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A

január 23-án (szombaton)
rendezte meg a hagyományos
Vince-napi pincejárást. A civil
szervezet elnöke, egyben a vá-
ros alpolgármestere,

lapunknak elmondta,
több mint negyed évszázada
indították útjára a januári pin-
cejárásokat. A találkozó elsõ ál-
lomása ezúttal a
a pincénél
volt, ahová több mint ötvenen
jöttek el. A program nemzet-
közi volt, mert a hármashatár-
nál lévõ kisváros jó kapcsolato-
kat ápol a szlovén és horvát
borosgazdákkal is. Itt voltak a
szlovéniai és Letenye
horvátországi testvérvárosából

letenyei Szõlõ és Gyü-
mölcstermesztõk Egyesülete

Somogyi
András

Júlián-hegyen
Kovács-Gerencsér

Csentérõl

Nemzetközi pincejárás Letenyén
a szõlõtermelõk, az
eseményt jelenlétükkel szebbé
tették a

és a
.

Természetesen jelen voltak
a Da Bibere Zalai Borlovag-
rend letenyei tagjai is. A

birtokon a szõ-
lõvesszõ szentelést

letenyei plébános, a met-
szést borász,
mint házigazda végezte el. Ezt
követõen a társaság gyalogo-
san látogatta meg a Csököly-,
Kuprivecz- és Molnár-pincét,
majd az boronapin-
cénél ebéddel vendégelték
meg a pincejárás résztvevõit. A
boronapince melletti, hamaro-
san avatandó Boldog Buzád

ludbregi

Balatoni Borbarát
Hölgyek Letenyei Borba-
rát Hölgyek

Ko-
vács-Gerencsér

Farkas Ká-
roly

Kovács Gyula

Öreg-hegyi

Kilátót Letenye
polgármestere mutatta be az
érdeklõdõknek.

Ha fénylik a Vince, meg-
telik a pince – tartja a mondás,
vagyis jó termés várható. A le-
tenyei pincejárás során a
mínusz 10 fokban egy kis

Farkas Szilárd, idõre kisütött a nap, megeredt
a hó is, így ha nem lesz túl
szélsõséges az idõjárás, jó bo-
rok készülhetnek ezen a tá-
jon, de ez majd szeptem-
berben kiderül – mondta a
Dél-Zala Murahídnak Somogyi
András.

Kovács Gyula házigazda, borász megmetszi a szõlõvesszõt,
mellette (j-b) Somogyi András elnök, Farkas Károly plébános.
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Rendkívül kedvezõ feltéte-
lekkel lehet építési telekhez
jutni . Errõl beszél-
gettünk a település vezetõjével.

– Igen, ez tényleg igaz, Be-
csehelyen az önkormányzat
100 Ft/telek áron biztosít lakó-
telkeket a fiatalok részére! –
válaszolt polgár-
mester a telefonon érdeklõ-
dõk számára.

Becsehelyen már 2007-ben
építési telkek kialakításába fo-
gott az önkormányzat azzal a
céllal, hogy a faluban tartsa a
fiataljait, valamint más telepü-
lésekrõl is ösztönözze a fia-
talok betelepülését.

– Elõször a Szabadság utcá-
ban alakítottunk ki 6 db épí-
tési telket, majd amikor azok
elkeltek, a Táncsics utcában
további 8 házhely kialakítására
került sor – folytatja a polgár-
mester. – Itt már csak egy in-
gatlan maradt szabadon, és
gondolkoztunk a további lehe-
tõségekben, amikor a kormány
által meghirdetett új lakástá-
mogatási rendszer felgyorsítot-
ta a szándékunkat. A Szabad-
ság utcában további 6 lakó-
telek kialakítása van folyamat-

Becsehelyen

– Ez tényleg igaz, nem
kamu? 100 Ft egy telek?

Németh Géza

100 forint az építési telek Becsehelyen
ban. A telkek nagy része már a
megosztási vázrajz alapján gaz-
dára talált. Komoly érdeklõdés
mutatkozik a helyi és a környe-
zõ települések fiataljai mellett
az ország távolabbi vidékeirõl
is (Budapest, Alföld, stb.).

– A település központi fek-
vése (10 percre van Nagyka-
nizsától), gondozott környeze-
te mellett teljes közmûvesítés-
sel bír (valamennyi közmû a
telek elõtt). Teljes az intéz-
ményi alapinfrastruktúra. 3
csoportos óvoda, iskola, gyer-
mek- és felnõtt háziorvos,
gyógyszertár, stb. áll az itt élõk
rendelkezésére.

– Az önkormányzat rende-
lete szerint az ingatlanon 3
éven belül lakóházat kell épí-
teni, amelybe állandó lakos-
ként be is kell jelentkezni. A
fiataloknak kettõ kiskorú gyer-
mekkel kell rendelkezniük,
vagy vállalniuk kell, hogy négy

– Miért oly népszerûek a
becsehelyi telkek?

– Városokban több millió
forintot is elkérnek egy építési
telekért, amíg itt csak 100 Ft-
ba kerül, amennyiben az
igénylõk néhány feltételt vál-
lalnak. Melyek ezek a fel-
tételek?

