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Karácsony: szívünk jászola
Ólomcsönd. Künn levél se
rezdül, s mintha valaki egy
nagy korongecsettel bemeszelte volna az eget, a színek szürke ködpaplan alatt alszanak.
Kopasz bodzabokron tollait
felborzolt verébcsapat didereg, s álmodja vissza a nyarat.
A naptárban fogy a december. Sorra gyúlnak az adventi
koszorún a gyertyák, mintegy
jeladásként, hogy közeleg a
karácsony. Karácsony? De hát
mi is a karácsony? Három méteres felcicomázott fenyõ a

szobánk sarkában? Csilli-villi
fényfüzérek végtelen lánca a
város fõutcáján? Karácsonyi
akció a Tescóban? Kötött sapka és sál, pulóver, nyakkendõ
vagy éppen okostelefon elrejtve a szekrény mélyén? Rántott
hal, töltött pulyka, bejgli és mézes puszedli az ünnepi asztalon?
Ez lenne a karácsony? Nem.
A karácsony a Kisjézusnak, a
világ megváltójának születésnapja. Kétezer éve múlt már
annak a misztikus éjszakának,
amikor Betlehemben, egy vá-

Valamennyi
Olvasónknak
áldott, békés karácsonyt
és
boldog új évet
kívánunk!
A szerzõ illusztrációja.
rosszéli rongyos istállóban
megszületett az Isten Fia.
„Nem ragyogó fény közt született” – amint a karácsonyi
ének szól róla, hanem a városból kitagadottan, barmok
hálóhelyén hozta világra édesanyja, a Szent Szûz. Nem fogadta kandalló melegen lobbanó lángja, a bekötött jószágok testmeleg párája vette
csak el valamennyire a külsõ
sötétség leple alatt beólálkodó
fagy erejét. Így született meg a
legnagyobb király, a mindenség urának, a világ teremtõjének egyszülött fia.

Mi hát a karácsony? A haszontalan csillogás, a javak
birtoklásának múlhatatlan vágya és egyúttal múló öröme?
Nem. A karácsony szívünk jászola. Szeretet-szalmaszálak ezrébõl vackolt nyughely, ahová
befogadjuk a Megváltót, a
számtalan bûnünktõl vacogó
Kisjézust. Karácsony éjszakáján, amikor a szél szétosztja az
éjféli misére hívó harangszót a
házak fölött, legyen készen
szívünk jászola. Hogy megérezzük, hogy megtudjuk: mi is a
karácsony.
f.l.

www.zalatajkiado.hu
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750 éves Prelog, Letenye testvérvárosa

Gulyás László, a Muramenti Horvátok Egyesületének elnöke,
Farkas Szilárd letenyei polgármester és az ünnepség résztvevõi.

A díjazottak egy csoportja, a háttérben kivetítve Ante Gotovina
portréja.

December 5-én elsõ írásos
említésének 750. évfordulóját
ünnepelte Letenye testvérváro-

egy kis delegációval is jelen
volt, melyre részérõl lapunk is
meghívást kapott.
A határtól mintegy 20 percnyi autózással elérhetõ horvát
településen misével, ünnepségekkel tették emlékezetessé a
nagy napot. A mûvelõdési házban tartott program során egy
olyan filmet is levetítettek,
amely a 750 esztendõt mutatja
be napjainkig. A film érdekessége volt, hogy számtalan magyar nyelvû, monarchia-korabeli képeslap is látható volt az
egykori Prelogról, ahol az utcai üzletek felirata szinte kivétel nélkül magyarul volt kiírva.
A jubileumi ünnepség díszvendége Tomislav Karamarko, a HDZ (Hrvatska Demokratska Zajednica) elnöke volt,
ahol többek között felszólalt
Horvátország egyik EU-s képviselõ asszonya Marijana Petir
és a perlaki közgyûlés elnöke
is. Mint Ljubomir Kolarek polgármester (civilben állatorvos) elmondta, 1264 óta a vállalkozók mindig is jelentõs
szerepet töltöttek be a a település életében, így a program
során elsõként a legsikeresebb
perlaki vállalkozók vehettek át
emlékplaketteket. Ezt követõen a város címere plakettek

sa, a horvátországi Prelog (Perlak). A rendezvényre Farkas
Szilárd letenyei polgármester

