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67 milliót fordíthatnak kárelhárításra Letenyén
mint tovább folytatódnak az
árkolási munkák a megfelelõ
csapadékvíz elvezetés érdekében – értesültünk Farkas Szilárd polgármestertõl.
A tavaly szeptember 13-án
a rövid idõ alatt lehullott nagy
mennyiségû csapadék Zala
megye délnyugati részén, így
Letenyén is jelentõs károkat
okozott. A bajt csak tetõzte a
Mura szeptember 15-i rekord árvize, valamint az októberi nagy felhõszakadás,
amellyekkel kapcsolatban szintén kiadásai keletkeztek Letenyének.
Villámárvíz a Béci patakban Letenyén a 7-es fõút mellett a
tûzoltóság épületénél.
A kormány.hu portálon
megjelent információk szerint Letenye Város a 2014. december 22-i belügyminiszteri döntés eredményeképpen
67.218.000 Ft vis maior támo-

gatásban részesült, melybõl a
2014. szeptember 13-án villámárvíz és jelentõs mennyiségû
lehullott csapadék következtében megsemmisült hidak kerülnek helyreállításra, vala-

A belügyi tárca vezetõje
70%-os támogatásban részesítette a kisvárost, a szükséges
30%-os önrészt Letenye saját
költségvetésébõl fedezi.
Az összegbõl a Béci patak
által elsodort két híd újjáépítését, utak, ár- belvízvédelmi létesítmények helyreállítását kívánja megvalósítani a dél-zalai
kisváros valamint ki kell fizetni
a tervezési, mûszaki ellenõri,
szakértõi díjakat is. A támogatási értesítés január 7-én érkezett meg – mondta lapunknak
Letenye polgármestere.
Mirkó Imre

Akció a
Sári Fotónál
Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról
100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény
Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

Befektetés a jövõbe!

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

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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Pezsgõs koccintás a Mura-hídon
2014 utolsó napján délelõtt ismét pezsgõs koccintásra voltunk hivatalosak a régi Murahídra, ahol magyar és horvát
rendõrök, települési vezetõk
búcsúztatták az óesztendõt.
A híd közepén a határt jelképezõ felfestett piros csíknál
elsõként dr. Molnár József alezredes, a Nagykanizsai Rendõrkapitányság vezetõje mondott köszönetet a horvát egyenruhások vezetõjének többek
között azért is, mert a közös
szolgálatellátás során munká-

A fotón az elsõ sorban jobbról: Vitovszki János õrnagy, a Letenyei Rendõrõrs parancsnoka, Farkas Szilárd, Letenye polgármestere, dr. Molnár József alezredes, a Nagykanizsai Rendõrkapitányság vezetõje.

jukkal kapcsolatban panasz
nem érkezett.
Farkas Szilárd, Letenye polgármestere a magyar-horvát civil kapcsolatokat értékelve elmondta, azok mára már több
sikeres projektet is eredményeztek és remélhetõleg fognak
2015-ben is. Hozzátette: januárban munkalátogatást tesz a
szomszédos Gorican polgármesterénél, hogy a szomszéd
falu vezetésével is szorosabbra
fûzzék a kapcsolatokat.
M.I.

A békesség ünnepén

Karácsonyi koncert Letenyén
Letenyén december 21-én
(vasárnap) a római katolikus
templomban került sor a Vox
Varietas Kamarakórus és a
letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola kórusának közös
karácsonyi koncertjére. Köszöntõ szavai során Dömõk József, a szervezõ Fáklya Mûvelõdési Ház és Könyvtár igazgatója többek között elmondta,
hogy a 24 éves kamarakórus
ekkor éppen a 24. karácsonyi
koncertjét adta az Isten házában. Az iskolai kórus 8. alkalommal lépett fel a templom
falai között a Vox Varietas-al.
Mindkét kórus karnagya Cselényiné Erõs Enikõ.
A repertoárban népének
feldolgozás, taizei dalok, valamint a zeneirodalom külön-

bözõ korszakaiból származó
válogatott énekek hangzottak
el a középkortól egészen napjainkig bezárólag, sõt Som Lajos és a Piramis dala, a Kívánj
igazi ünnepet is felcsendült.
A 13 tagú Vox Varietas Kamarakórus mûsora után az iskolai kórussal közösen 10 dal
hangzott el a zsúfolásig telt
templomban. A programon többek között jelen volt Farkas
Szilárd jelenlegi és Halmi
Béla volt letenyei polgármester is. A vastapssal jutalmazott
mûsor után forralt boros, teás, süteményes vendéglátással
várták a nagyérdemût a letenyei Templom téren, ahol
adventi vásár is várta az érdeklõdõket.
(Mirkó)

„Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek
lehessetek”„
(Wass Albert)
2014.
december
19-én
tartottuk a muraszemenyei
IKSZT-ben az immár hagyománnyá vált karácsonyi ünnepségünket, mely az év legszebb
és legmeghittebb ünnepe. Minden év végén azon fáradozunk,
hogy egy felejthetetlen napot
szerezzünk a településen élõknek, hiszen a családias körben
eltöltött, bensõséges órákat
semmi sem pótolhatja.
A rendezvény nyitóbeszédét Stefanec Mária polgármester tartotta, s köszöntötte a gyerekeket, szülõket, vendégeket.

