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Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
Didergetõ, sötét, csillag-

mintás paplan borul Betlehem
városára.

Éjszaka van, Mária és Jó-
zsef, akik a nép császári ren-
delet szerinti összeírására ér-
keznek a városba, házról-házra
járnak, hogy szállást keresse-
nek maguknak.

A városi fogadó már dugig
van, s a magánházaknál sem
akad egy kiadó vacok, ahol
meghúzhatnák magukat éjsza-
kára. Végül egy polgár, látva
Mária elõrehaladott áldott álla-
potát, felajánlja nekik városszé-
li istállóját éjszakai oltalmul.

Kisjézus kopog a szíveken
Így indul a kétezer év elõtti

történet, a megváltás miszté-
riuma.

Mária ott, a huzatos bet-
lehemi istállóban hozta világra
gyermekét. Távol a világ zajá-
tól, a város minden pompájá-
tól, barmok testmelege óvta a
hidegtõl a megszületett Isten-
gyermeket, a Kisjézust…

Didergetõ, sötét, adventi
éjeinket éljük. Feszül bennünk
a várakozás. A karácsonyvárás
magyarázhatatlan, minden esz-
tendõben újjászületõ, megun-
hatatlan izgalma eluralja szí-
veinket. Várjuk, hogy feltûnjön

lelkünk égboltján az a ra-
gyogóan fényes csillag, amely
minket, újkori pásztorokat el-
vezet a jászolhoz.

Várjuk az éjféli misére hívó
harang diadalmas kondulását,
amely kétezer év múltán is

minden esztendõben hírül ad-
ja: megszületett a Megváltó!

Valami megfoghatatlanul ti-
tokzatos, semmi más napon
meg nem élt érzés tölti be
szívünket.

Alázatos lelkünk, kívül a
világ hívságos zajából, mint
akkoron a szalmával vetett
betlehemi jászol, készen áll a
befogadásra, ha a Kisjézus
kopog.

f.l.

A szerzõ illusztrációja

Áldott, békés karácsonyt és
boldog új évet

kívánunk olvasóinknak!

Áldott, békés karácsonyt és
boldog új évet

kívánunk olvasóinknak!

Számlavezetés, betétlekötés, bankkártya és hitelezés.

Kedvezõ konstrukciók!

www.szih.hu

Nagykanizsa

Nagykanizsa, Király út 39.

tel.: 93/326-588, fax: 93/312-293

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Dél-Zala Murahíd

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
Ha elolvasta, adja tovább!
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December 3-án
ünnepséget rendeztek a

szervezõk a falu idõsebb lakói
számára. a falu
polgármestere köszöntötte az
egybegyûlteket. Beszédében
elõször kitért arra, hogy a pá-
lyázat útján nyert összeget fel-
újításokra fordították. Az idõ-
sekhez szólva elmondta: ez a
mai este róluk szól és értük
van. Megköszönte a szomszé-
dos segítségét a
rendezvény létrejöttében.

Elsõként a molnári óvodá-
sok kedves mûsora szórakoz-
tatta az ünnepelteket, majd a
helyi asszonyok kórusa horvát
népdalokat adott elõ a vendé-

Molnári-
ban

Vuk István,

Tótszerdahely

Idõsek napja Molnáriban
gek nagy örömére. Az asszony-
kórus után ismét az óvodások
elõadása következett. Mondó-
kákat, versikéket szavaltak hor-
vát nyelven. Ezt követõen a tót-
szerdahelyi moderntánc cso-
port lépett fel, látványos ko-
reográfiával, modern elemek-
kel, színvonalas, szép elõadás-
sal. A fellépõk sorát az újra
színpadra lépõ molnári asz-
szonykórus elõadása zárta,
ezúttal magyar népdalokat
énekeltek a tagok.

A mûsor után finom ételek-
italok vártak az ünnepeltekre,
majd vidám zenés mulatsággal
zárult az este.

V.M.

A Zala Megyei Közgyûlés
Hivatala Kulturális és Határon
Túli Kapcsolatok Osztálya, a
Deák Ferenc Megyei Könyvtár,
a Zala Megyei Múzeumok Igaz-
gatósága, a Zala Megyei Levél-
tár, a Hevesi Sándor Színház és
a Zala Megyei Közmûvelõdési
Intézmény (ZMKI) szervezésé-
ben került sor a VII. „Szép
Zalában születtem…” hagyo-
mányõrzõ pályázat gálamûso-
rára, mely Hagyományok napja
néven, november 19-én, szom-
baton került megrendezésre

.
A

nagytermében rendezett prog-
ram elején , a
ZMKI vezetõje köszöntötte a

Letenyén
Fáklya Mûvelõdési Ház

Konczér Katalin

Megyei kulturális kavalkád Letenyén
18 fellépõ csoportot és többek
között szólt arról is, hogy mai
világunkban rendkívül fontos
a hagyományõrzés, melynek fõ
letéteményesei megyénkben
az éppen a jelen lévõ lelkes
amatõr társaságok.

A közel 7 órás kulturális ka-
valkád végén a produkciókat
szakértõ zsûri értékelte.

, a Deák Ferenc
Könyvtár igazgatója, (a zsûri
elnöke) , a megyei
levéltár igazgatóhelyettese,

, a Zala Megyei
Múzeumok Igazgatóságának
igazgatóhelyettese és

, a Hevesi Sándor
Színház rendezõje végül dön-
tött a helyezésekrõl. A külön-

Kiss Gábor

Káli Csaba
dr.

Kostyál László

Tompa-
gábor Kornél

bözõ kategóriák elsõ helyezett-
jei: a németfalusi

, a murakeresztúri
, a

,
a

és a

Vadvirág
Népdalkör
Rozmaring Asszonykórus
Letenyéért Közéleti Egyesület

Rezi Várbarátok Köre Egye-
sület Dobri Jövõjéért

Egyesület. A legjobb nõi sze-
replõ a

lett, míg a legjobb férfi
szereplõ díját a letenyei

vehette át, aki az Egy
földmíves végrendelete címû
helyi hagyományokat bemuta-
tó elõadásban játszotta a fõ-
szerepet.

Kép és szöveg:

lakhegyi Kovács Vil-
mosné

Pataki
István

Mirkó Imre

Jelenet a Letenyéért Közéleti Egyesület elõadásából.

Tartalmas mûsor szórakoztatta az ünnepelteket.

Jövõre lesz 10 éve annak,
hogy bajnokságot nyert a

Noha az utódok gyaláza-
tosan szerepelnek a 2011/12-
es bajnokságban, mégis jó ér-
zés felidézni az egy évtized-
del ezelõtti sikertörténetet.

Ebben segít a
címû kötet, amely szám-

talan riporttal, fotóval, statisz-
tikai adattal állít emléket az
elsõ, s mindmáig utolsó élvo-
nalbeli aranyéremnek.

A kötet megvásárolható
szerkesztõségünk ügyfélszolgá-
lati irodájában (Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 2-4. 1. em. 25.), vagy
utánvéttel megrendelhetõ.
Ára: 2.500Ft.

Érdeklõdni lehet:
telefon: 92/596-936,

fax: 92/596-937,
mobil: 30/378-4465,

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

ZTE
NB I-es labdarúgó csapata.

Megkoro-
názva

Múltidézõ
karácsonyra

Tudósítókat keresünk!

Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig),

fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Várjuk mindazok jelentkezését a
megye területérõl,akik szívesen
tudósítanának a településükön

történt eseményekrõl
lapjainkba:

Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke,
Közép-Zala,

Szentgrót és Vidéke,
Dél-Zala Murahíd

Zsalugátereket
keresünk!

Régi (legalább 80-100 éves),
mûködõképes

zsalugátereket keresünk!

92/596-936,
hétköznap 8-15 óráig,

illetve a
zalataj@zelkanet.hu

e-mail címen

Érdeklõdni a méretek
pontos megadásával:

Pályázatokhoz kapcsolódó
kiadványok, újságok készítése

szerkesztése megbízhatóan,
gyorsan!