Mikulás-ünnepség Kistolmácson

Izgatottan várták a Mikulást a gyerekek.
December 6-án, Miklós napján Mikulás-ünnepséget rendeztek a festõi szépségû erdõk
ölelte Kistolmácson. Elsõként
Birkás Zoltán polgármester
szólt a kultúrházban megjelent
gyermeksereghez és szüleikhez.
Azt kérte a gyerekektõl,
hogy szüleiknek, tanáraiknak
fogadjanak szót és minél jobb
tanulmányi eredményeket érjenek el. A tanévet pedig úgy
zárják, hogy ismét sok kistolmácsi gyereket tudjanak jutalmazni a 2015-ös falunapon. A
polgármester szólt Szent Miklós legendájáról is.
Ezt követõen Mutyi bohóc
zenés mûsora következett,
majd a Mikulás bácsi osztotta

ki a mintegy 30 ajándékcsomagot.
Azok, akik a Mikulásnak a
legjobban szavaltak, külön ajándékot kaptak a polgármestertõl. Mint megtudtuk, a Mikulás
ünnepséget anyagilag Kistolmács Önkormányzata, a Kistolmács Jövõjéért Közhasznú
Egyesület (elnöke Farkas Szilárd, Letenye polgármestere)
és a Kistolmácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat is támogatta. A mûsor után a képviselõk és a helyi asszonyok
által készített házias sütikkel,
harapnivalóval
vendégelték
meg a népes gyermeksereget
Kistolmácson.
(Mirkó)

is átadásra kerültek, majd
Prelog korábbi polgármestere,
Dragutin Glavina (jelenleg
országgyûlési képviselõ) életmûdíjat vehetett át. A jubileumi ünnepségen a város díszpolgára kitüntetõ címet Ante
Gotovinának, a horvát hadsereg nyugalmazott vezérezredesének, a horvátországi háború
hõsének adományozta Prelog
városa. (A programon Gotovina nem tudott jelen lenni.)
A színvonalas, kulturális
attrakciókkal tarkított megemlékezés végén Farkas Szilárd,
Letenye polgármestere ajándékot adott át Ljubomir Kolarek
perlaki polgármesternek és
Goran Gotalnak, a perlaki
közgyûlés vezetõjének. A két
város elsõ embere egyeztetett
a korábbi közös EU-s projektekrõl, így a csatornázásról
(Prelog csatornázásának egy
részét egy letenyei irányítású
horvát-magyar projekt keretén
belül sikerült megvalósítani)
és a hídi vásárról is, majd
megállapodtak abban, hogy
mindkét országban keresik
azokat a közösen megvalósítható további projekt-lehetõségeket, amelyek a településeik
javát, fejlõdését szolgálja.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Letenye lehetõségei
Beszélgetés Farkas Szilárd polgármesterrel
Farkas Szilárd, Letenye október 12-én megválasztott polgármestere 1982-ben ugyan a
nagykanizsai kórházban született, de tõsgyökeres polgára a
Mura-parti kisvárosnak. A Pannon Egyetemen mérnök-informatikus diplomát szerzett, ezt
követõen különbözõ posztgraduális képzéseken vett részt,
az utolsó végzettsége elektronikus közigazgatási szakmérnök, ami a közigazgatás és az
informatika ötvözete.
– Akkor Ön már felkészült
a jövõre, hiszen ilyen irányba
fejlõdik a közigazgatás.
– Nem csak az országban,
hanem remélem, hogy Letenyén is. Próbálkozások már
vannak ezen a téren.

– Közéleti szerepvállalása
nem újkeletû, hiszen képviselõként már korábban is tagja
volt a városvezetésnek.
– Ha az elmúlt nyolc évre
tekintek vissza, az elsõ négy
esztendõben külsõs bizottsági
tagként részt vettem a humán
és ügyrendi, valamint a gazdasági bizottság munkájában. Az
elõzõ ciklusban pedig képviselõként tevékenykedtem.
– Mi volt az a döntõ indok, hogy polgármester-jelöltként indult a választáson?
– A helyi vállalkozók és a
civil szervezetek megkerestek.
Azt mondták, hogy szeretnének egy fiatal, agilis, dinamikus polgármestert a város élére. Az egyeztetéseken elmond-

„Nálunk járt a Mikulás!”
A molnári óvodában november végétõl nagy izgalommal készültek a Mikulás fogadására a gyerekek és az óvónõk egyaránt. Téli és karácsonyi díszekkel ékesítették a
csoportszobákat, a polcokon
megjelentek a télapós mesekönyvek, felcsendültek a télapós énekek, mondókák.
A várva várt Mikulás december 5-én érkezett meg az
óvoda apróságaihoz. Idén a
természet nem készült fel az
érkezésére, hó helyett csak esõ
esett, így a szánját és a rénszarvasait otthon kellett hagynia. Ennek ellenére a találkozás nagy öröm volt a kicsik
számára, hiszen legtöbbjük eddig még nem látta személyesen a nagyszakállút.

