
 

              

           „…mert nem lehet a csoda nélkül élni”  
                                                                                 Márai Sándor 

családi délután a  

Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és                     

Könyvtárban 

 

 

 

Szeretne hóesésben forralt bort, meleg teát  kortyolgatva 

beszélgetni, túrázni, miközben gyermekei a Játszóházban 

alkotnak A Színházterembe karácsonyi zenés műsorokat 

nézni. A díszekbe öltözött Művelődési Ház parkjában leszáll 

az este és meggyújtjuk a 4. szál adventi gyertyát. 

 Szeretne gyermekével egyet sétálni a téli erdőben és 

gyűjteni fagyöngyöt, tobozt, fenyőágat és egyéb téli erdei 

csodát, akkor jöjjön velünk a Csalogány erdőbe és a fácánosi 

pincékhez. 

Ha igen, akkor szeretettel várjuk,  

 

 

 

Program: 

13 órakor Bakancsos túra  indul a Csalogányba,  

az örökzöldek útján – indulás a Műv. Háztól mindenkit 

várunk, az út kb. 1-1,5 óra. Közben megpihenünk  

Makarész Zoltán képviselő úr pincéjénél. 

Játszóház „ karácsonyi  ezermester” – kisterem 

Udvaron: 

Forralt bor, tea, krumpli prósza 

Ördöngös  Néptáncegyüttes karácsonyi népszokások 

16 óra  Bóbita Együttes gyerekműsora 

17 óra: eredményhirdetés: rajz, betlehemépítő, 

             Linzerkészítő verseny 

18 óra Soltész Rezső műsora 

19 óra: Pomázi Zoltán gitárprodukciója 

19 30óra IV. Gyertyagyújtása – Vajda Gábor káplán 

áldásával. 

Kedves Gyerekek! Készítsetek sok szép karácsonyi 

rajzot,képet, és betlehemet. Adjátok le, 2012. dec.20-ig a 

Könyvtárban. A legjobbakat jutalmazzuk, sőt felkínáljuk 

megvételre. Várjuk alkotásaitokat!  

Kedves Háziasszonyok! 
Várjuk 13-14 óráig mindenfajta „LINZEREIKET” 

 zsűri előtti megméretetésre (min. 5 db vagy 5  szelet). 

Eredményhirdetés 17 órakor. 

Jöjjenek el, készüljünk együtt a szeretet ünnepére! 
                                                                  

              



                                        Lengyeltóti Város Képviselő-testülete 

 

 

 

 

 

2012. dec.21-én (péntek)  

17 órakor 

a Szent Jakab Templomban 

(Lengyeltóti) 

Várják Önöket:   

a  Fodor András Általános Iskola  diákjai, tanárai 

Csalogány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

diákjai és tanárai. 

a Szent Jakab templom kórusa. 

 

A koncert után a Fodor András Általános Iskola 

pedagógusai a tábortűz mellett kaláccsal, forralt borral és 

meleg teával kedveskednek Önöket! 

 

Jöjjenek el, készüljünk együtt az ünnepre! 

              Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 

2012. december havi ünnepi programjai 

 
December 8.  14 óra A SIRÁLY ART KÉPZŐ-ÉS 

IPARMŰVÉSZETI KÖR (Fonyód)- Lengyeltóti tárlatának 

megnyitója   

Megnyitja : Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

Pohár köszöntőt mond : Zsombok Lajos polgármester 

Közreműködnek: Fodor András Iskola diákjai 

II. gyertyagyújtása 

December 8. 15 óra 

20 éves a Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete-              

ünnepi ülés 

A Városi Színkör közreműködésével 

December 15-16-án  10-15 óráig: FESTMÉNY VÁSÁR  

                      ifj. Fullér Ferenc alkotásaiból 

December 21-én 17 óra Templomi koncert – Fodor 

András Iskolával közösen.  

2012. december 22. 13 órától 

 

 

Kedves Lengyeltótiak! 



„Tudod, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, 

nemcsak te és én az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen 

ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.”  

Márai Sándor gondolataival kívánunk Önöknek szeretetteljes , szép 

KARÁCSONYT és békés, boldog ÚJ ESZTENDŐT! 

                                Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 