Érdeklõdni: 92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Telt házzal ünnepelték a
helybeli idõs embereket no-
vember 26-án, szombaton dél-
után a szépen felújított

mûvelõdési házban.
alpolgármes-

ter bevezetõ köszöntõjében a
találkozás jelentõségét méltat-
ta, hiszen, míg korábban, dol-
gos hétköznapjaikban nap mint
nap megoszthatták egymással az
örömeiket és gondjaikat, idõs
korukban ritkábban adódik al-
kalom az eszmecserére, s ez az
este erre teremt méltó módot.
A beszélgetésen túl szórakoz-
tató mûsorral is készültek az
óvodások, az iskolások is, sõt, a
felnõttek is hozzájárultak a nap
hangulatossá varázslásához.

Elsõként a legkisebbek lép-
tek a színpadra, akiket

és
készített fel. Az A

kisegér sajtházikója címû me-
sejátékot adták elõ színes jel-
mezeikben, s szereztek a kö-
zönségnek vidám perceket. Az

háromré-
szes összeállításukban tánccal,

be-
csehelyi
Molnár Zoltánné

Gyer-
gyák Péterné Takács Csa-
báné ovisok

általános iskolások

A kisegérkék, a nagymamák és nagypapák
Mosolygós, aktív nyugdíjasok ünnepe Becsehelyen

verssel és a népmesei hatalmas
répa betakarításáról szóló tör-
ténet színre vitelével szórakoz-
tatták a mintegy 180 szépkorú
vendéget. A szeretet himnu-
szának gondolatát is magába
foglaló színvonalas mûsort

és
tanította be a gyerekeknek.

Molnár Zoltánné alpolgár-
mester és pol-
gármester pezsgõvel, virágcso-
korral és bonbonnal köszön-
tötte és

, a két legidõsebbet,
akik mindketten a tekintélyes
95 éves kort töltötték be. Né-
meth Géza polgármester ün-
nepi beszédében méltatta a
dolgos idõs korosztályt, a je-
lenlevõ nagyon aktívan élõ
„fiatalokat”. Hiszen csak az
idõs, aki annak érzi magát. Kö-
zülük nagyon sokan tevéke-
nyek, a hegyre járnak, a kertet
dolgozzák, hovatovább a na-
gyon fiatalokat is megszégye-
nítõ módon. A polgármesteri
köszöntõben Németh Géza
praktikus idõszerû gondolato-

Var-
ga Mária Tokorcsi Lászlóné

Németh Géza

Király Istvánnét Szõke
Istvánt

kat is megosztott a nagyszámú
vendégkörrel.

– Nagyon fontos az egész
nemzetünk számára, hogy újra
visszatérhessünk a régi falusi
értékrendhez és hozzáállás-
hoz. Ebben önöknek sok fel-
adata van még! A gyerekeket
és az unokákat meg kell taní-
tani arra, hogyan lehet a ház-
tájiban megtermelni a megél-
hetésünket, hiszen egész Euró-
pában nagy problémák jelent-
keznek. Egy dologhoz bizo-
nyosan visszatérhetünk, az ala-
pokhoz, a földhöz! Azok a
nemzetek boldogulnak igazán
a jövõben, amelyen önmagu-
kat el tudják tartani, s mi ma-
gunk, itt Becsehelyen is csak
akkor boldogulhatunk, ha a
gyerekek iménti játékában lá-
tott módon összefogunk a ré-
pa kihúzásához, hogy eltart-
hassuk magunkat! Örömömre
szolgálna, ha ebben a 3.600
hektáron fekvõ, több mint
2200 lelket számláló faluban
teremne elegendõ zöldségféle
és gyümölcs a közkonyhára,
amelyet megvásárolhatnánk, s
ezzel évi kétmillió forint vásár-
lóerõ itt maradhatna a faluban,
nem az áruházláncokat gaz-
dagítaná! Önökre e feladatban
szükség van a tudnivalók át-
adásával, hiszen önök nem
reszketõ kezû, hanem nagyon
aktív, mosolygó tekintetû em-
berek, akiknek a segítségével
könnyebben boldogulhatunk
mindannyian! – fogalmazott
Németh Géza polgármester, s
nem feledkezett el a köszönet-
mondásról sem, hiszen az itt
megjelent korosztály az, amely-

re leginkább lehet számítani a
közös programokban. Biztosí-
totta róla a megjelenteket,
hogy a felújított és a hatósági
akadékoskodás mellett sikere-
sen használatba vett faluház
bõven kínál majd programo-
kat számukra.

A polgármester szólt az ön-
kormányzatokat érintõ mélyre-
ható törvényi változásokról is,
amelyeket Becsehely igyekszik
kihasználni a mikrotérségi ve-
zetõ szerepének erõsítésére.
Érdemes volt megépíteni az
iskolát, amely megfelelõ hely-
színt ad a térség 8 osztályos
iskola mûködtetésére. A felsõ
tagozatban akár két párhuza-
mos osztály indítása is elkép-
zelhetõ. Az új rendszerben az
önkormányzati hivatalok fel-
állítása szintén arra ad lehe-
tõséget, hogy a környezõ tele-
püléseket is ide vonzzák, ame-
lyek számára a hivatali hátteret
biztosíthatja Becsehely.

A közérdekû mondandók
után újra a szórakoztatás jutott
szerephez. A tartalmas estén
az újraéledõ asszonykórus sa-
ját költésû dalokkal is meg-
örvendeztette a hallgatóságot
és a dalárda is hangulatos mû-
sort adott. Végezetül Molnár
Zoltánné alpolgármester be-
mutatta a falu új papját,

plébánost, aki
szintén köszöntötte a vendé-
geket. A mûsort követõen a
szervezõk finom vacsorával
látták vendégül Becsehely idõs
lakóit, akik minden bizonnyal
nagyon kellemes emlékekkel
térhettek haza otthonaikba.

Hor-
váth Gábor

Farsang Lajos

Németh Géza és Molnár Zoltánné Becsehely két legidõsebb
lakóját köszönti. Balról Király Istvánné, jobbról Szõke István,
középen Horváth Gábor plébános.

A
november 12-én, szomba-

ton a volt Aranykosár Üzletház
épületében immár 15. alkalom-
mal szervezte meg hagyo-
mányõrzõ tûzoltó bálját. A nagy
sikerrel megrendezett bálon
tapasztalhatóan egyre több a
résztvevõ.

Az idén is megtisztelték az
összejövetelt a környezõ falvak
önkéntes tûzoltó egyesületek
tagjai, családtagok, a horvátor-
szági település ön-

Körzeti Tûzoltó Egyesü-
let

Hodosan

Nemzetközi tûzoltó bál Letenyén
kéntes tûzoltói, így ismét nem-
zetközivé vált a bál.

A csaknem 200 fõs vendég-
sereget a szepetneki

szórakoztatta nagy
sikerrel. Az estet harmonika
mûvész és tûzzsonglõr bemu-
tatója is színesítette.

A hajnalig tartó mulatsá-
gon a közel 30 támogatónak-
szponzornak köszönhetõen
rengeteg tombolaajándék ta-
lált gazdára.

Nosztal-
gia Zenekar

(Mirkó)

Nagyszerû volt a hangulat.
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Mûsoros, közös ünneplésre
invitálta a település idõs lakóit
november 26-án szombaton

képviselõ-testüle-
te nevében
polgármester. A tágas faluház-
ban mintegy 80 szépkorú em-
bernek szerzett kellemes estét
a kétnyelvû program. Hiszen
ne felejtsük, jelentõs részben
horvát nemzetiség lakta falu-
ban – horvátul: Pustara telepü-
lésen – jártunk. A hangulatot a

alapozta meg,
az „Elszaladtak felettünk az
évek” kezdetû magyar és a

Semjénháza
Preksen László

Semjénházai Gyöngyszemek
Asszonykórus

Kétnyelvû ünnepség az idõsek számára
Semjénházán horvátul is köszöntöttek

horvát „Fala” címû dallal,
amelyben a köszönet szavai
nyilvánultak meg minden ked-
ves szóért, mosolyért. A kórus
az est további részében nép-
dalcsokorral örvendeztette
meg a hallgatóit. Ünnepi kö-
szöntõt Preksen László polgár-
mester mondott.