A Mikulás természetesen
nem érkezett üres kézzel, puttonyában szép nagy mikuláscsomag lapult minden kisgyermek számára. Az ovisok nagyon örültek az ajándéknak és
megígérték, hogy jövõre még
jobban fognak viselkedni,
mint idén. Az ajándékért cserébe a kicsik versekkel, táncokkal és dalocskákkal kedveskedtek a Mikulásnak, amelyeket Karádiné Tislér Mária és
Dobod Józsefné óvónõk tanítottak nekik. A Mikulás elmondta: nagyon örül, hogy
ilyen jó gyerekekhez látogathatott el, majd hozzátette: jövõre is visszatér a molnári
óvodásokhoz.
Köszönjük a Mikulásnak a
sok szép, örömteli pillanatot!

A sok kisgyermek nagy öröme…

Farkas Szilárd: - Éreztem a támogatást, magamban pedig az
ambíciót.
tam véleményemet, elképzelésemet. Éreztem a támogatást,
magamban pedig az ambíciót.
Elindultam.
– Meglepte a végeredmény?
– Számítottam a gyõzelemre, de a szavazatok különbsége
meglepett.
– Ez a végeredmény mit
tükrözött?
– Egy dinamikusabb várospolitika mellett voksoltak a letenyeiek.
– Van erre lehetõség? Vagyis a háttér adott ennek megvalósítására?
– Több országos magasrangú vezetõvel is volt lehetõségem tárgyalni a fejlesztési lehetõségekrõl. Az Országgyûlés
alelnöke is elmondta, hogy
támogatja a letenyei elképzeléseket, fejlesztéseket.
– Mire alapozhat Letenye
és környéke?
– A mezõgazdaságra és a
turizmusra. Hiányzik a térség-

bõl egy turisztikai koordináló
szervezet.
– Van más terület is?
– Az ipari park fejlesztésével kapcsolatban is vannak
elképzeléseink.
– Letenyének hagyományosan jó kapcsolatai vannak
a környezõ országokkal. Ez
tovább erõsíthetõ?
– Természetesen. Már ezekben a napokban is voltak
olyan rendezvények, amik az
együttmûködést
erõsítették.
Szeretnénk, ha a kulturális
kapcsolatokon túl erõsödne a
gazdasági is.
– Az lényeges, hogy egy
polgármesternek legyen határozott elképzelése az elõrelépés tekintetében. A képviselõ-testület is így gondolkodik?
– Érzem a képviselõk támogatását. A cél közös, a feladatokat együtt kell megoldani.
E.E.

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
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Ünnepvárás Becsehelyen
Becsehelyen december 5én Mikulás-várásra került sor a
faluházban, majd ahogy eljött
az Advent, minden vasárnap
meggyújtották az újabb gyertyát a falu közösségi terén
található koszorún.
Ráadásul – az ünnep megkoronázásaként – az EON
pályázatára a becsehelyi Nõ
Klub beküldött egy november
végén készített 5 perces videót és nyert!
A 230 nevezõ közül országos elsõ lett a becsehelyi. (A
videót a faluból elszármazott
Hajdú György készítette.)
Ennek megfelelõen december 12-én (pénteken) az EON

„nagy erõkkel vonult” a faluba,
ahol számtalan programmal
kedveskedtek a nyertes közösségnek és a településnek. Az
ajándék karácsonyfán kívül, az
apróságok örömére kreatív estet is szerveztek a december
12-i program során, ahol érdekes játékokkal ismerkedtek
meg a kicsik és a nagyok
egyaránt.
Ugyanakkor az Advent jegyében sor került az adventi
kézmûves délutánokra és a játszóházakra is.
A programok során teával,
forralt borral és sütikkel kínálták a szépszámú érdeklõdõt.
Mirkó Imre

Megérkezett Becsehelyre is a Mikulás.

Számos érdekes játékkal ismerkedtek.

www.zalatajkiado.hu
Betlehem és az EON karácsonyfája.

Megváltozott az okmányirodák és kormányablakok nyitva tartása.
Tájékoztatásul közöljük a lap megjelenési körzetéhez tartozó
irodák, kormányablakok ügyfélfogadási rendjét.
Okmányiroda/kormányablak

Cím

Tel/Fax

Ügyfélfogadási rend

Zala Megyei Kormányhivatal
Nagykanizsai Járási Hivatal
Nagykanizsai Okmányiroda

8800 Nagykanizsa,
Eötvös tér 16.

Tel: (93) 509-521,
Fax: (93) 509-516,

Hétfõ 7 -17
00
30
Kedd - Szerda 8 -16
00
00
Csütörtök 8 -18
00
30
Péntek 8 -16

Zala Megyei Kormányhivatal
Letenyei Járási Hivatal
Letenyei Okmányiroda

8868 Letenye,
Szabadság tér 3.

Tel:(93) 543-183,
Fax: (93) 543-183,

Hétfõ, Szerda 8 -16
00
00
Kedd, Csütörtök 8 -12
Pénteken az
ügyfélfogadás szünetel!