éven belül egy, nyolc éven be-
lül kettõ gyermek megszületik,
és a helyi óvodába és iskolába
járnak legalább 5 évig. Az el-
múlt néhány évben a születés-
szám kedvezõen alakult a tele-
pülésen, az éves átlag köze-
lítette a 20 fõt. Ez a létszám
már biztosítja a gyermekin-
tézményekben az önálló cso-
portok indítását. Ennek elle-
nére Becsehely is többen hal-
nak meg, mint születnek,
emellett a fõváros „agyelszívó”
hatása miatt a felsõfokú tanin-
tézményekben végzett fiatalok
fele már nem tér vissza a tele-
pülésre, így a lakosság pótlása
szükséges. Ezt ismerte fel a

község önkormányzati képvi-
selõ-testülete, amikor úgy hatá-
rozott, befektet a jövõbe, épí-
tési telkeket kínál a fiatalok-
nak. A nagy érdeklõdésre te-
kintettel további 6 telek kiala-
kításának az elõkészületei is
elkezdõdtek, és amennyiben
ez sem lesz elég, úgy keressük
a további lehetõségeket, hi-
szen ilyen kedvezõ lakásépítési
feltételek ritkán esnek egybe
az önkormányzat céljaival. E
lehetõséget a lakosságszám nö-
velésére és fiatalítására nem
szeretnénk elszalasztani. To-
vábbra is várjuk Becsehelyre a
fiatalokat! – zárta a beszélge-
tést a polgármester.

Az elmúlt években kedvezõen alakult a születésszám Becse-
helyen.

A temetõkrõl és a temet-
kezésrõl szóló 1999.évi XLIII.
törvény végrehajtásáról szóló
145/1999.(X.1.) Kormányren-
delet 19. (3) bekezdése alap-
ján

(8863 Molnári, He-
vesi u. 4.) közhírré teszi,
hogy a fenntartásában lévõ
Molnári 100. helyrajzi számú
köztemetõ területére vonat-
kozóan a 25 éves sírhelyhasz-
nálattal meg nem váltott sír-
helyek 2016. július 15. nap-
jától megszûntetésre kerülnek.

§
Molnári Községi Önkor-

mányzat

A meg nem váltott sírhe-
lyek megszûntetésével kap-
csolatban 2016. június 30.
napjáig adategyeztetés kezde-
ményezhetõ Molnári Községi
Önkormányzat Hivatalában,
ügyfélfogadási idõben:
8863 Molnári, Hevesi u. 4.,
Telefon: 93-383-203,
e-mail:
onkormanyzat@molnari.hu,
web: www.molnari.hu

Molnári község
polgármestere

Vuk István

Hirdetmény

2016. február 27-én, szombaton a Faluházban
Nevezés: február 25-én és 26-án 8-19 óra között a

helyszínen 0,5 l/palack mintával
Nevezési díj: 1.000 Ft/minta
Eredményhirdetés: 27-én 18.00-kor a Faluházban, amelyet

vacsora és kötetlen beszélgetés követ.
Az Agárdi Pálinkafõzde szakemberei által végzett minõ-

sítés értékelõlapját mindenki megkapja.
Országos szintû, hiteles értékelés, konzultációs lehetõség!

Önkormányzat

Pálinkaverseny Becsehelyen

A felvétel a 2014-es pálinkaverseny díjátadóján készült.

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
Ha elolvasta, adja tovább!
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Letenye Város Fúvószeneka-
ra

Farkas Szilárd

Proszenyák István
Letenyei Alapfokú Mûvészeti
Iskola

újévi koncertjével immár má-
sodízben köszöntötte népes né-
zõközönségét január 2-án az ál-
talános iskola tornacsarnokában.

polgármes-
ter köszöntõjében kihangsú-
lyozta, hogy az új esztendõben
gondoskodó családot, szeretõ
rokonokat, megértõ barátokat
és ismerõsöket kíván a polgá-
roknak. Kiemelte, akinek a
munkája, szerencséje vagy sor-
sa megadta, hogy élvezheti az
élet ajándékait, tudjon alázat-
tal fordulni azok felé, akik
valamiben hiányt szenvednek.
Akik pedig segítségre szorul-
nak, tudják méltósággal fogad-
ni mások jó szándékát.

Nem csupán ez a nap, de
már az ezt megelõzõ idõszak is
errõl a hangversenyrõl szólt,
hiszen hosszú hónapok mun-
kája érett be erre a napra –
folytatta , a

igazgatója.
Nagy öröm a mûvészeti is-

kola igazgatójának és az itt
dolgozó zenetanárok számára,
hogy egyre több általános isko-
láskorú gyermek dönt az mel-
lett, hogy bekapcsolódik a ze-
nekar munkájába.

A város mûvészeti iskolájá-
ban ifjúsági fúvószenekar is

A letenyei fúvószenekar koncertje
mûködik, melynek vezetõje

elkötelezett
híve a zenekari utánpótlás ne-
velésének.

A koncert zenei vázát film-
zenék adták, melyek között
elhangzottak Az oroszlánki-
rály, A Karib-tenger kalózai, A
nyomorultak címû filmek is-
mert részletei. Természetesen
nem maradhattak ki a reper-
toárból az indulók sem, me-
lyek a két részbõl álló hang-
verseny méltó „felvezetései”
voltak.

Hatalmas közönségsikere
volt a magyar rajzfilmslágerek-
nek és a Jégvarázs zenei be-
tétdalainak, melyek képi meg-
jelenítéssel még érdekesebbé
tették a koncertet. Az egyes fil-
mek fõszereplõi meg is eleve-
nedtek egy-egy jelmezbe bújt
szereplõvel – fokozva ezzel a
koncert hangulatát.

Az elhangzott Sosztakovics-
keringõ dallamaira a mûvésze-
ti iskola tánc szakos növen-
dékei tartottak bemutatót.

A két ráadásszám eljátszása
is hatalmas közönségsikert ara-
tott, a közönség állva, vastaps-
sal köszönte meg a zenekar
munkáját. A mûveket Prosze-
nyák István és Friman Martin
dirigálta.

Friman Martin

P-né Gróf Mónika

Másodszor adtak újévi koncertet.

Fotó: Tóth ZsoltFotó: Tóth Zsolt

Tisztelt Letenyei Polgárok!