– Nem szabad elfelejte-
nünk, hogy az ünnepnapok
után a szürke hétköznapok
következnek, hiszen nekünk,
fiatalabbaknak nincs nagyobb
kihívás, mint a szeretteinkrõl
való gondoskodás, amellyel
visszaadhatunk valamit mind-
abból, amit kaptunk tõlük! –
fogalmazott az ünnepelteknél
szûk emberöltõvel ifjabb pol-
gármester.

A tartalmas mûsor
szavalatával folytató-

dott, majd a legapróbbak, a
közös fenntartású

nemzetiségi óvoda picinyei
foglalták el a nagyterem szín-
padát, no és a közönség szívét.
Énekeltek, táncoltak, s az már
természetes, hogy a kis szín-
darabjaikat horvátul adták elõ
– meglehet, magyar füllel is
teljesen érthetõ volt a far-
kasról szóló mesejáték.

és ki-
tûnõ felkészítõ munkát vég-
zett, s lelkünkre kötötték, hogy
a két önkormányzat kötele-
zettségvállalását ne felejtsük

Mátis
Vivien

Molnárival

Karádi
Mária Dobos Józsefné

ki, amelynek révén megvaló-
sulhat a tartalmas munka.

A szomszéd falu – ha ma-
radunk a horvát nevénél, Pet-
riba – elõadói is elhozták han-
gulatos mûsorukat. A Petribs-
ke Ru ice – azaz

– táncos összeállítást
és a Rátóti Csikótojás címû
magyar népmesét vitték színre
saját feldolgozásban. Egyetlen
jelenlevõ férfitagjuk,

a humorral fûszerezett
nyugdíjas imát osztotta meg a
vendégekkel. A nézõközönség
megtudhatta tõle, milyen is a
ráérõ nyugdíjas édes semmit-
tevése, akit épp ezért, mert
úgyis ráér, minden feladattal
megbíznak, bizonyítva, meny-
nyire fontos is az idõs ember a

� Petrivente
Virágai

Mátek
István

közösség, a család számára.
Az est alkalmat adott Sem-

jénháza két legidõsebb lakója
köszöntésére is.

november 12-én
volt 91 éves,
pedig a mûsor elõtti estén töl-
tötte be a kerek 90 esztendõt.

A színes mûsort követõen
Preksen László polgármester
megköszönte a színvonalas
elõadásokat és
plébánossal együtt pohárkö-
szöntõt mondott, aki az új egy-
házi év kezdetének jelentõsé-
gére is felhívta a megjelentek
figyelmét. Az est további ré-
szében a szervezõk ízletes va-
csorával látták vendégül az
ünnepelteket.

Völgyi József-
né Kati néni

Mezõdi István

Marton István

Farsang Lajos

Muraszemenye Község Ön-
kormányzata

Stefanec
Mária

2008 óta min-
den év tavaszán pályázatot
nyújt be EU élelmiszersegély
igénylésére.

– A pályázat eddig mindig
pozitív elbírálást kapott, így
évente két alkalommal kap-
tunk jelentõs mennyiségû (2,5
– 2,5 tonna) élelmiszerszállít-
mányt és így történt ez 2011-
ben is – tudtuk meg

polgármestertõl. – Ugyan-
csak két fordulóban vehettünk
át segélyt a Gyermekétkezteté-
si Alapítványtól (GYEA) július-
ban és novemberben – folytat-
ta a polgármester asszony.

Az alapítvánnyal kapcsolat-
ban Stefanec Mária elmondta:
a GYEA kiemelkedõen köz-

Idén öt tonna…
Élelmiszersegélyt osztottak Muraszemenyén

hasznú jótékonysági szervezet,
amely tevékenységét országo-
san fejti ki. Az élelmiszersegély
a szegénység elleni küzdelem-
ben résztvevõ szervezeteken
keresztül jut el azon rászoru-
lókhoz, akik a GYEA „EU Élel-
miszersegély 2011” elnevezésû
pályázatán a segélyek szétosz-
tására jogot nyertek. A GYEA
által támogatott kedvezménye-
zettek – így Muraszemenye is
– a kapott élelmiszert kizáró-
lag rászoruló emberek javára
adhatják ki. (E program kere-
tében szétosztásra kerülõ élel-
miszersegély megyei, rászoru-
ló csoportonkénti megoszlását
a Mezõgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal (MVH) ismer-
teti. E szintet a KSH által táb-

lázatban meghatározott létmi-
nimum értékének alapján tud-
ják kategorizálni.)

– Az élelmiszersegély tele-
pülésünkre szállítását az ön-
kormányzat vállalta magára,
mely jelentõs fuvarköltséggel
járt. Községünkben 364 fõ
részesült az adományból, mely
alapvetõ élelmiszereket és édes-
ségeket is tartalmazott. A ki-
osztást falurészenként szervez-
tük meg és két nap alatt bo-
nyolítottuk le, ami nagyon sok
adminisztrációs munkával járt,
mivel a kiosztási adatlapokat
név és cím szerint mennyisé-
gekkel leosztva, összesítve kel-
lett elkészíteni – nyilatkozta
lapunknak a polgármester
asszony. Az átvételt aláírásuk-

kal igazolta a rászoruló lakos-
ság, akik örömmel fogadták a
csomagot, hiszen ez is hozzá-
járul a közelgõ karácsonyi ki-
adás költségeinek csökkenté-
séhez – mondta a Dél-Zala Mu-
rahídnak Stefanec Mária mura-
szemenyei polgármester.

Szöveg: Mirkó Imre

Jó hangulatban ünnepeltek a semjénházai idõsek.

Preksen László és Marton
István pohárköszöntõt mond.

keresünk
a megye

minden részébõl!
Érdeklõdni lehet:

92/596-936,
8-12 óráig,

illetve
30/378-4465.

Hirdetés-
szervezõket
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Ahogy számos más telepü-
lést, sem kerül-
ték el a gazdasági változások
következményei. Sõt, tán még
inkább érzik mindezt, hiszen
évtizedekkel korábbi pezsgést
váltotta fel a csendesebb idõ-
szak. Ám polgár-
mesterrel beszélgetve kivilág-
lik, korántsem vesztették el a
reményt, keresik a jövõ útjait.

– A terveink közt szerepelt
a korábban megkezdett projek-
tek befejezése, amelyeket siker-
rel el is végeztük. Így, amint
már olvashatott róla mindenki,
átadhattuk a felújított orvosi
rendelõnket. Egy másik pályá-
zat révén eszközöket szerez-
tünk be a település közterü-
leteinek karbantartásához, kis-
traktort vásároltunk pótkocsi-
val, hóekével, sószóróval, vala-
mint fûnyírót. A lezárt pályáza-
tokkal kapcsolatban még van
némi dokumentációs, admi-
nisztrációs tennivaló, de napo-
kon belül ezt is elvégezzük.
Jelentõsebb fejlesztéseket, pá-
lyázatokat nem terveztünk, a
mai körülmények közt nem lett
volna okos dolog, azért sem,
mert az orvosi rendelõ felújí-
tása, felszerelése egyébként is
jelentõs terhet rótt és még
mindig ró az önkormányzatra.
Ugyanakkor nem mondtunk le
további fejlesztésekrõl, ame-
lyeknek az elõkészítõ feladatait
végeztük az elmúlt idõszakban.

– Pályázat révén szeretnénk
a település szenyvízhálózat-
rekonstrukcióját és a csapadék-
víz elvezetését, a belterületi
vízelvezetõ árkok, átereszek
felújítását megfelelõ szinten
megoldani. Bízom benne, hogy
az elkészült, vízjogi engedéllyel
rendelkezõ terveink birtoká-
ban elnyerjük a kivitelezéshez
szükséges összeget, amelyhez
az önrészt az önkormányzatnak
kell biztosítania. A Leader
programban több pályázattal is
érdekelt az önkormányzat. Több

Bázakerettyét

Iványi László

– Hogyan összegezhetjük a
2011-es év eredményeit?

– Milyen terveket fogal-
maztak meg?

