lovászi, világháborús
emlékművek

Jánosi Zsuzsanna 0670/615-9074
kerkavolgye@freemail.hu

Emlékezés az első és második világháborúban elesettekre.

Parasztolimpia

Tornyiszentmiklós

Lukács Szilvia 30/642-0576

Hagyományteremtő célzattal kívánjuk megrendezni elsősorban azért, hogy a
gyerekek megismerhessék a régi idők játékait, illetve az egykori falusi munkákat
játékos kivitelben. Szívesen várjuk a felnőttek részvételét is a játékokban.

Búcsú

Futball pálya

Horváth István 30/401-3616
horvath.istvan@gylcomp.hu

Búcsú napja délelőtt Szentmisével kezdődik, délután pedig ekkor kerül
megrendezésre a Sport és Kulturális Egyesület által a Szapáry-focikupa. A résztvevő
csapatokat bográcsgulyással és szendvicsekkel vendégeljük meg.

Szécsisziget

Szécsisziget Kulturális
és Sportegyesület

20.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

Madárijesztő segíts!

21.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

Madárijesztő segíts!

22.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

Madárijesztő segíts!

23.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

Madárijesztő segíts!

19.

24.

Letenye

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Egészségünkért!

Muraszemenye
Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola és
Óvoda
Muraszemenye
Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola és
Óvoda
Muraszemenye
Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola és
Óvoda
Muraszemenye
Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola és
Óvoda

Letenye, változó
helyszíneken

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet
.hu
Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet
.hu
Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet
.hu
Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet
.hu

Itt van az Ősz. A vetésekben, szőlőkben, kertekben sok kárt okoznak a madarak. A
gyerekek madárijesztőket készítenek, hogy a felnőttek munkáját megvédjék,
egyúttal kreativitásukat is bebizonyítsák. A kész madárijesztők 10.08-án és 10.09én láthatók az iskola udvarán
Itt van az Ősz. A vetésekben, szőlőkben, kertekben sok kárt okoznak a madarak. A
gyerekek madárijesztőket készítenek, hogy a felnőttek munkáját megvédjék,
egyúttal kreativitásukat is bebizonyítsák. A kész madárijesztők 10.08-án és 10.09én láthatók az iskola udvarán
Itt van az Ősz. A vetésekben, szőlőkben, kertekben sok kárt okoznak a madarak. A
gyerekek madárijesztőket készítenek, hogy a felnőttek munkáját megvédjék,
egyúttal kreativitásukat is bebizonyítsák. A kész madárijesztők 10.08-án és 10.09én láthatók az iskola udvarán
Itt van az Ősz. A vetésekben, szőlőkben, kertekben sok kárt okoznak a madarak. A
gyerekek madárijesztőket készítenek, hogy a felnőttek munkáját megvédjék,
egyúttal kreativitásukat is bebizonyítsák. A kész madárijesztők 10.08-án és 10.09én láthatók az iskola udvarán

2009.09.20.10.09.

Muraszemen
ye

Muraszemen
ye

Muraszemen
ye

Febr.12,26;
márc.12,26;
ápr. 9,23;
Az egymásra épülő programok az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják,
máj. 14,28;
ráirányítva a lakosság figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára előadások,
Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846jún.11,25;
bemutatók tartásával. Cél a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a káros
7757
júl.16,30;
szenvedélyektől való megszabadulás elősegítése, fogyókúrás programsorozat
lanczokzsuzsanna@gmail.com
aug.13,27,
indítása, családi életre felkészítés a hátrányos helyzetű fiatalok körében, elsősegély
szept. 10,24,
nyújtási, baleset megelőzési programok szervezése
okt.15,29,
nov. 12,26;
dec.3,10.
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Valkonya

Valkonya Község
Önkormányzata

24.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

25.

Szentmargitfalva

25.

Pusztaszentlászl Együtt Szentlászlóért
Kézműves játszóház
ó
Közhasznú Egyesület

24.

Önkormányzat

Gesztenyeünnep

Valkonya

Madárijesztő segíts!

Muraszemenye
Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola és
Óvoda

Baráti találkozó

Szentmargitfalva

Pusztaszentlászló
Kultúrház

Rejtélyiné Nagy Gabriella
polgármester 93/351-003;
30/30/439-0124
valkonya@vipmail.hu

Településünk jellemző fája a gesztenye, sok embernek nyújt kiegészítő jövedelmet.
Évek óta megrendezésre kerül a gesztenyeünnep, amelyen gesztenyéből készült
ételeket készítenek, kulturális és gyermekprogramokkal várjuk a látogatókat.

Itt van az Ősz. A vetésekben, szőlőkben, kertekben sok kárt okoznak a madarak. A
Muraszemen
gyerekek madárijesztőket készítenek, hogy a felnőttek munkáját megvédjék,
egyúttal kreativitásukat is bebizonyítsák. A kész madárijesztők 10.08-án és 10.09ye
én láthatók az iskola udvarán
Molnár Jánosné 93/579-027,
Márc. 27 és
OFF-ROAD baráti találkozó (verseny), főzés, zene.
30/415-2384
szept. 25.
Jan.30;
febr.27;
Minden hónap utolsó szombatján, a falu gyermekei számára, különböző kézműves márc. 27;
Dr. Jandó Zoltán 20/913-9491
tevékenységek, népszokások, néphagyományok, népi mesterségek
ápr.24;
pusztaszentlaszloert@hotmail.com
megismertetésének, megőrzésének céljával kézműves játszóházat tartunk.
szept. 25;
okt.30;
nov.27.
Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet
.hu

Óvodástól felnőttig minden korosztály aktív részvételével kerül megrendezésre a
szőlő beérése időszakában a szüreti felvonulás. Szüreti és más népdalok dalolása
közben, menettánccal színesítve a felvonulást a falu minden utcáját végigjárják a
felvonulók, közben az utca- sarkokon a kisbíró kihirdeti az elmúlt egy év
történéseit. Közben az önkéntes segítők meleg étellel készülnek, s fogadják a
felvonulókat. Este a kultur házban szüreti bállal folytatódik a program.

25.

Nova

Nova Község
Önkormányzata,
Nováért és
Gyermekeinkért
Alapítvány

25.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

Madárijesztő segíts!

Muraszemenye
Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola és
Óvoda

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet
.hu

25.

Borsfa

Teleház

Szüreti felvonulás

Borsfa

Jankovics Erika 93/548-030

Hagyományőrzés: bíró, bíróné, kisbíró. Megállóknál műsor.

25.

Tótszerdahely

Tótszerdahely Közs.
Önkormányzata

Mura mentéről
elszármazott
horvátok találkozója

Fedák kúria

Tislér István; Havasi Viktória
93/583-035 tszhonk@freemail.hu

A rendezvényre Tótszerdahelyről elszármazottak kerülnek meghívásra, akik számos
esetben akár évek, évtizedek óta nem találkoztak egymással. A program során
régmúlt emlékei kerülnek felelevenítésre.

26.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

Madárijesztő segíts!

27.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

Madárijesztő segíts!

Nova utcái, Egészségház
„Szüreti felvonulás
udvara, Gönczi Ferenc
Nován”
Művelődési Otthon

Muraszemenye
Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola és
Óvoda
Muraszemenye
Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola és
Óvoda

Lendvai Jenőné polgármester
92/577-026; 30/997-1658
novaph@freemail.hu

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet
.hu
Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet
.hu

Oldal 47

Itt van az Ősz. A vetésekben, szőlőkben, kertekben sok kárt okoznak a madarak. A
Muraszemen
gyerekek madárijesztőket készítenek, hogy a felnőttek munkáját megvédjék,
ye
egyúttal kreativitásukat is bebizonyítsák. A kész madárijesztők 10.08-án és 10.09én láthatók az iskola udvarán

Itt van az Ősz. A vetésekben, szőlőkben, kertekben sok kárt okoznak a madarak. A
gyerekek madárijesztőket készítenek, hogy a felnőttek munkáját megvédjék,
Muraszemen
egyúttal kreativitásukat is bebizonyítsák. A kész madárijesztők 10.08-án és 10.09ye
én láthatók az iskola udvarán
Itt van az Ősz. A vetésekben, szőlőkben, kertekben sok kárt okoznak a madarak. A
gyerekek madárijesztőket készítenek, hogy a felnőttek munkáját megvédjék,
Muraszemen
egyúttal kreativitásukat is bebizonyítsák. A kész madárijesztők 10.08-án és 10.09ye
én láthatók az iskola udvarán
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Madárijesztő segíts!

Muraszemenye
Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola és
Óvoda

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet
.hu

Off-road találkozó

Káli-birtok

Csótár János 30/300-0061
kerkaszentkiraly@t-online.hu

Terepjáró autók ügyességi versenye, 4x4 Terep rally országos bajnoki futam

28-29

Off-road találkozó

Káli-birtok

Csótár János 30/300-0061
kerkaszentkiraly@t-online.hu

Terepjáró autók ügyességi versenye, 4x4 Terep rally országos bajnoki futam
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30.

Szentliszló

Szentliszló Község
Önkormányzat

Szüreti mulatság
Szentliszlón

Szentliszló Zrínyi u.3.