Letenye

A karácsony üzenete, a
csend, a béke és a szeretet
még itt van a szívünkben.
Még halljuk a csengõk halk
szavát és még abban a nyu-
galmas szeretetben állunk itt,
ami körülvett bennünket az
elmúlt napokban.

Emlékek és tervek, keserû
pillanatok és boldog percek
vonulnak el újra meg újra
elõttünk, hogy végül egy ren-
dezett egésszé, egy teljes év-
vé álljanak össze. 2015 tartal-
mas és tanulságos idõszak
volt számunkra, sok változás-
sal és küzdelemmel tûzdelve.

Fontosnak tartom, hogy
ne lépjünk tovább, ne fordít-
suk át addig a naptár lapjait,
míg nem érezzük magunké-
nak az Óévet, míg nem értjük
meg annak fontos üzenetét.

Hiszen bármilyen furcsa
is, életünket a múlt és a jövõ
közötti vékony pókfonálon
egyensúlyozva dolgozzuk, har-
coljuk, küzdjük végig.

Egy vékony fonálon, me-
lyet jelennek szokás nevezni.
Ám a jelen soha nem ez a
törékeny pillanat, hanem az
azt falként tartó múlt és jövõ,
amely adhat nekünk célokat,
feladatokat és tapasztalatokat.

egyike azon tele-
püléseknek, melynek jelene,
múltja és jövõje harmonikus
egységben szolgálja az itt élõ
polgárok mindennapjait. A
fennmaradásért folytatott küz-
delem, a fejlõdés iránti igény
sok erõt adott történelmünk
során elõdeinknek, és sokat
segített 2015-ben is, amikor
számos új kihívással, változás-
sal kellett szembenéznünk.
Hazánk, Magyarország az
utóbbi évtizedek legnagyobb
átalakulását élte és éli. Nagy-
szerû, felemelõ érzés átélni
változást, ám tudjuk, hogy ez
az út nem a légvárak, az ál-
mok világa, hanem korunk
Európájának valósága felé ve-
zet bennünket. Ezen az úton
pedig csak egy nemzetként,
együtt dolgozni akaró és tu-

Kihívásokkal teli új esztendõ

dó közösségként haladha-
tunk igazán sikeresen.

Köszönet illeti ezért váro-
sunk minden lakóját, hiszen
magukénak érezték közös
ügyeinket és tenni is készek
voltak érte. Köszönet illeti az
intézmények, a civil szerveze-
tek, a vállalkozók és testvér-
településeink áldozatos mun-
káját is.

Hiszek abban, hogy ilyen
csapatban, egy ilyen város-
ban, mint Letenye, egyéni
életünk nagy kérdéseire is
könnyebben kaphatunk vá-
laszt.

Mielõtt azonban elindul-
nánk vessünk még egy pillan-
tást 2015-re és vegyünk ma-
gunkhoz mindent, amit érde-
mesnek tartunk arra, hogy
útravalóként, erõt adó bizta-
tásként kísérjen bennünket
2016-ban is. Bízom abban,
hogy kinek-kinek gazdag, tar-
talmas lesz ez a személyes
csomagja és bízom abban is,
hogy ezáltal közelebb kerül-
hetnek álmaikhoz, céljaikhoz.

Lépjünk hát át most együtt,
egy emberként 2016-ba. Ab-
ba az évbe, mely ismét sok
izgalommal, feladattal áll elõt-
tünk, mint egy, a maga is-
meretlenségében is vonzó ki-
hívás. Rajtunk múlik, hogy
mely ösvényen haladunk vé-
gig rajta.

Mit kívánhatnék még Önök-
nek a 2016-os esztendõben a
boldogságon, a sikereken és
az eredményeken túl?

Letenye Város Önkormány-
zata nevében kívánok min-
denki köré gondoskodó csa-
ládot, szeretõ rokonokat, meg-
értõ barátokat és ismerõsö-
ket. Akinek a munkája, sze-
rencséje vagy sorsa megadta,
hogy élvezheti az élet aján-
dékait, tudjon alázattal for-
dulni azok felé, akik valami-
ben hiányt szenvednek. Akik
pedig segítségre szorulnak,
tudják méltósággal fogadni
mások jó szándékát.

Boldog, szeretetteljes Új
Esztendõ járja át szívüket!
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Egy 1990-ben elindított,
garázsból kialakított mezõgaz-
dasági boltból nõtte ki magát a

2000-ben a család úgy
döntött, hogy belevág egy na-
gyobb beruházásba és létre-
hozták a jelenleg is mûködõ
szárító és tároló telepet, amely
2007-ben mezõgazdasági üz-
letházzal egészült ki. Ettõl kez-
dõdõen a termelõk és vevõk
kiszolgálása egy helyen tör-
ténik. A feleség,

a község alpolgármeste-
re is, aki férjével együtt mindig
is aktív tagja volt a település
közéletének.

kérdeztük
Molnár Zoltánnétól.

– A rendszerváltást követõ-
en az elsõ 4 évben a férjem
volt képviselõ, '94-98 között
nagyon sok munkát adott a
vállalkozásunk, ekkor nem vet-
tünk részt a faluvezetésben.
Jómagam 1998-tól folyamato-
san képviselõ, majd 2006-tól
alpolgármester vagyok.

– Ahogy említettem '98-tól
vagyok önkormányzati képvi-
selõ, a férjem pedig ugyanezen
idõ alatt egyházközségi tag
volt. A 90-es években, akkori
plébánosunk Végh László ve-
zetésével, elindultak a becse-
helyi Keresztelõ Szent János
templom nagyon értékes ba-
rokk oltárainak és belsõ fa-
szerkezeteinek renoválási mun-
kái. Ebbe a munkába kapcso-
lódtunk be mindketten. Szál-

becsehelyi Molnár Farm '90
Kft.