Bázakerettye él és remél
Keresik a továbblépés esélyeit

környékbeli településsel együtt,
konzorciumi megállapodás
alapján térfigyelõ kamerarend-
szer kiépítését tervezzük. Sze-
retnénk a rendszert a közbiz-
tonság növelése érdekében a
rendvédelmi szervekkel együtt-
mûködve alkalmazni. A Leader-
rõl szólva még meg kell em-
líteni, hogy a civil szervezetek-
kel a turisztikát és a közösségi
életet támogató tervekben to-
vábbra is partnerek vagyunk.
Így például helyi termékbemu-
tató, kézmûvestárlat létrehozá-
sa közös érdekeket szolgál. A
mûvelõdési ház melletti terüle-
ten, a volt színházterem helyén
szabadtéri színpad kialakítását
tervezzük fedett pavilonnal,
ennek megvalósulásával a ké-
sõbbi rendezvényeinkhez nem
kell majd rendezvénysátrat bé-
relnünk.

– Ahogy az országban min-
denkit, minket is foglalkoztat a
közoktatás jövõje. Az iskolát és
az óvodát továbbra is a Letenyei
Többcélú Kistérségi Társulás
mûködteti. Várjuk a törvényal-
kotók döntését, annál inkább,
mivel speciális helyzetben va-
gyunk, hiszen ritkaságszámba
megy ez az egyébként jól bevált
forma. Nagyon várjuk a döntést
arról, hogy milyen mozgástere
lesz a települési önkormányza-
toknak, hogyan tervezhetünk a
környezõ településekkel együtt-
mûködve. Nagyon sok a nyitott
kérdés a körjegyzõség tekinte-
tében is, a törvényalkotók az
átlagos magyarországi telepü-
lésszerkezettel számolnak, amely-
tõl lényegesen eltér az aprófal-
vas zalai szerkezet, s nem lehet
tudni, milyen végleges törvé-
nyekkel számolhatunk. Vannak
terveink, ám amíg nincs elfo-
gadott törvény, addig mindez
csak elõre gondolkodás. Az bi-
zonyos, hogy ez az öt település,
Bázakerettye, Lasztonya, Lispe-
szentadorján, Kiscsehi és Ma-
róc továbbra is együtt gondol-
kodik. Nagy változások várha-
tók a közigazgatásban, de bár-
milyen változás lesz, a helyi ügy-

– Az intézmények sorsa?

intézést, azaz a problémák hely-
ben történõ megoldását szeret-
nénk itt tartani és ezért min-
den szükségeset megteszünk.

– Nem javult a helyzet. Az
idei közmunka-programokkal
nagyon nehéz volt kezelni a
problémákat. A korábbi rend-
szerben a közmunkások szépen
elvégezték a település zöldte-
rületeinek karbantartási és a
fürdõ takarítási munkáit. A le-
csökkentett keretszámok, a 4
órás foglalkoztatási lehetõség
következtében sem a feladat el-
látása, sem az érintett családok
megélhetése nem alakult meg-
nyugtatóan. A jövõ év viszont e
téren kedvezõbb változást hoz-
hat. Konkrét célokra pályázhat-
tunk, így a jövõre nézve, bár lé-
nyegesen nagyobb adminiszt-
ratív kötelezettségekkel, de új
lehetõségek nyíltak meg: a
belterületi közúthálózat és a
járdák karbantartása, a földutak
vízelvezetõ árkainak javítása,
zöldterületek rendbetétele, téli
feladatok, csúszásmentesítés,
valamint és épületkarbantartási
munkák a folytathatók köz-
munkában. Várhatóan a régi is-
kola (az erdei iskola) tetõszer-
kezetének javítását, nyílászárói-
nak és csatornáinak karbantar-
tását oldhatjuk meg a remé-
nyeink szerint. Még nem szü-
letett döntés a pályázatokról, a
várakozásaink szerint 4-6-8 órá-
ban mintegy 15 ember foglal-
koztatását jelentheti a program.
A fiataljainkról sem feledkez-
nek meg, a Bursa Hungarica
programban 10 tanulót támo-
gatunk.

– A nyár eleji rossz idõjárás
miatt gyengén indult a szezon,
ám késõbb az éves látoga-
tottság mégis szerencsésen ala-
kult, a szezon végére elérte a
korábbi évek szintjét.

– Mit mondhatunk a fog-
lalkoztatásról?

– Az idegenforgalom, mint
Bázakerettye kitörési esélye
hogyan formálódik?

– Fedett fürdõ kialakítása
szerepel a tervek közt?

– E pillanatban nem látok rá
lehetõséget. Az önkormányzat
anyagi erejét meghaladná, így
csakis pályázat útján vagy be-
fektetõ révén valósulhat meg az
elképzelés, amelyet nem vetet-
tünk el, s ha egyszer megva-
lósul, bizonyosan jelentõsen
elõreviszi a térség turisztikai
esélyeit. Addig is a lehetséges
keretek közt csökkentjük a költ-
ségeket, például az energiafel-
használást, marketingeszközök-
kel pedig a vendégszámot sze-
retnénk növelni. Az itt élõk
eddig is sokat tettek a turisztika
fejlesztéséért, az „egy fõre jutó”
szálláshelyek száma a térséghez
viszonyítva nagyon magas Bá-
zakerettyén – ismerteti Iványi
László polgármester. Arra a fel-
vetésre, hogy láthatóan rend-
kívül mozgalmas az élet a hi-
vatalban, így válaszol:

– Valóban, bár most a túl-
élés az elsõrendû feladat, nem
ülhetünk ölbe tett kézzel. Na-
gyon nehéz idõszakot élünk,
nagy terhekkel kell megküzde-
nünk… Számos elképzelésünk
van, de a lehetõségeink korlá-
tozottak. A reális adottságokat
mindenképpen igyekszünk ki-
használni a település érde-
kében.

Farsang Lajos

CZOTTER IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk.

Iványi László – Igyekszünk
élni a reális lehetõségeinkkel!

Az iskola mûködtetésével kapcsolatos kérdések Bázekerettyén
is felvetõdtek.



6 2011. november-decemberDél-Zala Murahíd

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Minden kedves megrendelõmnek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok!

A Prima Primissima Díjat
a

támogatásával alapította 2003-
ban. Célja a magyar értelmiség
eredményeinek megõrzése, a
hazai tudomány, mûvészet és
kultúra fejlesztésének erõsíté-
se. Az alapítványi formában
felajánlott és tíz évre szóló
több mint kétmilliárd forintot
évente osztják ki a kiemelkedõ
tevékenységet felmutató nyer-
tesek között. Jelölteket a VOSZ
megyei és szekcióelnökei, a
társadalmi tanácsadó testület
tagjai, a Prima Primissima Ala-
pítvány kuratóriumának tagjai,
illetve érdekvédelmi, szakmai
és civil szervezetek állíthatnak.

A budapesti Prima Primis-
sima mintájára a

október 28-
án Zalaegerszegen immár ha-
todik alkalommal rendezte
meg a zalai Prima Gálát. A

Demján Sándor, Vállalkozók
Országos Szövetségének (VOSZ)

VOSZ Zala
Megyei Szervezete

Zalai Prima-díjas lett
– a letenyei Benkõ Lajos vállalkozása

megyei vállalkozások közül az
„Év Vasipari Vállalkozása” kate-
góriában a

vállalkozó kapta a legtöbb
szavazatot.

Benkõ Lajos magánvállalko-
zását 1991 januárjában alapí-
totta, amely cégformáját te-
kintve ma is így mûködik. Vál-
lalkozásában felesége és fia
mellett esztergályos, marós,
lakatos, technikus és mérnök
alkotja a hatékony letenyei
csapatot.

