Dél-Zala Murahíd
térségi havilap

V. évfolyam 2015. december

A járás legmodernebb egészségházát avatták Letenyén

Ünnepélyes szalagátvágás (b-j): Gerák Réka tanuló, Farkas
Károly pélébános, Soós Margit laboros, Farkas Szilárd polgármester, Cseresnyés Péter államtitkár, Borsos László a
Z-Pannon Kft. ügyvezetõje, Imre-Herman Anita védõnõ.

December 4-én kora délután került sor a megújult letenyei egészségház avató ünnepségére. A Kárpáti utcai
épületnél Farkas Szilárd polgármester szólt arról, hogy a
megvalósult beruházás elsõdleges célja a város egészségügyi alap- és szakellátásának
javítása, egy helyre történõ integrálása és infrastruktúrájának korszerûsítése volt.
A projekt során megvalósult az épület felújítása, akadálymentesítése, energiahatékonysági korszerûsítése, az
alagsor bõvítése, valamint a
lapostetõ beépítése. A korábbi

régi épületbõl az újba költöztették a gyermekorvosi
szolgálatot és a két védõnõi
körzetet is. A Letenyei Járás
legmodernebb rendelõintézetében a felnõtt háziorvosi,
fogorvosi alapellátások és a
járóbeteg szakellátás változatlanul mûködik. Letenyén aktív
fekvõbeteg-ellátás nem mûködik, a helyi és térségi lakosság
a Kanizsai Dorottya Kórház
egészségügyi
szolgáltatásait
veszi igénybe. A letenyei egészségház a kanizsai kórház telephelyeként mûködik, amely az
önkormányzat tulajdonában és
(Folytatás a 2. oldalon)

A Mikulás Kistolmácson

HITELEK MINDENKINEK!
Most minden eddiginél jobb feltételekkel.

Magánszemélyeknek:

Ø akciós személyi kölcsön alacsony kamattal
Ø lakáshitelek kamattámogatással
Ø Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK)
Ø folyószámlahitel

Vállalkozóknak:

Ø Takarék folyószámlahitel
Ø Beruházási hitelek, Takarék hitel plusz
Ø Széchenyi kártya hitel

Mezõgazdasági vállalkozásoknak:

Ø Gazdakártya hitel, Gazdakártya hitel plusz
Ø Támogatás megelõlegezõ hitelek
Ø Beruházási hitelek (gép, föld vásárlására)
Ø a Magyar Fejlesztési Bank hiteleinek közvetítése

További információkért keresse kirendeltségeinket!

Letenye, Kossuth u. 15. tel.: 93/343-010
Bázakerettye, Fõ u. 3/a. tel.: 93/348-014
Becsehely, Kossuth u. 147. tel.: 93/351/012
Szepetnek, Petõfi S. u. 80. tel.: 93/381-288
Molnári, Zrínyi M. u. 6. tel.: 93/383-205

35 kistolmácsi gyermek kapott ajándékot.
Kistolmácson december 5-én
rendeztek Mikulás-ünnepséget.
Köszöntõjében Birkás Zoltán

polgármester elmondta, ma
minden a karácsonyvárásról és
(Folytatás a 2. oldalon)

Valamennyi
Olvasónknak
áldott, békés karácsonyt
és
boldog új évet
kívánunk!
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A járás legmodernebb egészségházát avatták Letenyén
(Folytatás az 1. oldalról)
részben a kórház fenntartásában üzemel.
A projekt megvalósítása tavaly októberben kezdõdött és
az idén augusztus végéig tartott, a kivitelezõ a Z-Pannon
Kft. volt. A felújítás költsége
229 millió forint volt, melyhez
a városi önkormányzat további
45 millió forintot tett hozzá.
Bár a beruházásnak vége van,
további fejlesztésekben gondolkozik az önkormányzat.
Többek között eszközbeszerzések történnek meg, így az
önkormányzat új várótermi padokat rendelt meg és folyamatban van a nõgyógyászati
szék cseréje és bútorok cseréje
is. Az épület lifttel lett ellátva,
kamerák kerültek felszerelése
és betegirányító segíti a mindennapos munkát – mondta
Farkas Szilárd.
Avató beszédében Cseresnyés Péter munkaerõpiacért
és képzésért felelõs államtitkár, a térség országgyûlési képviselõje úgy fogalmazott, az
egészségpolitika fókuszában
az ember mint érték védelme,
támogatása, segítése áll elsõsorban abban, hogy megõrizze egészségét, munkaképességét, családban betöltött szerepét. Ehhez az alapellátást
kell megerõsíteni, fejleszteni.
A közösségek életminõségének javítása nemzetstratégiai
cél, ami növeli a gazdaság