Bapka Mihályné 30/217-6613
szentliszlo@freemail.hu
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televíziók Országos
Seregszemléje

Lovászi, Olajbányász
Művelődési Ház

Jánosi Zsuzsanna 0670/615-9074
kerkavolgye@freemail.hu
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Muraszemenye Ált.
Isk.
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Muraszemenye
Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola és
Óvoda

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet
.hu

2.

Pusztaszentlászl Együtt Szentlászlóért
ó
Közhasznú Egyesület

Szüreti felvonulás

Pusztaszentlászló utcái

Dr. Jandó Zoltán 20/913-9491
pusztaszentlaszloert@hotmail.com

Vidám, traktoros szüretköszöntő felvonulás a falu utcáin.

Kondákor József 30/993-3739
tormafolde@gmail.com

Az önkormányzat az országban gesztenye fesztivált tartó, és a Torma nevű
települések részvételével szervezi meg a már hagyománnyá vált nagy
rendezvényét. A programban kulturális és szórakoztató műsorok láthatók neves
előadókkal, a helyi és az országos gesztenyés gasztronómia bemutatásával, neves
szakácsok részvételével, zsűrizésével. Bemutatkozási lehetőséget kapnak a helyi és
a környékbeli kisiparosok, kézművesek. A program jelentős eleme a helyi
borkultúra népszerűsítése, bemutatása.

28.

Muraszemenye

28.

Kerkaszentkirály

29.

Kerkaszentkirály

29.

2.

Tormafölde

Muraszemenye Ált.
Isk.
Kerkaszentkirály
Község
Önkormányzata
Kerkaszentkirály
Község
Önkormányzata

Tormafölde Községi
Önkormányzat

Országos gesztenye
és toros fesztivál,
Tormafölde Kultúrház és
valamint a Torma
a sportpálya területe
nevű települések
találkozója
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Itt van az Ősz. A vetésekben, szőlőkben, kertekben sok kárt okoznak a madarak. A
gyerekek madárijesztőket készítenek, hogy a felnőttek munkáját megvédjék,
Muraszemen
egyúttal kreativitásukat is bebizonyítsák. A kész madárijesztők 10.08-án és 10.09ye
én láthatók az iskola udvarán

Itt van az Ősz. A vetésekben, szőlőkben, kertekben sok kárt okoznak a madarak. A
gyerekek madárijesztőket készítenek, hogy a felnőttek munkáját megvédjék,
Muraszemen
egyúttal kreativitásukat is bebizonyítsák. A kész madárijesztők 10.08-án és 10.09ye
én láthatók az iskola udvarán
A hagyományok megőrzésére rendezzük második alkalommal Szentliszlón a szüreti
mulatságot. Táncosok, felvonulók ünneplik a szüret, a szőlőérést a borkészítést.
Jókedv, bohóckodás, tréfák sorozata teszi vidámmá a programot a résztvevők és a
nézők számára. Zenés esttel fejezzük be a mulatságot.
Itt van az Ősz. A vetésekben, szőlőkben, kertekben sok kárt okoznak a madarak. A
gyerekek madárijesztőket készítenek, hogy a felnőttek munkáját megvédjék,
Muraszemen
egyúttal kreativitásukat is bebizonyítsák. A kész madárijesztők 10.08-án és 10.09ye
én láthatók az iskola udvarán
Rendezvény jellege

Egyéb

A helyi és az iskolákban működő amatőr televíziósok alkotásainak versenye,
szakmai zsűri munkájával, kulturális programokkal, előzetes vetítéssel. Díjazás
1-től 16ig
kategóriák szerint.
Itt van az Ősz. A vetésekben, szőlőkben, kertekben sok kárt okoznak a madarak. A
gyerekek madárijesztőket készítenek, hogy a felnőttek munkáját megvédjék,
Muraszemen
egyúttal kreativitásukat is bebizonyítsák. A kész madárijesztők 10.08-án és 10.09ye
én láthatók az iskola udvarán
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Lovászi

Kerka-völgye Baráti
Kör Egyesület

Helyi és Ifjúsági
televíziók Országos
Seregszemléje

Lovászi, Olajbányász
Művelődési Ház

Jánosi Zsuzsanna 0670/615-9074
kerkavolgye@freemail.hu
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Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

Madárijesztő segíts!

Muraszemenye
Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola és
Óvoda

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet
.hu

3.

Maróc

Magyar Egyház +
Maróc Község
Önkormányzata

Teréz napi búcsú

Maróci templom ill.
templom körül

Kátai Károly 30/603-3572

Minden évben október első vasárnapján tartott búcsú Szent Teréz tiszteletére. A
templom mellett kirakodó vásárral, sátrakkal várják a látogatókat.
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televíziók Országos
Seregszemléje
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Jánosi Zsuzsanna 0670/615-9074
kerkavolgye@freemail.hu

A helyi és az iskolákban működő amatőr televíziósok alkotásainak versenye,
szakmai zsűri munkájával, kulturális programokkal, előzetes vetítéssel. Díjazás
kategóriák szerint.

3.

Borsfa

Magyar Katolikus
Egyház

Búcsú

Felső-Borsfa

Decs István 93/346-028

Hagyományos kirakodó vásár, játékok, körhinta.
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5.

Szentpéterfölde

Önkormányzat
Szentpéterfölde

Faluház

Tóth Péter 30/495-0159, 92/375383

5.

Lovászi

Kerka-völgye Baráti
Kör Egyesület

Lovászi, Olajbányász
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Madárijesztő segíts!
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Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

Madárijesztő segíts!

6.

Lovászi

Kerka-völgye Baráti
Kör Egyesület

Helyi és Ifjúsági
televíziók Országos
Seregszemléje

Népfőiskola
Szentpéterföldén
Helyi és Ifjúsági
televíziók Országos
Seregszemléje

Muraszemenye
Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola és
Óvoda
Muraszemenye
Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola és
Óvoda
Lovászi, Olajbányász
Művelődési Ház

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet
.hu
Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet
.hu
Jánosi Zsuzsanna 0670/615-9074
kerkavolgye@freemail.hu
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A helyi és az iskolákban működő amatőr televíziósok alkotásainak versenye,
szakmai zsűri munkájával, kulturális programokkal, előzetes vetítéssel. Díjazás
kategóriák szerint.
Itt van az Ősz. A vetésekben, szőlőkben, kertekben sok kárt okoznak a madarak. A
gyerekek madárijesztőket készítenek, hogy a felnőttek munkáját megvédjék,
Muraszemen
egyúttal kreativitásukat is bebizonyítsák. A kész madárijesztők 10.08-án és 10.09ye
én láthatók az iskola udvarán

Itt van az Ősz. A vetésekben, szőlőkben, kertekben sok kárt okoznak a madarak. A
gyerekek madárijesztőket készítenek, hogy a felnőttek munkáját megvédjék,
egyúttal kreativitásukat is bebizonyítsák. A kész madárijesztők 10.08-án és 10.09én láthatók az iskola udvarán
A helyi és az iskolákban működő amatőr televíziósok alkotásainak versenye,
szakmai zsűri munkájával, kulturális programokkal, előzetes vetítéssel. Díjazás
kategóriák szerint.
Itt van az Ősz. A vetésekben, szőlőkben, kertekben sok kárt okoznak a madarak. A
gyerekek madárijesztőket készítenek, hogy a felnőttek munkáját megvédjék,
egyúttal kreativitásukat is bebizonyítsák. A kész madárijesztők 10.08-án és 10.09én láthatók az iskola udvarán
Népfőiskola keretében 4 előadás megtartása /világról, egészségről,
természetgyógyászatról, kultúráról/
A helyi és az iskolákban működő amatőr televíziósok alkotásainak versenye,
szakmai zsűri munkájával, kulturális programokkal, előzetes vetítéssel. Díjazás
kategóriák szerint.
Itt van az Ősz. A vetésekben, szőlőkben, kertekben sok kárt okoznak a madarak. A
gyerekek madárijesztőket készítenek, hogy a felnőttek munkáját megvédjék,
egyúttal kreativitásukat is bebizonyítsák. A kész madárijesztők 10.08-án és 10.09én láthatók az iskola udvarán
Itt van az Ősz. A vetésekben, szőlőkben, kertekben sok kárt okoznak a madarak. A
gyerekek madárijesztőket készítenek, hogy a felnőttek munkáját megvédjék,
egyúttal kreativitásukat is bebizonyítsák. A kész madárijesztők 10.08-án és 10.09én láthatók az iskola udvarán
A helyi és az iskolákban működő amatőr televíziósok alkotásainak versenye,
szakmai zsűri munkájával, kulturális programokkal, előzetes vetítéssel. Díjazás
kategóriák szerint.
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Kerkateskánd
Önkormányzati
Hivatal

