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(Folytatás a 2. oldalon)

BAYER ZSOLT
író, újságíró, publicista,

a Magyar Hírlap munkatársa,
a Békemenet egyik szervezõje

tart a Mûvelõdési Ház nagytermében
2014. február 08-án, szombaton délután 14.00 órakor.

Jöjjön el, várjuk!

Letenyén,

a szervezõk

FÓRUMOT

BOGÁNCS ÁLLATELEDEL- ÉS TAKARMÁNYBOLT
BECSEHELY, KOSSUTH U. 51.

hétfõ-péntek: 08.00 - 17.00

szombat: 08.00 - 12.00

Nyitva tartás:

ÍZELÍTÕ AZ ÁRAINKBÓL:

Liza kutyatáp 10 kg

Blöki kutyatáp 10 kg

Favorit kutyatáp 10 kg

Dalmi kutyatáp 10 kg

Panzi kutyatáp 10 kg

Dolly Dog kutyakonzerv 1240g

Premium cat macskakonzerv 400g

Tojókoncentrátum 5 kg

1799 Ft
1850 Ft
1890 Ft
1990 Ft
1990 Ft

269 Ft
129 Ft

1790 Ft

Várjuk kedves vásárlóinkat!

ÁLLATELEDELEK ÉS TAKARMÁNYOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
Telefonos rendelésfelvétel: 30/335-2232

10 kg mennyiségtõl,

vagy 2000 Ft felett

Becsehelyen a

kiszállítás,

Letenyére,

Tótszentmártonba,

Tótszerdahelyre, Borsfára

a kiszállítási díj .

ingyenes

400 Ft

MÉHÉSZET

„Hiszek a dél-zalai térség erejében, a szülõföldem jövõjében!”
Beszélgetés Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõvel

Itt, a dél-zalai vidéken va-
gyok otthon – hangsúlyozza la-
punknak or-
szággyûlési képviselõ, hozzáté-
ve, hogy szerinte az itt élõ dol-
gos emberek és a dél-zalai tér-
ség egységében rejlõ lehetõsé-
gek az a két érték, ami a biztos
és hosszú távú fejlõdését jelent-
heti e csodálatos vidéknek.

Cseresnyés Péter

– Képviselõ úr, ha jól gon-
dolom, Ön az új választókerü-
leti törvény által lényegében
hazaérkezett?

– Igen, örülök, hogy az új vá-
lasztási körzethatárokkal való-
ban hazatérhetek, és meglévõ
parlamenti kapcsolataimat az
itt élõ emberek és családok
szolgálatába állíthatom. Tulaj-

donképpen most érzem azt,
hogy a szülõföldemet, a dél-
zalai térségben élõ embereket
tudom majd képviselni a jövõ-
ben, hiszen édesapám révén a
ma már Pákához tartozó Döme-
földérõl származom. Ott, majd
késõbb Csesztregen töltöttem
gyermekkorom legcsodálato-
sabb éveit, és ismertem meg a
vidék dolgos és büszke család-
jait, akiknek a hatása máig meg-
határozó nekem. Az õ általuk
képviselt értékek, a zalai táj és a
Mura folyó szépsége mélyen
bevésõdött a lelkembe. Ennek a
valaha volt természetes egység-
nek az újbóli megteremtése, a

gazdaság fejlõdésének szolgála-
tába állítása igazi kihívás és
nagyszerû cél a munkámban. Itt
vagyok igazán otthon, e terület
felvirágoztatása bensõ motivá-
ció számomra.

– Természetesen a munkám-
ból következõen sokszor járok a
dél-zalai térség, a határmente
településein, találkozom a pol-
gármesterekkel, közösségekkel
és az itt élõ emberekkel, hogy
a lehetõségekrõl, a jövõbeni
fejlesztésekrõl beszélgessek ve-
lük. Sokszor ugyanazokon az

– Milyen gyakran látogat ha-
za, gyermekkora színhelyeire?

A vidék lehetõségei a táj szépsége és a földrajzi elhelyezkedés
okán páratlanok.
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(Folytatás az 1. oldalról)

A december második felé-
ben több program is zajlott

. Karácsony elõt-
ti utolsó vasárnap került meg-
rendezésre a falukarácsonyi ün-
nepség, amelyre a község
összes lakója meghívót kapott.
Délután megtelt a Természet-
ház karácsonyi dekorációval dí-
szített emeleti terme. Közel
száz ember jött el és tekintette
meg a

és ün-
nepi mûsorát. Az elõadások

Ker-
kaszentkirályon

muraszemenyei óvodá-
sok általános iskolások

Gazdag programsorozat Kerkaszentkirályon

után polgármester
kívánt minden kedves vendég-
nek kellemes karácsonyt, min-
denkit meghívott egy közös ün-
nepi vacsorára, valamint ki-
emelte annak fontosságát, hogy
a község lakói együtt is meg-
ünneplik a karácsonyt. A köz-
ségben több egyedül élõ ember
él, akiknek egy ilyen ünnepség
különösen sokat jelent. A ven-
dégek nagyon jól érezték ma-
gukat, és késõ estig beszélget-
tek egymással.

Pál Zoltán Szenteste napján, este ki-
lenc órakor lett meggyújtva az
a pásztortûz, amelyet elõzõ
napokban készítettek össze a
helyi fiatalok. Ennek szintén
többéves hagyománya van a
községben. Az este folytatá-
sában az ünnepi éjféli mise
elõtt a kerkaszentkirályi gyer-
mekek karácsonyi mûsorral
kedveskedtek, majd helyi ké-
szítésû mézeskalács ajándéko-
kat osztottak ki a megjelent
híveknek.

A szentmise végén a távozó
vendégek bejglit kóstolhattak,
vagy egy pohár bor mellett be-
szélgethettek.

A János-napi boráldás János
naphoz kötõdõen lett megtart-
va a Vörcsöki-hegyen a szõlõs-
gazdák körében. A boráldást

esperes celebrálta.
A Vörcsöki-hegyen gazdálkodó
szõlõsgazdák hoztak egy-egy
üveggel a saját borukból. Az
áldás elsõsorban Istennek szól,
és utána megköszönjük egymás-
nak azt a munkát, amit a közös
jóért, a borért mindannyian vé-
geztünk. A megszentelt borból
a szõlõsgazdák minden hordó-
ba öntenek pár cseppet, hogy
boruk meg ne romoljon, a töb-
bit pedig elteszik gyógyító-
szerül. A gazdák a ceremónia
után jó hangulatú, vidám közös
ebéden vettek részt.

Az év utolsó napja és az újév
elsõ napja sem telt ünneplés
nélkül Kerkaszentkirályon. A
Természetház emeleti termé-
ben száznál is több jókedvû em-
ber búcsúztatta az óévet és ün-
nepelte az újév kezdetét.

Tüske József

Káli É.

„Hiszek a dél-zalai térség erejében, a szülõföldem jövõjében!”
Beszélgetés Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõvel

Tormaföldén, a hagyományos Vince-napi rendezvényen.

útvonalakon utazom, mint ami-
kor édesapámmal a Letenye-Lenti
vagy a Becsehely-Borsfa útvo-
nalakon jártunk ismerõsökhöz,
vagy csak egyszerûen kirándul-
tunk. Ám az életemben van egy
alapvetõ érték, a családom, aki-
ket nem szeretnék a közélet
konfliktusainak kitenni. Fontos
számomra, hogy a magánélet
szentsége és a politika világa
elválasztódjon, így amikor ellá-
togatok szülõhelyemre vagy a
gyermekkori helyszínekre, ak-
kor mindezt csendben teszem.