teljesítõképességét, javítja az
emberi élet minõségét és hozzájárul a fenntartható fejlõdéshez is.
A politikus szerint soha
nem látott infrastrukturális fejlesztések indultak az elmúlt
esztendõkben, amelyek mellett egészségmegõrzõ és szemléletformáló programok kezdõdtek. Az alapellátásban 361
háziorvosi, iskolaegészségügyi,
védõnõi és fogorvosi rendelõ
újult meg valamint az ebben
az ágazatban használt gépek és
mûszerek átlagos életkora 9,9
évrõl 6,6 évre csökkent. Ezzel
párhuzamosan 161 kórházban
volt kisebb-nagyobb fejlesztés
uniós forrásból és hazai költségvetési támogatásokkal. Ha a
TÁMOP és TIOP kifizetéseket
megvizsgáljuk, akkor Európában most már dobogós helyen
állunk – fogalmazott Cseresnyés Péter.
Az avató beszédet követõen
az épületet Farkas Károly letenyei plébános áldotta meg,
majd a szalagátvágást Cseresnyés Péter, Farkas Szilárd és
Borsos László, a kivitelezõ ZPannon Kft. ügyvezetõje végezte el. Az ünnepség során
közremûködött: Kele Tímea
8.b osztályos tanuló, Németh
Márk 3.b osztályos tanuló és a
letenyei Hóvirág Óvoda Katica, Pillangó és Pinocchió csoportjának apróságai.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

(b-j): Farkas Szilárd polgármester és Cseresnyés Péter államtitkár a gyermekorvosi rendelõben.

A Mikulás Kistolmácson
(Folytatás az 1. oldalról)
a gyerekekrõl szól, akik ismét kiváló ünnepséget láthattak.
Mutyi bohóc nem egyedül
érkezett, hiszen énekes és táncoslányok is színesítették a
mûsort, amelybe belevonták a
mikulásváró apróságokat és
szüleiket is. A kultúrházba aztán megérkezett a nagyszakállú, aki 35 kistolmácsi kisgyereknek adott át ajándékcso-

magokat. A mûsor végén egy
kis harapnivalóval és finom
italokkal vendégelték meg a
kistolmácsi gyerekeket. Az ünnepséget anyagilag támogatta
az önkormányzat, a roma
nemzetiségi önkormányzat és
a Kistolmács Jövõjéért Közhasznú Egyesület, melynek elnöke Farkas Szilárd letenyei
polgármester, aki szintén jelen
volt az ünnepségen.
M.I.

Zenés este Csörnyeföldén
A mûsor végén megvendégelték a gyerekeket.

December másodikán egy
zenés mûsorral kedveskedtünk a Csörnyeföldén élõ gyerekeknek és szüleiknek. Erre
az interaktív zenés „játékra” a
Letenyei Könyvtár hozzájárulásával kerülhetett sor.
Minden kicsi és nagy önfeledten hallgatta, majd éne-

kelte együtt a megzenésített
gyerekverseket. Abban a röpke
háromnegyed órában mindenkibõl muzsikus lett. Ezúton is szeretném megköszönni a könyvtárnak és Rosta
Géza úrnak a szórakoztató
estét.
B.K.
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Szépkorúak napja Muraszemenyén
„Addig él a remény még
van szeretet/ Sok gyönyörû emlék szívekbe remeg/Hisz tudjuk az élet örök szenvedés/ El ne
engedjétek ma egymás kezét!”
2015. december 12-én tartotta hagyományos idõsek napi rendezvényét Muraszemenye Község Önkormányzata a
Muraszemenye-Csernec falurész megújult kultúrházában.
A község 60 évnél idõsebb
lakóit nagy szeretettel várták a
rendezõség tagjai.
A megjelent közel 80 fõt
Stefanec Mária polgármester
köszöntötte. Beszédében elhangzott: „Ez a nap alkalmat
ad megállni a rohanásban, érzéseink kimondására, a köszönetre és a legfontosabbra is, a
találkozásra.
Tudjuk nem könnyû feladat
idõsnek lenni. Szembenézni
azzal, hogy csökken erejük,
munkaképességük, gyakrabban betegszenek meg. De azt
is tudjuk, az idõskor fontos
életszakasz, melyet felelõsséggel és felkészülve kell megélni.
Egy olyan idõszak, amikor az
kerül elõtérbe, ami igazán számít: az egészség, a család, a
béke, a harmónia.
Tehát azon kell dolgoznunk, tevékenykednünk mindannyiunknak, hogy az idõs emberekre évente ne csak egy
napig irányuljon a figyelmünk.
Az idõsek az év minden napján
érezzék a család, a társadalom
megbecsülését. Érezzék, hogy
szükség van rájuk, a tapasz-

Muraszemenyén méltó módon köszöntik az idõseket.
talataikra, a megélt helyzetek- rukkal. Ezután következett az
re, érezzék, hogy vannak dol- iskolások színvonalas elõadása.
A közönség nagy örömmel
gok, amit csak õk tudnak, amelyek nem sûríthetõk egyetlen és vastapssal jutalmazta õket.
elmondott történetbe.
Majd szorgos kezek által,
Végezetül jó egészséget, Imre Károlyné Ilike vezetésétartalmas boldog életet kívánt vel elkészített ízletes házi éteminden kedves résztvevõnek.”
lek, sütemények és italok keA polgármester köszöntõje rültek a vendégek asztalára.
után a legkisebbek, a helyi
Az est hátralévõ részében
óvodások kedveskedtek mûso- a tófeji Szivárvány Dalkör