Ezután a muraszemenyei óvodások adtak elõ egy csodálatos
karácsonyi mûsort, majd a helyi általános iskola tanulói „betlehemi játékok” bemutatója
következett (képünkön). Az
idei alkalommal szintén a helyi
iskola tanulói különbözõ dalok elõadásával színesítették
programunkat, mely nagy sikert aratott a közönség soraiban.
Minden fellépõt megleptünk egy kis karácsonyi csomaggal. Az ajándékozást követõen megvendégeltük a gyerekeket és a nézõközönséget,
akik jóízûen fogyasztották a különféle sütiket, üdítõ italokat.
Sikerült mindenki arcára
mosolyt varázsolni az év legszebb ünnepén.
Bánfalvi Edina

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
Vastaps jutalmazta a fellépõket.
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Ünnepség a Hóvirág Óvodában Tisztelt letenyeiek!
A letenyei Hóvirág Óvodában december 17-én rendezték meg a karácsonyi ünnepséget. Friman Jánosné óvodavezetõ köszöntõje után a letenyei
Alapfokú Mûvészeti Iskola tanítványainak és tanárainak mûsora adta meg az ünnepi alaphangját, melyen jelen volt Farkas Szilárd polgármester is.
Ezt követõen karácsonyi pásztorjátékot mutatott be a Bajcsy
utcai ovi 2-es foglalkoztatójának Katica csoportja, de velük
együtt „erõsítésként” a Na-

Emlékezetes mûsort adtak.

pocska csoport néhány tagja is
részt vett a mûsorban.
Az apróságokat Deli Jánosné és Némethné Kovács Erika
óvónõk készítették fel, a programon a polgármesteren, a
plébánoson, az iskola vezetõin
és a szülõkön kívül jelen voltak
az intézmény nyugdíjas dolgozói is.
Az emlékezetes mûsor végén az óvónõk és a gyerekek
közös énekléssel kívántak áldott, boldog karácsonyt.
M.I.

Pezsgõs poharak csilingelõ hangjai kíséretében léptünk át
az új év küszöbén, üdvözöltük egymást és elmondtuk a szokásos jókívánságokat a jövõre nézve. Lassan visszarázódunk
szürke hétköznapjaink, magunk és mások által megszabott
korlátai közé. Az új évben sem kívülrõl kell várnunk a csodát,
mert az bennünk van a teremtés pillanatától kezdve. A hallgatástól el kell jutnunk egymás meghallgatásáig, az üres fecsegéstõl a tiszta csengésû szavak kimondásáig. Újra vállalnunk kell a közösségért végzett munka örömét, a hogyan tovább kérdésre választ keresõ átvirrasztott éjszakák gyötrelmeit. Lépést kell tartanunk álmainkkal, irányt kell szabni gondolatainknak. Az utolsó percig hinnünk kell abban, hogy kis
segítséggel mindenre képesek vagyunk a család, kisebb közösségünk fennmaradása és gyarapodása érdekében.
Mit is kívánhatnék önöknek a 2015-ös esztendõre?
Kívánom, hogy az újévben váljanak valóra álmaik, egészségben teljesüljenek vágyaik, valósuljanak meg céljaik, hogy
mindennapi sikereikben legyen erejük megtalálni a boldogságot és a szeretetet! Újévkor, újrakezdéskor érdemes
meggondolnunk, megerõsítenünk, hogy van belsõ iránytûnk
és megõriztük a reményt. A reményt arra, hogy képesek leszünk úrrá lenni a nehézségeken és van elég tartás bennünk
megtalálni a helyes utat.
Engedjék meg, hogy önkormányzatunk képviselõ-testülete nevében boldog, reményteljes új esztendõt kívánjak
önöknek, családtagjaiknak és szeretteiknek!
Tisztelettel:
Farkas Szilárd
polgármester

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

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Ósdi és káros szerelmi vallomás
Eljárás a letenyei platán megcsúfítása miatt
Évszázadok óta a dél-zalai
kisváros egyik legközkedveltebb találkozóhelye, látnivalója, jelképe a letenyei platán. A
több száz éves, még a grófi
idõkben ültetett fa a városi
könyvtár mellett természetvédelmi területen, a kastélyparkban található, melynek árnyat
adó lombjai alatt régen úri,
falusi mulatságokat, táncesteket tartottak, manapság népszerû városi programokat rendeznek. A Letenyéért Közéleti
Egyesületnek és a szavazóknak
köszönhetõen a növény 2010ben Magyarországon az „Év
Fája” díjat érdemelte ki.
A platánon jelenleg is sok
olyan felirat, bevésés van, amit

a maguk után nyomot hagyni
kívánó emberek ejtettek rajta
és hát a szerelmesek is megörökítették rajta bimbózó kapcsolatuk egy-egy állomását.
November elején aztán egy
méternyi, piros színnel odafestett közlemény hirdette egy
helyi leányzó és kedvese kapcsolatát, amit a letenyeiek már
nem toleráltak, melynek hangot is adtak közösségi fórumokon is, ahová felkerültek a
fáról készült fotók is. Az ügyet
a helyi média hozta nyilvánosságra január második hetében és a pár nevét már aznap
este szétmázolták a város jelképén. A mázolmány a mai napig ott éktelenkedik a platá-

A szerelmi kapcsolatot most már a közösségi oldalakon is
megoszthatná a közvéleménnyel az ifjú pár, nem kell ehhez a
platánt rongálni.