– Képviselõként és polgár-
mesterként az elmúlt eszten-
dõkben azt a fontos stratégiai
célt követtem – melynek alap-
jait három éve fektettünk le, és
amit azóta is kitartóan, lépésrõl-
lépesre megvalósítunk –, misze-
rint e szûkebb régió a déli or-
szághatár és a határon átnyúló
gazdasági, kulturális és turisz-
tikai kapcsolatok erõsítésével
tud fejlõdni. Nagykanizsa, de
Letenye vagy Lenti városai is a
korábbi évszázadokban szerves
egységet alkotott a vidék és
Dalmácia településeivel, együtt-

– Említette, hogy a vidék
egységében gondolkodik, az it-
teni fejlesztésekrõl tárgyal a te-
lepülések vezetõivel?

mûködtek és támogatták egy-
mást. Nagykanizsa piaca azért
lehetett sokáig híres vásárhely,
mert a dél-zalai települések dol-
gos lakói megtermelték azt a
minõségi árut, amit itt értéke-
sítettek. A város nem létezhetett
a térség nélkül, mint ahogy a
térség települései a városokban
kereskedhettek.

– Úgy gondolom, hogy ezt a
valaha élõ kapcsolatot újra fel
kell építeni. Az elmúlt hetekben
számos polgármesterrel talál-
koztam amiatt, hogy egy közös
koncepcióval újra megteremt-
sük ezt a szerves, gazdasági-kul-
turális egységet. Ennek egyik
eleme a helyi termelõk és kéz-
mûvesek támogatása, akiket pá-
lyázatokon keresztül és a ter-
mékpiacok népszerûsítésével
lehet helyzetbe hozni, segítve a
családok életét, és azt, hogy az
itt meglévõ tudás ne legyen a
feledés áldozata. A másik fontos
pillér a turizmus, ahol a határon
átnyúló kiváló kapcsolataink se-
gítségével fejlõdhetünk. A jövõ-
ben bicikli utak hálózzák be a
vidéket, bevonzva az ide érkezõ-
ket, akik a falusi turizmus és a
borturizmus értékeit is meg-
ismerhetik ezáltal. Jó néhány

– Milyen terveket szeretne
megvalósítani?

polgármester kollégámmal már
errõl értekeztünk nemrégiben.
Emellett a páratlan földrajzi el-
helyezkedésünk miatt az észak-
olaszországi vállalkozásokat cé-
lozzuk meg, amelyek nagyon
komolyan érdeklõdnek e terü-
let iránt. Egy déli Gyõr és tér-
sége sikerû lehet a határmente
és Dél-Zala, amire törekednünk
is kell. Ahogy Letenyére megér-
kezett a Müller logisztikai köz-
pontja, úgy számítunk arra,
hogy más városok és települé-
sek közelébe jelennek meg a

A muraszemenyei óvodások mûsora és a kerkaszentkirályi gyerekek ajándékosztás közben.

befektetõi csoportok. Mindez a
kisebb falvak számára is fellen-
dülést jelenthet, hiszen a be-
szállítói kör az ottani emberek
vállalkozásait is mozgásba hoz-
za, nem beszélve az említett tu-
rizmus fejlõdésérõl. Összessé-
gében én hiszek e térség sike-
rében, mert dolgos emberek él-
nek itt, akiknek a tapasztalata
óriási, a vidék lehetõségei pe-
dig a táj szépsége és a földrajzi
elhelyezkedés okán páratlanok.
És ezt együtt kell kiaknáznunk
és megvalósítanunk!
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Az elmúlt idõszak tervsze-
rû munkája lassan beérik –
mondta lapunknak

, polgármestere, ami-
kor az idei feladatokról kérdez-
tük. A dél-zalai kisváros vezetõ-
je sikerként könyvelte el a járá-
sok újbóli létrejöttét, ami erõ-
síti Letenye pozícióját.

– Korábban a határközel-
ség miatt zárt település mára
egy nyitott, befogadó város lett,
ráadásul olyan környezetben
fekszik, amelynek értékeit most
kezdik felfedezni. A Mura-men-
tén élõ emberek számára, az
eddig kialakult kulturális és
sportkapcsolatokon túl, most
már a gazdasági szférában is
nagyobb lehetõségek lesznek
a határok könnyebb átjárható-
ságával. A sztrádahidunk Euró-
pa két részét köti össze, míg a
régi híd a Muraköz és a Mu-
ramentének kapcsolatát segít
ápolni. A régi határátkelõnél a
jövõben szeretnénk ipari öve-
zetet létrehozni, a céltudatos
tervezésnek köszönhetõen ez
már így szerepel rendezési
tervünkben. Ennek keretében
települt Letenyére a Müller lo-
gisztikai bázisa, amelynek
több település is szívesen
adott volna otthont.

– Városunk mintegy 16 ezer
embernek nyújt olyan szolgál-
tatásokat, amelyek nagyrészt
már korábban is mûködtek. A
földhivatal, a munkaügyi köz-
pont kirendeltsége, a gyámhi-
vatal, a kormányablak most
egy kézbe került. Az önkor-
mányzat egészségügyi szolgál-

Halmi Bé-
la Letenye

– Letenye járási székhely
lett. Érzõdik ennek hatása?

Erõsödött Letenye pozíciója
Beszélgetés Halmi Béla polgármesterrel

tatása az egész térségre kihat.
Egészségház projektünk 200
millió forint, 100 százalékban
támogatott pályázati összeg-
hez jutott, errõl is olvashattak
már a Dél-Zala Murahídban. Itt
lesz majd a gyermekorvosi
rendelõ és a védõnõi szolgálat
is. Mindehhez társul a már
régóta mûködõ mentõállomá-
sunk és orvosi ügyeletünk. A
kötelezõ szociális önkormány-
zati négy feladatkört (idõsek
nappali ellátása, házi gondo-
zás, étkeztetés, jelzõrendszeres
házi ellátás) a Letenyén mûkö-
dõ Kolping Otthonnal szerzõ-
déses megállapodás keretében
látjuk el. Katasztrófavédelmi
õrs új épületét 2015-ben adják
át, melyben a hivatásos és az
önkéntes tûzoltók kerülnek
elhelyezésre.

– Ezen a területen is vezetõ
szerepet tölt be Letenye, hi-
szen iskolánkba évfolyamon-
ként, 2 párhuzamos osztályba
330 gyermek jár. A Klebels-
berg Intézményfenntartó Köz-
pont felügyelete mellett mi
mûködtetjük az intézményt,
akárcsak a zeneiskolát. Az óvo-
da fenntartása teljes egészé-
ben az önkormányzat feladata.
Az iskolához és az óvodához
kapcsolódó sikeres pályázat
révén idén új nyílászárók és
egy hõszivattyú beépítésére,
homlokzati és tetõszigetelésre
kerül sor, s ezeknek az ener-
giatakarékos megoldásoknak
köszönhetõen 40-50 száza-
lékkal csökkenthet a fûtési
költség.

– Hogyan alakult az okta-
tás helyzete?

– Vannak olyan
tervek, amik nem
valósultak meg?

– A növekvõ
testnevelés órák szá-
ma miatt az egyéb-
ként is kicsi tornate-
rembõl a folyosóra
szorulnak a diákok.
Szeretnénk egy nem-
zetközi méretû csar-
nokot építeni, ahol
például a megyei baj-
nokságban szereplõ
férfi kézilabdacsapat
is játszhat, s nem kell
Kanizsán, albérlet-
ben rendezni a mér-
kõzéseit. Teremlab-
darúgó bajnokság,
valamint téli erõnlé-
ti felkészüléseknek
is színtere lenne. Tér-
ségi iskolai verse-
nyek központjaként
is funkcionálna. A csar-
nok tervei készen van-
nak, a forrásokat sze-
retnénk mihamarabb
biztosítani. Most re-
mény van a megvaló-
sításra TAO-pályázat
és állami szerepvállalás segítsé-
gével.

– Az állagmegóvást erõnk-
höz mérten elvégezzük. Pró-
báltunk pályázati forrást sze-
rezni a megfelelõ mértékû fel-
újításhoz, de azzal az indokkal,
hogy az épület nem nemzet-
közi, országos hírû, ez eddig
nem sikerült.