– Magánvállalkozóként 1991-
ben fémforgácsolással kezd-
tem egyedül lakásunk gará-
zsában – mondta lapunknak
Benkõ Lajos. – 1999-ben a lete-
nyei ipari park egyik elsõ te-
rületvásárlója voltam és 2005-
ben 14 fõvel kezdtük meg te-
vékenységünket, létszámunk
ma is ennyi. Vállalkozásunk
bérmunkában különbözõ mi-
nõségû alapanyagokból, több-

letenyei Benkõ La-
jos

fajta eljárással végzi tevékeny-
ségét. Vízsugaras vágással fél-
kész vagy kész termékeket vá-
gunk, de szükség szerint CNC
vagy hagyományos módon is
forgácsolunk. Ha a technoló-
gia elõírja különbözõ eljárással
készre hegesztünk; a megren-
delõ kívánságára külsõ üze-
mekben elvégeztetjük a kész-
termékek hõkezelését, hor-
ganyzását vagy porszórásos
festését. Az elmúlt idõszakban
felerészben magyar és felerész-
ben külföldi megrendelésre
jármûipari gyártósorok készü-
lékeit, szerszámait, fröccsöntõ
szerszámok lapjainak elkészí-
tését végeztük. Gyakorlatilag a
megrendelõ igényei szerint a

fémmegmunkálás témaköré-
ben mindent elvállalunk. Úgy
gondolom, hogy technoló-
giánkkal felvesszük a versenyt
bármely nyugati céggel, de
több évtizedes hátrányt kell
ledolgoznunk. A zalai Prima
Gálára jómagam is meghívott
voltam és amikor megtudtam,
hogy a miénk lett az év vas-
ipari vállalkozása kitüntetõ
cím, büszke voltam minden
munkatársamra, nagyon örül-
tem neki, hiszen 14 éves ko-
rom óta ezt csinálom és most
52 vagyok, szeretem a szak-
mámat – mondta végezetül a
Dél-Zala Murahídnak Benkõ
Lajos letenyei vállakozó.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Nemrégiben ünnepelték
világszerte az idõseket, ennek
kapcsán immár második alka-
lommal került megrendezésre
az idõsek napja .
November 19-én köszöntötték
az idõs lakókat a településen.
Az ünnepségre délután 17
órakor került sor a mûvelõdési
házban. A rendezvény

polgármester köszön-
tõjével kezdõdött. Beszédé-
ben méltatta az idõseket fá-
radtságos munkájukért és
hosszú küzdelmüket egy éle-
ten át, a törõdést, amit tõlük
kaptunk, kapunk gyermek-
ként, felnõttként is, az életta-

Kistolmácson

Birkás
Zoltán

Idõsek napja Kistolmácson
pasztalatot, melyekért hálával
tartozunk.

Ezt követõen a letenyei ál-
talános iskola táncegyüttese lé-
pett fel, versekkel dalokkal és
tánccal köszöntötték az idõse-
ket. Közben az asztalok meg-
teltek finom ételekkel, italok-
kal, amelyekkel megvendégel-
ték az ünnepelteket. Ezután
Birkás Zoltán virágcsokorral
köszöntötte a falu legidõsebb
lakóját. Az ünnepség vége felé
kellemes dallamok csendültek
fel a
elõadásában. Ezzel zárult a
kellemes délután.

Mákvirág Citerazenekar

V.M.

Birkás Zoltán köszönti a falu legidõsebb polgárát.

Benkõ Lajos (jobbról) és Korona Róbert.
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Gyûjtsünk szelektíven az ünnepek alatt is!

Minden kedves ügyfelének Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván a Zala-Depo Kft.!

8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 26.

www.zaladepo.hu; info@zaladepo.hu, Tel.: 92/598-942

Szakemberek számításai szerint egy fõ átlagosan 25 liter hulladékot termel hetente. Európai uniós környezetvédelmi elvárás a
szelektív hulladékgyûjtés hatékony megszervezése és minél több hulladék lerakótól való eltérítése. Ennek megfelelõen a
parlamentben folyamatban van a Hulladékgazdálkodási Törvény átalakítása.

A több megoldást is kínál a szelektív hulladékgyûjtésre.

Azokban a községekben, ahol a Zala-Depo Kft. a közszolgáltató a gyûjtõszigetek üzemeltetését is a társaság végzi. A mûanyag,
papír, üveg és fémgyûjtõ konténereket telítõdés után a gyûjtõautók soron kívül ürítik, az összegyûjtött hulladékot pedig a

szállítják, majd az újrahasznosításhoz elõkezelik.
2011-ben november végéig a szigetekrõl elszállított hulladék mennyiségek (kg)

Zala-Depo Kft.

Búslakpusztai Hulladékkezelõ Központba

Szelektív szigetek

Házhoz menõ hulladékgyûjtés

Hulladékudvarok

A Zala-Depo Kft. szakembereinek évek óta az a véleménye, hogy a gyûjtõszigetes szelektív hulladékgyûjtés mellett a
háztartásokból házhoz menõen, szelektíven kell elszállítani a frakciónként szétválogatott hulladékot.

Azokon a településeken, ahol eddig volt lehetõség a házhoz menõ sárga zsákos mûanyaggyûjtésre, a 2012-es évre felajánljuk a
papír hulladékok kék zsákban való elszállítását is. Amelyik községben eddig nem volt, lehetõséget biztosítunk mindkét frakció
szelektív gyûjtésére. A zsákos gyûjtés a lakosság részére plusz költséget nem jelent, és egyszerû megoldást kínál a kommunális
hulladék mennyiségének csökkentésére. A zsákos gyûjtések feltételeirõl a közeljövõben értesítjük a lakosságot az illetékes
önkormányzattal közösen.

A Zala-Depo Kft. által üzemeltetett 4 hulladékudvarból 3 Zala megyében és egy Vas megyében található.
Zalaegerszegen a Parki úti és a búslakpusztai, Letenyén pedig a Csányi úti hulladékudvar változatlan feltételekkel várja a

tisztelt lakosokat, szelektíven szétválogatott és gyûjtött hulladékaik átvételére. A hulladékudvarok minden héten keddtõl
péntekig 9.00-17.00-ig (letenyei 8.00-17.00-ig), szombaton pedig 7.30-14.00-ig tartanak nyitva.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden szolgáltatási területünkhöz tartozó lakosnak a szelektív gyûjtésben való egész éves
részvételt.

Zajk

Fém

Papír

Mûanyag

Üveg

Bázakerettye Kistolmács Lasztonya Letenye Murarátka Muraszemenye

-

1090

498

46

137

398

46

-

30

-

215

5450

2614

230

-

298

176

-

-

-

142

-

43

200

174

-

707 -

A
(a székelyközségen kívül

,

muraszemenyei óvoda
Csör-

nyeföldérõl Szentmargitfalvá-

Mikulás-várás az erdei kisvasúton

ról Kerkaszentkirályról
Murarátkáról

, és
is járnak ide ap-

róságok) gyermekei és dolgo-

zói idén a szokásostól eltérõen
várták a . A kis csapat
a által meghir-
detett programon vett részt.

A december 6-i reggel egy
kicsit másképp indult az apró-
ságok számára. Az óvodába
érkezésüket követõen külön
autóbusszal utaztak

az indulás helyszínére. A
kisvasútra felszállva irá-
nyába haladtak és menet köz-
ben gyönyörködhettek a téli
erdõ és a táj szépségeiben,
majd az egyik megállóban fel-
szállva meglepte õket a Miku-
lás. Közéjük telepedett, beszél-
getett velük, majd a Télapót
dallal és verssel a gyermekek is
köszöntötték. Amikor a várako-
zás hangulata fokozódott, ak-
kor az ajándékok kiosztására is
sor került. A sok csillogó szem-
párt öröm volt látni.

Mikulást
Zalaerdõ Zrt.

Csömödér-
be,

Lenti

Az erdei kisvasút végállo-
mására érve az ovisok számára
még nem fejezõdött be a
program, hiszen közösen meg-
tekintették az erdészeti vadá-
szati és vasúti kiállítást.

A muraszemenyei ovisok
örömmel, meglepetés-élmé-
nyekkel és ajándékokkal gazda-
gon tértek haza.

(Mirkó)

Az egyik megállóban felszállt a Mikulás is.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Amikor egy falu költségve-
tésérõl gondolkodunk, min-
dig a közösségrõl gondolko-
dunk; az itt élõ családokról,
gyermekekrõl, idõsekrõl – ez
is lehetett a mottója az el-
múlt idõszakban megtartott

közmeghall-
gatásnak.

Muraszemenye Község Ön-
kormányzata november 29-én
tartotta közmeghallgatását.