Szüreti felvonulás

Kerkateskánd falu-hegy

Zsálek Ferenc 92/376-091
kerkateskand@freemail.hu
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A helyi és az iskolákban működő amatőr televíziósok alkotásainak versenye,
szakmai zsűri munkájával, kulturális programokkal, előzetes vetítéssel. Díjazás
kategóriák szerint.
Itt van az Ősz. A vetésekben, szőlőkben, kertekben sok kárt okoznak a madarak. A
gyerekek madárijesztőket készítenek, hogy a felnőttek munkáját megvédjék,
egyúttal kreativitásukat is bebizonyítsák. A kész madárijesztők 10.08-án és 10.09én láthatók az iskola udvarán
A helyi és az iskolákban működő amatőr televíziósok alkotásainak versenye,
szakmai zsűri munkájával, kulturális programokkal, előzetes vetítéssel. Díjazás
kategóriák szerint.
Itt van az Ősz. A vetésekben, szőlőkben, kertekben sok kárt okoznak a madarak. A
gyerekek madárijesztőket készítenek, hogy a felnőttek munkáját megvédjék,
egyúttal kreativitásukat is bebizonyítsák. A kész madárijesztők 10.08-án és 10.09én láthatók az iskola udvarán
A helyi és az iskolákban működő amatőr televíziósok alkotásainak versenye,
szakmai zsűri munkájával, kulturális programokkal, előzetes vetítéssel. Díjazás
kategóriák szerint.
Itt van az Ősz. A vetésekben, szőlőkben, kertekben sok kárt okoznak a madarak. A
gyerekek madárijesztőket készítenek, hogy a felnőttek munkáját megvédjék,
egyúttal kreativitásukat is bebizonyítsák. A kész madárijesztők 10.08-án és 10.09én láthatók az iskola udvarán
A helyi és az iskolákban működő amatőr televíziósok alkotásainak versenye,
szakmai zsűri munkájával, kulturális programokkal, előzetes vetítéssel. Díjazás
kategóriák szerint.
Feldíszített traktorokkal körbejárjuk a települést és a hozzá tartozó hegyet, lovas
kísérettel. A visszaérkező felvonulókat az önkormányzat gulyással vendégeli meg. A
rendezvény este bállal záródik.
A helyi és az iskolákban működő amatőr televíziósok alkotásainak versenye,
szakmai zsűri munkájával, kulturális programokkal, előzetes vetítéssel. Díjazás
kategóriák szerint.
Népfőiskola keretében 4 előadás megtartása /világról, egészségről,
természetgyógyászatról, kultúráról/
A helyi és az iskolákban működő amatőr televíziósok alkotásainak versenye,
szakmai zsűri munkájával, kulturális programokkal, előzetes vetítéssel. Díjazás
kategóriák szerint.
A helyi és az iskolákban működő amatőr televíziósok alkotásainak versenye,
szakmai zsűri munkájával, kulturális programokkal, előzetes vetítéssel. Díjazás
kategóriák szerint.
A helyi és az iskolákban működő amatőr televíziósok alkotásainak versenye,
szakmai zsűri munkájával, kulturális programokkal, előzetes vetítéssel. Díjazás
kategóriák szerint.
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15.

15.
16.
16.
16.
17.
17.

Letenye

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Egészségünkért!

Letenye, változó
helyszíneken

Febr.12,26;
márc.12,26;
ápr. 9,23;
Az egymásra épülő programok az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják,
máj. 14,28;
ráirányítva a lakosság figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára előadások,
Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846jún.11,25;
bemutatók tartásával. Cél a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a káros
7757
júl.16,30;
szenvedélyektől való megszabadulás elősegítése, fogyókúrás programsorozat
lanczokzsuzsanna@gmail.com
aug.13,27,
indítása, családi életre felkészítés a hátrányos helyzetű fiatalok körében, elsősegély
szept. 10,24,
nyújtási, baleset megelőzési programok szervezése
okt.15,29,
nov. 12,26;
dec.3,10.

Helyi és Ifjúsági
A helyi és az iskolákban működő amatőr televíziósok alkotásainak versenye,
Lovászi, Olajbányász
Jánosi Zsuzsanna 0670/615-9074
televíziók Országos
szakmai zsűri munkájával, kulturális programokkal, előzetes vetítéssel. Díjazás
Művelődési Ház
kerkavolgye@freemail.hu
Seregszemléje
kategóriák szerint.
Szécsiszigeti
Szüreti felvonulás és
Andrássy-Szapáry
Dávid István 30/979-0342
E napon felvonul a falu apraja-nagyja a faluban és környékén jelmezes öltözékben,
Szécsisziget
Hegygazda Társulat
Mulatság
Kastély
szecsionk@freemail.hu
néptáncos, zenés bemutatókkal egybekötve.
Helyi és Ifjúsági
A helyi és az iskolákban működő amatőr televíziósok alkotásainak versenye,
Kerka-völgye Baráti
Lovászi, Olajbányász
Jánosi Zsuzsanna 0670/615-9074
Lovászi
televíziók Országos
szakmai zsűri munkájával, kulturális programokkal, előzetes vetítéssel. Díjazás
Kör Egyesület
Művelődési Ház
kerkavolgye@freemail.hu
Seregszemléje
kategóriák szerint.
Kerka-völgye Baráti
Falusi színházak
Lovászi, Olajbányász
Jánosi Zsuzsanna 0670/615-9074 A Lovászi Faluszínház mellett a térség színházainak részvételével baráti, szakmai
Lovászi
Kör Egyesület
találkozója
Művelődési Ház
kerkavolgye@freemail.hu
zsűri részvételével szervezendő kulturális program.
Murarátka Község
Murarátka közösségi ház
Pál Józsefné 30/522-2850
Kis Szent Teréz, vagy Gesztenye búcsú a településről elszármazottak találkozója,
Murarátka
Őszi búcsú
Önkormányzata
park
muraratka10@gmail.com
jelentős ünnepe kis falunknak.
MuraszemenyeÁltalános Iskola
Pfeiffer Réka 93/579-004
Régi hagyományőrzés program, amellyel az ősz egyik fontos munkáját a szüretet
Muraszemenye
Szüreti felvonulás
CsörnyeföldDiákönkormányzata
iskola@altisk-muraszemenye.sulinet.hu
zárják, színes, mókás felvonulással, zenével, tánccal.
Kerkaszentkirály
Lovászi

Kerka-völgye Baráti
Kör Egyesület

18.

Csömödér

Idősek Otthona
Csömödér

„Idősek hete”
Rendezvénysorozat

Idősek otthona
Csömödér

19.

Szentpéterfölde

Önkormányzat
Szentpéterfölde

Népfőiskola
Szentpéterföldén

Faluház

A Csömödéri Idősek Otthonában évente megrendezésre kerül az „Idősek hetének”
Tomposné Gyuricza Judit
rendezvénysorozata. Ez a hét ad alkalmat arra, hogy az intézmény lakóit
intézményvezető; Zakályné
ünnepelhessük. Előadókat, néptáncegyütteseket, dalénekeseket, óvodásokat,
Svertics Andrea mentálhigiénés
testvérintézményeket látunk vendégül. Az intézmény dolgozói saját készítésű
munkatárs. 92/579-031; 30/848- süteménnyel kedveskednek a meghívottaknak. Minden ilyen alkalom nagy örömet
8306 csiotthon@gmail.com
és élményt jelent az intézményben élő ellátottak számára. A Régió Tv-ben
közzétesszük programjainkat, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Okt. 18-22

Tóth Péter 30/495-0159, 92/375383

Okt.
5,12,19,26.
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Népfőiskola keretében 4 előadás megtartása /világról, egészségről,
természetgyógyászatról, kultúráról/
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19.

19.

Csömödér

Muraszemenye

Idősek Otthona
Csömödér

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Idősek hete”
Rendezvénysorozat

Idősek otthona
Csömödér

Tökéletes Tökfejek
versenye

Muraszemenyei
Általános Iskola és
Régen töklámpással kergették el a hívatlan, rossz szellemeket. Bár Anglia és
Csörnyeföld,
Huszár Hajnalka 93/579-004
Amerika a hazája a Halloweennek, de nálunk is hagyománnyá vált a töklámpás
Kerkaszentkirály,
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu készítése, amely nagyon jó családi program, egyben szép dísze a kerteknek a kész
Muraszemenye,
lámpás.
Szentmargitfalva,lakóhá
zai.
A Csömödéri Idősek Otthonában évente megrendezésre kerül az „Idősek hetének”
Tomposné Gyuricza Judit
rendezvénysorozata. Ez a hét ad alkalmat arra, hogy az intézmény lakóit
intézményvezető; Zakályné
ünnepelhessük. Előadókat, néptáncegyütteseket, dalénekeseket, óvodásokat,
Svertics Andrea mentálhigiénés
testvérintézményeket látunk vendégül. Az intézmény dolgozói saját készítésű
munkatárs. 92/579-031; 30/848- süteménnyel kedveskednek a meghívottaknak. Minden ilyen alkalom nagy örömet
8306 csiotthon@gmail.com
és élményt jelent az intézményben élő ellátottak számára. A Régió Tv-ben
közzétesszük programjainkat, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

20.

Csömödér

Idősek Otthona
Csömödér

„Idősek hete”
Rendezvénysorozat

Idősek otthona
Csömödér

20.

Valkonya

Valkonya Község
Önkormányzata

Téli Esték

Valkonya

21.

22.