Molnár Zol-
tánné

– Mióta képviselõ és mióta
alpolgármester? –

– Ahogy gyarapodott a vál-
lalkozás, úgy vállaltak egyre
több feladatot a becsehelyi
közéletben, segítettek, azon
voltak, hogy fejlõdjön a falu.

Ahol tud, segít a becsehelyi Molnár-család
lítottuk az oltárokat a duna-
bogdányi restaurátor mûhely-
be, majd vissza az elkészülte
után. Segítettünk az adomá-
nyok összegyûjtésében és a
helyszíni munkák szervezé-
sében. Nem kis összeg volt a
90-es évek elején az a 20 millió
forint, amibõl megszépültek a
templom faszerkezetei. Ezek a
munkák még teljes egészében
lakossági adományokból való-
sultak meg, amelyhez mi is
hozzájárultunk. Amikor Végh
László atyát Kirner Zoltán atya
váltotta az egyházközség élén,
a templomaink felújítása to-
vább folytatódott. Elõbb kívül-
belül megújult a Keresztelõ
Szent János templom, mintegy
30 millió forintból. Ennek az
összegnek jelentõs részét – 21
millió forintot – 1993-ban Sa-
pard-pályázaton nyertük, ami
akkoriban még kuriózumnak
számított. Férjemmel együtt
menedzseltük a pályázatot,
közben részt vettünk a napi
építési munkák szervezésé-
ben. 2005-re befejezõdött a
felújítás és azonnal elkezdtük,
szintén pályázati támogatás
segítségével, másik templo-
munk felújítását. Az elmúlt 3
év nagy egyházközségi beruhá-
zása a közösségi és zarándok-
házunk megépítése volt, mint-
egy 98 millió forint pályázati
támogatással, amelynek mun-
káit a kezdetektõl koordinál-
tam. A vállalkozásban végzett
munkánk mellett igyekeztünk
részt venni településünk kul-
turális életének alakításában is.
Egyházközségünkben 2002 óta
rendszeressé váltak az egyház-
községi bálok, amelyeknek
szervezését a kezdetektõl ma-

gamra vállaltam. Színvonalas
mûsorok, izléses dekoráció és
magas létszámú részvétel jel-
lemzi ezeket a bálokat. De
egyéb települési programok
szervezésébõl és lebonyolí-
tásából is kivettük a részünket
az utóbbi években, ha szükség
volt, akár anyagi hozzájáru-
lással is. Ide sorolnám a far-
sangi rendezvényeket, a szüre-
ti felvonulást, a borversenye-
ket, kirándulások és zarándok-
latok szervezését.

– 2014 októberében Becse-
hely Díszpolgára címet adomá-
nyozott az önkormányzat kép-
viselõ-testülete, aminek nagyon
örülök, hiszen a rendszerváltás
óta mindössze két ilyen elis-
merést osztottak ki a telepü-
lésen. Az elsõt Horváth Imréné
tanító kapta és most a má-
sodikat én. Hogy ezt a címet
megkaptam – az adományozó-
kon kívül – egész családomnak
köszönöm, hiszen õk álltak
minden munkában mögöttem.

– Becsehely nem olyan
nagy létszámu település, hogy
ne értesülnénk arról, ha vala-
kinek komoly anyagi nehéz-
ségei vannak. Lehetõségeink-
hez képest természetesnek
vettük mindig a családban,
hogy segítsünk, ha ilyen a tu-
domásunkra jutott. Ünnepek
elõtt, vagy egy temetés esetén,

– Úgy tudom ezt a munkát
kitüntetéssel is elismerték.

– Karitatív tevékenységet
is végeznek, magyarul, ahogy
tudnak, segítenek a falube-
lieknek is.

vagy ha gyógykezeléshez kel-
lett hozzájárulni.

– Nagyon sok munkánk van
a vállalkozásban. 1993-ban je-
gyeztek be bennünket integrá-
torként. Azóta fogjuk össze a
szûkebb környezetünkben élõ
mezõgazdasági termelõket. Ban-
ki háttérrel finanszírozzuk a
termelésüket, növényvédõszert,
vetõmagot, mûtrágyát biztosí-
tunk részükre, aratáskor pedig
a 2000-ben elkészült telephe-
lyünkön fogadjuk a megter-
melt terményt, amelyet tisztí-
tunk, szárítunk és raktározunk
részükre. Szintén 2000-ben, im-
már 15 éve kezdtük forgalmaz-
ni a borászatban használatos
acéltartályokat. Kezdetekben
csak itt helyben, a mezõgaz-
dasági boltunkban, késõbb bo-
rászati szakboltokat is ellát-
tunk ezzel a termékkel. Jelen-
leg egy webáruházat is üze-
meltetünk az acéltartályok for-
galmazására. Ma már lányunk-
kal és férjével közösen dolgo-
zunk a vállalkozásban és pró-
bálunk megfelelni a körülöt-
tünk élõk elvárásainak. Arra
próbáltam mindig törekedni
és ebben családom is segített,
hogy a saját boldogulásunkon
túl a környezetünkre is figyel-
jünk. Mert ha a környezetem-
ben is elégedett embereket
láttam, az számomra is örö-
met okozott – mondta a Dél-
Zala Murahídnak Molnár Zol-
tánné.

(Kép és szöveg: )

– A vállalkozás is egyre si-
keresebb lett.

Mirkó Imre

Molnár Zoltán és Molnár Zoltánné.

A Molnár Farm telephelye.
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Január 22-én a
nagytermében

rendezték meg a Magyar Kul-
túra Napja városi ünnepségét.