Zala Megyei Kormányhivatal
Nagykanizsai Járási Hivatal
Okmányiroda Zalakarosi
Kirendeltsége

8749 Zalakaros,
Gyógyfürdõ tér 1.

Tel/Fax: (93) 540-071,

Hétfõ - Szerda 8 -16
Csütörtökön az
ügyfélfogadás szünetel!
00
00
Péntek 8 -14

00

00

00

00

00

30
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Sikeres önkormányzatok kormányhivatali támogatással
„Együttmûködés kormányhivatal és önkormányzat között a még sikeresebb Zala
megyéért.” – fogalmazott Rigó
Csaba, a Zala Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, amikor a nemrégiben
sikeresen lezajlott önkormányzati képzésrõl kérdeztük.
Közel 1300 önkormányzati
képviselõnek és polgármesternek tartott képzést a Zala
Megyei Kormányhivatal 2014.
november vége és december
eleje közötti idõszakban. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján
az önkormányzati képviselõ
eskütételét követõen három
hónapon belül köteles részt
venni az illetékes kormányhivatal által szervezett képzésen.
A Zala Megyei Kormányhivatal
október végén, november
elején kezdte meg a szükséges intézkedések megtételét
a Miniszterelnökség részére
megküldött képzési terv alapján. Errõl és a részletekrõl
beszélgettünk Rigó Csabával,

Közel 1300 önkormányzati képviselõnek és polgármesternek
tartott képzést a Zala Megyei Kormányhivatal.
Zala megye kormánymegbízottjával.
– Az októberben lezajlott
helyi önkormányzati választások során a választópolgárok újra bizalmat szavaztak
az önkormányzati képviselõknek és polgármestereknek
a helyi közösség életének
irányítására.
– Igen, ez
nagy felelõsség
és komoly kihívásoknak kell
megfelelniük a
korábbi négy
helyett immár
öt év során.
– Mindez
valóban kihí-

vás számukra, ha Zala különleges aprófalvas jellegét
tekintjük?
– Kevés megyében állít a
polgármesterek és képviselõk
elé az elaprózódott településszerkezet nagy kihívást, de Zala
ezek közé tartozik. Kiemelkedõen fontosnak tartom a kistelepüléseink, községeink és városaink nem csupán gördülékeny mûködését, hanem építését is.
– Milyen konkrét lépésekkel nyújt támogatást a problémamentes mûködéshez a
Zala Megyei Kormányhivatal?
– A képviselõi munka során jelentkezõ feladatok minél
magasabb szintû ellátásához a

Befektetés a jövõbe!

Zala Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara
8900 Zalaegerszeg,
Petõfi u.24.
Tel.: 92/550-514,
Fax: 92/550-525
E-mail: zmkik@zmkik.hu
Web: www.zmkik.hu
Az egész éves közös munkát megköszönve,
boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet
kíván tagjainak, valamint minden vállalkozónak,
vállalkozásnak a
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Elnöksége és a hivatal munkatársai.