Napirend elõtt
alezredes, a

parancsnoka tájé-
koztatta az érdeklõdõket a kis-
térség bûnügyi helyzetérõl.

muraszemenyei

Vitovszki
János Letenyei
Rendõrõrs

Közmeghallgatás Muraszemenyén
A település az idén sem vett fel hitelt

Stefanec Mária

A rendõrségi tájékoztató
után polgár-
mester számolt be az önkor-
mányzat 2011. évi munkájáról,
az éves költségvetés- és állami
támogatás nagyságrendjérõl,
valamint az elvégzett felada-
tokról. A közösség választott
vezetõje beszélt a nyertes- és a
benyújtott, valamint az elbírá-
lás alatt lévõ pályázatokról.
Elhangzott Muraszemenye ren-
dezési tervének módosítása is,
melyre a megépítendõ ka-
mionparkoló miatt volt szük-
ség. A polgármester asszony
ismertette a közérdekû rende-

Stefanec Mária
leteket és a 2012-es önkor-
mányzati terveket.

A napirendi pontok zárása
során a közmeghallgatás részt-
vevõinek lehetõségük volt ar-
ra, hogy feltegyék közérdekû
kérdéseiket, javaslataikat, hoz-
zászólásaikat. Muraszemenye
Község Önkormányzatának hi-
telfelvételre nem volt szüksége
– hangzott el a rendezvényen.
Takarékos gazdálkodásra töre-
kedtek, hiszen szinte szó sze-
rint betartották a közmondást:
„Csak addig nyújtózkodj,
ameddig a takaród ér.”

M.I.

November 18-án a Kanizsai
Kulturális Központban (HSMK)
„Fában megfogalmazott gon-
dolatok” címmel nyílt meg a
20 éves

kiállítása.
A nagykanizsai eseményen

köszöntõt mondott
,a letenyei Fáklya Mûve-

lõdési Ház és Könyvtár igaz-
gatója, az 1991-ben alakult
egyesület titkára, majd

, a Gébárti Kéz-
mûves Ház szakmai vezetõje
méltatta a tárlatot, melynek
megnyitóján le-
tenyei polgármester is meg-
jelent.

Érdekességként említhetõ,
hogy a kisváros fafaragó mû-
hely egyesülete 1996-ban „Köz-
mûvelõdési Nívódíjat” kapott a
Zala Megyei Önkormányzattól,

Letenyei Fafaragó Mû-
hely

Dömõk Jó-
zsef

Prokné
Tirner Gyöngyi

Halmi Béla

20 éves a Letenyei Fafaragó Mûhely

majd 2007-ben a „Köz Szolgá-
latáért” díjjal ismerte el mun-
kájukat Letenye Város Önkor-
mányzata.

A lelkes társaság tagjai
alkottak határainkon túl is. Így
például mûveik megtekinthe-
tõk

is.
A kiállításmegnyitót zené-

jével színesítette a letenyei
és a

által vezetett

.
A kiállítás alkotóinak név-

sora: - népi iparmû-
vész, az egyesület elnöke,

- népi iparmûvész,
- népi iparmû-

vész, - népi

Horvátországban, Auszt-
riában, Romániában, Fran-
ciaországban és Olaszország-
ban

Mákvirág Citerazenekar
Németh Ferenc
kanizsai hegedû tanszakos
diákok

Boa Endre
Bedi

László Né-
meth Ferenc

Radnai István

iparmûvész, - Hor-
vátország, - Horvát-
ország, - Auszt-
ria,

Josip Cikac
Ivan Cikac

List Leonhard
Csávás Csaba, Lakatos

Benõ, Major Lajos, Tislér

Zoltán

Mirkó Imre

. A kiállítás december 5-
ig tekinthették meg az érdek-
lõdõk, a HSMK Õsze András
galériájában.

Kép és szöveg:

Dömõk József mondott köszöntõt.

Kerka Komposzt

5.000 Ft + ÁFA.

értékesíti a saját elõállítású

termésnövelõ anyagát

egységáron

Fuvar díja:

1.100 Ft/tonna + ÁFA

Megrendelhetõ:
Tel./Fax: +36 92/551 387; +36 92/351 379

E-mail: info@lentihuke.hu

Lenti Hulladékkezelõ Kft.

Recesszió

– Tavaly még ezüst öngyújtót kapott tõlem Norbi, az idén
csak egy garnitúra alsógatyát a kínairól...
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December 4-én délután a
kultúrházban rendezte meg
Kistolmács Község Önkor-
mányzata a Mikulás ünnep-
séget.

Az 1994 óta hagyomány-
szerûen megtartott, gyerme-
keknek szóló nagy esemény
elején polgár-
mester köszöntötte a szép-
számmal megjelent gyermeke-
ket és szüleiket.

A festõi táj ölelte kis zalai
falu elsõ embere beszédében
külön kiemelte, hogy igéreté-
hez híven a kitûnõ tanulók
megkapták jutalmukat, mely-
bõl hagyományt kívánnak te-

Birkás Zoltán

Mikulás járt Kistolmácson
remteni. A tavalyi esztendõ
során

és bi-
zonyítványa volt tele szín-
ötössel.

Birkás Zoltán szavai után a
zalaegerszegi

mûvészei adtak nívós
Mikulás-mûsort, majd 32 kis-
tolmácsi gyermek kapott aján-
dékcsomagot, amelyet a helyi
CKÖ anyagilag is támogatott
és mellé elõre csomagolva
többféle finom sütit is vihet-
tek haza a kistolmácsi apró-
ságok szülei.

Kép és szöveg:

Bíró Krisztián, Szabó
Barnabás, Orsós Szilvia, Kele
Martin Vadász Laura

Hevesi Sándor
Színház

Mirkó Imre

2011. november 25-én a
diákok helyett közel 130 peda-
gógus vette birtokba a

. A lete-
nyei kistérség iskoláiban és
óvodáiban dolgozó pedagógu-
sok szakmai találkozóra gyûl-
tek össze e napon, amelynek
örömére a kistérség diákjai és
óvodásai számára viszont igaz-
gatói szünet volt szinte min-
den intézményben.

A rendezvényt az a vágy
hívta össze, hogy a közel azo-
nos földrajzi-gazdasági-szociá-
lis feltételekkel mûködõ neve-
lési-oktatási intézmények pe-
dagógusai tudjanak eszmét és
tapasztalatot cserélni minden-
napi munkájukról, átadják egy-
másnak jó gyakorlataikat, meg-
vitathassák a nevelést-oktatást
érintõ aktuális problémákat. A

és a

támogatásával megszervezett
nap elsõ állomása Becsehely
volt, de a szervezõk reményei
szerint lesz folytatás, és a kis-
térség többi intézménye is
felvállal majd a jövõben ha-
sonló szakmai rendezvényeket.

becse-
helyi általános iskolát

Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás Közokta-
tási Bizottsága Dél-Zalai
Általános Iskola Becsehely,
Bázakerettyei Tagintézmény

Kistérségi pedagógiai szakmai nap Becsehelyen

A megjelent pedagóguso-
kat , a Dél-Zala Mu-
rahíd Letenye Többcélú Tár-
sulás elnöke köszöntötte elsõ-
ként, majd , a tár-
sulás közoktatásért felelõs el-
nökhelyettese mondott nyitó-
beszédet, felvázolva a kistérség
oktatáspolitikai helyzetét és
annak várható változásait az új
Köznevelési törvény tükrében.

A már a Parlament elé ke-
rült törvénytervezetrõl és a
fõbb változásokról

, a helyi iskola igazgatója
tartott tájékoztatót a nyilvá-
nosság elé tárt dokumentu-
mok alapján. Ezt követõen

, a kistérségi iroda
gazdálkodásszervezõje mutat-
ta be a hallgatóságnak, várha-
tóan mibõl is áll össze 2012-
ben az intézmények finanszí-
rozása, melyek azok a sarok-
számok, amelyekre gazdálko-
dásuk épülni fog.

a

képviselõjeként a
tehetségek felismerésérõl és
gondozásáról beszélt, valamint
beszámolt az alapítvány tehet-
ségsegítõ törekvéseirõl.

Az Zala me-
gyei szakreferense,

Vuk István

Németh Géza

Balassa Ist-
vánné

De-
zse Richárd

Veitné Molnár Anikó Za-
lai Matematikai Tehetségekért
Alapítvány

Apáczai Kiadó
Horváth

Lívia

Mikóné Farkas Ildikó

, a kiadó Tudástárát és e-
tananyagait népszerûsítette a
megjelent pedagógusok kö-
rében.