Csömödér

Csömödér

Idősek Otthona
Csömödér

Idősek Otthona
Csömödér

A Csömödéri Idősek Otthonában évente megrendezésre kerül az „Idősek hetének”
Tomposné Gyuricza Judit
rendezvénysorozata. Ez a hét ad alkalmat arra, hogy az intézmény lakóit
intézményvezető; Zakályné
ünnepelhessük. Előadókat, néptáncegyütteseket, dalénekeseket, óvodásokat,
Svertics Andrea mentálhigiénés
testvérintézményeket látunk vendégül. Az intézmény dolgozói saját készítésű
munkatárs. 92/579-031; 30/848- süteménnyel kedveskednek a meghívottaknak. Minden ilyen alkalom nagy örömet
8306 csiotthon@gmail.com
és élményt jelent az intézményben élő ellátottak számára. A Régió Tv-ben
közzétesszük programjainkat, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

„Idősek hete”
Rendezvénysorozat

„Idősek hete”
Rendezvénysorozat

Rejtélyiné Nagy Gabriella
polgármester 93/351-003;
30/30/439-0124
valkonya@vipmail.hu

Minden évben megrendezésre kerül a Téli Esték rendezvénysorozat, ahol érdekes
előadások hangzanak el vetítéssel, forró tea mellett.

Idősek otthona
Csömödér

A Csömödéri Idősek Otthonában évente megrendezésre kerül az „Idősek hetének”
Tomposné Gyuricza Judit
rendezvénysorozata. Ez a hét ad alkalmat arra, hogy az intézmény lakóit
intézményvezető; Zakályné
ünnepelhessük. Előadókat, néptáncegyütteseket, dalénekeseket, óvodásokat,
Svertics Andrea mentálhigiénés
testvérintézményeket látunk vendégül. Az intézmény dolgozói saját készítésű
munkatárs. 92/579-031; 30/848- süteménnyel kedveskednek a meghívottaknak. Minden ilyen alkalom nagy örömet
8306 csiotthon@gmail.com
és élményt jelent az intézményben élő ellátottak számára. A Régió Tv-ben
közzétesszük programjainkat, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Idősek otthona
Csömödér

A Csömödéri Idősek Otthonában évente megrendezésre kerül az „Idősek hetének”
Tomposné Gyuricza Judit
rendezvénysorozata. Ez a hét ad alkalmat arra, hogy az intézmény lakóit
intézményvezető; Zakályné
ünnepelhessük. Előadókat, néptáncegyütteseket, dalénekeseket, óvodásokat,
Svertics Andrea mentálhigiénés
testvérintézményeket látunk vendégül. Az intézmény dolgozói saját készítésű
munkatárs. 92/579-031; 30/848- süteménnyel kedveskednek a meghívottaknak. Minden ilyen alkalom nagy örömet
8306 csiotthon@gmail.com
és élményt jelent az intézményben élő ellátottak számára. A Régió Tv-ben
közzétesszük programjainkat, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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Kerkaszentkirály
Község
Önkormányzata

23.

Kerkaszentkirály

23.

Pusztaszentlászl Együtt Szentlászlóért
ó
Közhasznú Egyesület

23.

Nemzeti ünnepek

Október 23.
Ünnepély

Természet- ház

Pál Zoltán polgármester 30/9938330 kerkaszentkiraly@t-online.hu

Pusztaszentlászló Hősi
Dr. Jandó Zoltán 20/913-9491
Emlékmű
pusztaszentlaszloert@hotmail.com

Kulturális műsor-megemlékezések a Muraszemenyei Ált. Iskola tanulóinak
előadásában.

Márc.15.,
Okt.23.

Nemzeti ünnepünk 1956. október 23. megünneplése műsorral, fáklyás
felvonulással, a faluban lévő hősi emlékműnél.

Lovászi

Lovászi Közs. Önk.

Emlékezés 1956-ra

Lovászi Kútfej utcai
emlékmű

Léránt Ferenc 30/237-1334
flerant1@gmail.com

Emlékműsor iskolások és felnőttek közreműködésével. Ünnepi beszéd, koszorúzás.
(Önkormányzat és civil szervezetek)

Szentpéterfölde

Önkormányzat
Szentpéterfölde

Népfőiskola
Szentpéterföldén

Faluház

Tóth Péter 30/495-0159, 92/375383

Népfőiskola keretében 4 előadás megtartása /világról, egészségről,
természetgyógyászatról, kultúráról/

Valkonya

Valkonya Község
Önkormányzata

Valkonya

Rejtélyiné Nagy Gabriella
polgármester 93/351-003;
30/30/439-0124
valkonya@vipmail.hu

Minden évben megrendezésre kerül a Téli Esték rendezvénysorozat, ahol érdekes
előadások hangzanak el vetítéssel, forró tea mellett.

24.
25.
26.

Okt.
5,12,19,26.

27.
28.

29.

30.

31.

Letenye

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Téli Esték

Egészségünkért!

Pusztaszentlászl Együtt Szentlászlóért
Kézműves játszóház
ó
Közhasznú Egyesület

Kiscsehi

Kiscsehi Község
Önkormányzata

Teréz napi búcsú és
bál

Letenye, változó
helyszíneken

Febr.12,26;
márc.12,26;
ápr. 9,23;
Az egymásra épülő programok az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják,
máj. 14,28;
ráirányítva a lakosság figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára előadások,
Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846jún.11,25;
bemutatók tartásával. Cél a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a káros
7757
júl.16,30;
szenvedélyektől való megszabadulás elősegítése, fogyókúrás programsorozat
lanczokzsuzsanna@gmail.com
aug.13,27,
indítása, családi életre felkészítés a hátrányos helyzetű fiatalok körében, elsősegély
szept. 10,24,
nyújtási, baleset megelőzési programok szervezése
okt.15,29,
nov. 12,26;
dec.3,10.

Pusztaszentlászló
Kultúrház

Jan.30;
febr.27;
Minden hónap utolsó szombatján, a falu gyermekei számára, különböző kézműves márc. 27;
Dr. Jandó Zoltán 20/913-9491
tevékenységek, népszokások, néphagyományok, népi mesterségek
ápr.24;
pusztaszentlaszloert@hotmail.com
megismertetésének, megőrzésének céljával kézműves játszóházat tartunk.
szept. 25;
okt.30;
nov.27.

Kiscsehi harangláb
melletti terület és a
kultúrház

Süle Béla 93/565-001
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Minden évben október utolsó vasárnapján tartott búcsú Szent Teréz tiszteletére. A
harangláb mellett kirakodó vásárral, sátrakkal várják a látogatókat, majd a nap
végén bált rendeznek a lakosság és a vendégek számára.

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2010

31.

Szécsisziget

Szécsiszigeti Szapáry
Hagyományőrző
Kulturális és
Turisztikai Egyesület

NOVEMBER

Település

Rendező szervezet

Idősek napja

Andrássy-Szapáry
Kastély

Nagy István 70/466-4388
egyesuletszapary@freemail.hu

Minden évben, hogy az idősebbeknek is örömet szerezzünk, megvendégeljük, és
kis ajándékkal ünnepeljük az Időseket. A falu gyermekei kis műsorral kedveskednek
nekik, valamint zenés mulatsággal töltik el az estét.

Rendezvény címe

Rendezvény helyszíne

Kapcsolattartó

Rendezvény jellege

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Csömödér

Idősek Otthona
Csömödér

Szupervízió

Gosztola Gyöngye
Panzió

9.

Csömödér

Idősek Otthona
Csömödér

Szupervízió

Gosztola Gyöngye
Panzió

Az intézmény valamennyi dolgozóját érintő szupervíziót szeretnénk szervezni, mely
pszichológus szakember bevonásával történne. Ez alkalom szakmailag nagy
Tomposné Gyuricza Judit
előrelépést jelentene dolgozóink számára, hisz sor kerülhetne megoldatlan, fel
intézményvezető; Zakályné
nem dolgozott, rejtett konfliktusok feloldására, a célravezetőbb team-munka
Svertics Andrea mentálhigiénés
elérésére.
munkatárs. 92/579-031; 30/848Az intézmény szakdolgozóinak, az intézmény fennállása óta nem volt lehetősége
8306 csiotthon@gmail.com
anyagi fedezet hiányában ilyen jellegű képzésre. A helyszín megválasztása
rekreációs lehetőséget is biztosítana dolgozóink számára.
Az intézmény valamennyi dolgozóját érintő szupervíziót szeretnénk szervezni, mely
pszichológus szakember bevonásával történne. Ez alkalom szakmailag nagy
Tomposné Gyuricza Judit
előrelépést jelentene dolgozóink számára, hisz sor kerülhetne megoldatlan, fel
intézményvezető; Zakályné
nem dolgozott, rejtett konfliktusok feloldására, a célravezetőbb team-munka
Svertics Andrea mentálhigiénés
elérésére.
munkatárs. 92/579-031; 30/848Az intézmény szakdolgozóinak, az intézmény fennállása óta nem volt lehetősége
8306 csiotthon@gmail.com
anyagi fedezet hiányában ilyen jellegű képzésre. A helyszín megválasztása
rekreációs lehetőséget is biztosítana dolgozóink számára.
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10.

Csömödér

Idősek Otthona
Csömödér

Szupervízió

Gosztola Gyöngye
Panzió

10.

Valkonya

Valkonya Község
Önkormányzata

Téli Esték

Valkonya

Az intézmény valamennyi dolgozóját érintő szupervíziót szeretnénk szervezni, mely
pszichológus szakember bevonásával történne. Ez alkalom szakmailag nagy
Tomposné Gyuricza Judit
előrelépést jelentene dolgozóink számára, hisz sor kerülhetne megoldatlan, fel
intézményvezető; Zakályné
nem dolgozott, rejtett konfliktusok feloldására, a célravezetőbb team-munka
Svertics Andrea mentálhigiénés
elérésére.
munkatárs. 92/579-031; 30/848Az intézmény szakdolgozóinak, az intézmény fennállása óta nem volt lehetősége
8306 csiotthon@gmail.com
anyagi fedezet hiányában ilyen jellegű képzésre. A helyszín megválasztása
rekreációs lehetőséget is biztosítana dolgozóink számára.
Rejtélyiné Nagy Gabriella
polgármester 93/351-003;
Minden évben megrendezésre kerül a Téli Esték rendezvénysorozat, ahol érdekes
30/30/439-0124
előadások hangzanak el vetítéssel, forró tea mellett.
valkonya@vipmail.hu

11.