Adventi készülõdés a letenyei iskolában
Az egyéni és közös kreatív
ötletekkel, megoldásokkal adventi hangulatot varázsoltak az
iskola épületébe. Változatos
kreatív feladatokban mutathatták meg gyerekek és felnõttek fantáziájuk gazdagságát: különféle papírtechnikákkal készültek az ablak
és ajtódíszek Halász Lászlóné irányításával, Májer Józsefné vezetésével horgolt
karácsonyfadíszeket alkottak
az ügyes kis kezek, nagyon
szép adventi koszorúk kerültek az osztálytermekbe, az
iskola különbözõ közösségi
termeibe.

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
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

Valamennyi partnerünknek békés karácsonyt
és boldog új évet kívánunk!

színes mûsorával alapozta meg
a késõ délutáni hangulatot. Az
operett részleteket és magyar
nótákat nagy szeretettel adták
elõ, melyet vastapssal köszöntek meg a jelenlévõk.
A szépkorúak elégedettséggel arcukon, hálás köszönettel,
jó kedvvel indultak haza a késõ
esti órákban, a jövõ évi viszontlátás reményében.

Hosszú évekre tekint vissza
ez a szép hagyomány az iskola
életében, a téli szünet kezdetéig több alkalommal szerveztek programokat az ünnepvárás jegyében az intézményben.
Az iskolában november 26án tartották az elsõ ráhangoló
délutánt. Gyerekek, pedagógusok, szülõk, nagyszülõk egyaránt nagy lelkesedéssel készültek erre a napra. Közösen tervezték, készítették az
iskola belsõ és külsõ dekorációját.
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Adventvasárnapi programok Becsehelyen
Advent idején készülünk a
karácsony megünneplésére, a
családok a karácsonyi elõkészületekkel foglalatoskodnak,
ajándékokat vásárolnak.
Az adventi négy vasárnap
minden évben a Szent András
ünnepéhez – november 30. –
legközelebb esõ vasárnappal
kezdõdik. A szó eredeti jelentése a latin „adventus” szóból
származik, jelentése eljövetel,
megérkezés.
Becsehelyen az elsõ adventi
vasárnapra szervezett program
a faluházban zajlott. A több
mint 15 éves múltra visszatekintõ Zalagyöngye Táncegyüttes mûsora segítette az ünnepre való ráhangolódást. A táncosok bemutatták a korabeli betlehemezést, a nézõk megismerhették a regölést és néptáncokat láthattak.
Az elõadás elõtt a közel 130
fõ a faluház elõtti parkban
felállított adventi koszorúhoz
vonult, ahol Horváth Gábor
plébános gyújtotta meg az elsõ
gyertyát Molnár Zoltánné alpolgármester és Csamáriné
Tóth Ildikó óvónõ társaságában.
A karácsonyi vásárban a helyi nõklub által kézzel készített
ajándékok, valamint a Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona Magyarszerdahely által készített
kerámiák közül is lehetett válogatni.
Advent második vasárnapja
egybeesett a Mikulás-nappal,
amely minden gyermek számára
az örömteli pillanatokat jelenti.
A Télapó lovaskocsival vonult végig Becsehelyen, a gyerekeket és a felnõtteket invi-

tálta a faluházhoz, a közös ünnepségre. Az adventi koszorún
a második gyertyát a Mikulás
gyújtotta meg két segítõje kíséretében, majd pihenni ment.
A faluházban összegyûlt
gyerekek egy csodálatos bábelõadást néztek meg, melyet
óvónénik mutattak be a kicsiknek. A Mikulásvárás közös karácsonyi dalok éneklésével
folytatódott, a gyerekek már
nagyon hívták, várták a Mikulást. Megérkezése után kezdõdött az ünnepség, elõször a kicsik, majd az óvodások és az iskolás kaptak Mikulás-csomagot. Voltak bátor jelentkezõk,
akik verset mondtak, voltak
bátortalanabbak, de végül
mindenkit a csomag tartalma
érdekelt.
A kísérõ szülõket, felnõtteket forralt bor, forró tea, sült
gesztenye és sült kolbász várta
a faluház elõtt.
Advent harmadik vasárnapján a forralt bor, a forró tea és
a sült gesztenye mellett csevapcsicsát, babakalácsot mint
horvát nemzetiségi ételeket is
lehetett kóstolni.
Németh Géza polgármester köszöntötte a megjelent
több mint 200 fõt. Elmondta,
hogy a karácsony mindenki
számára ünnep, de nem minden család tudja megfelelõ körülmények között ünnepelni.
Ezért a rászorulók részére
gyûjtés indult, a felajánlásokat
az adományládába lehet elhelyezni. Elmondta, hogy a becsehelyi Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat felkérésére a
Tótszentmártoni
Kulturális
Egyesület által kerül bemutatásra Jézus születésének törté-