2010-ben a platán kiérdemelte az „Év Fája” díjat Magyarországon.
non és teszi csúffá a település
egyedülálló látványosságát.
Farkas Szilárd polgármester az ügyben írásos bejelentést tett dr. Keresztesi Tímea
jegyzõnél, aki eljárást kezdeményezett a letenyei platán
megnevezett rongálójával szemben. Az adatokat a hivatal szakemberei összegyûjtötték, a
bizonyítási eljárás folyamatban
van. A fiatalember a helyi médiának írt üzenetében azt írta,
hogy elnézést kér Letenye
minden lakójától a fa összefirkálásáért. A mintegy 300 éves
platán 1-2 év alatt a kéreg változásával veti le magáról az
ominózus felfestést.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Egyedülálló korrajz

Rendhagyó kötetet ajánlunk lapunk olvasóinak. Farkas László a rendszerváltásnak nevezett átalakulás éveibe vezet vissza bennünket
ironikus írásaival és összetéveszthetetlen karikatúráival.
A kötet megvásárolható
szerkesztõségünkben, vagy
utánvéttel megrendelhetõ.
Ára: 1.500 Ft.
Érdeklõdni: Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 2-4.,
telefon: 92/596-936,
30/378-4465,
fax:
92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Idõsek napja Kistolmácson
December 13-án köszöntötték az idõseket Kistolmácson.
A program elején Birkás Zoltán polgármester többek között szólt arról, hogy az idõsek
segítségével ápolják a hagyományokat, száll generációról
generációra a sok tudás.
– Szeretettel gondolunk
önökre, s nem csak ezen a
napon, hanem az év minden
napján, hiszen szeretetükkel,
bölcsességükkel mindig rendelkezésre állnak. Idõs koruk
tapasztalatával helyükre tudják
tenni a dolgokat, tudják mi a
jó, amit tovább adhatnak, s
tudják mi a rossz, amit el kell
kerülni a következõ generációnak. Feladatunk lehetõvé tenni
az idõs embereknek az öregkorhoz méltó életet, támaszt
nyújtani nekik a pihenés éveiben. Vigyázni kell rájuk, segíteni õket, hogy a hosszú évek
kemény munkája után örömteli életet élhessenek. Érezzék,
hogy nem hagyjuk magukra

önöket, hogy fontos részei
életünknek. Szüleink és nagyszüleink mosolya, gondoskodása rengeteg erõt sugároz
felénk, kitartásuk, szeretetük
felbecsülhetetlen kincs számunkra – fogalmazott Birkás
Zoltán.
A köszöntõ szavak után színes, szórakoztató mûsort adtak elõ a Letenyei Versmondó
Kör tagjai és dalokat énekelt a
Becsehelyi Dalárda, melynek
Németh Géza ottani polgármester is tagja. Az idõsek napi
est során Birkás Zoltán polgármester ajándékot adott át
Kistolmács legidõsebb emberének, a 91 esztendõs Kovács
Istvánnénak, Ilus néninek. Az
eseményen jelen volt Farkas
Szilárd, Letenye polgármestere, aki egyben a Kistolmács Jövõjéért Közhasznú Egyesület
elnöke is. Az est végén jóízû
vacsorával várták a kistolmácsi
idõseket és a fellépõket.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

A becsehelyi dalárda, balról az elsõ Németh Géza polgármester.

Koncert Letenyén
Kovács Istvánnét köszönti Birkás Zoltán polgármester.

Az újévi koncerten a fúvószenekar.
A letenyei Derû Zeneegye- sikerû produkcióit. Mûsoruksület szervezésében és Letenye ban felidéztek ismert rajzfilmVáros Önkormányzata támo- figurákat és filmekbõl ismert
gatásával idén (január 3-án) hõsöket. A közismert magyar
elsõ alkalommal került meg- katona indulóktól a polkákon
rendezésre Letenye Város Fú- és keringõkön keresztül felvószenekara újévi koncertje csendültek részletek a twist és
az Andrássy Gyula Általános a rock and roll világából is. A
koncerten Friman Martin és
Iskola tornatermében.
A rendhagyó és látványos Proszenyák István vezényeltek.
A koncert mûsorát a Kozbevezetõ után, Farkas Szilárd
polgármester újévi köszöntõ- ma Botond által készített képjét követõen a koncert elsõ anyag és fénytechnika, valafelében népszerû klasszikus mint a Letenyei Alapfokú Mûzenei darabok csendültek fel, vészeti Iskola társastánc tagomajd a koncert második ré- zatos növendékeinek produkszében filmzenei és könnyûze- ciója is színesítette – értesülnei átiratok szólaltak meg a tünk Proszenyák Istvántól, a
zenekar elõadásában. A telt Letenyei Mûvészeti Iskola igazházas közönség vastapssal kö- gatójától.
M.I.
szönte meg a zenekar nagy

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Díjazták a legszebb letenyei karácsonyi kirakatokat

Balról Ráczné Lánczok Zsuzsanna, Kaczeus Zsófia, a Tutika
ABC képviseletében, Szabó Katalin, a zsûri elnöke, dr. Czigány
Attila, a Kazay Endre Gyógyszertár vezetõje, Kovács Béláné,
a Virágkuckó tulajdonosa, Farkas Szilárd polgármester.
A Letenyéért Közéleti Egyesület (LKE) Letenye Város Önkormányzatával közösen hirdette meg az ünnepvárás idõ-

szakában a karácsonyi kirakatversenyt. Az öt tagú társadalmi
zsûri (Farkas Szilárd, Letenye
Város Polgármestere, Szabó