– Pályázatot adtunk be egy
kilátó építésére a Zajki-hegyen
található boronaház melletti
területen. Sikeres elbírálás ese-
tén dr. Buzády Tibor magán-
adománya is segíthet a Mako-
vecz Imre által tervezett (a
Makona Tervezõ Kft.-tõl kapott
rajzok alapján) torony felépíté-
sében, amely nagyszerû közös-
ségi tér, késõbb zarándokhely
lehet. Az eredeti elképzelése-
ket kissé átrendezve a zala-
egerszegi Czigány István készí-
tette el a kivitelezési terveket.
Két horvát testvértelepülé-
sünkkel, Preloggal és Ludbreg-
gel közösen beadott HU-HR
IPA pályázatunkban – kihasz-

– Mi lesz a Szapáry-
Andrássy kastély sorsa?

– Ez a vidék eddig nem
tartozott a legnépszerûbb tu-
risztikai célpontok közé, pe-
dig számos látnivalót, termé-
szeti szépséget rejt magában…

nálva a Muravidék természeti
szépséget – kerékpáros cent-
rumok kialakítását céloztuk
meg. Sajnos ebben még nem
történt elõrelépés, de nem tet-
tünk le tervünkrõl.

– Bármennyire is támadják
egyes körök a foglalkoztatás-
nak ezt a formáját, én – mint
volt munkaügyes – még min-
dig jobbnak tartom, mint azt,
ha a segélyért az érintettek egy
kézmozdítást sem tesznek. A
közmunka program fehéríti a
gazdaságot. Önkormányzatunk
éves szinten mintegy 110 em-
bert von be ebbe a prog-
ramba.

– Az, hogy Letenye ered-
ményes évet zárt, jórészt kö-
szönhetõ a város vállalkozá-
sainak is, amelyek közül több
fejleszteni is tudott. Az önkor-
mányzat vállalkozások által
fizetett adóbevétele emelke-
dett 2013-ban. Köszönöm a Le-
tenyei Közös Önkormányzati
Hivatal és a képviselõ-testület
munkáját, amely segítette a
város közigazgatási átalaku-
lását.

– Hogy áll a közfoglalkoz-
tatás Letenyén?

– Hogy zárta 2013-at Lete-
nye önkormányzata?

E.E.

Halmi Béla a Müller logisztikai bázisának
avatásán.
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2013 december 20-án az
MLSZ pályaépítési programjá-
nak keretében
90 százalékos támogatással ké-
szült új, 40x20 méteres mû-
füves pályát adtak át.

A ország-
gyûlési képviselõ,

korábbi szövetségi
kapitány, 69-szeres válogatott
labdarúgó, az MLSZ nagykö-
vete, MLSZ me-
gyei igazgató részvételével tar-
tott avatón
polgármester köszöntõjében
kifejtette:

– Nagy dolog ez egy kis te-
lepülés életében, de nem csak
a Semjénházáé, hanem a ve-
lünk egy hivatalhoz tartozó
Molnári és Petrivente telepü-
lés lakói és fõként a labdarú-
gást szeretõk számára. Ez a
mûfüves pálya a térség után-
pótlás, aktív, öregfiúk, illetve
nõi foci szerelmeseit is kiszol-
gálja. Magyarország olyan ég-
hajlati övezetben helyezkedik
el, ahol az idõjárás nem teszi
lehetõvé a novembertõl – már-
ciusig terjedõ idõszakban a
sportolást, illetve a bajnokság-
ra való felkészülést, sõt az esõs
idõszakokban a füves pályák
egy része napokig alkalmatlan
az edzésre, illetve játékra. Ez-
zel az új mûfüves pályával pó-
tolhatják ezt az ûrt. A Semjén-
háza SE labdarúgó-csapata az
elmúlt tíz évben öt bajnoki
aranyat szerzett a megye kü-
lönbözõ osztályaiban. Az el-

Semjénházán

Cseresnyés Péter
Mészöly

Kálmán

Józsi György

Preksen László

Mûfüves pályaavató Semjénházán

múlt öt évben 2-szer nyerte
meg a Zala megyei I. osztály
bajnokságát, kivívta ezzel az
NB III-ban való indulás jogát.
Sajnos Semjénháza nagysága
(kicsinysége), valamint infrast-
rukturális hiányosságai és fõ-
ként anyagi helyzete ezt nem
tette lehetõvé, így nem vál-
lalhatta a felsõbb osztályban
való szereplést.

A polgármester elmondta,
hogy 2014-ben a sportcentrum
tovább bõvül. TAO forrásból a
létesítményt kerítésrendszer-
rel veszik körül. Megépül egy
mobil játékoskijáró, 300 fõs
lelátó és a kispadok is meg-
újulnak. Bõvítik a sportöltözõt,
amely 120 négyzetméterrel
lesz nagyobb.

Leader forrásból strand
röplabdapálya, lábtenisz pálya,
kültéri sakk, távolugró gödör,
súlylökõ pálya, lengõteke és
egy rönkvár játszótér is készül,
valamint egy hangosító beren-
dezés is beszerzésre kerül.

Az önkormányzat egy nagy-
teljesítményû kutat fúratott és
elkezdte az öntözõrendszer
kiépítését.

Semjénháza önkormányza-
ta 2013 március 21-én adta be
pályázatát – az országban az
elsõk között – a kedvezményes
pályaépítési programba, me-
lyet az MLSZ elnöksége 2013
augusztus 14.-iki határozatá-
ban támogatott. A kivitelezés
október 18-án kezdõdött meg
a munkaterület átadásával. A

pályaépítést a kivitelezõ no-
vember 16-án fejezte be.

A falu elsõ embere köszö-
netet mondott:

– a kormánynak, hogy a
társasági adó terhére támogat-
ja az öt látványsportágat, közte
a labdarúgást,

– a kis-és nagyvállalkozók-
nak, akik adójukkal támogatják
az infrastrukturális fejlesztést
és az utánpótlás nevelést,

– az MLSZ Zala megyei
igazgatóságának és elnökségé-
nek, hogy érdemesnek ítélte a
települést arra, hogy itt épül-
jön meg ez a mûfüves sport-
pálya,

– a Magyar Pályaépítõ Kft.-
nek a gyors és szakszerû ki-
vitelezésért,

– a Magyar Labdarúgó Szö-
vetségnek, hogy szervezésé-
ben létrejött az Országos Pá-
lyaépítõ Program és a tele-
pülés hátrányos helyzetére
való tekintettel 26.4 millió
forinttal támogatta a pályaépí-
tést, melynek önrésze 2.6 mil-
lió Ft volt.

Cseresnyés Péter és Mé-
szöly Kálmán köszöntõ szavai
után került sor az avatószalag
átvágására, ezt követõen pedig
a falu ifjúsági csapata vette
birtokba az új létesítményt.

Az avatás után birtokukba vették a pályát a labdarúgók.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Dél-Zala Murahíd Hirde
ssen

nálu
nk !
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Számos érdekes, tartalmas
program várja az
érdeklõdõket a következõ
hónapokban is.

15. (szombat): általános
iskola szülõi munkaközössé-
gének bálja (faluház).

22. (szombat): pálinka-
verseny (faluház).

2. (vasárnap): óvodás far-
sang (faluház).

4. (kedd): önkormányzati,
iskolai farsang (faluház).

8. (szombat): községi nõ-
nap (faluház).

Becsehelyen

Február:

Március:

14. (péntek): önkor-
mányzati és iskolai ünne-
pi megemlékezés (általános
iskola).

19. (kedd): apák napja
(közösségi ház).

17-22-ig: iskolai szünet
(tavaszi).

26. (szombat): borver-
seny (faluház).

27. (vasárnap): elsõáldo-
zás (becsehelyi templom).

30. (szerda): májusfa állí-
tás (faluház elõtt).

30. (szerda): anyák-napi
köszöntõ (óvoda).