, az FMHK
igazgatójának köszöntõje után

polgármester
szólalt fel. Mint mondta, a kul-
túra napja számunkra akkor
válik igazi ünneppé, ha felada-
taink jegyében számvetést ké-
szítünk, vagy legalábbis kijelöl-
jük önmagunkban, hogy mi-
lyen módon kell a ránk hagyott
kulturális örökségünkkel fele-
lõsséggel bánnunk. S ezt to-
vább kell adnunk az utánunk
következõ nemzedéknek, an-
nak a nemzedéknek, amelynek
nevelésében a szerepünk fel-
becsülhetetlen! Hiszen nekünk

Fáklya Mû-
velõdési Ház

Dömõk József

Farkas Szilárd

A Magyar Kultúra Napja Letenyén
kell értékes mintát felmutat-
nunk, a kultúra értékeit be-
csülnünk és tanulságait érvé-
nyesítenünk. Mert ez a kultúra
nemcsak tudást, mûveltséget
hordoz, hanem erkölcsöt is.

A városvezetõ köszöntõ sza-
vai után , a Zala
Megyei Közgyûlés alelnöke
mondta el ünnepi beszédét.
Úgy fogalmazott: sajátos, fur-
csa és zaklatott világban élünk.
A tudáshoz egyre könnyebben
és gyorsabban férünk hozzá,
az internet egy-egy kattintással
hozza hozzánk a távoli világok
történelmét, a múlt esemé-
nyeit. Ez az ismerethalmaz ránk,
fiataljainkra, gyermekeinkre
ömlik és mégis arra jövünk rá,
hogy töredékes a tudásunk. Ha

Pácsonyi Imre

régi eleink enciklopédikus,
majd polihisztor tudására gon-
dolunk, sokszor azt látjuk,
hogy a mai embernek csak
részismerete van. A kultúra se-
gít, hogy eligazodjunk a világ
dolgaiban, megtaláljuk a vála-
szokat, a megoldásokat – mond-
ta többek között Pácsonyi
Imre.

A program során ünnepi
koncertet adott a világszerte
ismert pánsíp-
mûvész, akinek eddig több
mint 30 lemeze jelent meg és
annyi koncertet adott különfé-
le kontinensen, hogy évekig
élt például Amerikában vagy
például Japánban.

Kegye János

M.I.

Kegye János pánsípmûvész.

Letenye Város Fúvószene-
karának

Letenyei Alap-
fokú Mûvészeti Iskola

Proszenyák Istvántól

újévi koncertje is bi-
zonyította, hogy nagyfokú ér-
deklõdés övezi a

diák-
jainak és tanárainak munkáját.

Az iskola az idei évben kö-
zel 200 növendék részére biz-
tosítja a zene- és tánctanulást –
tudtuk meg az iskola igazga-
tójától, .
Õk természetesen nem csak
Letenyérõl, hanem a járás 10
településérõl járnak az intéz-

Fiatalos lendületben a letenyei mûvészeti iskola

ménybe, betöltve ezáltal egy-
fajta térségi szerepkört.

Az itt dolgozó zenetanárok
elkötelezett hívei az ide járó
gyermekek komplex mûvésze-
ti nevelésének. A zene tanítá-
sának kapcsán egész embert
formáló „munkának” tekintik
saját hivatásukat. Ennek szel-
lemében vállalkoztak az elmúlt
évben az Innovatív iskolák fej-
lesztése c. Támop - pályázat be-
nyújtására, (lásd Letenye mû-
vészeti nevelésének fejlesztése

a magas színvonalú oktatás ke-
retében) melynek sikeres elbírá-
lása révén zenei sporttábort és
táncos ökotábort szervezhettek.

Fiatalos lendületet kapott
azáltal az iskola, hogy pályakez-
dõ pedagógusok is bekapcso-
lódtak az itt folyó munkába. Az
idei tanévtõl új fafúvós tanár-
nõt, , immár 4
éve pedig fiatal rézfúvós- és
tánctanárt alkalmazott az is-
kola, akik dinamikus lendü-
letet hoztak az intézmény min-
dennapjaiba. ,
a rézfúvós tanszak tanára – aki
szintén ebben a zeneiskolában
kezdte tanulmányait – ifjúsági
fúvószenekart alapított és
elkötelezett híve a zenekari
utánpótlás nevelésének. A lete-
nyei karácsonyi programsoro-
zatot novemberben adventi,
templomi koncerttel színesí-
tette az együttes.

Az iskola 80 iskolás korú
tanítványt oktató tánctanára,

óvodás korú kis
növendékekkel is büszkélked-
het. A táncosok számtalan fel-
lépést tudhatnak már maguk
mögött. A helyi és városkör-
nyéki szerepléseken túl a me-
gye táncversenyeirõl is több
éremmel tértek haza.

Lukács Adriennt

Friman Martin

Muik Dávid

Kiemelt figyelmet fordít az
intézmény a tehetséggondo-
zásra, ebben a tanévben meg-
kapta a „Regisztrált Tehetség-
pont” minõsítést is.

Több éve már növendé-
keik rendszeres résztvevõi a
megyei és országos zenei
(hangszeres) versenyeknek,
több diák nyert sikeres felvé-
telit mûvészeti szakközépis-
kolákba.

Sokoldalú erkölcsi és anya-
gi támogatást kap az iskola
polgármesteri, önkormányzati
és tankerületi szinten egy-
aránt. A támogatásoknak kö-
szönhetõen a tavalyi évben
megkezdõdtek az intézmény
állagmegóvási munkái, mely-
nek keretén belül szinte telje-
sen megújult az iskola. A tánc-
terem és a vizes blokk felújí-
tásra került, a fûtés rekonst-
rukció is folyamatban van, sõt
még – egyéni felajánlásnak kö-
szönhetõen – komplett kerítés-
sel is gazdagabb lett az iskola.

A mûvészeti iskola ebben
az évben is gazdag programso-
rozatot tervez, melynek meg-
valósításához a pedagógusok
és a támogatók lelkesedésében
nem lesz hiány.