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

Zala Megyei Kormányhivatal a
Mötv. fõbb rendelkezéseinek
áttekintésén keresztül kívánt
hozzájárulni a képzések lebonyolításával. Ennek alapját egy
tananyag képezte, amely a Belügyminisztérium által készített
Nagy önkormányzati kézikönyvre épült.
– Milyen kérdéseket boncolgattak a képzési napokon?
– A hallgatóság olyan témákról kapott széleskörû tájékoztatást kormányhivatalunk
kollégáitól, mint például a képviselõ-testület és a bizottságok
mûködése, a hivatalok és társulások jellemzõi, a képviselõi
jogok és kötelezettségek, valamint az önkormányzati feladatok és gazdálkodás. A szükséges segédanyagokat a Belügyminisztérium
állította
össze. A Miniszterelnökség útmutatása szerint a képzési nap
zárásaként a személyiségi jogok tiszteletben tartásával,
egy kérdéssor kitöltésével adhattak számot tudásukról a
résztvevõk. Valamennyi önkormányzati képviselõ és polgármester, aki részt vett a képzésen, és kitöltve leadta a
kérdõívet, tanúsítványt kap a
részvételrõl.
– Hány fõt hívtak meg és
mekkora volt a részvételi
arány a képzéssorozaton?
– A kormányhivatal a képzést négy alkalommal bonyolította le a megye valamennyi
önkormányzati képviselõje részére, az összesen meghívott
1040 fõ számára. Ebbõl 993 fõ
vett részt a járásonkénti bontásban lebonyolított képzésen.
Ennek értelmében 95,5%-os
részvételi arányról beszélhetünk – polgármesterek nélkül
– amely elégedettségre ad
okot. 2 fõ kérelmezte, hogy
más megyében teljesíthesse a
képzést, amelyhez segítséget
nyújtottunk. A képzést a polgármesterek részére is felajánlottuk: a meghívott 258 fõ
polgármester közül 135 fõ
jelent meg az oktatáson,
amely 52,3%-os részvételi
arányt mutat.
– Összegezve kijelenthetjük azt, hogy a képzés megalapozta a következõ 5 év
szakmai munkáját?
– Örömmel mondhatom,
hogy a visszajelzések alapján
ez kijelenthetõ. A kormányhivatal a képzések után is minden segítséget megad a jövõben ahhoz, hogy a választott
tisztségviselõk legjobb tudásuk szerint, a jogszabályokat
betartva szolgálhassák településüket. Célunk továbbra is a
hatékony együttmûködés elõsegítése a kormányhivatal és
az önkormányzatok között, egy
még sikeresebb Zala megyéért.
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András-napi disznóvágás és pálinkabírálat Kerkaszentkirályon
November végén második
alkalommal került megrendezésre az András-napi disznóvágás és a Kerka-menti pálinkabírálat Kerkaszentkirályon.
Délelõtt jó hangulatban
telt el a feldolgozási munkálatokkal, miközben száz literes
üstben készült a paradicsomos
káposzta a falubeliek részére.
Délután lezajlott a pálinkák
bírálata, a Völgyi Zoltán, Iványi László és Schweiczer Róbert alkotta zsûri értékelt. A
megmérettetésre 44 minta érkezett, olyan különlegességek
is voltak, mint a bodza, a füge,
a rózsa vagy áfonya-pálinka. A
bírálat során arany minõsítésû
oklevelet 12 fõ kapott, ezüstöt
6 fõ, bronzot pedig 10 fõ
érdemelt ki. A többi nevezõ
oklevélben részesült.

A falu pálinkája címet a
zsûri döntése szerint egy évig
Horváth Géza nedûje birtokolja, ugyanis az általa készített
cserszegi fõszeres pálinka sikerült a legjobban.
Az ágyas pálinkák versenyében Fordán Zoltán meggybõl készült pálinkája bizonyult
a legjobbnak. Völgyi Zoltán
értékelte a versenyt és elmondta tapasztalatait, miszerint az idei évben a gyenge
gyümölcstermés ellenére jó
pálinkák készültek, erõs mezõny alakult ki, a gazdák idén
hasznosították a múlt évben
elmondott tanácsokat.
Estére elkészült a disznótoros káposzta, melyet a falu
lakói közösen fogyasztottak el
és vidám nótázással zárult a nap.
Káliné K. Éva

Munkában a zsûri.

Téliesítették a letenyei szökõkutat
Vidám volt a hangulat.

Kerkaszentkirályon is járt a Mikulás...

Ízléses borítást, lefedést
kapott a letenyei Templomtéren lévõ szõkõkút. Farkas
Szilárd polgármester Advent
harmadik vasárnapján a városi
adventi koszorúnál lévõ ünnepségen során többek között
elmondta, hogy a fedõborítást
az ipari parknál lévõ üze-

mében Benkõ Lajos letenyei
vállalkozó készítette el. Az elhelyezési munkákat a Letenyéért Közéleti Egyesület tagjai
vállalták magukra.
A szõkõkút borítása Vízkeresztig védi Letenye egyik
látványosságát.
M.I.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

A gyerekek örömére Kerkaszentkirályra minden évben ellátogat krampuszai kíséretében a Mikulás. Az este
folyamán két bábszínházi produkciót is megnézhettek a
gyerekek, amelyeket a Lentibõl
érkezett Pro-Art Kulturális
Egyesület Napvirág bábcsoportja adott elõ. Egyik a Csil-