Letenye

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Lovászi

Lovászi Közs.
Önkormányzat

13.

13.

12.

12.

Febr.12,26;
márc.12,26;
ápr. 9,23;
Az egymásra épülő programok az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják,
máj. 14,28;
ráirányítva a lakosság figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára előadások,
Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846jún.11,25;
bemutatók tartásával. Cél a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a káros
7757
júl.16,30;
szenvedélyektől való megszabadulás elősegítése, fogyókúrás programsorozat
lanczokzsuzsanna@gmail.com
aug.13,27,
indítása, családi életre felkészítés a hátrányos helyzetű fiatalok körében, elsősegély
szept. 10,24,
nyújtási, baleset megelőzési programok szervezése
okt.15,29,
nov. 12,26;
dec.3,10.

Egészségünkért!

Letenye, változó
helyszíneken

Idősek hete

Lovászi Gondozási
Központ, Lovászi
Olajbányász Művelődési
Ház, Őrség falvai

Léránt Ferenc, 30/237-1334
flerant1@gmail.com

Idősek hete programjában őrségi kirándulás, egészségnap, kézművesnap, családi
nap, illetve zárásként kulturális program lesz vendéglátással. A programok Lovászi
Nov 12-16.
Község Önkormányzata és a helyi civil szervezetek segítségével a Lovászi Gondozási
Központ szervezésében valósul meg.

Lovászi

Lovászi Közs.
Önkormányzat

Idősek hete

Lovászi Gondozási
Központ, Lovászi
Olajbányász Művelődési
Ház, Őrség falvai

Léránt Ferenc, 30/237-1334
flerant1@gmail.com

Idősek hete programjában őrségi kirándulás, egészségnap, kézművesnap, családi
nap, illetve zárásként kulturális program lesz vendéglátással. A programok Lovászi
Nov 12-16.
Község Önkormányzata és a helyi civil szervezetek segítségével a Lovászi Gondozási
Központ szervezésében valósul meg.

Gutorfölde

Művelődési Ház
Gutorfölde

Márton napi
vigasságok

Település környéki
szőlőhegyek

Nyakas István 92/575-004
gutorfolde@gutor-inform.hu
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A délután folyamán a helyi szőlősgazdákkal a szőlőhegyeket járva kóstoljuk meg
pincéről pincére az elkészült újbort. A túra végén egy pincében megpihenve
fogyasszuk el a Márton napi libavacsorát, zenés nótaszó kíséretében.
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14.

Lovászi

Lovászi Közs.
Önkormányzat

Tótszentmárton
templom és a faluház

Gyuricz József 30/670-7429
gyjozsef@mail.com

Lovászi

Lovászi Közs.
Önkormányzat

Idősek hete

Lovászi Gondozási
Központ, Lovászi
Olajbányász Művelődési
Ház, Őrség falvai

Léránt Ferenc, 30/237-1334
flerant1@gmail.com

15.

Szentliszló

„Szentliszló Község
Kulturális Életének
Fejlesztése”
Alapítvány

Keresztszemes
hímzés tanítása,
futók, terítők
készítése

Szentliszló Zrínyi u.3.

Kucséber Zoltánné 30/689-7761
zoltanne_k@freemail.hu

15.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

16.

Lovászi

Lovászi Közs.
Önkormányzat

Idősek hete

Lovászi Gondozási
Központ, Lovászi
Olajbányász Művelődési
Ház, Őrség falvai

16.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

17.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

18.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

15.

„Sumarton”
Kulturális Egyesület

Léránt Ferenc, 30/237-1334
flerant1@gmail.com

„Martinje” Márton
napi vigasság

14.

Tótszentmárton

Idősek hete

Lovászi Gondozási
Központ, Lovászi
Olajbányász Művelődési
Ház, Őrség falvai

Idősek hete programjában őrségi kirándulás, egészségnap, kézművesnap, családi
nap, illetve zárásként kulturális program lesz vendéglátással. A programok Lovászi
Nov 12-16.
Község Önkormányzata és a helyi civil szervezetek segítségével a Lovászi Gondozási
Központ szervezésében valósul meg.
Az esemény apropóját az adja, hogy a horvátországi Muraköz megye szinte
valamennyi bortermelő településéhez hasonlóan Tótszentmártonban is Márton
nap táján szentelik a mustot borrá és megkeresztelik. Az ünnepélyes szertartásra
rendkívül humoros ceremónia keretében kerül sor. A püspök, ministránsai és a
„must” szereplői vidám falubeli emberekből, vagy hivatásos humoristákból
kerülnek ki. A jelmezekbe öltözött tréfacsinálók végül a közönség soraiból
választanak keresztapát a mustnak. Településünkön az esemény különlegességét
az adja, hogy előtte folklór műsorra, utána pedig hajnalig tartó táncmulatságra
kerül sor. A faluház kiállítóterme az alkotótábor kiállításának ad helyet.
Idősek hete programjában őrségi kirándulás, egészségnap, kézművesnap, családi
nap, illetve zárásként kulturális program lesz vendéglátással. A programok Lovászi
Nov 12-16.
Község Önkormányzata és a helyi civil szervezetek segítségével a Lovászi Gondozási
Központ szervezésében valósul meg.
A hosszabb téli estéken keresztszemes hímzések tanítása lányoknak, asszonyoknak.
A gyakorlottabbaknak futók, terítők készítése. Közben beszélgetéssel a fiatal és az
idősebb korosztály közti tapasztalatok átadása.

Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
Huszár Hajnalka 93/579-004
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
lakóit műsorral, zenével.
Léránt Ferenc, 30/237-1334
flerant1@gmail.com

Idősek hete programjában őrségi kirándulás, egészségnap, kézművesnap, családi
nap, illetve zárásként kulturális program lesz vendéglátással. A programok Lovászi
Nov 12-16.
Község Önkormányzata és a helyi civil szervezetek segítségével a Lovászi Gondozási
Központ szervezésében valósul meg.

Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
Huszár Hajnalka 93/579-004
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
lakóit műsorral, zenével.
Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
Huszár Hajnalka 93/579-004
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
lakóit műsorral, zenével.
Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
Huszár Hajnalka 93/579-004
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
lakóit műsorral, zenével.
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2009.
nov.15dec.10.

2009.
nov.15dec.10.
2009.
nov.15dec.10.
2009.
nov.15dec.10.
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19.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

20.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

20.

Lovászi

Kerka-völgye Baráti
Kör Egyesület

Kórusfesztivál

Lovászi, Olajbányász
Művelődési Ház

21.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

22.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

23.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

24.

Valkonya

Valkonya Község
Önkormányzata

Téli Esték

Valkonya

24.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

25.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

26.

Letenye

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Egészségünkért!

Letenye, változó
helyszíneken

Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
Huszár Hajnalka 93/579-004
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
lakóit műsorral, zenével.
Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
Huszár Hajnalka 93/579-004
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
lakóit műsorral, zenével.
Jánosi Zsuzsanna 0670/615-9074
A Mixolíd Kamarakórus mellett a térség kórusainak részvételével szervezendő
kerkavolgye@freemail.hu
bemutató.
Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
Huszár Hajnalka 93/579-004
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
lakóit műsorral, zenével.
Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
Huszár Hajnalka 93/579-004
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
lakóit műsorral, zenével.
Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
Huszár Hajnalka 93/579-004
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
lakóit műsorral, zenével.
Rejtélyiné Nagy Gabriella
polgármester 93/351-003;
Minden évben megrendezésre kerül a Téli Esték rendezvénysorozat, ahol érdekes
30/30/439-0124
előadások hangzanak el vetítéssel, forró tea mellett.
valkonya@vipmail.hu
Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
Huszár Hajnalka 93/579-004
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
lakóit műsorral, zenével.
Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
Huszár Hajnalka 93/579-004
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
lakóit műsorral, zenével.

2009.
nov.15dec.10.
2009.
nov.15dec.10.

2009.
nov.15dec.10.
2009.
nov.15dec.10.
2009.
nov.15dec.10.

2009.
nov.15dec.10.
2009.
nov.15dec.10.

Febr.12,26;
márc.12,26;
ápr. 9,23;
Az egymásra épülő programok az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják,
máj. 14,28;
ráirányítva a lakosság figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára előadások,
Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846jún.11,25;
bemutatók tartásával. Cél a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a káros
7757
júl.16,30;
szenvedélyektől való megszabadulás elősegítése, fogyókúrás programsorozat
lanczokzsuzsanna@gmail.com
aug.13,27,
indítása, családi életre felkészítés a hátrányos helyzetű fiatalok körében, elsősegély
szept. 10,24,
nyújtási, baleset megelőzési programok szervezése
okt.15,29,
nov. 12,26;
dec.3,10.
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26.