Délután kiscsoportos mû-
helyfoglalkozások keretében
folyt tovább a munka. A cso-
portok a logopédia, a gyógy-
testnevelés, az interaktív tábla
adta lehetõségek, a feleltetõ
rendszerek iskolai használata,
a dráma-pedagógia és az in-
tegráltan nevelt tanulók elé ál-
lítható követelmények témái-
val foglalkoztak. Az óvodai
szekció napirendjében pedig
tánc- és daltanulás volt az isko-
lai témájú foglalkozások helyett.

, a
kistérség közoktatási és szo-
ciális szakreferense a többi
résztvevõvel együtt tartalmas,
jól szervezett napnak értékelte
e szakmai találkozót, ahol a

pedagógustársadalmat foglal-
koztató aktualitások mellett
módszertani újításokkal és a
tanulást segítõ modern techni-
kai eszközökkel is megismer-
kedhettek.

A szakmai nap a szülõk
számára is tartogatott progra-
mokat: délután 4 órától

óvodapedagógus tartott
élvezetes elõadást A gyerekek
5 szeretetnyelve címmel.

A Dél-Zala Murahíd Lete-
nye Többcélú Társulás Közok-
tatási Bizottsága támogatásával
megszervezett kezdeményezés
elsõ színhelye a becsehelyi ál-
talános iskola volt, de a szer-
vezõk reményei szerint lesz
folytatás, és a rendezvény
sikerén felbuzdulva a kistérség
többi intézménye is helyet ad
majd a jövõben hasonló
szakmai találkozóknak.

Vass
Éva

Ezúttal pedagógusokkal népesült be az iskola.

Harminckét kistolmácsi gyermek kapott ajándékot.
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A korlátolt felelõsségû tár-
saság jogelõdje
magánvállalkozása volt, amely
1986-ban alakult egy eszterga-
géppel. Ezzel a berendezéssel
az alapító a

részére gyár-
tott alkatrészeket. A vállalko-
zásból származó bevételt Antal
György folyamatosan visszafor-
gatta. Ennek eredménye, hogy
tevékenysége és a megrende-
lõk száma folyamatosan bõ-
vült, sõt 1995-ben már export
lehetõsége is adódott.

Az akkori ügyfél, az auszt-
riai még ma is megren-
delõje. A megbízható minõségi
munkának köszönhetõen fo-
lyamatosan nõtt a külföldi
megrendelõk száma, valamint

Antal György

Keszthelyi Vas-
ipari Szövetkezet

IFE AG

Fejleszt az Antal Forgácsoló Kft.

Közel 10 állandó külföldi megrendelõje van a cégnek.

a termékek félesége. A vállal-
kozásnak jelenleg már közel
tíz állandó külföldi megren-
delõje van. A magánvállalko-
zás a folyamatos technikai,
technológiai fejlesztést köve-
tõen 1999 áprilisában alakult
át kft.-vé.

A vállalkozói szemlélet ma-
radt a régi, a tulajdonos a ter-
melésbõl adódó többletjöve-
delmét folyamatosan fordította
vissza, újabb és korszerûbb
fémmegmunkáló gépeket vásá-
rolt, s egyre újabb techno-
lógiákat vezetett be.

A keszthelyi központú vál-
lalkozás 2000-ben hozta létre a
Letenyei Ipari Park területén
1555 m -es korszerû, minden
hatósági elõírásnak megfelelõ

2

üzemcsarnokát a helyi és
kistérségi munkaerõre alapo-
zottan.

Az Antal Forgácsoló Kft.
letenyei telephelyén a kizá-
rólag fémipari tevékenységgel
foglalkozó cég 4-5 évente fej-
lesztést hajt végre.
technológustól megtudtuk,
hogy ez már a harmadik helyi

Zsebõ Zsolt

fejlesztés a közel 60 fõt fog-
lalkoztató kft.-nél.

A letenyei szakember na-
gyon jó hírrel is szolgált, hi-
szen megtudtuk: az idei esz-
tendõ volt az az év, amikor az
Antal Forgácsoló Kft. letenyei
egységénél jelentõs létszámbõ-
vülés történt.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A tél eleji hetekben nagy
munka kezdõdik a
temetõben. Pályázati forrásból
új járdák, sétányok és térbur-
kolatok épülhetnek a tavasz
során, s az ehhez kapcsoló-
dó munkálatokat végzik el a
téli idõszakban – tájékozta-
tott róla polgár-
mester.

A munka kezdetén az ön-
kormányzat dolgozói kivágják
az északi oldalon levõ tujasort.
Ahogy az idõjárás engedi, a
síremlékek megkímélése vé-

becsehelyi

Németh Géza

Új járda és térburkolat épül
– a becsehelyi temetõben

gett kézi munkával kiemelik a
gyökérzetet. A dolgozók a
ravatalozó elõtti területen is
rendbe teszik a tujasort, s új
kapuk is készülnek. A polai
temetõben pedig az utcai ke-
rítést építik újjá. A következõ
idõszakban a polai temetõ
mellett emlékpark kialakításá-
ra is sor kerül. A temetõ mel-
lett parkoló kialakítását is ter-
vezték, ám ezt pályázati forrás
hiányában az önkormányzat-
nak saját erõbõl kell megva-
lósítani.

Letenye Város Önkor-
mányzata

Soós Imre

téli gépi hóeltakarí-
tásra árajánlatot kért letenyei
és vidéki vállalkozóktól. A
megadott határidõig a felhívás-
ra a helyi vállalkozók nem
jeleztek vissza.

Letenye városban a gépi
hóeltakarítási munkálatokat

gépeivel végzik el,
a vállalkozó munkáját a pol-
gármesterrel egyeztetve lát-
ja el.

Megoldott a hóeltakarítás
A kézi hómentesítés az

önkormányzat
és az dol-

gozóinak feladata lesz.
A városon átmenõ fõút és

a hozzájuk tartozó utak hómen-
tesítését a Magyar Közút Non-
profit Kht. Zala Megyei Igaz-
gatósága látja el. Hóügyeletük
telefonszámai: 92/348-743 és
92/819-530. Az igazgatóság e-
mail címe: ugyelet@zala.kozut.hu

közmunkásai-
nak ÉKKÖV Kft.

M.I.

Hóban a letenyei Templom tér 2011 januárjában.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
keresünk a megye minden

részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Többcélú Társulás

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

A
gyakran

szervez összejövetelt a megye
településvezetõinek, hogy azok
tisztább képet kapjanak a válto-
zásokról, elmondhassák észre-
vételeiket. December 1-jén a

faluház adott ott-
hont egy ilyen tanácskozásnak.

a falu polgár-
mestere leszögezte, hogy jó le-
hetõség ez a változásokkal kap-
csolatos információszerzésre.

a ZMKI igaz-
gatója elmondta, hogy a három
éve indult sorozatot – melynek
célja a helyi közösségek megerõ-
sítése – évrõl-évre nagy érdeklõ-
dés kíséri. a me-
gyegyûlés alelnöke nyitóbeszé-
dében összefogásra buzdított,
hiszen a csökkenõ gyereklét-
szám, az elöregedõ falvak miatt a
körjegyzõségek jelenthetik az
intézmények fennmaradásának
zálogát.

kormánymegbí-
zott, a Zala Megyei Kormányhi-
vatal vezetõje kitért a 2010 ta-
vaszán örökölt helyzetre, amikor
egy kaotikus közigazgatású rossz
államot kellett átvennie a mosta-
ni vezetésnek. Ebbõl a helyzet-
bõl csak hatékony átalakítással
lehet kijutni. Az ún. „Jó Állam”
fejlesztési koncepció a nagy
reformprogramok, így az ÚMVP,
Széll Kálmán Terv, Új Széchenyi
Terv, Nemzeti Reformprogram
mellett igazságszolgáltatási, ön-
kormányzati és közigazgatási re-
formot jelent. Ez utóbbit a Ma-
gyary Program végrehajtásával
lehet megvalósítani, ami nem
más, mint az egész közigazgatás
fejlesztése. Ennek részeként már
mûködnek a kormányhivatalok,
kormányablakok, 2012 elsõ nap-
jától pedig a megyei önkormány-
zatok egyes feladatait, vagyonát
a kormányhivatal mellé rendelt
Megyei Intézményfenntartó Köz-
pont (MIK) veszi át. 2012. július

Zala Megyei Közmûvelõ-
dési Intézmény (ZMKI)

nagylengyeli

Scheiber Ildikó,

Konczér Katalin,

Dr. Pál Attila,

Rigó Csaba

Merre tovább közigazgatás?
Térségünket is érintõ fórum a polgármestereknek

elsejével megtörténhet az új köz-
igazgatási területek kijelölése, a
járási hivatalok felállítása. 2013.
december 31. után pedig tovább
szélesedik a kormányablakok
mûködése.