lagszemû juhász története, a
másik pedig a Télapó elveszett
kesztyûje címû mese volt.
A Mikulás kiosztotta a csomagokat és néhányan verssel,
rajzzal kedveskedtek neki.
A rendezvényen a gyerekek
és a felnõttek is egyaránt jól
érezték magukat.
Káliné K. Éva
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Markó Zsombor verset mond a Mikulásnak és a krampuszoknak.
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Adventi koszorút készítettek, Mikulást vártak Semjénházán
Az Advent a karácsonyvárás
idõszaka. Ennek jelképeként
minden évben koszorút készítünk, s minden gyertya meggyújtásával közelebb kerülünk
az év legszebb ünnepéhez. Ebben az évben Semjénházán az
önkormányzat által biztosított
kellékekkel (gyertya, koszorú
alap, szalag, díszek) kézmûves
foglalkozás keretében készíthették el a település lakói adventi koszorúikat. November
28-án, a helyi IKSZT-ben a falu
apraja és nagyja fûzött, vágott,
ragasztott, szalagot készített,
hogy minél szebb alkotások
szülessenek. A résztvevõk élvezték a közösen eltöltött idõt,
hiszen a munka közben azért
jutott idõ egy kis beszélgetésre is. Amíg a felnõttek
szorgoskodtak, a gyerekek a
könyvtárteremben ismerkedtek a könyvekkel és a játékokkal.

A gyerekek legnagyobb
örömére december 6-án megérkezett a Mikulás Semjénházára is. A Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat jóvoltából 36
semjénházi kisgyermeket ajándékozott meg a jó öreg nagyszakállú. A helyi IKSZT-ben
megrendezett eseményen a
gyerekek szüleikkel, nagyszüleikkel együtt várták, hogy
megérkezzen a Télapó. A köszöntõ után megérkezett a Mikulás egy krampusz és egy „rénszarvas” kíséretében, akik segítettek az öreg nagyszakállúnak.
A Mikulás csomagokat adott át
a gyerekeknek, akik ezt verssel
és énekkel viszonozták. A Mikulás távozása után a gyerekeket
és szüleiket meleg teával és
kaláccsal látták vendégül, a legkisebbek pedig a számukra kialakított játékszõnyegen ismerkedtek egymással és a játékokkal.
Preksen-Ifka Ágnes

Izgatottan várták a gyerekek a Mikulást.

Meghívó
A Mikulás és segítõi kiosztották az ajándékot.

Az más...

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

– Biztos úr, még mielõtt végzetesen félreértené a szitut,
közlöm, hogy most éppen forgalomlassító demonstrációt
tartok!...
Rajz: Farkas László

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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„Járt nálunk a Mikulás!”
A Mikulás-várás, annak izgalma minden idõkben fontos velejárója volt a gyermekek életének.
A muraszemenyei óvodában is lelkes készülõdés elõzte
meg a Mikulás jövetelének
napját. A közösen készített Mikulás bábok, képek, a róla
szóló csilingelõ dalok, vidám
versek, az a bizonyos titokzatos Mikulás-levél, a meghitt beszélgetések, mesék segítették
gyermekeink érzelmi ráhangolódását az ünnepre, ösztönözték õket, hogy még jobbak
legyenek!
– Bizony, bizony, a szófogadó gyerekek kapnak tõle ajándékot, s a Mikulás óriás távcsövével mindent lát még Télországból is! – hallották sokszor az óvónénik intelmeit. De
a saját gyermekkori történeteinket elmesélve is próbáltuk
meggyõzni õket, hogy a Mikulást érdemes komolyan venni!
A szép téli dalok, a nagycsoportosok által megjelenített Mikulás-mese, a kipucolt
kiscsizmák csillogása aztán
megtette hatását, mert december 5-én végre eljött a várva-

várt pillanat. Ha nem is havas
szánon, de a várakozás izgalmának tetõfokán betoppant a
„Jó Öreg”, aki szeretetet, varázslatos hangulatot, és nem
utolsó sorban egy nagy kosár
ajándékot hozott magával.
Azt ki is osztotta sorjában
sok-sok dicsérettel kísérve.
Olyan jószívû volt, hogy virgácsot senki sem kapott, de
aki nagyon rászolgált az elmarasztalásra, annak arcára azért
kicsit rápirított.
A közösségi élet szeretettelibbé, élménygazdagabbá tétele, gyermekeink kiegyensúlyozott lelki-szellemi fejlõdésének segítése érdekében fontosnak és meghatározónak
érezzük, hogy megadjuk a kellõ tiszteletet, idõt és figyelmet
az ünnepeknek külsõségekben és érzelmi vonatkozásban
is. Ez a Mikulás ünnep nem
csak a kis óvodásaink érzelmi
töltõdését szolgálta, hanem az
õ örömükön, lelkesedésükön a
miénket is. Mert a Mikulásban
jó hinni, gyermekeknek, felnõtteknek egyaránt!”
L.A.