Április:

Becsehelyi programajánló

Január 20-án falugyûlést
rendeztek a 2170 lakost szám-
láló . A faluházban
megtartott program során

polgármester tájé-
koztatott az elmúlt évben vég-
zett munkáról. A szervezeti vál-
tozásokkal kapcsolatban szólt
arról, hogy létrejött a

melynek jegyzõje a
becsehelyi születésû

aljegyzõje – a volt borsfai
jegyzõ –

lett. Létrejött a
és a
már

3 óvodai csoportban foglalkoz-
nak az aprónéppel. Az állami
76 millliós adósságátvállalás-
nak és a befizetett iparûzési
adónak köszönhetõen jó évet
zárt az önkormányzat, 2013-ról
több mint 10 millió forint ma-
radt a költségvetésben – mond-
ta a faluvezetõ.A településre
érkezõ vállalkozások 2 év alatt
130 munkahelyet teremtettek
és szinte minden közösségi
programot támogatnak – hang-
zott el. Az elmúlt esztendõ a
stabilitás éve volt Becsehelyen
sõt, az év végén az önkormány-
zat dolgozói nettó 50 ezer

Becsehelyen
Né-

meth Géza

Becse-
helyi Közös Önkormányzati
Hivatal,

dr. Varga
Éva,

Horváthné Szirmai
Szilvia Becse-
helyi Szociális Társulás
Harmatcsepp Óvodában

A stabilitás éve volt a tavalyi Becsehelyen

forint jutalmat is kaptak, mely-
re 2006 óta nem volt példa –
fogalmazott Németh Géza. A

által kiírt Leader-
es lehetõségekre a legtöbb
pályázatot Becsehely adta be, a
község 2009 és 2013 között
több mint 190 millió forintot
nyert el. Elkészült a polai
templom mellett lévõ parkoló
és park, hõsi emlékmûvet épít-
tettek, kialakításra kerültek a
temetõi sétányok és megoldot-
ták a belterületi csapadékvíz
elvezetésének problémáit is. A
közmunkaprogram jól sike-
rült, az abba bevontak tisztes-
séggel dolgoztak és ami nagy
eredmény, mintegy negyedük
késõbb el tudott helyezkedni a
piaci szférában. A szociális tû-
zifa programban nem vett
részt Becsehely, mert mint
mondta a polgármester: a falu
közösségének semmi sincs
ingyen, mindenki megdolgo-
zik javaiért, így a vezetés ál-
láspontja az, hogy ingyen ne
kapjon senki semmit a falu-
ban. A folyamatban lévõ fej-
lesztésekrõl is szólt a polgár-
mester. Dolgoznak a becsehe-
lyi ravatalozó felújításán, ahol

Zala Zöld Szíve Vidékfejlesz-
tési Egyesület

urnafal is lesz, megújul a
sportöltözõ, park és játszótér
kerül kialakításra a falu szívé-
ben. A pályázati támogatáso-
kon túl saját erõs fejlesztések-
re is sor került. Megtörtént az
aszfaltozás, kátyúzás, hótoló-
lapot vásároltak a község MTZ
traktorához és elkészült a helyi
szabályozási terv is. Becsehely
híres közösségi összefogásáról,
a tavalyi programokon szinte
az egész falu apraja-nagyja
részt vett.

Az idei tervekrõl is szólt a
polgármester. Mint mondta,
legfontosabb az eddigi pénz-
ügyi stabilitás folytatása, a fo-
lyamatban lévõ beruházások
befejezése, s újra részt kíván-
nak venni a közmunkaprog-
ramban. Az idén a Leader-pá-
lyázatoknak köszönhetõen 13
millióhoz jutott az önkéntes
tûzoltó egyesület, 1 millióhoz
a sportegyesület, a falu alapít-
ványa 1 milliót használhat fel

és további 1,4 milliót költhet-
nek a becsehelyi szüreti ren-
dezvényre. Saját erõbõl kíván-
ják megvalósítani a Kossuth
utcai járda térkövezését, a vé-
dõnõi szolgálat nyílászáróinak
cseréjét, térfigyelõ kamerák
telepítését, a tekepálya meg-
maradó részének hasznosítá-
sát és a kábel tv központjának
megújítását. Jelenleg két elbí-
rálás alatt lévõ pályázat jó hí-
reit várják Becsehelyen, mert
egy új, 9 személyes kisbuszt
szeretnének vásárolni és a
hivatal tetõterének beépítését
is meg szeretnék valósítani –
mondta többek között a falu-
gyûlésen Németh Géza polgár-
mester.

A település nyilvános fóru-
mán az orvoskérdéssel, az ár-
kolásokkal, a zajos mulatozá-
sokkal kapcsolatos kérdéseik-
re kaptak választ az érdek-
lõdõk.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Élénk érdeklõdés kísérte a falugyûlést, amelyen Németh Géza polgármester adott tájékoztatást az elmúlt évi munkáról, s az idei
tervekrõl.
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A hagyományos
pezsgõs koccintás a

régi
lévõ az idén sem
maradt el. A december 31-i
eseményen le-
tenyei és
prelogi (Perlak, Letenye test-
vérvárosa) polgármester, vala-
mint a muraközi (Medimurje),
a nagykanizsai és a letenyei
rendõrség vezetõi vettek részt.
Letenye polgármestere többek
között szólt arról, hogy hama-
rosan közös lehetõség adódik
a vízi és a kerékpáros turizmus
fejlesztésére, ugyanakkor lete-
nyei gesztorsággal újabb hor-
vát-magyar projektek indulnak
a határ mentén.

horvát-
magyar

letenyei határátkelõnél
Mura-hídon

Halmi Béla
Ljubomir Kolarek

Koccintás a régi Mura-hídon

Perlak polgármestere köszö-
netet mondott a két város pél-
dás együttmûködéséért, ugyan-
akkor megjegyezte, jó lenne, ha
az autópályákon a horvát ten-
gerpartra igyekvõk több idõt
töltenének a magyar és a hor-
vát kisvárosban egyaránt.

, a Nagykanizsai Ren-
dõrkapitányság vezetõje elmond-
ta: a közös határellenõrzés a
két közúti átkelõnél probléma-
mentes volt, a magyar határ-
rendészekhez 2013-ban ilyen
irányú panasz nem érkezett.

A beszédek végén a hídra
felfestett, a horvát-magyar határt
jelzõ piros vonalnál koccintot-
tak az új esztendõre a jelenlévõk.

Kép és szöveg:

Mol-
nár József

Mirkó Imre

2013 december 31-én sem maradt el a koccintás.

December 22-én ismét kö-
zös templomi koncertet adott

a helyi
és az

Mindkét kórus vezetõje

Amint azt , a
Fáklya Mûvelõdési Ház és
Könyvtár igazgatója köszön-

Letenyén Vox Varietas
Kamarakórus Andrássy
Gyula Általános Iskola kóru-
sa.
Cselényiné Erõs Enikõ.

Dömõk József

Karácsonyi koncert
tõjében elmondta: 2013-ban a
Vox Varietas a 22. koncert-
jét adta a római katolikus
templomban, az iskolai kó-
rus pedig 7. alkalommal lépett
itt a közönség elé. A szép ze-
nei mûsor után agapéra várták
a szervezõk a koncert láto-
gatóit.

– m –

Közös mûsort adtak.

A
decem-

ber 21-én került megrendezés-
re a karácsonyi ünnepség. A
szép mûsort a negyedik
osztályosok adták elõ, akiket

és
(osztály-

fõnökök) készítettek fel. A ka-
rácsonyi programot dalaival,
zenéjével színesítette a

által
vezetett iskolai énekkar és

felké-

letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskolában

Molnár Katalin Timárné
Molnár Zsuzsanna

Cse-
lényiné Erõs Enikõ

Cselényi József Attila

Ünnep és aranydiploma
szítésében az

.
Az ünnepségen vehette át

aranydiplomáját
nyugalmazott pedagó-

gus. A tanárnõ - aki 50 évvel
ezelõtt kapta kézhez diplomá-
ját – köszönõ szavak kíséreté-
ben egy virágcsokrot vehetett
át igazgató-
tól, az aranydiplomát pedig

polgármester adta
át az ünnepeltnek.