– Állampolgár a kormányab-
laktól nem távozhat dolgavége-
zetlenül. Minden jövendõbeli já-
rási székhelyen lesz kormányab-
lak, indokolt esetben más te-
lepülésen is. Szeretnénk egysze-
rûsíteni többek között az épí-
tésügyi, földhivatali ügyintézést,
információhoz jutást. A munka-
helyteremtõ ügyintézések pedig
soron kívül történhetnek – tájé-
koztatott Rigó Csaba, aki ismer-
tette a hivatalok feladatait, tár-
sadalmi szerepét is. 2012-ben is
mûködik az államigazgatási szer-
vek koordináló testületeként a
Zala Megyei Államigazgatási Kol-
légium, a katasztrófavédelem te-
rületén pedig változás lesz, hi-
szen a Megyei Védelmi Bizott-
ságot a kormánymegbízott fogja
vezetni.

Vigh László
Felsõrajk

országgyûlési
képviselõ, polgármes-
tere kifejtette, hogy a falvak ve-
zetõi a lehetõségekhez mérten
mindent megtesznek a telepü-
lésekért, de az államadósság
csökkentéséhez változtatások
szükségesek.

A tájékoztató elõadás során
szóba kerültek a polgármesteri
fizetések, melyek a települések
lélekszámához mérten alakultak.
Így az 500 fõ alatti települések
vezetõi bruttó 150 ezer, az 501
és 1500 közötti települések pol-
gármesterei bruttó 300 ezer, az
1501 és 10.000 közötti lélekszá-
mú település vezetõi pedig brut-
tó 450 ezer forintot vihetnek ha-
za, melyhez százalékos költségté-
rítés is elszámolható. Felvetõ-
dött a körjegyzõ kijelölésének
joga, a polgármesteri hivatal
névváltozása. Szó esett arról is,
hogy hány település, illetve
összevont lélekszám szükséges a
körjegyzõségbe tömörüléshez.
Vigh László ezzel kapcsolatban
megemlítette, hogy céljuk to-
vább csökkenteni a lélekszám
határát 2000-rõl 1500-ra, s ötre
szûkíteni a települések számát.
Rigó Csaba mindehhez hozzá-
tette: jelenleg 82 polgármester
ül a Parlamentben, 2014-tõl erre
már nem lesz lehetõség. A járá-
sokról még nem született dön-

tés. A járási székhelyek és hatá-
rok kialakításakor alapos, min-
denre kiterjedõ vizsgálat alapján
dönt majd a kormány.

, Keszthely ve-
zetõje az új, polgármesterek nél-
küli Parlamentben az önkor-
mányzatok érdekképviselete fe-
lõl érdeklõdött, és az intézmé-
nyeknek inkább több támoga-
tást, mintsem megyei irányítást
javasolt. ,

körjegyzõje aggodalmát fe-
jezte ki, hogy adott esetben két
társulásban levõ település kü-
lönbözõ képviselõkhöz tartoz-
hat, s hogy a létszámhatárok he-
lyett inkább a feladatkörök alap-
ján való csoportosulást látná
ésszerûbbnek.

a földhivatal képviseleté-
ben válaszolt a rendezetlen ter-
mõföldek, külterületek kérdésé-
ben, kihangsúlyozta, hogy nem
céljuk minden esetben bírságol-
ni, különösen nem, ha a tulaj-
donos magatehetetlen.

, a kormányhivatal Törvé-
nyességi Ellenõrzési és Felügye-
leti Fõosztályának vezetõje a pol-
gármesteri illetménnyel, köte-
lezõ feladatokkal, iskoláztatással,
hivatali létszámleépítéssel kap-
csolatos kérdésekre válaszolt. El-
hangzott, hogy körjegyzõ-válasz-
tásnál a nagyobb lélekszámú te-
lepülések vezetõinek szavazata
súlyozottabban számít majd.

, polgár-
mestere kifejtette, hogy a tele-
pülés jelenleg központi szerepet
vállal a környéken, melyet nem
szeretne elveszíteni, így többek
között az iskolát is megtartaná.

képvi-
seletében elmondta, hogy tér-
ségük egy intézménye sem sze-
retne „állami gondozásba” kerül-
ni, így a döntés meghozatalának
körülményei érdekelték.

, polgár-
mestere a határozat életbelé-
pésének ideje felõl érdeklõdött.

Válaszában Vigh László kifej-
tette, hogy a törvényekrõl a
fórum idõpontjában is vitáznak,
melynek eredményét mindenki
idõben megtudja. Törvény mond-
ja ki, hogy mielõtt az intéz-
mények átvételérõl döntés szü-
letne, a véleményüket ki kell kér-
ni. A lélekszámmal kapcsolatban
pedig valahol meg kell húzni a
határt, de akad, ahol például 30
fõn múlik a 2000-es lakosszám.

A
képgalériájában további fotók
láthatók az eseményrõl.

Ruzsics Ferenc

Pappné Varga Angéla
Tófej

Dr. Mészáros Le-
vente

Dr. Sipos
János

Far-
kas Zsolt Sümegcsehi

Németh Géza, Becsehely

Sifter
Péter Nagykapornak

Pataki Balázs
www.zalatajkiado.hu

Sok információval gazdagodtak a polgármesterek.

Napirend elõtt...

– Ne kezdd nekem a szétdobált zokniimmal! Elég lesz,
amit a parlamentben kapok!...
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Fõzni jó!

Ebben az évben elég sok

ügyféllel találkoztam. A ter-

vek és a költségvetések egyez-

tetése közben mindenfélé-

rõl szoktunk beszélgetni.

Elég gyakran megkérdezik

tõlem:

– Tényleg szokott fõzni?

Gyanakvásukat a mai vi-

lágban tökéletesen megér-

tem. Ezért el is szoktam ma-

gyarázni, nem olyan nagy

dolog ez. El kell kezdeni és

belejön az ember. Ilyenkor

látom, csodálkoznak és mint-

ha arra gondolnának, hogy

mennyire megszállott és ki-

tartó vagyok. Sokáig nem

értettem, miért olyan nagy

dolog ez. Aztán lassan rájöt-

tem. Nem ugyanarról beszé-

lünk! A fõzés alatt sokan a

saját konyhájukból kiindul-

va egy végeláthatatlan küsz-

ködést értenek. Ami rendra-

kással, mosogatással, keres-

géléssel kezdõdik, majd a

folyamatos helyhiánnyal foly-

tatódik.

Valóban, akinek egy ilyen

konyhában kell fõzni, annak

megszállottnak és kitartó-

nak kell lennie. Nekem vi-

szont egy jó konyhám van.

Egy jó konyhában mindig

rend van, mert mindennek

megvan a helye. Ezért nem

kell rendrakással foglalkoz-

ni. Csak a fõzéssel, ami 20-

30 perc alatt megvan. Köz-

ben még arra is marad

idõm, hogy átgondoljam a

napot. A vacsora után a mo-

sogatógépbe az edényeket 2

perc alatt berakom és majd

elmosogat helyettem. Ne-

kem, ezért jó fõzni!

Csak egy jó konyha kell

hozzá…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Csak egy jó konyha …

Lapunk egy-egy számá-
ban a térség olyan épített
vagy természeti szépségeit
mutatjuk be, amelyekre mél-
tán lehet büszke az adott tele-
pülés. Ezúttal Letenye egyik
hírességét, az öreg platánt
láthatják, amely 2010-ben az
Év Fája címet is elnyerte.

Képeslap Letenyérõl

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