Katalin grafikus, a zsûri elnöke, Mikóné Farkas Ildikó, a
Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke, Molnár Ferencné, a Derûs Évek Nyugdíjas
Klub elnöke, Ráczné Lánczok
Zsuzsanna, a Letenyéért Közéleti Egyesület elnöke) január
7-én áttekintette az összes
ünnepi díszbe öltöztetett letenyei üzlet kirakatáról készült
fotókat és hosszas véleményezés után konszenzusra
jutott.
A karácsonyi kirakatverseny ünnepélyes eredményhirdetésére január 13-án került
sor a városháza dísztermében.
Az öt tagú társadalmi zsûri
15 üzlet kirakatát találta érdemesnek az értékelésre, amelyeket oklevelekkel ismert el.
Az elsõ három helyezett tárgy-

jutalomban is részesült. A kirakatverseny I. helyezettje a
Kazay Endre Gyógyszertár lett,
gravírozott díjat helyezhetnek
ki a patika kirakatába. II. helyezést ért el a Kossuth úti Virágkuckó, a III. helyezést megosztva a Mezõgazdasági bolt
és a Tutika ABC nyerte el. Az
okleveleket és a díjakat Farkas
Szilárd polgármester adta át. A
szervezõk mindenkinek köszönik, akik idõt, munkát és pénzt
áldoztak a díszítésre. Mind a
városvezetés, mind pedig a civil szervezetek gyakori egyeztetést kezdeményeznek a jövõben a település vállalkozásaival, vállalkozóival, mert csak
velük együtt lehet gazdaságilag is erõsebbé tenni a kisvárost.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Új év - új pályázati rendszer - új lehetõségek
A kormány az elmúlt év végén folyamatosan az új pályázati rendszer kidolgozását ismertette az állampolgárokkal a sajtó segítségével. Ezek ismeretében 2015
év elején elindulnak a 2014-2020 pályázati idõszak kiírásai. Mit is jelent ez a települési önkormányzatok, civil szervezetek
és vállalkozások számára? – errõl és a tervezés fontosságáról beszélgettünk Rózsás Zoltánnal, az RF Consulting Kft.
ügyvezetõjével.
– Miért jelentõs a 2015 évvel kezdõdõ
idõszak?
– Cégünk 2011 februárjában kezdte
meg mûködését családi vállalkozásként,
melynek alapvetõ célja, hogy a vállalkozásokat, önkormányzatokat, civil szervezeteket segítsük abban, hogy pályázatok,
közbeszerzési eljárások révén újabb bevételi forráshoz, tõkéhez jussanak. Elsõsorban pályázati tanácsadással, pályázatírással, projektmenedzsment tevékenységgel,
rendezvények szervezésével, üzleti-pénzügyi tervezéssel foglalkozunk. A 2015 év
elején megjelenõ pályázatok az új tervezési idõszak keretébõl valósulhatnak
meg, mely kiemelten foglalkozik a gazdaság élénkítéssel, a kis- és középvállalkozások fejlesztésével. A gazdaságfejlesztés mellett a foglalkoztatás erõsítése és az
energia-stratégia megvalósítása, azon belül a megújuló energiaforrások elterjesztése kap kiemelt hangsúlyt. E mellett önkormányzati és civil szervezeti fejlesztések támogatása is várható.

Rózsás Zoltán
– Mire érdemes odafigyelni annak, aki
pályázatot szeretne beadni?
– Információink alapján a pályázati kiírások közel egy idõben az év elején jelennek meg több témakörben, melyre a pályázóknak a megjelenéstõl számított 30
napjuk lesz, hogy a pályázatukat elõkészítsék beadásra. A kiírások többsége a beadás sorrendjében a keret kimerüléséig áll
nyitva az érdeklõdõk számára, így nagyon
fontos, hogy megfelelõen elõkészített
anyaggal rendelkezzenek a fejlesztésben
gondolkodó szervezetek. Mi is kell az eredményes pályázathoz? Legyenek ötletek,

azok az ötletek legyenek elõkészítve, tehát infrastruktúrális fejlesztés
esetén legyenek tervek, lehetõleg
engedélyezési szintig jusson el a
dokumentáció, megfelelõ költségkalkuláció álljon rendelkezésre, és az
önerõ fedezete. Aki a kiírás pillanatában gondolkodik fejlesztésen,
annak kevés idõ áll rendelkezésre
minden szükséges dokumentumot
elõteremteni a sikeres projekthez.
Érdemes idõben felvenni a kapcsolatot szakemberekkel, akik kellõ tapasztalattal rendelkeznek a tervek
pályázatba foglalásában. Ebben nyújtunk segítséget a szervezetek számára számos referenciával, kibõvült
csapattal, tapasztalt szakember gárdával a hátunk mögött a teljes elõkészítés, lebonyolítás elõsegítése céljából.
– Hol találhatják meg Önöket a
pályázati elképzelésekkel az érintett
szervezetek?
– Zalaegerszegen, a Hock János út
45 szám alatt várjuk kedves régi és új
ügyfeleinket. Az idei évben kibõvítjük
szolgáltatásainkat a közbeszerzések lebonyolításának területére is, mivel
munkatársaink folyamatos képzések
alkalmával azon fáradoznak, hogy a
legszélesebb igényeket kielégítve tudják segíteni az elképzelések megvalósítását.
(x)
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Az ünnepre készülõdtek Molnáriban Miniszteri elismerés Rózsás Imrének
Az adventi idõszakban a
falu apraja-nagyja ünnepi lázban készült hétrõl hétre a karácsonyra. Advent elsõ hétvégéjén csodálatos koszorúk készültek, hogy minden lakásban
fellobbanhassanak a szeretet
lángocskái. Nagy volt az érdeklõdés, sokan gyûltek össze az
IKSZT-ben, ahol Kotnyek Gáborné vezetésével szebbnél
szebb koszorúkat és díszeket
készítettek az érdeklõdõk.
A második hét alkalmával
elkészült Molnáriban az elsõ
betlehem, amit minden lakos
már megcsodálhatott és más
faluból is ötletet merítettek
betlehemeik feldíszítésére. A
templomkertet egy nagyméretû adventi koszorúval ékesítet-

ték, mely lassan hagyománnyá
válik a faluban.
A harmadik adventi hét alkalmából, felállításra került a „Falu
fája”, melyre adományoztak csillagokat és angyalkákat, valamint az IKSZT-ben gyerekek és
szüleik segítségével közösen készítettek díszeket a karácsonyfára.
December 20-ára szorgosan készültek a faluban a Mindenki Karácsonya Ünnepségre, ahol kulturális mûsorral
léptek fel a falu fiataljai, óvodások és az asszonykórus, valamint forralt borral és kolbásszal vendégelték meg az
ellátogató lakosokat. Ezzel kívánva mindenkinek kellemes,
boldog és meghitt ünnepeket!
B.V.