Nova

Nova Község
Önkormányzata

„Idősek Napja”

Nova, Gönczi Ferenc
Művelődési Otthon

26.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

26.

Csörnyeföld

Kerka-és Muramenti
Hegyközség

Szakmai
tanulmányutak a
hegyközségi tagok
részére

27.

Pusztaszentlászl Együtt Szentlászlóért
Kézműves játszóház
ó
Közhasznú Egyesület

27.

Muraszemenye

Somlói borvidék

Pusztaszentlászló
Kultúrház

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

Somlói borvidék

27.

Csörnyeföld

Kerka-és Muramenti
Hegyközség

Szakmai
tanulmányutak a
hegyközségi tagok
részére

28.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

29.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

30.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

Az óvodások, iskolások és a felnőttekből álló Göcsej Szíve Dalkör tagjai készülnek
műsorral, kedveskedve a község idősebb korosztályának. A képviselő-testület tagjai
személyesen látnak vendégül minden meghívott vendéget. Az est zene és
nótaszóval folytatódik. Végül minden vendégünknek egy kis ajándékcsomaggal
kedveskedünk.
Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
Huszár Hajnalka 93/579-004
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
lakóit műsorral, zenével.
Lendvai Jenőné polgármester
92/577-026; 30/997-1658
novaph@freemail.hu

2009.
nov.15dec.10.

A szakmai tanulmányutakon a részt vevő tagok megismerkednek más borvidékek
fajtaösszetételével, technológiai módszerekkel. Új ismereteket szereznek a
termesztés, feldolgozás és értékesítés valamint a marketing területéről. Kicserélik
Ternáczné Borovics Eszter 30/542tapasztalataikat a helyi gazdákkal, ezáltal a közösségi kapcsolatok is erősödnek. A
1715 hegykozseg@t-email.hu
program költségeit hegyközségi támogatásból, pályázati forrásokból és a
résztvevők hozzájárulásából fedezzük. A tanulmányutakon 17, illetve 45 fős
csoportok vesznek részt, összetételük a hegyközségi tagságból tevődik össze.
Jan.30;
febr.27;
Minden hónap utolsó szombatján, a falu gyermekei számára, különböző kézműves márc. 27;
Dr. Jandó Zoltán 20/913-9491
tevékenységek, népszokások, néphagyományok, népi mesterségek
ápr.24;
pusztaszentlaszloert@hotmail.com
megismertetésének, megőrzésének céljával kézműves játszóházat tartunk.
szept. 25;
okt.30;
nov.27.
Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
2009.
Huszár Hajnalka 93/579-004
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
nov.15hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
lakóit műsorral, zenével.
dec.10.
A szakmai tanulmányutakon a részt vevő tagok megismerkednek más borvidékek
fajtaösszetételével, technológiai módszerekkel. Új ismereteket szereznek a
termesztés, feldolgozás és értékesítés valamint a marketing területéről. Kicserélik
Ternáczné Borovics Eszter 30/542tapasztalataikat a helyi gazdákkal, ezáltal a közösségi kapcsolatok is erősödnek. A
1715 hegykozseg@t-email.hu
program költségeit hegyközségi támogatásból, pályázati forrásokból és a
résztvevők hozzájárulásából fedezzük. A tanulmányutakon 17, illetve 45 fős
csoportok vesznek részt, összetételük a hegyközségi tagságból tevődik össze.
Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
Huszár Hajnalka 93/579-004
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
lakóit műsorral, zenével.
Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
Huszár Hajnalka 93/579-004
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
lakóit műsorral, zenével.
Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
Huszár Hajnalka 93/579-004
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
lakóit műsorral, zenével.
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DECEMBER

Település

Rendező szervezet

Rendezvény címe

Rendezvény helyszíne

1.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

1.

Kerkaszentkirály

Kerkaszentkirály
Község
Önkormányzata

Betlehem állítás

Szent István park

2.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

3.

Szentmargitfalva

Idősek napja,
Karácsony- Télapó
ünnepély

Szentmargitfalva
Kultúrház

Önkormányzat

3.

Letenye

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Egészségünkért!

Letenye, változó
helyszíneken

3.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

4.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

4.

Muraszemenye

Muraszemenye
Önkormányzat

Szépkorúak napja

Muraszemenye,
Kultúrház

4.

Bázakerettye

Bázakerettye
Önkormányzat

Borbála Napi
Rendezvények

Bázakerettye

4.

Szécsisziget

Szécsisziget
Önkormányzat

Mikulásváró
ünnepség

Andrássy-Szapáry
Kastély

Kapcsolattartó

Rendezvény jellege
Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
Huszár Hajnalka 93/579-004
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
lakóit műsorral, zenével.
Pál Zoltán 30/993-8330
kerkaszentkiraly@t-online.hu

Advent elején a Kápolna mellett betlehemi életkép (Betlehem ) állítása

Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
Huszár Hajnalka 93/579-004
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
lakóit műsorral, zenével.
Molnár Jánosné 93/579-027,
30/415-2384

2009.
nov.15dec.10.

2009.
nov.15dec.10.

Általános iskolások műsora, télapó, vacsora, apró ajándék gyerekeknek, időseknek.

Febr.12,26;
márc.12,26;
ápr. 9,23;
Az egymásra épülő programok az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják,
máj. 14,28;
ráirányítva a lakosság figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára előadások,
Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846jún.11,25;
bemutatók tartásával. Cél a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a káros
7757
júl.16,30;
szenvedélyektől való megszabadulás elősegítése, fogyókúrás programsorozat
lanczokzsuzsanna@gmail.com
aug.13,27,
indítása, családi életre felkészítés a hátrányos helyzetű fiatalok körében, elsősegély
szept. 10,24,
nyújtási, baleset megelőzési programok szervezése
okt.15,29,
nov. 12,26;
dec.3,10.
Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
Huszár Hajnalka 93/579-004
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
lakóit műsorral, zenével.
Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
Huszár Hajnalka 93/579-004
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
lakóit műsorral, zenével.
Stefanec Mária polgármester
Kb. 80 fő 60 év feletti szépkorúnak a napja kulturális bemutatóval, zenei
30/593-4917
előadással, az idősek megvendégelésével. Három falurészből különbusz szállítja az
hivatal.muraszemenye@level.datanet.hu
időseket a rendezvényre.
Horváth Zoltán 30/334-5103,
Bázakerettye olajipari hagyományaiból kiindulva Borbála Napi rendezvényt
30/247-2188 zoltanhorvath64@tszervezünk az év utolsó hónapján. Terveink szerint az időjárás függvényében
online.hu,
szabad és fedett sport, ill. kulturális eseményeket rendezünk az érdeklődőknek.
bk.banyasz.egyesulet@gmail.com
Dávid István 30/979-0342
szecsionk@freemail.hu
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December 6-a környékén minden évben Mikulásnapot rendezünk a 14 év alatti
gyermekek számára, ami évről évre nagy sikerrel folytatódik. E napon ellátogat a
gyermekekhez a Mikulás, aki kis meglepetésekkel ajándékozza meg őket.

2009.
nov.15dec.10.
2009.
nov.15dec.10.
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4.

Lovászi

Kerka-völgye Baráti
Kör Egyesület

Szent Borbála napi
ünnepség

Alsó- Lovászi

Jánosi Zsuzsanna 0670/615-9074
kerkavolgye@freemail.hu

Emlékezés az olajiparban elhunytakra.

4.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

Adventi és
Karácsonyi Barkács

Általános Iskola
Muraszemenye

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu

A téli ünnepkörből az advent és a karácsony a legjelentősebb napjainkban. A
barkácsolás alatt a gyerekek szülőkkel együtt készíthetnek díszeket, adventi
koszorút, ajtódíszeket, képeslapot, gyertyát, stb.

5.

Kerkaszentkirály

Kerkaszentkirály
Község
Önkormányzata

Házhoz megy a
Mikulás

Kerkaszentkirály

5.

Murarátka

Murarátka Község
Önkormányzata

Télapó ünnep

Kulturház Murarátka

Pál Józsefné 30/522-2850
muraratka10@gmail.com

Mikulás ünnepe a legkisebb gyermekeké . Műsorral, ajándékkal készülünk.

5.

Maróc

Maróc Község
Önkormányzata

Mikulás ünnepség

Maróci kultúrház

Kátai Károly 30/603-3572

Gyerekeknek szervezett rendezvény, melynek keretében mikulás ajándékokat
osztanak a gyerekeknek és megünneplik a Karácsonyt.

5.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

Adventi és
Karácsonyi Barkács

Általános Iskola
Muraszemenye

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu

A téli ünnepkörből az advent és a karácsony a legjelentősebb napjainkban. A
barkácsolás alatt a gyerekek szülőkkel együtt készíthetnek díszeket, adventi
koszorút, ajtódíszeket, képeslapot, gyertyát, stb.

2009. dec.
04- dec. 22.

Dancsó Zsuzsanna alpolgármester Hagyomány, hogy a Mikulás a gyerekeket otthoniakban felkeresi és ajándékkal,
92/576-026
mikulás csomaggal lepi meg őket. Elsősorban családi program, a koordinációt és a
kerkaszentkiraly@t-online.hu
szervezést az Önkormányzat végzi.
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2009. dec.
04- dec. 22.

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2010
„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
Huszár Hajnalka 93/579-004
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
lakóit műsorral, zenével.

6.