Fotó: Iványi Gabriella
A gyerekek már nagyon várták a Mikulást.
nete. Háriné Hederics Tímea
elnök által elmondott vers
után az adventi koszorún felgyulladt a harmadik fény is.
Gyuricz József, a Tótszentmártoni Kulturális Egyesület
elnöke elmondta, hogy az élõ
betlehem elõadására most elõször kerül sor horvát településen kívül. Az elõadásban
tótszentmártoni, semjénházi,

tótszerdahelyi, molnári és becsehelyi lakosok is részt vesznek, így ez együttes produkció. Jelenleg ez az egyetlen
olyan elõadás tudomása szerint, amelyben élõ állatok szerepelnek és a pásztortûz is
igazi.
Az elõadás végén a nézõk
és a kórus közösen énekelték
el a Csendes éj címû dalt.

90. születésnapján köszöntötték
90. születésnapját a család
melege keretében ünnepelte
Mikó József letenyei lakos, akit
Letenye Város Önkormányzata nevében december 4-én
Farkas Szilárd polgármester
és dr. Keresztesi Tímea jegyzõ
köszöntött. A jókívánságok átadásával egyetemben Orbán
Viktor, Magyarország miniszterelnöke írásos köszöntése is
átadásra került egy oklevél formájában.
Józsi bácsi jó egészségnek
örvend, sokat mesélt életérõl,
megtudtuk azt is, hogy õrnagyi
rendfokozatban dolgozott, szeretett szõlõvel és borral foglalkozni, maga is birtokos gazda volt.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Fotó: Bölczné Tóth Anita
Betlehem Becsehelyen

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Mikulás-napi programok Kerkaszentkirályon
December 5-én ismét megérkezett a Mikulás a kerkaszentkirályi gyerekekhez, a felnõttek pálinkákat kóstolhattak,
így Mikulás napján minden
korosztály jól érezhette magát.
A reggeli órákban kezdõdött a hagyományos disznóvágás, ami már falun is ritkaságszámba megy, ezért ennek hagyományõrzõ szándéka van
legfõképpen. Az egész napos
feldolgozás alatt kiderült, hogy
kis közösségben is többféle
szokás szerint zajlanak a munkálatok.
Délután párhozamosan több
esemény is zajlott; Lengyelné
Csondor Kata „Megoldás a
természetbõl” címû elõadását
hallgathatták meg, utána interaktív bábjáték következett,
majd sötétedés után megérkezett a Mikulás, akit a gyerekek
nagyon vártak.
A rendezvény elõtti héten
került meghirdetésre a „III.
Kerka-menti
pálinkabírálat”,
így az összegyûlt 38 minta

értékelése is erre a napra lett
idõzítve. A szakértõ zsûri a
délutáni órákban kicsit félve
nézett szembe a közel negyven
pálinka-mintával, de gyakorlatiasan végezték munkájukat. A
zsûri elnöke, Völgyi Zoltán
már harmadik éve vesz részt a
bírálaton, társai Marton Attila,
a lenti Vincellérbolt üzletvezetõje, valamint Szabó Péter, a
Pannon Egyetem keszthelyi karának oktatója voltak. A bírálat
során az illattisztaság, íztisztaság, gyümölcs-karakter, harmónia szempontjai szerint pontozták a pálinkákat és így
összeadva született meg a végsõ eredmény. Oklevél minõsítést kapott 19 minta, bronz és
ezüst minõsítést 3-3 minta,
míg arany minõsítést 13 minta
ért el. A falu pálinkája címet
Dunai Ernõ cseresznye fõzete
érdemelte ki, különdíjban részesült Boa Balázs vadkörte
pálinkája.
Völgyi Zoltán értékelése
során kiemelte, hogy látványos

A Mikulás a helyi gyerekek egy csoportjával.

Semjénházára is megérkezett a Mikulás
A gyerekek legnagyobb
örömére december 5-én megérkezett a Mikulás Semjénházára is. A Semjénházi Községi
Önkormányzat jóvoltából 38
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 a Mikulás és krampuszai csengõ-

szóval jelezték érkezésüket. A
jó öreg Télapó csomagokat
adott át a gyerekeknek, akik
ezt a kedvességet verssel és
énekkel viszonozták. A Mikulás távozása után mindenkit
ropogtatni valóval és üdítõvel
láttak vendégül, a legkisebbek
pedig a számukra kialakított
játékszõnyegen ismerkedtek
egymással, a játékokkal és a
Mikulástól kapott ajándékcsomaggal.
Preksen-Ifka Ágnes

Pálinkabírálat közben a zsûri.
fejlõdést mutatnak a gazdák a
lefõzési technológiát tekintve,
és ez gyakorlással, odafigyeléssel fejleszthetõ. A kiosztott oklevelek mellé minden nevezõ
kapott egy „Házi pálinkafõzés” c. tankönyvet is, amely