Kép és szöveg( : Mirkó Imre)

Friman Martin zenetanár az ifjúsági fúvószenekar próbáján.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Egy évvel ezelõtt tudósítot-
tunk a

tevékenységérõl. Most is-
mét aktuálissá vált a legfris-
sebb információk ismertetése,
miután 2015 decemberében
közgyûlést tartott a szervezet

–

– Az Európai Unió 2004-es
bõvítése, majd a Schengeni
Övezet kiterjesztése után je-
lentõs fejlõdésnek indult a
szállítási piac Észak- és Dél-
Európa között, s ezáltal az E65-
ös út irányát követõ, a Balti-
kumot az Adriával összekötõ
tranzitút vált az egyik legfor-
galmasabb európai közlekedé-
si folyosóvá. Svéd kezdemé-
nyezésre, lengyel partnerré-
giók bevonásával már ekkor
létrejött a Közép-Európai Köz-
lekedési Folyosó Kezdeménye-

Közép-Európai Közle-
kedési Folyosó Korlátolt Fele-
lõsségû Európai Területi Tár-
sulás

Zágrábban.
Alelnök úr, mit is kell

pontosan tudnunk errõl a
társulásról?

Széleskörû nemzetközi összefogás az észak-déli közlekedés fejlesztése érdekében
Pácsonyi Imrével, a Zala Megyei Közgyûlés alelnökével beszélgettünk

zés a multimodális – közúti,
vasúti, vízi, légi – szállítási
útvonalak modernizálásának,
illetve a legkritikusabb szaka-
szokon új infrastruktúra kiépí-
tésének elõmozdítása céljából.
A kezdeményezés tagjai együtt-
mûködésük során új elvárások-
kal szembesültek és új célkitû-
zéseket fogadtak el, amelyek
megvalósítása és az ahhoz
szükséges európai források
megszerzése már csak egy ma-
gasabb szintû érdekérvényesí-
tést lehetõvé tevõ szervezeti
formában képzelhetõ el.

–

– Fontos mérföldkõnek te-
kinthetõ a zágrábi közgyûlés,
hiszen az eddigi három len-
gyel, két magyar és egy svéd
taggal mûködõ társulás egyez-
ménye és alapszabálya is mó-
dosításra került, melynek nyo-
mán három horvát megye is
teljes jogú taggá válhatott. Az

Milyen fontosabb dönté-
sek születtek a decemberi köz-
gyûlésen?

immár uniós tag Horvátország-
ból Karlovac megye, Varasd
megye és Primorje-Gorski Ko-
tar megye csatlakozott a szer-
vezethez. Zala megye szem-

pontjából kiemelten fontos-
nak tartom, hogy a közgyûlés
döntése alapján biztosítottá
vált a Zalaegerszegen létrejövõ
Stratégiai Központ mûködésé-
nek finanszírozása. A tavasszal
tartandó soron következõ köz-
gyûlés pedig már várhatóan
Zala megyében kerül megren-
dezésre, s ez alkalommal is-
mertetjük a Stratégiai Központ
mûködésérõl szóló koncepciót,
valamint közös pályázat elõké-
szítésérõl is dönthet a testület.

–

– Az észak-déli, a Baltiku-
mot az Adriai-tengerrel össze-
kötõ európai tranzitút fejlesz-
tésével kapcsolatban Zala me-
gye a kezdetektõl fogva támo-
gatta azt az elképzelést, hogy a
Baltikumtól déli irányba halad-
va valamennyi érintett orszá-
got bekapcsoljuk az együttmû-
ködés ezen rendszerébe. Ezért
fontos állomásnak tekinthetõ a
három horvát megye csatlako-
zása, hiszen ez újabb lendüle-
tet adhat további országok ré-
gióinak csatlakozásához. A tár-
sulás igazgatója folyamatos
tárgyalásokat folytat szlovák és
cseh megyékkel a bõvítés ér-
dekében. Amennyiben a tár-
gyalások eredményesen zárul-
nak, abban az esetben egy
olyan széleskörû európai ösz-
szefogás alakulhat ki, amely
kellõ érdekérvényesítõ erõvel
rendelkezhet a kitûzött célok
mihamarabbi megvalósítása
érdekében. Zala megye a Stra-
tégiai Központ mûködtetésé-
vel segíteni és elõmozdítani
kívánja ezt a nemzetközi össze-
fogást, amelyrõl a tavaszi köz-
gyûlésen is meggyõzõdhetnek
majd a társulás tagjai.

Milyen új cselekvési irá-
nyok körvonalazódnak a hor-
vát megyék csatlakozását kö-
vetõen?

Pácsonyi Imre alelnök aláírja a horvát megyék csatlakozási
szerzõdését Zágrábban 2015. december 3-án.

Orbán Viktor

dr. Sifter Rózsát Zala
Megyei Kormányhivatal

Rigó Csaba
Közbe-

szerzési Hatóság

miniszterel-
nök 2016. január elseji hatály-
lyal , a

fõ-
igazgatóját nevezte ki Zala
megye kormánymegbízottjá-
nak. A váltásra azután került
sor, hogy korábbi
kormánymegbízott a

elnöke lett.
Dr. Sifter Rózsa pályakez-

dõként hét évet dolgozott a
nagylengyeli tsz-ben, ahol
munkája során – noha jómaga
is falun született – nagyon sok

A folytonosságot és a tapasztalatot képviseli
Dr. Sifter Rózsa Zala megye új kormánymegbízottja

mindent megtapasztalt a vidé-
ki emberek életérõl. Követ-
kezõ munkahelyén, Zalaeger-
szeg Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalának igaz-
gatási osztályán olyan közigaz-
gatási tapasztalatok birtokába
jutott, amiket a késõbbi mun-
kája során is hasznosíthatott. A
Kárrendezési Hivatal élén el-
töltött évek kellõ ismerettel
vértezték fel, hogy rálátása le-
gyen a földhivatalok munkájá-
ra, az ingatlan-nyilvántartási
feladatok ellátására, a földhasz-

nosításra, a mezõgazdasági tá-
mogatásokra, az erdõgazdálko-
dásra, valamint az állattenyész-
téssel kapcsolatos problémákra.

