2018. ]úLlUS 2,, HÉTFÓ

Megpezsdül
az élet majd
kadarkúton
és környékén
,rlDÁnxú: öt önkormánvzat és
egy Szociáiis szö!€tkezet is a
részese annak a térsé8iösszefogásnak, ameiynek keretében
eg,v tóbb mint 247 nittió forin
tos

pályazati forrást nyertek Ka

darkút körzetéLren. Itt 4200 em
ber él, és a plojekt célja aZ, hogy
ne élezzék a hátrányát annak,
hogy rr€m na§,\árosi körn}€
zetben é]nek. A plogram az Európai Szociális Alapból és központi kóltsé8\€tési €lőilányzat,
ból valósulhat meg, A most induló projektnek köszönh€tően
a következő két élben megpezs

Megünnepe ltéka i
eredményeiket e1
(

terveket szövögel

düi az él€t Xadarkúton, szil

várossá ayatásának tizen,
hetedik évíordulóját üínepelte NaÉybajom, Ezúttal i§
bggyújtotlák a kemencéket,
hiszen nem maladhatoti el
a hagyományos langalló§útöversgny.

ben, Zselickislakon és Rinyako

koszorusRita

vásszentmártonban, csóköly

vácsiban

ígérteKalsai Iózsef
kadarkúti po]gáImester
Az emtített öl t€tepülós ön

kormányzatai és a Szolliva SzG

ciális Szó\,etkezet annak érdekében lbgott össze - mondta
, hogy a hunán
közszo]gáltalásokat szé]es körben hozzáf6hetővé teg_vük, ós
a feltételeken javítsunk, A fej

Karsai Iózsef

*§qi&ag
'j§rö&mválaszték,
tesz a

-

kiéinelt figyelmet
foídítanaka fiatalokra és a családokra is

lPs7rés érinti a nű\€lódésiház,

a kón}úár szolgálta|ásait, az
oktatást, a sportot, a szociális
és az

A

önkolnlányzati

páMzat

idején a

munkát.

megvalósítása
humán kózszotgátta,

tásban dolgozó szakember€k

o]}án témákban bővithetik tu
dásukat, amelynek nagy iasz

nát \,€szik

a napi munkájuk

ban, llyen aZ ifjúSágsegítés, a

r!ta,koszorus@nedia]iolks

nu

l].:ir§{]oM Káposztás, medve

hagymás és spenótos verzió iS
készü}t a langal]ósütő verseA legjobbnak a Mákvirágok kapros kreációja bizonyült,
n_ven.
de

voltak eZen kivűl is finomsáKis csapat bolognais töl

gok, A

tött langallót készíietthag}o

mányos recept alapján. Edes
apám nagy ]olasember voli és

nagton szerette a ]angallót
mondta(iSAnita. sajnosmál

nem lehet itt, de igazából az ő
€mlékér€ is sütötiünk ma.
A \árosnapon teímészete
sen mérleget is vonlak az e]

mú]t 17 é!' ercdmén),eiből,

Níjr€ egy telepü]és \árossá \á,
lik, az nem egTik naplóla másikra tór!énik mondta czefurnel Iózsefné polgármestel
Níostanra a hiányzó kőzlnű
,i,ek

iS e]készültek, ez a7 elmúli
év legnag!.obb €redménre, Ha

Iadnak a iejlődés úlján, mi\ela
\áros több, mint eg!m jlliáId io
rintol n_veft á TedleLj é5 re]-

püléslejiesaéli operatí! P.úE
ramból, \ 388 mj]Lió iorini]r!

ipari park ter\ ezéséné]lanlmli
szeN€dé]vbeteA€kkel va]ó fog
g,vermekvédelem
éS
és \?n egl ]50 miüó fnÉnlo5
lalkozá§, a
a környezc(i n€velés, Á hel},b€
lirktumpmjekiij mondialieknek gazdag programlálasz, ] D." felrijíIjuk a,.]:rell:!,ij apu
tékot kínálnak a kö\,etkeró 20 lelét é! r.ndÉ. ÉrrÉi:i]s.lii
hijnapban: a sllméhjség és \ÉZün}.

gazi, hamisitát]ai kem€.cében sü]t langa
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