Andrássy citera-
zenekara

Musits Fe-
rencné

Pusztai Ferencné

Halmi Béla

M.I.

Musits Ferencné és Halmi Béla polgármester.

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon

Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,

Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.

Jelentkezés és regisztráció: TIT Egyesület, Zalaegerszeg Dísz tér 7.
Tel./Fax: 92/510-159, Mobil: 30/588-1069, 30/477 6070,

E-mail: titzala@t-online.hu , Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047,

MSZ EN ISO 9001:2001

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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A közmeghall-
gatásra december 16-án a kul-
túrházban került sor, melyen a
település képviselõ-testületén
kívül részt vettek a közös ön-
kormányzati hivatal vezetõ be-
osztású tisztségviselõi is.

polgármes-
ter többek között szólt arról,
hogy az elmúlt évben pályáza-
tot nyújtottak be a

udvarának, északi és utca-
fronti kerítésének rendbe téte-
lére, az esõvízelvezetésre és
mozgáskorlátozott feljáró épí-
tésére. Mint mondta, a beruhá-
zás 2014 elsõ félévében készen
lesz, melynek hivatalos átadó
ünnepségét a falunap környé-
ki idõpontban tartanák.

Sikerült felújíttatni az alsó
és felsõ hegyi utat is, valamint
egy helyen a betonutat is. A
polgármester megköszönte min-
denki kétkezi munkáját, aki a
hegyi út betonozásánál segí-
tett. (Ezen a részen a közmun-
kások árkolták ki a betonút
melletti árkot.) A közfoglal-
koztatottakról szólva Birkás

kistolmácsi

Birkás Zoltán

mûvelõdési
ház

Közmeghallgatás Kistolmácson
Zoltán elmondta, hogy bõven
kaptak feladatokat. Folyamato-
san karbantartották a fapado-
kat, asztalokat, a tóparti és
kempingi fafaragásokat. Az év
során 16 embernek biztosítot-
ták ezt a lehetõséget. Mint a pol-
gármester fogalmazott, nem sok
a havi 49.000 forintos bér, de
mégsem a 22.800 forintos segély-
bõl kell élni. Aki dolgozik és van
gyereke, az megkapta a családi
kedvezményt is, azzal együtt a jut-
tatás már 61.500 forint – mond-
ta a falu elsõ embere.

A közmunkások egy részé-
vel így is akadt probléma, hi-
szen – mint elhangzott – né-
melyiküket nem igazán érde-
kelte a munka, csak valahogy
elteljen a munkaidõ. Ha nyár
van, akkor a meleg, télen pe-
dig a hideg miatt problémáz-
tak néhányan, õk a 49.000 fo-
rintért sem mindig dolgoztak
meg, sõt a többiek teljesítmé-
nyét is visszahúzták.

Az elmúlt 8 hónapban saj-
nos romlott Kistolmács köz-
biztonsága, mert betörések, lo-

pások nehezítették a falu kö-
zösségének mindennapjait –
mondta a településvezetõ, aki
szerint a korábbi 10 év alatt
nem volt annyi bûncselek-
mény náluk, mint 2013-ban.
Ezért döntött a testület és a ko-
rábbi öt térfigyelõ kamera mel-
lé még kettõt szereltettek fel.
Így a településre bejövõ utat, a
hegyi utat és a kápolna kör-
nyékét is tudják figyelni és
adott esetben a felvételeket át-
adják a rendõrségnek.

A Start Mezõgazdasági Köz-
munkaprogramban 4 fõ ka-
pott mezõgazdasági képzést és
a borsfai oktatást követõen va-
lamennyien levizsgáztak – tud-
tuk meg a közmeghallgatáson.
A biokertészetben 23 fajta nö-
vényt termesztettek, melynek
bevétele közel 1 millió forint
volt. A nyár elején a virágos
ládákba a kertészetben nevelt
virágokat ültettek ki, sõt még

és
is jutott belõle – so-

rolta Birkás Zoltán.

Letenyének, Murarátkának
Zajknak

Elhangzott, hogy 2013-ban
öt nagyobb rendezvényt tartot-
tak és a falunapon felavatásra
kerültek az elhunyt motorosok
emlékmûve mellett lévõ kopja-
fák és paravánok is.

Az idei év legfontosabb fel-
adatai lesznek Kistolmácson: a
mûvelõdési ház projekt befeje-
zése, a ravatalozó felújítása, a
temetõi fenyõfák kivágása, a
sírkert kerítésének felújítása.
2014-ben sor kerül a kemping
és a strand területén lévõ pa-
dok, asztalok cseréjére, javítá-
sára és egy játszótér is kialakí-
tásra kerül a kemping terüle-
tén. Fontos cél egy fûnyíró vá-
sárlása a meglévõ traktorhoz
és továbbra is téli tüzelõvel kí-
vánják támogatni a kistolmácsi
rászorulókat – mondta végeze-
tül Birkás Zoltán. A közmeg-
hallgatáson az elhangzottakkal
kapcsolatban kérdés, vélemény
nem hangzott el és panasz sem
érkezett a településvezetés tel-
jesítményére, munkájára.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Az elnyert támogatásnak köszönhetõen megszépül a kistolmá-
csi kultúrház.

A karácsony-várás minden-
ki életében egy izgalommal te-
li idõszak, amit különféle díszí-
tésekkel még emlékezetesebbé
tehetünk. Ilyenkor minden a
várakozásról és a szeretetteljes
készülõdésrõl szól.

2013. december 21-én tar-
tottuk a IKSZT
épületében az adventi készülõ-
dés programunkat. Nagy örö-
münkre sokan eljöttek, lelkes
szülõk és gyerekek gyûltek ösz-
sze a foglalkozásra. A levegõt
hamar megtöltötte a karácsony
hangulata, hiszen mindenkit

muraszemenyei

Muraszemenye ünnepe

magával ragadott a készülõdés
varázsa. A programot

polgármester nyitotta
meg ünnepi köszöntõjével. Ez-
után a helyi óvoda és iskola ta-
nulói mutatták be gyönyörû
mûsorukat, melyben elõadás,
vers és ének is szerepelt. A
fellépõ gyerekeket megajándé-
koztuk egy kis csomaggal. A
mûsor végén pedig minden je-
lenlévõt megvendégeltünk.

Az adventi készülõdés meg-
melengette a szívünket, így iga-
zán jó volt várni a karácsonyt.

Stefanec
Mária

B.E.

A fellépõ gyermekek mûsora ünnepi hangulatot teremtett.

A
elnöke,

tájékoztatta lapun-
kat arról, hogy szervezetük
2013. nyarán pályázott és siker-
rel szerepelt a legutóbbi

.
A civil szervezet elnöke el-

mondta: az „Audiovizuális él-
ményfejlesztés Kistolmácson”
címû pályázat keretében au-
dio-hangosító berendezések
(hangfal-szett, mikrofonok, hang-
erõsítõ berendezés), valamint
projektor és egy notebook ke-
rül beszerzésre, közel bruttó 1

Kistolmács Jövõjéért Köz-
hasznú Egyesület Far-
kas Szilárd

Lea-
der-pályázaton

Nyertes Leader-pályázat Kistolmácson
millió forint értékben, mely
IKT-eszközök az egyesületi és
önkormányzati rendezvénye-
ken tesznek jó szolgálatot.

Farkas Szilárd kiemelte, hogy
a projekt keretében együtt-
mûködik a

, a
, valamint

. A négy
civil szervezet együttmûködé-
sérõl, bemutatásáról a pályázat
megvalósítása keretében kiad-
vány is készül, esetenként kö-
zös rendezvényeket is szer-
veznek.