A Kincstár jogelõdje, a Zala
Megyei Területi Államháztartá-
si Hivatal igazgatói posztján az
önkormányzatok finanszírozá-
sát ismerhette meg. Az elmúlt
években ezeken a munkahe-
lyeken nem csak szakmai ta-
pasztalatokat, hanem vezetõi
rutint is szerzett. Nagy hasznát
vette ennek késõbb, amikor
két cikluson keresztül megyei
fõjegyzõ volt. Ezen idõszak
alatt alaposan megismerte az
önkormányzati testületi mun-
kát, az intézményfenntartást, s
tapasztalatokat szerzett a te-
rületfejlesztés vonalán is. A köz-
igazgatási hivatalvezetõi be-
osztása közvetlenül megelõzte
a megyei kormányhivatal fõ-
igazgatói posztján eltöltött idõ-
szakot. Úgy érzi, hogy ennek a
több, mint ezer fõs hivatalnak
az irányításához szakmai és ve-
zetõi tapasztalatokkal is ren-
delkezik, s ez nagy segítséget
jelent az új beosztásban.

Dr. Sifter Rózsa – mint
mondta – kormánymegbízott-
ként kiemelt feladatának tartja
a köz szolgálatát, a kormány-
zati célok maradéktalan meg-
valósítását.

Dr. Sifter Rózsa: – Az eddigi tapasztalatok szakmai és vezetõi
biztonságot adnak.

Dél-Zala Murahíd
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Január 19-én (kedden) este
a letenyei városháza díszter-
mében került sor a

és a

által meghirdetett karácso-
nyi kirakatverseny díjazására.

Az üzletek tulajdonosait,
képviselõit pol-
gármester köszöntötte, egyben
megköszönte a látványos ünne-
pi dekorációk elkészítését. A

Letenyéért
Közéleti Egyesület (LKE)
Letenye Város Önkormányza-
ta

Farkas Szilárd

Díjazták a legszebb letenyei karácsonyi kirakatokat
kirakatverseny céljáról

, az LKE
elnöke beszélt. Ismertette a
zsûri személyi összetételét,
megköszönte az önkormány-
zat támogatását, melynek ré-
vén az oklevelek mellett tárgy-
jutalmakkal is el lehet ismerni
a kiemelkedõ díszítéseket. El-
mondta, hogy 2016-tól vándor-
díj is jár az I. helyezettnek, me-
lyet ha 3 évig meg tud tartani

Ráczné
Lánczok Zsuzsanna

egy üzlet, akkor az véglegesen
náluk marad. A vándordíj elké-
szítését a letenyei
vállalkozó készítette el felaján-
lásként, a fa talapzatot az

, a felirat pedig a szin-
tén helybeli
grafikus munkája.

A zsûri elnöke, Szabó Kata-
lin grafikus a figyelembe vett ér-
tékelési szempontokat is ismer-
tette. A társadalmi zsûri a kira-
kat külsõ megjelenését nézte,
fontos szempont volt az össz-
hang, az izléses, hangulatos de-
koráció megvalósítás, illetve a
kétkezi munkát, az egyedi meg-
oldásokat is nagyra értékelték.

Benkõ Lajos

ÉK-
KÖV Kft.

Szabó Katalin

A LKE-tag ál-
tal készített okleveleket a pol-
gármester, a tárgyjutalmakat
pedig a zsûri elnöke adta át az
üzletek vezetõinek.

A kirakatverseny elsõ he-
lyezettje a , a má-
sodik a lett. Két
harmadik díj került kiosztásra,
amelyeket a és a

és
kapott. Különdíjban

részesült a
. Az eredményhirdetés

végén fogadáson látták vendé-
gül a letenyei vállalkozások
képviselõit.

Kép és szöveg:

Csaba Zoltán

Tutika ABC
Tom Market

Virágkuckó
Vasember Szerszám Bar-
kácsbolt

Kazay Endre Gyógy-
szertár

Mirkó Imre

Bicskei Gyuláné átveszi az elsõ helyezésért járó díjat Farkas
Szilárd polgármestertõl. A képen középen Szabó Katalin, a
zsûri elnöke.

A díjátadó ünnepség résztvevõi.

Molnáriban

Molnári Horvát Nemze-
tiségi Önkormányzat

immár 2. alka-
lommal került megrendezésre
a „Mindenki karácsonya” elne-
vezésû rendezvény, amely a ta-
valyi évben is nagy siker ara-
tott. A

minden
falubelit meginvitált egy kará-
csonyváró délutánra. A rendez-
vény a falu központjában a he-
lyi kultúrház elõtt került meg-
rendezésre, ahol a központban
felállított betlehem és a falu
karácsonyfája is látható volt.

A program kulturális részé-
ben a falu fiataljai adventi
gyertyát gyújtottak, majd a falu
asszonyaiból álló kórus magyar,
illetve horvát nyelvû dalokkal
melengette a szíveket a csípõs
kora estén. Az énekes produk-
ciók után a szervezõk a kul-
túrház elõtt, halk karácsonyi
zene hallgatása mellett, hangu-
latosan berendezett asztalok-

Bensõséges ünnep Molnáriban
nál látták vendégül a falu la-
kosait.