Rózsás Imre (középen) 1975. január 1-én kezdte tanári pályafutását Letenyén.
Miniszteri elismerésben részesült a letenyei Andrássy
Gyula Általános Iskola magyar-történelem szakos tanára,
Letenye volt alpolgármestere,
jelenlegi települési képviselõje, Rózsás Imre.
A Balogh Zoltán (Emberi
Erõforrások Minisztériuma) által aláírt oklevelet kiemelkedõ
szakmai tevékenysége elismeréseként érdemelte ki a tanár úr.
A miniszteri oklevelet az iskola

december 19-i karácsonyi ünnepsége során vette át Pusztai Ferencné igazgatótól. A díjazottnak gratulált Farkas Szilárd
polgármester és számtalan jelenlegi és egykori kollégája is.
A 60 éves Rózsás Imre tanári munkáját 1975. január 1én kezdte meg Letenyén, ahol
azóta is okítja a diákokat a
magyar nyelv szépségére és a
történelem szeretetére.
M. I.

Ünnepség a letenyei iskolában
A falu apraja-nagyja serénykedett.

Megtelt a tornaterem…

Hónaptól hónapig…

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!

A letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskolában december 19-én rendezték meg a
karácsonyi ünnepséget. A jól
sikerült programon többek
között jelen volt Farkas Szilárd letenyei, Birkás Zoltán
kistolmácsi és Pál Józsefné
murarátkai polgármester, valamint az intézmény nyugdíjas

dolgozói is. A szép mûsort az
iskola 4 a. és 4 b. osztályának
köszönhetjük, akiket Tóthné
Hóbor Edit és Kovács Gyuláné
tanárok készítettek fel. A mûsorban közremûködött a Cselényiné Erõs Enikõ vezette iskolai kórus, valamint Cselényi
József Attila.
M.I.
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Megoldják Letenye vízelvezetési problémáját

Farkas Szilárd polgármester összegezte a látottakat.
Január 20-án több hatóság riella, a letenyei járási hivaegyüttes
közremûködésével tal vezetõje, a helyi képviseegyeztetést, majd helyszíni be- lõk és a kárt szenvedett váljárást tartottak, hogy orvosol- lalkozók.
ják Letenye csapadékvíz-elveMint Farkas Szilárd fogalzetési problémáit. A megbe- mazott, tavaly szeptember 13szélést Farkas Szilárd polgár- án fél óra alatt egy óriási felmester kezdeményezte, me- hõszakadás miatt mintegy 80
lyen többek között jelen volt milliméter csapadék zúdult a
Gaál Róbert, a Nyugat-dunán- városra, ahol több tízmilliós
túli Vízügyi Igazgatóság veze- önkormányzati és lakossági kátõje, Szabó Béla, a megyei kor- rok keletkeztek, majd októbermányhivatal növény- és talaj- ben újabb nagy esõzés okozott
védelmi igazgatóságának elsõ kárt Letenyén. Az állam az önembere, Prepok Attila, a nagy- kormányzati károk helyreállíkanizsai
katasztrófavédelmi tására 67 milliós segítséget
kirendeltség polgári védelmi nyújtott, melybõl a Béci patak
felügyelõje, Szendrõdi Gab- által elsodort hidak és a ke-

letkezett károk helyreállítása
történik meg. A víz azonban
külterületi szántókról, erdõkrõl zúdult Letenyére, melynek
csapadékvíz elvezetõ rendszere arra nem volt felkészülve.
Ságvári Endre vállalkozó
elmondta, hogy moteljében 56 milliós kár keletkezett és
mangalica telepén elpusztultak az állatok, ugyanakkor 15
károsulttal együtt ügyvédhez
fordultak azért, hogy kiderüljön: ki a felelõs és valamelyest
megtérüljön a káruk is.
Kátai Tibor mezõgazdasági
vállalkozó
szerint
ekkora
mennyiségû vizet semmilyen
rendszer sem tudott volna elvezetni, mert akkor 240-250
ezer köbméternyi csapadék
zúdult a városra. A villámárvíz
hajnalán õ maga is terepszemlét tartott és az is kiderült,
hogy a nagy menyiségû víz
Letenye ivóvíz kútjai felett állt.
Mint mondta, a vízügy is hibázott, azonban õ maga is árokokat ásatott, sõt több vállalkozóval együtt pénzt is ajánlott
fel azért, hogy a szántókról és
az azok feletti vízgyûjtõkön
keletkezett csapadék elvezetése gépi munkával mihamarabb történjen meg.
A megyei talajvédelmi igazgatóság vezetõje szerint az len-