Zajk Fejlõdéséért
Egyesülettel Zajk Polgárõr
Egyesülettel Letenye
Polgárõr Egyesülettel
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Életmód, rizikófaktor, csa-
ládi örökség címmel egészség-
megõrzõ programot rendez-
tek január 11-én (szombaton)
a faluházban. A he-
lyi (Gál
Szilveszter Diszfáziásokért és
Építõipari Szakmunkás Tanu-
lókért Közhasznú Egyesület)
és a falu önkormányzata által
szervezett rendezvényen há-
rom elõadót hallgathatott meg
a közönség.

Elsõként , a
Gászi-Dészt Egyesület elnöke
köszöntötte a népes hallgató-
ságot, majd az elõadások hang-
zottak el.

A település házi gyermek-
orvosa,
szólt arról, hogy sorsunk nem
a csillagokban, hanem a DNS-
ünkben van megírva, ennek
ellenére az életmód dönti el,
hogy meddig élünk. Mint
mondta, néhány évtized múlva
a világ fejlettebb részein, akik
megismerik géntérképüket, sok-
kal tovább élhetnek. Alapvetõ-
en négy faktor határozza meg
az életkort: milyen géneket
öröklünk, milyen környezet-
ben élünk, milyen az egészség-
ügyi ellátás és az életmód – a
négy közül az utolsó a legfon-
tosabb. Biztos, hogy nem ge-
netikai különbség miatt élnek
Bécsben 7-8 évvel tovább az
emberek, mi magyarok sokkal
önártóbban élünk, mint a kör-
nyezõ országok népei – mond-
ta a doktornõ.

nagykanizsai biológus-termé-
szetgyógyász elõadásában szólt
arról, hogy minden ember sze-

becsehelyi
Gászi-Dészt Egyesület

Gál Anasztázia

dr. Gyetvai Andrea

Molnár Eszter Barbara

Életmód, rizikófaktor, családi örökség
Érdekes elõadások Becsehelyen

retne egészséges lenni, hiszen
mindenki arra született. Min-
denki keresi a megoldást, a
legtöbben egy egész életen át.
Rohanó, furcsa világunkban
hajlamosak vagyunk testünk
jelzéseit figyelmen kívül hagy-
ni. Pedig testünk tökéletesen
mûködik, mindig jelez, ha va-
lamit nem jól csináltunk… pl
kevés folyadékot ittunk, nem
mozogtunk eleget, kevés táp-
anyag, vitamindús ételt fo-
gyasztottunk vagy érzelmeink
viharába kerültünk. Meg kell
tanulnunk odafigyelni magunk-
ra, és felébreszteni a bennünk
lévõ gyógyító erõt, azt az erõt,
ami nem hagy el soha. Szüle-
tésünktõl fogva elkísér egy
egész életen át és bármelyik
pillanatban aktivizálható. Tes-
tünk egy szerteágazó, bonyo-
lult, tökéletesen mûködõ gépe-
zet. Folyamatosan dolgoznak a
belsõ szerveink, megújulnak a
sejtjeink, nõ a hajunk, kör-
münk, és még számtalan apró,
de élettani szempontból na-
gyon fontos dolog mûködik
bennünk. Minden megy magá-
tól. Látszólag! Azonban a hát-
térben több milliárd sejt össze-
hangolt mûködése zajlik. Ener-
getikai, biokémiai, biofizikai
átalakulások mennek végbe a
másodperc töredéke alatt. Az
emberi test különbözõ rend-
szerek összehangolt mûködé-
sének összessége – mondta a
kanizsai szakember.

mestersza-
kács, több sikeres szakács-
könyv írója a húsok, zöldsé-
gek, gyümölcsök, fûszerek és
olajok jótékony élettani hatá-

Bártfai László

sairól is beszélt. A helyesen
megválasztott étrendünkkel nem-
csak életünk minõségét javít-
hatjuk, hanem különbözõ be-
tegségek megelõzésében, gyó-
gyításában is döntõ szerepet
játszhatnak elfogyasztott étele-
ink – fogalmazott Bártfai Lász-
ló. Anélkül is fogyaszthatunk
ételeket, zöldségeket, gyümöl-
csöket, fûszereket, olajokat,
hogy ismernénk jótékony hatá-
saikat, de ha tudatosan hasz-
náljuk fel konyhánkban ezeket

az étkeket, kis odafigyeléssel
nagymértékben javíthatunk
egészségi állapotunkon – mond-
ta az országszerte népszerû
szakács.

A rendezvény végén Bártfai
László szakácskönyveit sorsol-
ták ki tombolán, majd több
fajta zöldségsalátát kóstolhat-
tak meg a program résztvevõi,
akik vérnyomás, vércukor, test-
zsír mérést is végeztethettek
magukon.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Molnár Eszter Barbara elõadását tartja.
Csörnyeföldön az adventi ké-

szülõdés egy kézmûves dél-
utánnal kezdõdött, amelyen a
falubeli gyerekek és szüleik a
faluházban a könyvtárosokkal
együtt karácsonyi díszeket ké-
szítettek. Majd ahogy közelí-
tett a karácsony, a faluház és
környéke is ünneplõbe öltözött.

Ezeknek az elõkészüle-
teknek a megkoronázása a

Csörnyeföld ünnepe
legjelentõsebb közösségi ren-
dezvény, a „Mindenki ka-
rácsonya” elnevezésû, vacso-
rával egybekötött mûsoros
est. Itt a helybeli óvodások és
iskolások megható mûsorával
és egy-egy vendégszereplõ
elõadásával a falu lakosai
együtt köszöntötték az ün-
nepet.

B.K.

A falubeli gyermekek elõadása nagy sikert aratott a közönség
körében.
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A 4 éve alakult
óév-búcsúztató vi-

dám estjével második alkalom-
mal örvendeztette meg a kul-
túra iránt érdeklõdõket. De-
cember 30-án a városi könyv-
tárban megrendezett program-
ban elsõként , a
Fáklya Mûvelõdési Ház és
Könyvtár igazgatója szólt a né-
pes hallgatósághoz. Mint mond-
ta, a 2014-ben várossá válásá-
nak 25. évfordulójának meg-
ünneplésére készülõ Letenye
járási székhelyhez méltóan ün-
nepelte az adventet. Decem-
berben a letenyei temetõi ká-
polna felújítására jótékonysági
koncertet szerveztek, betlehe-
mes játékot adtak elõ az óvo-
dában az apróságok, emlékeze-
tes volt az általános iskolában
megrendezett karácsonyi mû-
sor és a

, valamint az

Letenyei Vers-
mondó Kör

Dömõk József

Vox Varietas Kamara-
kórus Andrássy
Gyula Általános Iskola kóru-

Óévbúcsúztató irodalmi est Letenyén
sainak

Halmi Béla

Halász Erika,
Bõdör Krisztina

közös templomi hang-
versenye.

Az igazgatótól
polgármester vette át a szót.
Újévi köszöntõjében a városve-
zetõ többek között szólt arról,
hogy egy adott településen, kö-
zösségben a pozitív dolgokat
kell látni, mert errõl sokszor
megfeledkeznek és a negatív
dolgok kerülnek elõtérbe és a
közösségi portálokra. A lete-
nyei vezetés igyekezett átfor-
málni magát és a sajtóban in-
kább a pozitív dolgokat igyek-
szik közzé tenni, mert az új ge-
nerációnak teremtett anyagi és
szellemi értékeket hagyunk
örökül és talán azok maradnak
meg a város történetében – fo-
galmazott Halmi Béla, aki a po-
zitív hírek egyik közvetítõ-
jének lapunkat nevezte meg.