• Kereskedelmi fõzés

um
ik
ar
ng
Hu

• Bérfõzés

sok hasznos információt tartalmaz.
A nap egy térségre jellemzõ étel elfogyasztásával, savanyúrépás-disznótoros vacsorával zárult.
Káliné Kománovics Éva

• Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

38 semjénházi gyermeket ajándékozott meg a Mikulás.
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Karácsonyi készülõdés Molnáriban

Szorgos kezek készítették a koszorúkat, díszeket.
Már égnek a gyertyák az
adventi koszorún. Készíthetünk saját magunk, gyermekeink bevonásával, akár a természet adta kincsek vagy
egyéb egyszerû anyag felhasználásával adventi koszorút, ajtódíszeket, asztaldíszeket. Így
tettünk mi is. Nagy érdeklõdés
mellett 2015. november 27-én
a Horvát Nemzetiségi Önkor-

mányzattal közösen rendeztük
meg az adventi kézmûves
foglalkozást a helyi IKSZT-ben
a falu apraja, nagyja részére.
Kotnyek Gáborné virágkötõt
kértük meg, hogy segítse a felnõttek munkáját, míg a kicsik,
a gyerekek karácsonyi díszeket
színezhettek és vághattak ki
papíron. De szívesen segítettek a felnõtteknek a díszítés-

ben is. A falu apraja, nagyja
szép számmal vett részt a
kézmûves foglalkozáson, csodálatos koszorúkat, ajtódíszeket, asztaldíszeket készítettek.
Mindenki hazavihette az általa
készített díszt, amivel a lakást
szebbé teheti, vagy ajándékba
is adhatja. Közösen fontuk
meg a templom elõtti téren
felállított „falu adventi koszorúját” is. A foglalkozáson egy
kis forralt bor elfogyasztása
mellett sokat beszélgetünk az
adventrõl, a várakozás idõszakáról, meggyújtottuk az elsõ
gyertyát az elkészített adventi
koszorún, felelevenítve téli ünnepi dalainkat. A gyerekekkel
közösen beszéltük meg azt is,
hogy az adventi koszorú miért
három lila és egy rózsaszín

gyertyával van feldíszítve. Azt
is, hogy a gyertyákat vasárnaponként gyújtják meg, és minden alkalommal eggyel többet.
Azt, hogy a világító gyertyák
számának növekedése szimbolizálja a növekvõ fényt, amelyet
Isten Jézusban a várakozónak
ad karácsonykor. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat:
hitet,
reményt,
szeretetet,
örömöt.
Következõ ünnepi kézmûves foglalkozásunk 2015. december 18. napján lesz megtartva, melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk az
IKSZT-ben. Mézeskalácsot fogunk készíteni, mellyel szeretnénk még szebbé varázsolni a
karácsonyi ünnepeket.
Takács Dalma

Letenyei diákok sikere
A Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola
2015. novemberében szaktárgyi versenyeket hirdetett a város és városkörnyék 8. osztályos általános iskolai tanulói
számára.
A letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskola diákjai nagyon szépen szerepeltek a versenyen. Ezúton is gratulálunk
a diákoknak és a felkészítõ
pedagógusoknak.

Birkás Zoltán (8. a.) 1.
helyezett lett informatikában.
Felkészítõ tanár: Halminé Mikó Erzsébet, 1. helyezett matematikából, felkészítõ tanár:
Kuprivecz Józsefné, 3. helyezett biológiából, felkészítõ
tanár: Torma Rózsa és Bánfalvi Éva.
Gerencsér Máté (8. a.) 2. helyezett lett angol nyelvbõl, felkészítõ tanár: Somogyiné Hederics Szilvia és Boros Mónika.

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

Birkás Zoltán, Gerencsér Máté és Pusztai Ferencné, a letenyei
iskola igazgatója.

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Horvát adventi szokások felelevenítése 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 Semjénháza Horvát
Nemzetiségi Önkormányzata
és a Stipan Blaetin Horvát
Mûvelõdési Intézet közös szervezésében „Horvát adventi szokások” elnevezésû programra
várták az érdeklõdõket a helyi
IKSZT épületébe. Az eseményen kézmûves foglalkozás keretében készíthették el a település lakói adventi koszorúikat, illetve bemutatásra kerül-

tek az adventi készülõdéssel
kapcsolatos régi szokások, a
régi horvát étkek, illetve
horvát nyelvû egyházi dalok is
felcsendültek. Míg a társaság
egy része fûzött, vágott, ragasztott, szalagot készített, hogy
minél szebb alkotások szülessenek, addig a többiek Kropf
Pálné Kati néni, Mihovics Józsefné Annus néni és Tátrai
Lászlóné Bözsi néni segítsé-