ne az egyik megoldás, hogy a
letenyei benzinkút feletti területeken összegyûlt csapadék
szét lenne választva, így annak
csak egy része érné el a települést.
Gaál Róbert vízügyi igazgató elmondta, hogy a kétmegyés szervezetük a meglévõ
1100 kilométernyi szakaszukhoz egy intézkedés következtében több mint 2000 kilométeres újabb szakaszokat kaptak,
mert hozzájuk kerültek a vízügyi társulások területei is. Az
igazgató a letenyei helyszíneken is sok tisztítatlan árkot talált, viszont örömmel konstatálta, hogy az ipari park melletti és mögötti részen komoly
árkolási munkákat indított el a
városvezetés. Mint mondta,
elõször kollégáival számba veszik a jelenlegi állapotokat, a
felmérés után az elvégzendõ
munkákat beköltségelik és csapadékvíz elvezetõ rendszer
helyreállításának jelentõs részét az idén megcsinálják. Az
elvégzendõ gépi munkák mellett várhatóan 20-25 közmunkást kap a vízügyi igazgatóság,
akik Letenyén és annak környékén fognak dolgozni –
mondta többek között Gaál
Róbert.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Fotókiállítás
a
könyvtárban
20 nélkülözõ családnak segítettek
A letenyei városházán húsz
családnak adott át tartós
élelmiszerekbõl álló csomagot a HIT Gyülekezete. Amint
azt Gergõ Csabától, a HIT
letenyei képviselõjétõl megtudtuk, a gyülekezet szeretetszolgálata jóvoltából részesültek adományban azon családok, ahol arra szükség mutatkozott.
Gergõ Csaba lapunknak azt
is elmondta, hogy a csoma-

gokban tej, cukor, étolaj és
egyéb tartós élelmiszerek voltak. Az ajándékcsomagokat
Farkas Szilárd polgármester
és Gergõ Csaba közösen adták
át a rászorulóknak.
A cél azt volt, hogy a nehéz
helyzetben lévõ letenyei családok tudjanak enni adni gyermekeiknek az ünnepek ideje
alatt is – mondta a HIT Gyülekezete helyi képviselõje.
- mir-

Léránt János a letenyei könyvtárban.
Január 22-én, csütörtökön remûködött Halász Erika versa Magyar Kultúra Napja mondó és a Mákvirág Citealkalmából a letenyei Léránt razenekar, az ünnepi köszönJános fotóiból nyílt kiállítás a tõt a letenyei születésû Farkas
városi könyvtárban.
Tibor, a Zalai KözmûvelõdéA „Természetesen” - Lete- sért Egyesület elnöke mondta.
nye címû tárlat a nyugalmazott
Léránt János Vétyemben és
erdész olyan fotóiból áll, me- Vörcsökben 24 évig volt erlyekben a minket körülvevõ dész. A fotózást még általános
természet egy-egy csodás pil- iskolás korában kezdte, de aklanatát örökítette meg a fotós. tívabban a digitális fényképeA kiállítást Dömõk József, a zõgépek megjelenésével folyFáklya Mûvelõdési Ház és tatta. A tárlat február 20-ig
Könyvtár igazgatója nyitotta tekinthetõ meg.
meg, az ünnepi mûsorban közM.I.
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10 családnak segítettek

A pékség vezetõjének Farkas Szilárd polgármester köszönte
meg a segítséget.
December 22-én délelõtt a
letenyei városházára voltunk
hivatalosak, ahol a helyi NitiFina Pékség élelmiszercso-

magját vehette át 10 letenyei
család. A városszerte népszerû
cég eddig is sokat segített
Letenyének (a hófúvás és az

árvíz idején is önként ajánlottak fel élelmiszert) és a pékség
vezetõi most úgy gondolták,
karácsony elõtt megajándékoznak letenyei családokat.
Az ajándékcsomagban a kenyértõl kezdve a fagyasztott
csirkén át az étolajig sok minden volt. A csomagokat Farkas
Szilárd polgármester adta át. A
segítséget kapott családokban
egytõl-egyik dolgoznak és
adóznak a szülõk, akiknek
többsége beteg vagy súlyosan
beteg gyermeket nevel tisztességgel és nem a legjobb anyagi
körülmények között élnek.
Hogy ki kapjon csomagot,
arról a polgármester kikérte a
humán és ügyrendi bizottság
véleményét.
A csomagátadás végén Farkas Szilárd oklevéllel és üdvözlõlappal köszönte meg a
Niti-Fina segítségét, majd azoknak, akik nem tudtak eljönni,
az ajándékokat személyesen
vitte házhoz.
M.I.

Az ünnepre várva
December 21-én, Advent
negyedik vasárnapján ismét
szép számmal jöttek el az
ünneplõk Letenye adventi
koszorújához. Elsõként Friman Martin vezetésével az
Alapfokú Mûvészeti Iskola fúvósainak dallamai csendültek
fel, majd az iskolások mûsora
következett.
Ezután Mikóné Farkas Ildikó képviselõ és Farkas Szilárd polgármester köszöntötte
a népes hallgatóságot, aki kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánt minden városlakónak. Ezt köve-

A horvátországi fafaragó mûvészek betlehemje.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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tõen Horváthné Szirmai Szilvia, kislánya Horváth Katalin,
Bagladi Géza önkormányzati
képviselõ és Tamás Tamás
vállalkozó egy kis, Adventhez
kapcsolódó bibliai történetet
olvasott fel. Horváth Pálma
szavalata után újra a fúvósok
következtek és Farkas Szilárd
polgármester Mikóné Farkas
Ildikóval közösen gyújtotta
meg az adventi koszorú negyedik gyertyáját.

A program lebonyolításában segítettek a Letenyéért
tagjai.
Közéleti
Egyesület
Ugyanakkor a templom elõtt
adventi vásár valamint városunk horvátországi díszpolgárai, Josip Cikac és Ivan Cikac
(utóbbi tavaly elhunyt) varazsdi fafaragó mûvészek Betlehemi jászol címû szoborkompozíciója tette varázslatosabbá Letenyén az adventi várakozást.