A polgármester jókívánsá-
gait követõen a

, Dömõk Jó-
zsef,

alkotta versmondó körösök
elbeszélésekkel, vidám jelene-
tek, viccek tolmácsolásával
szórakoztatták a publikumot.
Egy-egy elõadásblokk közben a

vezette
letenyei

dalai fokozták a hangula-
tot. Az élvezetes mûsor végén

Timár József, Kovács Nó-
ra

Cselényi József Attila
Mákvirág Citerazene-

kar

az érkezéskor mindenkinek
kiosztott tombolák nyeremé-
nyeit sorsolták ki, így többen
nem csak szellemi táplálék-
kal, hanem ajándékokkal is
gazdagodva emlékezhetnek
a 2013-as esztendõ utolsó elõt-
ti napjának kulturális prog-
ramjára.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A letenyei versmondó kör (balról): Halász Erika, Bõdör Krisz-
tina, Dömõk József, Timár József, Kovács Nóra.

Mintegy 3 évtizedes kap-
csolatot ápol a

valamint a
a varazsdi

és fafaragó
mûvészekkel és családjukkal.
Az 1986-ban indult fafaragó al-
kotótáboroknak is köszönhetõ-
en a Horvátország-szerte közis-
mert apa-fia alkotópáros keze
nyomát számtalan kül- és bel-
téri alkotás õrzi Letenyén, teszi
szebbé a dél-zalai települést.
(Munkájuk elismeréseképpen
Josip és Ivan Cikac 2003. au-
gusztus 20-án Letenye Város
Díszpolgára kitüntetõ címben
is részesült.)

Korábban is volt arról szó,
hogy a varazsdiak Betlehemi
jászol címû alkotása a kisváros-
ban kerüljön kiállításra, köz-
szemlére, de annak – mivel

letenyei Fáklya
Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Letenyei Fafaragó
Mûhely Egyesület
Josip Ivan Cikac

Jászol Horvátországból
mûalkotásról van szó – Ma-
gyarországra való behozatala
az EU-s csatlakozás elõtt meg-
lehetõsen körülményes volt. A
szomszéd ország uniós tagság-
gá válása végül aztán lehetõ-
séget teremtett arra, hogy a
szoborkompozíció december
22-én (vasárnap) Letenye meg-
újult központjában, a Temp-
lom téren kerüljön kiállításra.
A 32 darabból álló alkotás ér-
kezése elõtt , fia

és
teremtett méltó környezetet a
látványos betlehemnek. A Zág-
rábot is megjárt betlehemi já-
szolt a vasárnap 10 órai nagy-
mise után plé-
bános áldotta meg. A szobor-
kompozíció december 26-ig
volt látható a letenyei temp-
lom elõtti téren.

Timár József
Timár Zoltán Aigner István

Farkas Károly

M. I.

Az alkotás Letenye fõterén.

A
és a helyi

december 20-án 150 adag
gulyást osztott ki a rászorulók-
nak. A negyedik alkalommal
megtartott ételosztáshoz az
alapanyagot a

ajánlotta fel, az ízletes
ételt a letenyei

szakácsai készítették
el. Az üdítõket, az evõeszközö-
ket és egyéb, az ételhez szük-
séges más alapanyagokat a tes-
tületi tagok saját zsebbõl állták.

letenyei képviselõ-testü-
let Katolikus Kari-
tász

Horváth Hús-
bolt

Andrássy Gyu-
la iskola

Adventi ételosztás Letenyén

Az ételosztás ezúttal három
helyen történt. A

, a
és az egyedutai

kiszállított egyenként 50
adag gulyás egy órán belül
elfogyott. Az ételosztásnál je-
len volt polgár-
mester és a helyi képvise-
lõk. Az adagokat 13 konyhai
kisegítõ tanfolyamra járó
hölgy nyújtotta át a rászoru-
lóknak.

mûvelõdé-
si házba Ziccer Sörözõbe

Stella Sörö-
zõbe

Halmi Béla

m.i.

150 adag gulyást osztottak ki.



10 2014. januárDél-Zala Murahíd

A Magyar Kultúra napi ün-
nepséget január 21-én (ked-
den) a Városi Könyvtárban
rendezték meg. A zsúfolásig
telt bibliotékában (még a felsõ
galéria részben is kellett ülõ-
helyeket kialakítani) az ünnepi
rendezvényt , a
Fáklya Mûvelõdési Ház és
Könyvtár (FMHK) igazgatója

Dömõk József

A Magyar Kultúra Napja Letenyén

nyitotta meg. Mint mondta, 25
éve ünnepeljük a Magyar Kul-
túra Napját és a kul-
túra minden csoportjára büsz-
ke lehet a kisváros, hiszen õk
országszerte és határainkon
túl is öregbítették a település
hírnevét. Érdekes egybeesés,
hogy Letenyét is éppen 25 éve
nyilvánították várossá, a jubi-

letenyei

leumi ünnepségre március 1.-
jén kerül sor, de egész évben
több programmal emlékeznek
majd meg a várossá válás ne-
gyedszázados jubileumáról –
mondta a mûvelõdési szak-
ember, aki munkatársainak, a
letenyei kultúra közvetítõinek
is köszönetet mondott mun-
kájukért.

A mûsorban a
vezette Pro Urbe

díjas
is fellépett, a kórus min-

den dalát tapssal honorálta

Cselényiné

Erõs Enikõ

Vox Varietas Kamarakó-

rus

a publikum. (Gitár:
.)

Az ünnepségen Törékeny
álmok címmel nyílt meg a le-
tenyei

gravírozott üvegmunkái-
ból összeállított kiállítás. Zsu-
zsa a közelmúltban (1-2 éve)
kezdte el készíteni szemet gyö-
nyörködtetõ munkáit, melyek-
nek fotóit közreadta a Face-
bookon. A mûvelõdési ház
igazgatója egyre több és szebb
gravírorozott munkára figyelt
fel a közösségi oldalon és egy
tavalyi egyeztetésnek köszön-
hetõen most végre sor kerül-
hetett Cservégné Farkas Zsuzsa
elsõ önálló kiállításának meg-
nyitójára. Az alkotások a könyv-
tár nyitvatartási idejében
február közepéig tekinthe-
tõk meg.

Kép és szöveg:

Molnár

Dániel

Cservégné Farkas Zsu-

zsa

Mirkó Imre

Cservégné Farkas Zsuzsa

A Vox Varietas Kamarakórus is fellépett.

Immár hagyományosan ke-
rült sor a

szerve-
zésében arra a rendezvényre,
mely a Leader pályázati körök
végén a nyerteseket köszönti
ünnepélyes keretek között.
2014. január 8-án
volt a helyszíne ennek az ese-
ménynek, melyet megtisztelt
jelenlétével
vidékfejlesztési államtitkár,

országgyûlési
képviselõ, Nagykanizsa polgár-
mestere, valamint

MVH kirendeltségve-
zetõ is.

A program el-
nök köszöntõjével kezdõdött,
majd ezt V. Németh Zsolt
államtitkár megnyitója követte.
Az államtitkár üdvözölte az
egyesület tagjait, a nyertes
pályázókat, néhány számára
érdekes, példaértékû kezde-
ményezérõl külön is szólt.
Kitért a Leader program ed-
digi eredményeire és röviden
felvázolta a jövõben várható
átalakulás folyamatát. Külön
kiemelte, hogy a Zala Zöld

Zala Zöld Szíve Vi-

dékfejlesztési Egyesület

Becsehely

V. Németh Zsolt

Cseresnyés Péter

Horváth

Zoltán

Pál Zoltán

108 nyertes pályázó
Szíve HACS eddigi teljesítmé-
nyét minden tekintetben nagy-
ra értékeli, s gratulált az el-
végzett munkához.

A megnyitó után Pál Zoltán
és , munkaszer-
vezet vezetõ foglalta össze az
elmúlt 6 év történéseit, ered-
ményeit, illetve a Leader III.
támogatási körének tapasz-
talatait.