Önkormányzat
PusztamagyaródPusztamagyaród Kenyeres Elemér
Kistérségi Általános
Iskola

Mikulás nap

Pusztamagyaród

Kovács Károlyné polgármester 30/
226-9075
pusztamagyarod@vipmail.hu

Minden év decemberében a falu Mikulása végigjárja a község gyermekeit és
ajándékot oszt, a Kenyeres Elemér Általános Iskolában zenés, kulturális műsor.

6.

Pusztaszentlászl Együtt Szentlászlóért
ó
Közhasznú Egyesület

Mikulásjárás

Pusztaszentlászló
gyermekes családjai

Dr. Jandó Zoltán 20/913-9491
pusztaszentlaszloert@hotmail.com

Az egyesület Mikulása ajándékcsomagokkal keresi fel a település gyermekeit.

Dobri

Végh Hajnalka 30/482-6793
dobri.mk@gmail.com

Már évek óta hagyomány a falunkba, hogy a mikulás a gyermekeket a saját
otthonukba látogatja meg. Szeretnénk ezt jövőre is megszervezni.

5.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

Dobri Önkormányzat,
Dobri Jövőjéért
Házhoz jár a Mikulás
Egyesület

6.

Dobri

6.

Kistolmács

Községi
Önkormányzat
Kistolmács

Mikulás napi
ünnepség

Kistolmács, Fő u. 51.Művelődési Ház

6.

Zajk

Zajk Község
Önkormányzata

Mikulás Ünnep

Zajk Község
Önkormányzata

6.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

Adventi és
Karácsonyi Barkács

Általános Iskola
Muraszemenye

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu

6.

Kerkateskánd

Kerkateskánd Közs.
Önk.

Mikulás ünnepség

Kerkateskánd faluház

Zsálek Ferenc 92/376-091
kerkateskand@freemail.hu

6.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu

7.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

Adventi és
Karácsonyi Barkács

Általános Iskola
Muraszemenye

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu

7.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu

8.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

Adventi és
Karácsonyi Barkács

Általános Iskola
Muraszemenye

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu

Tóth Károly polgármester, Tóth
Istvánné falugondnok 93/543-190
info@kistolmacs.hu
Bagladi Róbert polgármester
30/584-6436
bagladirobi@gmail.com
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2009.
nov.15dec.10.

A településen élő gyermek lakosság részére Mikulás-napi műsor kerül
megrendezésre, majd érkezik a Mikulás és kiosztja az ajándékokat.
December 6-án a faluban élő 14 év alatti gyerekeknek szerzünk örömöt Télapó
ünnepélyünkkel. Gyermekversek-énekek, fellépők, gyermek színjátszás, és nem
utolsó sorban ajándékcsomagok.
A téli ünnepkörből az advent és a karácsony a legjelentősebb napjainkban. A
2009. dec.
barkácsolás alatt a gyerekek szülőkkel együtt készíthetnek díszeket, adventi
04- dec. 22.
koszorút, ajtódíszeket, képeslapot, gyertyát, stb.
A falvakon élő gyerekek megajándékozása a cél. A gyerekek műsorral készülnek,
melyben a mikulás is részt vesz. A műsor végén a mikulás kiosztja a csomagokat,
pár dícsérő vagy dorgáló mondat kíséretében. Aztán a gyerekeknek van egy kis
zsúr.
Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
2009.
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
nov.15lakóit műsorral, zenével.
dec.10.
A téli ünnepkörből az advent és a karácsony a legjelentősebb napjainkban. A
2009. dec.
barkácsolás alatt a gyerekek szülőkkel együtt készíthetnek díszeket, adventi
04- dec. 22.
koszorút, ajtódíszeket, képeslapot, gyertyát, stb.
Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
2009.
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
nov.15lakóit műsorral, zenével.
dec.10.
A téli ünnepkörből az advent és a karácsony a legjelentősebb napjainkban. A
2009. dec.
barkácsolás alatt a gyerekek szülőkkel együtt készíthetnek díszeket, adventi
04- dec. 22.
koszorút, ajtódíszeket, képeslapot, gyertyát, stb.
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8.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

9.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

Adventi és
Karácsonyi Barkács

Általános Iskola
Muraszemenye

9.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
2009.
Huszár Hajnalka 93/579-004
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
nov.15hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
lakóit műsorral, zenével.
dec.10.
A téli ünnepkörből az advent és a karácsony a legjelentősebb napjainkban. A
Huszár Hajnalka 93/579-004
2009. dec.
barkácsolás alatt a gyerekek szülőkkel együtt készíthetnek díszeket, adventi
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
04- dec. 22.
koszorút, ajtódíszeket, képeslapot, gyertyát, stb.
Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
2009.
Huszár Hajnalka 93/579-004
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
nov.15hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
lakóit műsorral, zenével.
dec.10.

10.

Letenye

Letenyéért Közéleti
Egyesület

Egészségünkért!

Letenye, változó
helyszíneken

Febr.12,26;
márc.12,26;
ápr. 9,23;
Az egymásra épülő programok az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják,
máj. 14,28;
ráirányítva a lakosság figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára előadások,
Ráczné Lánczok Zsuzsanna 30/846jún.11,25;
bemutatók tartásával. Cél a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a káros
7757
júl.16,30;
szenvedélyektől való megszabadulás elősegítése, fogyókúrás programsorozat
lanczokzsuzsanna@gmail.com
aug.13,27,
indítása, családi életre felkészítés a hátrányos helyzetű fiatalok körében, elsősegély
szept. 10,24,
nyújtási, baleset megelőzési programok szervezése
okt.15,29,
nov. 12,26;
dec.3,10.

10.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

Adventi és
Karácsonyi Barkács

Általános Iskola
Muraszemenye

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu

10.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

„Betlehembe kéne
menni...”

Általános Iskola
Muraszemenye

11.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

Adventi és
Karácsonyi Barkács

Általános Iskola
Muraszemenye

12.

Murarátka

Idősek Napja

Kulturház Murarátka

12.

Tornyiszentmikl
ós

Idősek Napja

Tornyiszentmiklós Műv.
Ház.

Kovács Krisztián 92/376-043

12.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

Adventi és
Karácsonyi Barkács

Általános Iskola
Muraszemenye

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu

13.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

Adventi és
Karácsonyi Barkács

Általános Iskola
Muraszemenye

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu

Murarátka Község
Önkormányzata
Községi
Önkormányzat
Tornyiszentmiklós

A téli ünnepkörből az advent és a karácsony a legjelentősebb napjainkban. A
2009. dec.
barkácsolás alatt a gyerekek szülőkkel együtt készíthetnek díszeket, adventi
04- dec. 22.
koszorút, ajtódíszeket, képeslapot, gyertyát, stb.
Karácsonyi néphagyomány a betlehemezés. A gyerekek elkészíthetik a saját
2009.
Huszár Hajnalka 93/579-004
betlehemüket természetes anyagokból, és a hagyomány szerint köszöntik a házak
nov.15hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
lakóit műsorral, zenével.
dec.10.
A téli ünnepkörből az advent és a karácsony a legjelentősebb napjainkban. A
Huszár Hajnalka 93/579-004
2009. dec.
barkácsolás alatt a gyerekek szülőkkel együtt készíthetnek díszeket, adventi
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
04- dec. 22.
koszorút, ajtódíszeket, képeslapot, gyertyát, stb.
Pál Józsefné 30/522-2850
A településen élő nyugdíjas korú idős embereket köszöntjük, kulturális műsorral,
muraratka10@gmail.com
vendéglátással, ajándékkal. Jelentős a résztvevők száma.
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A Községben élő idős emberek köszöntése a helyi civil szervezetekkel
együttműködve.
A téli ünnepkörből az advent és a karácsony a legjelentősebb napjainkban. A
barkácsolás alatt a gyerekek szülőkkel együtt készíthetnek díszeket, adventi
koszorút, ajtódíszeket, képeslapot, gyertyát, stb.
A téli ünnepkörből az advent és a karácsony a legjelentősebb napjainkban. A
barkácsolás alatt a gyerekek szülőkkel együtt készíthetnek díszeket, adventi
koszorút, ajtódíszeket, képeslapot, gyertyát, stb.

2009. dec.
04- dec. 22.
2009. dec.
04- dec. 22.
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14.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

Adventi és
Karácsonyi Barkács

Általános Iskola
Muraszemenye

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu

15.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

Adventi és
Karácsonyi Barkács

Általános Iskola
Muraszemenye

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu

16.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

Adventi és
Karácsonyi Barkács

Általános Iskola
Muraszemenye

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu

17.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

Adventi és
Karácsonyi Barkács

Általános Iskola
Muraszemenye

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu

17.

Bucsuta

Önkormányzat
Bucsuta

Idősek Napja

Bucsuta Kultúrház

Gyurkó Imréné 30/507-87-27

18.

Gutorfölde

Művelődési Ház
Gutorfölde

Idősek Napja

Általános Iskola
tornaterme

Horváthné Salamon Ágnes 92/575004 gutorfolde@gutor-inform.hu

18.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

Adventi és
Karácsonyi Barkács

Általános Iskola
Muraszemenye

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu

18.

Lovászi

Kerka-völgye Baráti
Kör Egyesület

Falukarácsony

Lovászi, Olajbányász
Művelődési Ház

Jánosi Zsuzsanna 0670/615-9074
kerkavolgye@freemail.hu

Karácsony

Pusztaszentlászló
Kultúrház

19.