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Gratulálunk Gáborkához…
Ilyenkor télen hamarabb
sötétedik, sokan nézik a tv-t.
Így volt ezzel Jani is. Távol
állt tõle a sorozatok nézése,
de a családnak megvolt a kedvence, amirõl elkapcsolni
lehetetlen volt. Ezért a családi béke érdekében Jani nem
tudott mást tenni, mint elkezdte nézni a sorozatot. Elsõ alkalommal azt se tudta
ki kicsoda, majd szépen lassan belejött. Három hét múlva már a családdal együtt találgatta, vajon mi fog történi. Egy hónap múlva már
annyira együtt izgult a többiekkel, hogy még a telefonját is kikapcsolta, hogy egyetlen telefonhívás miatt se maradjon le semmirõl.
Ezt a barátai döbbenten
fogadták és nem értették, mi
történt Janival, hogy lett ellenállóból ekkora sorozatfüggõ. Ezért amikor megtudták, hogy a sorozat fõhõsének váratlanul fia született, úgy gondolták itt az alkalom arra, hogy megtréfálják Janit. Egymás után sorban küldték az sms-eket
Jani telefonjára. Errõl Jani
mit sem sejtett, mert a telefonja ki volt kapcsolva. Szokás szerint este a rágcsálni
valóval a kezében ült a kanapén, és nézte a sorozat aktuális részét. Amiben legnagyobb döbbenetére kiderült a fõhõsnek fia született,
akit Gáborkának hívnak. Jani a sorozat végén újra bekapcsolta a telefonját. Sorban egymás után megállás
nélkül jöttek az sms-ek. Ezekben az összes ismerõse egymás után a következõt írta:
– Gratulálok Gáborkához!…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Megkezdõdött a letenyei Egészségház átalakítása

Dolgoznak a letenyei Egészségház tetején.
Letenye
Város
Önkormányzata még tavaly augusztus 2-án támogatási szerzõdést
kötött a „Letenye városban
egészségház kialakítása” címû

projektre. A vissza nem térítendõ támogatás 200 millió
forint volt. További 29 milliós,
szintén vissza nem térítendõ
forrásra pályázott az önkor-

mányzat az idõközben felmerült elõre nem prognosztizált
költségek miatt, melyet sikeresen megnyert. A beruházás
nagysága összességében több
mint 273 millió forint. A várható és szükséges önkormányzati forrás a megvalósulás érdekében 44,5 millió – mondta
lapunknak Farkas Szilárd polgármester.
A projekt építési engedélyt
kapott, a háziorvosi szolgálatok és a szakrendelések átszervezése után a kivitelezés januárban kezdõdött meg. Az
építési munkálatok során a
meglévõ épület komplett belsõ felújítása, a földszinti traktus kibõvítése, az épület magastetõvel történõ lefedése valósul meg. Megtörténik a nyílászárók cseréje, illetve a külsõ
hõszigetelés is. Az akadálymentesítést lift beépítésével
valósítják meg.

A kivitelezés körülbelül fél
évig tart, az épület részleges
kiürítése megtörtént, így ideiglenesen a Letenye, Bajcsy u. 2.
szám alatt, az iskola udvarában
lévõ épületekben lehet elérni
a járóbeteg szakellátásokat,
illetve két háziorvosi rendelõt
is. Az egészségügyi központban továbbra is folyik a fogorvosi ellátás. Várhatóan a rendelést csak több, kisebb idõszakban kell majd csak szüneteltetni a kivitelezési technológia miatt.
Megtörtént a munkaterület
körbekerítése, a terület elkészítése a kitáblázás és megkezdõdtek a bontási munkálatok.
Várhatóan februárban kerül kiírásra a projektben szereplõ
eszközök beszállítójának kiválasztására a közbeszerzési eljárás – tudtuk meg Letenye
polgármesterétõl.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Temetõket ellenõriztek a letenyei járásban
A Zala Megyei Kormányhivatal Letenyei Járási Hivatala
a 2014. évben – az éves hatósági ellenõrzési tervnek megfelelõen – összesen 29 helyszíni ellenõrzést folytatott le a
temetõk (köztemetõk) fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatban. A vizsgálatok során
az önkormányzat tulajdonában
álló köztemetõket ellenõrizték, melyre 2014. május 8. napjától 2014. november 17. napjáig terjedõ idõszakban került
sor. A járás területén – a Zala
Megyei Kormányhivatal Letenyei Járási Földhivatalának
tájékoztatása alapján – egyházi
fenntartású temetõ nem található.
A temetõk üzemeltetésével,
fenntartásával összefüggõ ellenõrzési tapasztalatok:
A temetõk fenntartásával
kapcsolatos feladatokat a járás

területén az önkormányzatok
látják el, a feladatellátására egy
esetben jött létre szerzõdéskötés gazdasági társasággal. Az
ellenõrzés során a hivatal megállapította, hogy az üzemeltetõ
a szakmai kritériumoknak
megfelel.
A helyszíni ellenõrzések során minden esetben jegyzõkönyvet vettek fel, amelyben
rögzítették a feltárt hiányosságokat, és azok pótlására határidõt állapítottak meg.
A hivatal a 2015. évben a
hiányosságok pótlását utóellenõrzés során vizsgálja, 14 önkormányzat esetében a helyszínen, illetve a nyilvántartó
könyv bemutatásával.
A helyszíni ellenõrzések
során az alábbi hiányosságok
kerültek megállapításra:
A temetõi térkép hiányát
két esetben, elavultságát (nem