Kodela Lajos kiállítása
December 12-én este a Letenyei Városi Könyvtárban
nyílt meg a helybéli Kodela
Lajos (Kalámi) hobbialkotó a
Türelem
mûvészete
címû
puzzle-képekbõl álló kiállítása.
Kodela Lajos a puzzlekat az
interneten rendeli meg és
esténként rakosgatja össze a
nagyméretû, látványos képeket. A bibliotéka galériájában látható tárlatot Dömõk
József, a Fáklya Mûvelõdési

Hónaptól hónapig…

Ház és Könyvtár igazgatója
nyitotta meg.
A megnyitó során Proszenyák Zsolt István igazgató
vezetésével közremûködtek a
Letenyei Alapfokú Mûvészeti
Iskola növendékei. A program
végén finom falatokkal és itallal látták vendégül a szépszámú érdeklõdõt. Kodela Lajos
puzzle-képei január 15-ig tekinthetõk meg a könyvtárban.
M.I.

Dél-Zala Murahíd
térségi havilap

II. évfolyam 2012. augusztus

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
Kodela Lajos, Bedõ Bella és Bedõ Ferenc egy puzzle-képnél.

2014. december

Gyertyák és mobilok
Advent napjait éljük. Biológiai és szakrális értelemben
is az elcsendesedés, a várakozás ideje lenne ez. A természet beburkolózva szunnyad
téli leple alatt, várva az elsõ
tavaszi fuvallatra, mely felveri
hosszú álmából.
Adventkor a lélek is elcsendesedik. A várakozás tölti
be napjainkat. Várakozunk a
Megváltóra, a megváltásra,
lelkeink karácsonyi tavaszára.
A várakozás tárgyiasult jelképe az adventi koszorú – rajta
a négy gyertyával. A karácsonyt megelõzõ négy vasárnapon gyújtunk meg egy-egy
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gyertyát, s a gyertyák egyre
erõsödõ fénye elûzi a sötétséget, hogy karácsony szent estéjén megszülessen a Világosság Istene, a Kisjézus.
Az idei adventra megjelent egy másik jelkép, a mobiltelefonok világító kijelzõje.
Tüntetések szabdalják szét
napjainkban az adventi elcsendesedés idõszakát. Az elsõ nagyobb tüntetés alkalmával, amelyet a kormány internetadó-tervezete ellen szerveztek, kerültek elõ a világító
mobiltelefonok. A több ezer
kijelzõ kékesen villódzó fénye
különös fényárba öltöztette a

mxm lakberendezés rovata
Kossuth teret. Az azóta futószalagon zajló tüntetések alkalmával ismét elõkerülnek a
világító kütyük.
Gyertyák és mobilok. Az
adventi koszorú gyertyái a
békességes várakozás jelképei.
A telefonok kissé kísértetiesnek tûnõ kékes fénye brutális
cselekedetekre ragadtatta az
internetadó elleni tüntetés sok
résztvevõjét. Reménykedjünk,
hogy az adventi békességes
fények végül elnyomják a mobilok hivalkodó villódzását, s
karácsonyra az isteni világosság tölti el lelkeinket.
f.l.

Fõzni jó!
Ól inclusive ellátás…
Év végén mindenkit szeretünk és ezt ajándékozással
nyilvánítjuk ki. Még mindig
a legjobb ajándék a saját
magunk által készített. Hiszen a kézzel és legfõképp
szeretettel készült ajándéknál nem tudnak jobbat kitalálni.
Akinek nincs kézügyessége, annak sem kell pánikba esni, mert a nagy elõdök
szerint fõzni mindenki tud,
és melyik családban nincs
egy régi, szupertitkos családi recept, amit ilyenkor
meg lehet csinálni.
Decemberben több olyan
ismerõsömmel is találkozom, akin látszik, hogy a sikert nem bízza a véletlenre.
Több héttel a fõzés elõtt
keresi a TÖKÉLETES alapanyagot.
Tavaly Ernõvel alig tudtam szót váltani, mert anynyira ideges és zaklatott
volt, mert még mindig a
tökéletes alapanyagra vadászott. Ezért idén már óvatosan mentem hozzá, de
örömmel láttam, az ideges
tömegben mosolyogva áll.
– Úgy látom, minden
meg van a nagy recepthez.
Mikor tudtad beszerezni?
Már januárban – válaszolta
nevetve. Idén úgy döntöttem, nem bízom a szerencsére, vettem egy kicsit,
én neveltem fel. Vigyáztam
rá egész évben. Kapott mindig valami finomságot. Sokat szaladgált, jól érezte
magát.
– Igazi ól inclusive ellátásban részesült – mondtam
mosolyogva. Igen válaszolta,
én mindent megadtam neki
azért, hogy jól érezze magát
és ettõl igazán finom legyen
a húsa…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Advent Letenyén
December 14-én (vasárnap) a harmadik gyertyát is
meggyújtották Letenye adventi
koszorúján. A fõtéri ünnepségen ismét sokan jelentek
meg és természetesen ott voltak a város vezetésének képviselõi is.
Elsõként az Alapfokú Mûvészeti Iskola fúvós növendékeinek elõadását hallhatta a
közönség, majd karácsonyi
mondókákat, verseket adtak elõ
a Hóvirág Óvoda apróságai.
Az ünnepi beszédet Mikóné
Farkas Ildikó mondta el, majd