Pusztaszentlászl Együtt Szentlászlóért
ó
Közhasznú Egyesület

19.

Valkonya

Valkonya Község
Önkormányzata

19.

Muraszemenye

Muraszemenye Ált.
Isk.

20.

Zajk

20.

Muraszemenye

21.

Muraszemenye

Gyermeknap

Valkonya

A téli ünnepkörből az advent és a karácsony a legjelentősebb napjainkban. A
barkácsolás alatt a gyerekek szülőkkel együtt készíthetnek díszeket, adventi
koszorút, ajtódíszeket, képeslapot, gyertyát, stb.
A téli ünnepkörből az advent és a karácsony a legjelentősebb napjainkban. A
barkácsolás alatt a gyerekek szülőkkel együtt készíthetnek díszeket, adventi
koszorút, ajtódíszeket, képeslapot, gyertyát, stb.
A téli ünnepkörből az advent és a karácsony a legjelentősebb napjainkban. A
barkácsolás alatt a gyerekek szülőkkel együtt készíthetnek díszeket, adventi
koszorút, ajtódíszeket, képeslapot, gyertyát, stb.
A téli ünnepkörből az advent és a karácsony a legjelentősebb napjainkban. A
barkácsolás alatt a gyerekek szülőkkel együtt készíthetnek díszeket, adventi
koszorút, ajtódíszeket, képeslapot, gyertyát, stb.
Köszöntjük az időseket, megemlékezünk a közelgő karácsonyról. Zenés műsort
követően megvendégeljük a résztvevőket.
A rendezvényre a 60 év feletti lakosságot hívjuk és várjuk, akiket egy kisebb
kulturális műsorral köszöntünk, majd vendégül látunk. Ünnepségüket zenés
mulatság kíséri.
A téli ünnepkörből az advent és a karácsony a legjelentősebb napjainkban. A
barkácsolás alatt a gyerekek szülőkkel együtt készíthetnek díszeket, adventi
koszorút, ajtódíszeket, képeslapot, gyertyát, stb.
A település lakosságával, vendégművészekkel ünnepi karácsonyi műsor, saját
rendezésben.

2009. dec.
04- dec. 22.
2009. dec.
04- dec. 22.
2009. dec.
04- dec. 22.
2009. dec.
04- dec. 22.

2009. dec.
04- dec. 22.

Dr. Jandó Zoltán 20/913-9491 Karácsonyi műsort adnak elő falu gyermekei, fiataljai. Mézeskalács kiállítás nyílik. A
pusztaszentlaszloert@hotmail.com
vendégsereget karácsonyi süteményekkel, kaláccsal, forró itallal kínáljuk.
Rejtélyiné Nagy Gabriella
polgármester 93/351-003;
30/30/439-0124
valkonya@vipmail.hu

Minden évben együtt ünnepli a Karácsonyt a település minden lakója, ahol
hangulatos műsort adnak a település lakói. Közös vacsora mellett ünnepelnek.

A téli ünnepkörből az advent és a karácsony a legjelentősebb napjainkban. A
2009. dec.
barkácsolás alatt a gyerekek szülőkkel együtt készíthetnek díszeket, adventi
04- dec. 22.
koszorút, ajtódíszeket, képeslapot, gyertyát, stb.
Bagladi Róbert polgármester
Idősek Napján a faluban élő nyugdíjasok, kb. 60-65 fő kapnak egy szívélyesebb
Zajk Község
Zajk Község Művelődési
Idősek Napja Zajkon
30/584-6436
ünnepséget, ahol egy tányér meleg vacsorával, fellépőkkel, és ajándékként 2000,Önkormányzata
Háza
bagladirobi@gmail.com
Ft-os utalvánnyal várjuk őket.
A téli ünnepkörből az advent és a karácsony a legjelentősebb napjainkban. A
Muraszemenye Ált.
Adventi és
Általános Iskola
Huszár Hajnalka 93/579-004
2009. dec.
barkácsolás alatt a gyerekek szülőkkel együtt készíthetnek díszeket, adventi
Isk.
Karácsonyi Barkács
Muraszemenye
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
04- dec. 22.
koszorút, ajtódíszeket, képeslapot, gyertyát, stb.
A téli ünnepkörből az advent és a karácsony a legjelentősebb napjainkban. A
Muraszemenye Ált.
Adventi és
Általános Iskola
Huszár Hajnalka 93/579-004
2009. dec.
barkácsolás alatt a gyerekek szülőkkel együtt készíthetnek díszeket, adventi
Isk.
Karácsonyi Barkács
Muraszemenye
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
04- dec. 22.
koszorút, ajtódíszeket, képeslapot, gyertyát, stb.
Adventi és
Karácsonyi Barkács

Általános Iskola
Muraszemenye

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu
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22.

Muraszemenye

23.

Kerkaszentkirály

24.

Kerkaszentkirály

24.

Nova

26.

Dobri

27.

Kerkaszentkirály

27.

Borsfa

Adventi és
Karácsonyi Barkács

Általános Iskola
Muraszemenye

Huszár Hajnalka 93/579-004
hhajnalka@szemenyesuli.sulinet.hu

A téli ünnepkörből az advent és a karácsony a legjelentősebb napjainkban. A
barkácsolás alatt a gyerekek szülőkkel együtt készíthetnek díszeket, adventi
koszorút, ajtódíszeket, képeslapot, gyertyát, stb.

falukarácsony
(öregek napja)

Természet- ház

Pál Zoltán 30/993-8330
kerkaszentkiraly@t-online.hu

Közös ünneplés köszöntővel, kulturális műsorral, majd pedig a falu idős lakóinak
megvendégelése étellel, itallal.

Pásztortűz és éjféli
szentmise

Természet- ház

Pál Zoltán 30/993-8330
kerkaszentkiraly@t-online.hu

Nova Község
Önkormányzata

„Jézuska várás”

Nova, Római katolikus
templom

Lendvai Jenőné polgármester
92/577-026; 30/997-1658
novaph@freemail.hu

Dobri Önkormányzat,
Dobri Jövőjéért
Egyesület

Falukarácsony

Dobri Kultúrház

Végh Hajnalka 30/482-6793
dobri.mk@gmail.com

Muraszemenye Ált.
Isk.
Kerkaszentkirály
Község
Önkormányzata
Kerkaszentkirály
Község
Önkormányzata

2009. dec.
04- dec. 22.

Szenteste a természetház melletti területen hatalmas pásztortűz gyújtása. A
karácsonyi misztérium részeként 20,00-tól. Települési családi program majd 22,00
órától szentmise a Természetházban.
Az általános iskolások betlehemes műsorral, versekkel, dalokkal, hangszeres
játékokkal készültek, míg a Göcsej Szíve Dalkör karácsonyi dalokat adott elő a
gyönyörű, barokk stílusú műemlék templomunkban.

25.

Kerkaszentkirály
János napi
egyházközség
borszentelő
Ált. Isk. Borsfa, Zrínyi
Karácsonyi koncert
u. 3/A.

Vörcsöki hegy
Ifjúsági Ház Borsfa

Pál Zoltán 30/993-8330
kerkaszentkiraly@t-online.hu
Holczerné Megyes Gabriella
93/548-013

Minden évben karácsony másnapján összegyűlünk a Kultúrházban és megnézzük a
gyermekek műsorát, amire az előző hónapban oly lelkesen készültek és együtt
megünnepeljük a szeretet ünnepét.
János napi borszentelés, az új bor megáldása, kóstolással és áldással egybekötött
ünnepség a helyi gazdák és minden kedves érdeklődő számára.
Betlehemezés, ünnepkörhöz kapcsolódó műsorszámok: vers, zene, próza, ének.

28.
29.
30.
31.

Kerkateskánd

Kiskuckó Söröző
Horváth Krisztina

Szilveszter

Kerkateskánd faluház

Horváth Krisztina 30/398-8340

Szilveszterkor a helyi faluházban tánccal, tombolasorsolással, éjfélkor tüzijátékkal
búcsúztatjuk az évet.

Kapcsolattartó

Rendezvény jellege

Egyéb

Havonta megújuló tárlat, amatőr
művészet kiállítása.
Gyermek club, gyerekek közös
foglalkozása, kirándulások,
ünnepélyek közös megtartása,
sportolás, játék, előadások,
könyvtár látogatás.

Település Rendező szervezet Rendezvény címe Rendezvény helyszíne

Borsfa

Teleház

Szentmargit
Margitai
-falva
Rosszcsontok

Kápolna-galéria

Alsó- Borsfa Kápolna

Jankovics Erika 93/548030

Margitai
Rosszcsontok Clubja

Szentmargitfalva
Kultúrház

Fekete Tímea 93/379076
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Egész évben.

Minden szombat délután.

FOLYAMATOS RENDEZVÉNY

Egyéb rendezvények

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2010

Kerkaszent
király

Kerkaszentkirály
Község
Önkormányzata

Jeges buli a tavon

horgász-tó

Pál Zoltán 30/993-8330
kerkaszentkiraly@t-online.hu

Korcsolyázás, ifjúsági találkozó, jeges versenyek, forralt bor főzés a tó
villanyfénnyel kivilágított jegén.
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Az időpont :
időjárás
függvénye/
jégfüggő