gével betekintést kaphattak a
régmúlt idõk adventi szokásaiba. Részletesen elmesélték az
adventi böjti idõszakra jellemzõ hagyományokat és hiedelmeket, hogyan díszítették fel a
szobákat, miért raktak szalmát
az asztal alá és miért mondtak
kis versikét a háztáji szárnyasoknak.
A horvát nyelven zajló élménybeszámoló után Kuzmáné Tátrai Anna a legkisebbeknek is elmagyarázta, mily
módon ünnepelték nagyszüleik, dédszüleik a karácsonyt,
hogyan várták a
kis Jézus érkezését.
A település
asszonyai erre
az alkalomra
is
hagyomá-

nyos recept alapján készült
finomabbnál finomabb rétesekkel, prószákkal, hajdinás
étkekkel, az adventi és karácsonyi idõszakra jellemzõ kalácsokkal kínálták a résztvevõket. A megjelentek élvezték
a közösen eltöltött idõt, mely
során betekintést nyerhettek
õseik múltjába és nagyon sok
szép élménnyel lettek gazdagabbak kicsik és nagyobbak
egyaránt.
Preksen-Ifka Ágnes

Karácsony a hadiárváknál

Kovács Emilné elnök beszámolóját
tartja.
A Hadirokkantak, Hadiözvegyek,
Hadiárvák Letenyei Szervezete december 9-én a mûvelõdési házban tartotta
karácsonyi ünnepségét. Kovács Emilné
elnök köszöntõjében elmondta, a helyi
szervezetnek jelenleg 30 tagja van,
évenkénti rendezvényeiken a tagok
többsége jelen van. Az elnökasszony
megköszönte mindazok munkáját, akik
a programjaik megtartásában segítettek.
Farkas Szilárd letenyei polgármester úgy fogalmazott, hogy az önkormányzat és a civil szervezet kapcsolata
kiváló, a város választott vezetõje minden rendezvényükön részt vesz. Ka-

www.zalatajkiado.hu

rácsony alkalmából a polgármester az
üdvözlõ szavakon túl minden tagnak
egy 2016-os városi naptárt is ajándékozott. Gerencsér József, a nagykanizsai
szervezet titkára szólt arról, hogy az
1922-ben alakult hadirokkantakat, hadiözvegyeket, hadiárvákat képviselõ
szervezetet többször betiltották és
1990-ben alakult újjá. Mint mondta,
hamarosan mindenki megkapja azt a
több havi kiegészítõ támogatást, amit a
kormányzatot képviselõ államtitkárokkal történt tárgyalások során sikerült
kiharcolni a háborúkban elesett édesapák feleségeinek, árváinak. A titkár
végül több évtizedes munkája elismeréséül az országos szervezet emlékplakettjével köszönte meg Kovács Emilné
munkáját.
A karácsonyi programban a szervezet tagjai adtak elõ régi énekeket és
verseket.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Kovács Emilné és Farkas Szilárd az
emlékplakettel.

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.

8

Dél-Zala Murahíd

2015. december

Kiemelten kezelik a megyei kerékpáros utak fejlesztését
A megyei közgyûlés legutóbbi ülésen döntés született
arról, hogy a közgyûlés dr. Pál
Attila elnököt delegálja tagként a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Döntés-elõkészítõ Bizottságába.
A társaság ügyvezetõjének,
felügyelõ bizottsági tagjainak
és könyvvizsgálójának 2015.
december 31-én lejáró megbízatása miatt módosította a testület a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. alapító okiratát,
s újabb 4 éves idõtartamra
megbízta az ügyvezetõi feladatokkal Bali Józsefet, valamint
meghosszabbította valamenynyi tisztséget betöltõ személy
megbízatását.
Területfejlesztési koordinációs hatáskörében eljárva a
testület a zalaegerszegit követõen ezúttal Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának tartalmáról kapott tájékoztatást, melyhez 7,94 milliárd forint forráskeret áll rendelkezésre. A
megyei tervekkel összhangban
Nagykanizsa új ipari munkahelyeket létrehozó munkahelyteremtõ beruházások megvalósí-

Dr. Pál Attila elnököt (középen) delegálták a bizottságba.
tása révén kívánja elõsegíteni a
város és térsége gazdaságfejlesztését és versenyképességének növelését. A programban
meghatározott fejlesztési célok és a helyi gazdaság érdekében tett erõfeszítések ugyanúgy szolgálják a város, mint a
térségben élõk érdekeit, így a
Zala Megyei Közgyûlés is támogatja azok megvalósítását.