www.zalatajkiado.hu

A letenyei Bajcsy utcai temetõ.
a jelenlegi állapotot tartalmazza) három helyszínen állapították meg.
Temetõ nyilvántartó könyvvel öt önkormányzat egyáltalán nem rendelkezett, ennek
hiányos vezetése nyolc esetben fordult elõ.
Hat önkormányzat esetében nem került kifüggesztésre
az üzemeltetõ, a fenntartó neve, a székhelye, a nyitvatartási
idõ, ezek pótlására szintén
határidõ került megállapításra.
Kettõ önkormányzat nem
kötött közszolgáltatási szerzõ-

dést a temetõi hulladék elszállítására.
Összességében megállapítható, hogy a temetõk fenntartása és üzemeltetése során a
járáshoz tartozó önkormányzatok mindent megtettek annak érdekében, hogy az idevonatkozó jogszabályi elõírásoknak megfeleljenek és a feltárt hiányosságokat a megadott határidõre pótolják –
tudta meg lapunk Szendrõdi
Gabriellától, a Zala Megyei
Kormányhivatal Letenyei Járási
Hivatalának vezetõjétõl.

2015. január

11

Dél-Zala Murahíd

Hóesésben került sor a letenyei pincejárásra
A letenyei Szõlõ és Gyümölcstermesztõk Egyesülete
január 24-én (szombaton) az
Öreg-hegyen szervezte meg a
hagyományos Vince-napi pincejárását, amelyre Somogyi Tibor hegyi lakjánál került sor. A
nemzetközi rendezvény elején
– ahol jelen voltak horvát és
szlovén gazdák is – Somogyi
András elnök kérésére megemlékeztek a tavaly elhunyt id.
Somogyi Andrásról, volt önkormányzati képviselõrõl, az
egyesület alapító tagjáról.
A hóeséssel fûszerezett viharos szélben a Zalai Da Bi-

bere Borlovagrend tagjainak
jelenlétében elsõként Farkas
Károly plébános szentelte
meg a szõlõt, majd a vesszõt a
házigazda, Somogyi Tibor metszette meg. A Vince-naphoz
kötõdõ népszokás szerint a
levágott szõlõvesszõt a szobában vízbe kell tenni, s ahogy
rügyet hoz, abból a várható
termésre lehet következtetni.
A mûvelet után jófajta borokkal koccintott a népes társaság, akiket ízletes borkorcsolyákkal kínálták a háziak és
a Letenyei Borbarát Hölgyek.
Ezután a csapat több részre

Balról Farkas Károly plébános, Molnár Ferenc tiszteletbeli
egyesületi elnök, Somogyi András egyesületi elnök, Kuprivecz
József felügyelõbizottsági elnök, Farkas Szilárd polgármester
és Somogyi Tibor házigazda koccint a szõlõhegyen.
osztódva egy-egy gazdához
(Rostonics László volt polgármester, Kovács Antal volt
kanizsai vízügyi igazgató és
Gyergyák László) pinceszer
látogatásra indult, ahol ízletes
nedûket kóstoltak meg. Az
Öreg-hegy látványosságánál –

amely mögött most épül a
Boldog Búzád torony kilátó – a
boronapincénél kora délután
ebéddel, borkóstolóval várták
a pincejárás résztvevõit, akik
kötetlen beszélgetés során értékelték a letenyei programot.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

„Kultúrházak éjjel-nappal”
Letenyei programajánló
Február 13. péntek, 18,00 óra, Városi Könyvtár:
„Én, a zarándok” - A Szent Jakab zarándokút során szerzett
élményeirõl mesél dr. Szinku Mihály.

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

Dél-Zala Murahíd
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www.zalatajkiado.hu
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
Felnõtt belépõ: 1 600 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

2015. január

Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

A korrupció kezdetei

– Vendégem vagy a nagyszünetben a büfében, ha lemásolhatom a matek házidat!

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

ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)
Eng. sz.:U-001588
Orchidea kiállítás-Klosterneuburg
Márc. 14.
6.900,- Ft/fõ
Bécsi Erdõ
Ápr. 24-26.
32.500,- Ft/fõ
Beneleux körút (pótcsoport)
Máj. 12-17.
109.900,- Ft/fõ
Zakopane-Krakkó-Auschwitz
Ápr. 30-Máj. 3.
49.500,- Ft/fõ
Prága gazdagon
Máj. 1-3.
44.500,- Ft/fõ
Velence és szigetei
Máj. 23-25. (Pünkösd)
45.900,- Ft/fõ
Bajor kastélyok
Máj. 23-25. (Pünkösd)
47.900,- Ft/fõ
Nyugat-Macedónia kulturális értékei
Máj.21-25. (Pünkösd)
81.900,-Ft/fõ
Székelyföld (félpanzió)
Máj.26-31.
71.900,-Ft/fõ
Schladming-Dachstein-Sky Walk (félpanzió+belépõk)
Jún.13-14.
32.600,-Ft/fõ
Megjelent az új programfüzetünk, ami a honlapról is letölthetõ.
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat igény esetén
készséggel postázzuk. Vegye igénybe elõfoglalási
kedvezményünket!
Bõvebb információval várják irodáink:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045
Nagykanizsa: +36 93/ 536-716
Keszthely: +36 83/ 511-231
Hévíz: +36 83/ 540-399
Lenti: +36 92/ 551-061
Szombathely: + 36 94/ 311-134
www.enykk.hu • www.volantourist.hu

– Telefon, papírzsepi, buszbérlet nálad, a sótartó meg
itt lesz a hátizsák oldalzsebében.

Pszichés ártalom

– Mióta bemondták a pálinka-fejkvóta csökkentést, az
uram mély depresszióba zuhant!...