Farkas Szilárd polgármester
osztotta meg gondolatait a
vasárnapi eseményen.
Ezt követõen Kátai Tibor
vállalkozó, Farkas Szilárd polgármester és Mikóné Farkas
Ildikó képviselõ gyújtotta meg
a harmadik adventi gyertyát.
Az emlékezetes program során
az ünnephez illõ dalokat adott
elõ a letenyei Kolping Örömhír kórusa. Farkas Károly
plébános adventi beszéde után
forró teával kínálták meg a
jelenlévõket.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Meggyújtották a harmadik gyertyát.

Sokan jöttek el az ünnepi gyertyagyújtásra.

Az óvodások is mûsort adtak.

2014. december
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25 éves a letenyei nyugdíjas klub
December 11-én (csütörtökön) este a Fáklya Mûvelõdési
Házban ünnepelte alakulásának 25. évfordulóját a letenyei
Derûs Évek Nyugdíjas Klub. A
táncteremben tartott program
során elsõként Dömõk József,
a mûvelõdési ház igazgatója
házigazdaként is szólt az eltelt
negyed évszázadról és további
sikeres munkát kívánt a klub
tagjainak. Molnár Ferencné
klubelnök is beszédet mondott, melyben felsorolta, hogy
a 25 év alatt mi minden történt a klubba szervezõdõ
nyugdíjasok háza táján. Külön
köszönetet mondott a letenyei
kultúra korábbi igazgatójának,
Tóth Oszkárnak, hiszen õ kezdeményezte a klubbá alakulást, de az alapítók közül a
programon jelen volt Böjti
Irén is.
A jubileum alkalmából ünnepi mûsort adtak az András-

sy Gyula Általános Iskola tanulói és a szintén helyi Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei is. Farkas Szilárd polgármester szólt arról, hogy ritka, amikor egy ilyen szép jubileumkor gyûlhetnek össze, ráadásul mindezt a szépkorúak
körében tehetik meg. A városvezetõ együttmûködést, megbeszélést kezdeményezett Boda Lászlóval, aki az ünnepségen a Zala Megyei Idõsügyi
Tanács részérõl mondott köszöntõt. Farkas Szilárd polgármester és Somogyi András
alpolgármester a klub tagjainak ajándékokat – köztük Letenye 2015-ös naptárát – is
átadott.
A jeles alkalomra egy szép
torta is készült, amelyet közösen fogyasztottak el a Derûs
Évek tagjai és az õket ünneplõk.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Farkas Szilárd köszöntötte a klub tagjait.

Molnár Ferencé klubelnök is beszédet mondott.

Elérhetõségeink:

Csoportkép a nyugdíjas rendezvényrõl.

Az ünnep lényege...

Rajz: Farkas László

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

– Azt megmondom, Jenõ, hogy a fenyõ legalább tíz centivel nagyobb legyen, mint a Kovácsé, akkor is, ha holnap a
takszövbe kell mennünk!

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

2014. december

Csörnyeföldi készülõdés

Felnõtt belépõ: 1 300 Ft*
Gyermekeknek 14 éves korig (hétköznapokon): INGYENES!
Gyermek belépõ (3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon): 800 Ft
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ és szauna használattal): 2 500 Ft

*(Az ár 2014.12.31-ig érvényes. 2015.01.01-tõl 1 600 Ft.)

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320
Sok kis ügyes kéz szorgoskodott.
Mikulás elõtt egy héttel a
csörnyeföldi faluház könyvtárában már készültek a gyerekek a nagyszakállú megérkezé-

Nagylengyel

um
ik
ar
ng
Hu

• Bérfõzés
• Palackozás

sére. Sok kis ügyes kéz szorgoskodott, hogy minél szebb
alkotásokkal köszönthessék a
várva várt ünnepet.

A jó pálinka fõzéséhez idõ kell!
Nálunk 50 l pálinka fõzési ideje,
kétszeri lepárlással 10 óra!

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Tel.: 30/586-3090

Alma- és mandarinvásár
Kilimáni Hûtõház!

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Almafajták:
Fuji, Braeburn, Golden, Gála Galaxy
Alma: 129 Ft/kg
Mandarin: 249 Ft/kg
Érdeklõdni: 93/360-304