A Zala Megyei Integrált Területi Program 3.0 kiemelt célként határozta meg a turisztikai célú, illetve hivatásforgalmi
kerékpáros fejlesztések megvalósítását, ezért a közgyûlés áttekintette a megyei kerékpárút
fejlesztési koncepciót. Elhangzott, hogy a megyei kerékpárút hálózat fejlesztési elképzelések között prioritásként szere-

pelnek a legfontosabb turisztikai attrakciók kerékpáros megközelíthetõségét és körbejárhatóságát célzó, az országos és
nemzetközi kerékpáros útvonalakat összekapcsoló, valamint a zalai emberek mindennapi életében szerepet játszó
kerékpáros útvonalakat érintõ
fejlesztések. Kiemelt fontosságú a hálózatos jelleg és a megyei útvonalak országhatárokon és megyehatárokon túli
folytatása, amelyek ügyében
már egyeztetéseket folytattak a
szomszédos területek illetékes
szervezeteivel, továbbá a határon átnyúló együttmûködési
programokban is kifejezésre
juttatták erre vonatkozó szándékukat. Mindezek mellett figyelemmel kísérik az ágazati
operatív programok nyújtotta
lehetõségeket is a rendelkezésre álló források bõvítése érdekében.
Döntött a közgyûlés négy
olyan pályázatról is, melyekben a Zala Megyei Önkormányzat partnerként vesz részt,
kiszélesítve ezzel a fejlesztési
célok megvalósításához rendelkezésre álló eszközrendszert.

2015. december
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Advent Bázakerettyén
Bensõséges adventi ünnepséget rendeztek Bázakerettyén. A résztvevõk a magukkal hozott díszekkel „öltöztették” fel a felállított fenyõfát.
A jó hangulatról a Letenyérõl érkezett Mákvirág együttes
gondoskodott. Az adventi vásár alatt karácsonyi zene szólt,
s az alkalomhoz illõ képeket
vetítettek ki.
A résztvevõket forralt borral, zsíros kenyérrel, süte-

ménnyel és a helyszínen sütött
hurkával és krumpliprószával
kínálták, melyek mind helyi
felajánlások voltak.
Támogatók voltak: Zalai
Dombság Turizmusáért Közhasznú Egyesület, Bázakerettye
Község Önkormányzata, Bázakerettye Község Szolgáltató
Nonprofit Kft., Bázakerettye és
Térsége Bányász Mûvelõdési
Egyesület, B.Ö.S.K.E. Egyesület.
A forralt bor nem jöhetett volna létre a következõ borked-

velõ és termelõ felajánlók nélkül: Bécsi János, Birkás Zoltán, Födõ Imre, Födõ Zsolt, Fü-

löp Csaba, Gerencsér János,
Horváth Róbert, Iványi László,
Török Tamás.

Civil információs nap a Törvényszéken

Sikeres volt az információs nap.
A Zala Megyei Civil Információs Centrum és a Zalaegerszegi Törvényszék közös
szervezésében sikeres civil információs nap megrendezésére került sor minap a Törvényszék épületében.
A nagy érdeklõdés mellett
zajlott civil információs nap
résztvevõit dr. Csanádi Lajos,
a Zalaegerszegi Törvényszék
elnökhelyettese köszöntötte. A
találkozó fõ témája a civil szer-

vezetek számára kötelezõ alapszabály Ptk. szerinti módosítása volt, amelynek határideje
2016. március 15. Ehhez kapcsolódóan a Törvényszék két
elõadója, dr. Füredi Mátyás, a
Zalaegerszegi Törvényszék, valamint dr. Tauber Ákos, a Szombathelyi Törvényszék bírósági titkárai szóltak, kitérve a
szervezetek változásbejegyzési eljárási problémáira, valamint a létesítõ okiratok össz-

hangba hozására az új Ptk. törvénnyel.
Dr. Kovács Orsolya, a Zala
Megyei Civil Információs Centrum jogi szakértõje mindezen
változásokat egyesületekre és
alapítványokra kivetítve tárta a
résztvevõk felé.
A közfoglalkoztatás civil
szervezetekre vonatkozó ismereteirõl Deák Ferenc, a foglalkoztatási fõosztály fõosztályvezetõ-helyettese számolt be. Kiemelte az értékteremtõ közfoglalkoztatás lényegét, az abban rejlõ lehetõségeket az egyesületek, alapítványok mûködésével kapcsolatosan.
A NAV Zala Megyei Adóigazgatóság osztályvezetõje, dr.
Rongáné dr. Dominkó Ildikó
tájékoztatott a civil szervezetek egyablakos rendszerérõl és
a 2016-os évre vonatkozó adózás szabályairól, valamint az
adatbejelentésrõl, hangsúlyozva azokat az adatokat, melyek
megváltozásáról a bíróság nem
értesíti az állami adóhatóságot.
Kóbor Szilvia szintén a NAV
képviseletében informálta az érintetteket a civil szervezetek 1 %-os