A prezentációt a 108 nyer-
tes pályázónak a köszöntése,

Török Henrich

illetve az oklevelek
átadása követte. V.
Németh Zsolt, Cse-
resnyés Péter és
Pál Zoltán gratulált
a támogatásban ré-
szesült projektgaz-
dáknak.

A rendezvény
Cseresnyés Péter
összegzõ gondola-
taival zárult, aki
kifejezte reményét,
hogy lesz még mód-
ja köszönteni ha-
sonló eredmények
kapcsán ezt a kö-
zösséget.

V. Németh Zsolt államtitkár kitért a Leader program eddigi
eredményeire.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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Tisztelt Embertársaim!
Szentmargitfalva

Molnár Jánosné

temetõi ravatalozó felújításához kérjük
az Önök segítségét!

A magyar emberek segítõkészségükrõl, összefogásukról
naponta tesznek tanúbizonyságot. A természeti csapások ide-
jén is mindig lehet rájuk számítani.

Embertársaimat is ilyen összefogásra, önzetlen segítségre
várjuk, kérjük.

Azt szeretnénk, hogy mindenki lehetõségének megfele-
lõen járuljon hozzá e nemes cél megvalósulásához.

Köszönettel fogadjuk az anyagi, fizikai segítséget egyének-
tõl, vállalkozóktól, cégektõl, önkormányzatoktól.

Aki szívbõl, lélekbõl ad, az soha nem lesz szegényebb, sok-
kal inkább gazdagabb.

Adományaikat eljuttathatják a Szentmargitfalva Község Ön-
kormányzatának Letenyei OTP-nél vezetett

számlájára, vagy csekken, melyet Molnár Jánosné pol-
gármestertõl kérhet.

Az utaláskor, illetve a csekken történõ feladáskor a közle-
mény rovatban szíveskedjenek „ravatalozó felújításához” meg-
jelölést alkalmazni.

Szentmargitfalva, 2013. szeptember 20.
Szentmargitfalva Község Önkormányzata nevében:

polgármester
Bõvebb felvilágosítást Molnár Jánosné polgármestertõl a

93/579-027-es telefonszámon, vagy Molnár János 06/30-5173335-ös
telefonszámon a falugondnoktól kérhet.

11749046-15436557
számú

Összefogás a ravatalozó felújításáért

Meglátogattuk otthonában
,

, s ez a látogatás nem
mindennapi volt. Számára és
számunkra sem.

– Gyertek, üljetek le, én
sajnos már nem tudok a faluba
menni! – kínált hellyel minket
és közben elérzékenyülten
nyúlt a zsebkendõjéért. Kati
néni 1919. január 26-án szüle-
tett és itt is nevel-
kedett. Az egész életét kitar-
tóan végigdolgozta, közben
felnevelt 6 leány és 5 fiút.

A látogatásunk mintha ün-
nep lett volna, de több volt
annál. Kati nénin látszott,
hogy várt már minket. Mintha
kicsit izgatott lenne és a reg-

Révész Istvánnét Svélecz Kati

nénit

Molnáriban

11 gyermek, 22 unoka
Kati néni köszöntése Molnáriban

gelijét befejezvén csak az ab-
lakot kémlelte. Lánya minden-
ben segít neki és ellátja. A
mozgással már nehezen küzd,
de az elméje még kristálytisz-
ta. Elmesélte, hogy az elemi
iskola elvégzése után cseléd-
nek állt az iskola igazgatójá-
hoz, majd innen került a tsz-
be, de dolgozott a Hangya szö-
vetkezetnek is, mint fõellenõr,
aki a kocsmákat ellenõrizte.

– Presle su lete! – szólt
polgármesterhez, aki

szintén horvát nyelven vála-
szolt és elkezdõdött egy kis
beszélgetés. Egy történetet
mesélt, majd átváltott magyar
nyelvre és folytatta életútjának
mesélését. A tsz-ben posta-

Vuk

István

könyvet vezetett, pénztáros
volt, a homokot és a kavicsot is
õ adta ki. 1956-ban, a forrada-
lom idején megfenyegették,
mert a tsz-ben ilyen felada-
tokat látott el.

– Azon voltam, hogy minden
gyerekem kitanulja az iskolát –
mondta Kati néni és hozzátet-
te, hogy már 22 unokája van.

24 évig volt megyei tanács-
tag. Meghívást kapott a parla-
mentbe, mint sokgyermekes
anya és ezt nagyon megtisz-
telõnek érezte.

Mi is megtisztelõnek érez-
tük, hogy jelen lehettünk

egy ilyen eseményen, majd
Molnári Község Önkormány-
zata nevében Vuk István
polgármester köszöntésképp
egy virágcsokrot és egy

miniszterelnök
által aláírt emléklapot nyúj-
tott át.

– Csak abban bízom, hogy
leélt éveim alatt senkit nem
bántottam meg úgy, hogy ne
tudjon megbocsátani – mond-
ta búcsúzóul.

Még sok boldog, egészség-
ben töltött évet kívánunk, Kati
néni!

Or-

bán Viktor

Stefi

2014. február 20-án, csütör-
tökön 18 órakor a letenyei Fák-
lya Mûvelõdési Házban

szombathelyi megyés-
püspök és
országgyûlési képviselõ nyitja
meg azt a
életét-tanítását bemutató kiál-
lítást, mely az „Akik nem adják
föl magukat” címet kapta. A
megnyitó után dr. Veres And-
rás és Cseresnyés Péter beszél-
get a boldoggá avatás elõtt álló
bíboros szellemi örökségérõl.

„Isten fiatal. Övé a jövõ. Õ
nemcsak a múlt, a hagyomá-
nyok tudója vagy féltékeny vi-
gyázója, hanem az újnak, a
fiatalnak, a holnapnak az elõ-
hívója is egyénekben és né-
pekben, akik nem adják föl
magukat. Ezért nincs helye a
csüggedésnek.

A mi szívünk megremeghet
a nehéztõl, az ismeretlentõl, a

dr. Veres

András

Cseresnyés Péter

Mindszenty bíboros

Mindszenty bíboros emlékére
Kiállítás és beszélgetés Letenyén

lehetetlennek látszótól, Isten
azonban az egyének és nemze-
tek jövõjét sokszor a lehetet-
lennek látszó holnapba rejtet-
te el; nekünk kell nekilátnunk,
hogy azt elõhozzuk.” (Mind-

szenty József)

Vuk István köszöntötte Révész Istvánnét.



12 2014. januárDél-Zala Murahíd

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

Örömmel tájékoztatjuk kedves Utasainkat,
hogy megjelent 2014. évi programfüzetünk,
ami honlapunkról is letölthetõ. Elõfoglalási
kedvezmény április 20-ig!
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat
igény esetén készséggel postázzuk.

ZAKOPANE-KRAKKÓ-AUSCHWITZ

DOLOMITOK-GARDA-TÓ-TRIESZTI ÖBÖL

PRÁGA gazdagon

MACEDÓNIAI KÖRUTAZÁS (Új)

KARINTIA csodái

ISZTRIA-KVARNER ÖBÖL (Új + Félpanzió)

Észak-olasz tóvidék és mûemlékvárosok

BALTIKUM ”fehér éjszakák” Szentpéterváron
(félpanzió)

Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061

www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Máj. 1-4. 48.900.-Ft/fõ

Máj. 2-4. 47.300,-Ft/fõ

Máj. 16-18. 39.900.-Ft/fõ

Máj. 22-26. 79.900,-Ft/fõ

Máj. 30 - Jún. 1. 41.500,-Ft/fõ

Jún. 4-8. (Pünkösd) 71.900,-Ft/fõ

Jún. 5-9. (Pünkösd) 74.500,-Ft/fõ

Júl. 2-12. 239.900,-Ft/fõ

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ : 1 600 Ft
GYERMEKEKNEK A BELÉPÉS INGYENES!

Felnõtt belépõ : 2 500 Ft
(14 éves korig)

(pezsgõfürdõ + szaunahasználattal)
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Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!