személyi jövedelemadó jogi hátterérõl, a kedvezményezetté válás feltételeirõl, és annak változásairól az elõzõ évhez képest.
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által biztosított
forrás a NEA (Nemzeti Együttmûködési Alap) „Civil szervezetek mûködési célú támogatása 2016” címû pályázat fontos elemeit taglalta a Zala Megyei Civil Információs Centrum
irodavezetõje, Horváth Rita.
Szólt a pályázók körérõl, a
támogatási idõszakról, a szükséges 10 %-os önrészrõl, a rendelkezésre álló forrásról, amelybõl pályázat útján elnyerhetõ
legkisebb összeg a 250 000 Ft,
míg a legnagyobb 3. 000.000 Ft.
Felhívta a jelenlévõk figyelmét
a határidõ betartására, valamint a saját forrás igazolására.
A pályázat tartalmi bírálatával
kapcsolatosan említést tett arról, hogy fontos a pályázó szervezet tevékenysége, eddigi
eredményei, a pályázat kidolgozottsága és áttekinthetõsége, valamint a pályázó által vállalt indikátorok értékelése.
Török Irén
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Advent Letenyén
November végén a Letenyéért Közéleti Egyesületnek (LKE)
köszönhetõen feldíszítésre került a város fõterén lévõ adventi koszorú és a 10 méter
magas mindenki karácsonyfája, amelyet Tamás Tamás letenyei vállakozó ajánlott fel és
amit az LKE a becsehelyi önkéntes tûzoltók segítségével
díszített fel.
Az elsõ adventi gyertyagyújtásra november 29-én (vasárnap) került sor, amely elõtt
adventi nyitókoncertet adott a
templomban a Letenyei Alapfokú Mûvészeti Iskola Ifjúsági
Fúvószenekara, vezényelt Friman Martin. A Szentháromság
templom elõtti téren adventi
vásárok tették vonzóbbá az ünnepi készülõdést.
Az elsõ adventi gyertyát
Farkas Szilárd polgármester,
László atya katonai lelkész – õ
volt az elsõ gyertyagyújtás szó-

noka – és Farkas Károly plébános gyújtotta meg. A második adventi gyertyagyújtás december 6-án volt, itt irodalmi
mûsort adtak az Andrássy
Gyula Általános Iskola tanulói, akiket Varga Ferencné készített fel. Az ünnepi köszöntõt Somogyi András alpolgármester mondta. A Fáklya Mûvelõdési Ház és Könyvtár az
ünnephez igazodó programokról is gondoskodott, hiszen
például szerveztek zenés mikulásváró ajándékmûsort, Megjött a Mikulás címmel a budapesti Tihanyi Vándorszínpad
erdei meséjét is láthatták a gyerekek és felnõttek és a könyvtárban ünnepi játszóházzal
kedveskedtek az apróságoknak
és szüleiknek. A további két
adventi gyertya jelképes meggyújtására december 13-án és
20-án került sor Letenyén.
M.I.

Az iskolások mûsora.

OPTI-LENT OPTIKA
LENTI, ALKOTMÁNY UTCA 22.
Adventi koncert.

•Szemüvegkészítés rövid határidõvel
•Computeres szemvizsgálat
•Védõszemüveg, 3D szemüveg
Tel.: 06-92/352-066
06-30/3055-817
Nyitva:
00
00
Hétfõ - Péntek: 9 - 17
00
00
Szombat: 9 - 12

www.optilent.hu
Egészségpénztári kártya elfogadó hely

Békés, boldog karácsonyt és új évet kívánunk!

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

2015. december

2015. december
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Sikeridézõ

2002-ben elsõ – azóta
egyetlen – bajnoki címét szerezte az élvonalban a ZTE labdarúgócsapata.
2010-ben – fennállása során elõször – Magyar Kupa
döntõt játszott az egerszegi
együttes, s noha nem sikerült
legyõznie a bajnok Debrecent,
így is dicséretes volt a szereplése.
Hogy ne maradjunk trófea nélkül, idézzük fel a bajnoki aranyéremhez vezetõ
utat a Megkoronázva címû
kötet segítségével. A rengeteg
fotót, statisztikai adatot, riportot tartalmazó könyv ismét megvásárolható szerkesztõségünkben, vagy utánvéttel
megrendelhetõ. Ára: 1.000 Ft.
Érdeklõdni: Zalaegerszeg,
Kosztolányi tér 1/B.,
telefon: 92/596-936,
30/378-4465,
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

Kosárvarázs

2010-ben a kupagyõzelem
után a bajnoki aranyérmet is
elhódította a ZTE férfi kosárlabda-csapata. A mai együttes
fiatalabb szurkolói csak hallomásból ismerhetik a korábbi
egerszegi bajnok és kupagyõztes csapatok sikertörténeteit.
Itt az ideje, hogy felidézzük a dicsõséges múltat is.
Újra kapható a Nagy csapat
címû kötet, ami feleleveníti a
kezdeti sikertörténetet.
A kötet megvásárolható
szerkesztõségünkben, vagy
utánvéttel megrendelhetõ.
Ára: 800 Ft.
Érdeklõdni: Zalaegerszeg,
Kosztolányi tér 1/B.,
telefon: 92/596-936,
30/378-4465,
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

www.zalatajkiado.hu
Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 1 600 Ft
Gyermek belépõ (0-14 éves korig):
Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!
Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft
Kombinált belépõ (minden medence + szaunavilág): 2 500 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

Valamennyi partnerünknek és a lap olvasóinak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

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