Sült kolbász, virsli, forralt
bor, forró puncs elengedhetet-
lenek voltak ezen a rendezvé-
nyen. Természetesen a gyer-
mekekrõl sem feledkeztünk
meg, forró teával lettek megkí-
nálva. A rendezvény kitûnõ al-
kalom volt régi barátságok
megújítására, beszélgetésre egy
forró ital, meleg étel mellett. A
Molnári Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat fontosnak tart-
ja, hogy ne vesszen ki az ösz-
szetartás, minden házhoz jus-
son el a szeretet, a béke, és
senki ne maradjon egyedül ka-
rácsonykor. Végül

gitáros kíséretében éne-
kelte el a „Halleluja”-t, kívánva
a dallal mindenkinek meghitt,
szeretetben gazdag, békés ün-
nepeket.

Budavöl-
gyi Veronika, Budavölgyi Bá-
lint

Második alkalommal került sor a rendezvényre.
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A
2016. január huszonnyolcadi-
kai ülésén a testület a köz-
gyûlés vidékfejlesztési feladat-
köréhez kapcsolódóan tájéko-
zódott a

fel-
adatairól és tevékenységérõl,
amely szorosan kapcsolódik a
Vidékfejlesztési Operatív Prog-
ram (VP) megvalósításához. A
tájékoztatóban kiemelték, hogy
a 2014-2020-as idõszakban Ma-
gyarországon a NUTS 3 szintû
megyék képezik a fejlesztés-
politika területi alapegységeit.

Zala Megyei Közgyûlés

Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat (MNVH)

Elfogadták a 2016. évi költségvetést

A szervezet célja, a vidék
társadalmi-gazdasági fejlõdése,
a felzárkóztatás, a támogatási
források hatékony felhaszná-
lása, valamint a gyakorlat-
orientált térségközi és nemzet-
közi kapcsolatok kiépítése, a
magyar nemzeti érdekek és
értékek európai képviselete,
összhangban áll a Zala Megyei
Önkormányzat fejlesztési el-
képzeléseivel. Ennek jegyében
a megyei önkormányzat veze-
tésének támogatásával már
2015 szeptemberétõl létrejött
a Zala Megyei Vidékfejlesztési

Mûhely

Leader
Helyi Akciócsoportoknak

Ma-
gyar Államkincstár (MÁK)

Szabóné
Mileji Ágota

, melynek keretében
havi rendszerességgel találkoz-
nak a vidékfejlesztésben érin-
tett partnerek, melyek között
kiemelt szerepük van a

. Az
MNVH kiemelt feladatának te-
kinti a Vidékfejlesztési Prog-
ram folyamatos ismertetését,
minél szélesebb partneri kör
bevonását a közös munkába,
területi felelõse közremûködé-
sével rendszeres tájékoztató-
kat tart a megyében, valamint
keresi az olyan projekteket,
amelyek a megyére jellemzõ
erõforrásokra építve új mun-
kahelyeket teremtenek. A me-
gyei TOP és a VP számos te-
rületen kapcsolódik egymás-
hoz, többek között mindkettõ-
ben kiemelt célként jelenik
meg a helyi termékek piacra
jutásának támogatása.

Tekintettel arra, hogy a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programban a

lát-
ja el a közremûködõ szervezeti
feladatokat, a közgyûlés tájé-
koztatást kapott a szervezet
Zala Megyei Igazgatóságának
mûködésérõl és a feladatra
való felkészülésérõl.

elmondta, hogy 8
új munkatársat vettek fel és
képeztek ki a TOP-hoz kapcso-

lódó feladatok ellátására. A
megyei irodák ügyfélszolgá-
latot mûködtetnek majd, a pá-
lyázók és kedvezményezettek
segítése érdekében, közvetlen,
intenzív kapcsolatot tartanak a
kedvezményezettekkel, õk vég-
zik a szerzõdések megkötését,
nyomon követik a projektek
megvalósulását, kezelik a kifi-
zetési kérelmeket, valamint
helyszíni ellenõrzéseket is vé-
geznek. Összességében arra
törekednek, hogy az így kiala-
kuló egyablakos, integrált ügy-
félszolgáltatás keretében min-
den lehetséges segítséget meg-
adjanak a rendelkezésre álló for-
rások hatékony felhasználásához.

A közgyûlés elfogadta a Za-
la Megyei Önkormányzat 2016.
évi költségvetését 492 966 000
forintos bevételi és kiadási
fõösszeggel.

Elfogadták az önkormány-
zat tulajdonában álló

2016. évi üzleti tervét,
melynél ügyvezetõ
igazgató hangsúlyozta, hogy
mivel az alapvetõen projektek
lebonyolításában való közre-
mûködésre épül, a társaság
bevételeit minél nagyobb rész-
ben pályázati pénzekbõl kí-
vánják biztosítani.

Zala
Megyei Területfejlesztési Ügy-
nökség Közhasznú Nonprofit
Kft.

Bali József

A közgyûlés tájékoztatást kapott a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat feladatairól és tevékenységérõl.

A karácsony elõtti készülõ-
dés az év egyik legszebb idõ-
szaka. A fa díszítése mellett a
mézeskalács sütése során ke-
rülhetünk leginkább ünnepi

Mézeskalács-sütés Semjénházán

hangulatba.

a által szervezett mézeska-
lács-készítés jó alkalom volt
arra, hogy a településen élõk

Semjénháza Hor-
vát Nemzetiségi Önkormány-
zat

ráhangolódjanak a kis Jézus
születésére. Karácsony elõtt
néhány nappal ezért, a helyi
IKSZT-ben gyûlt össze minden
sütni vágyó. A nemzetiségi
önkormányzat által biztosított
hozzávalókból kisebb és kicsit
nagyobb kezek is tésztát gyúr-
tak, nyújtottak. A legkisebbek
számos sütemény kinyomó for-
ma közül választhattak, milyen
mintát szaggassanak a mézes-
fûszeres tésztából. A fenyõfa,
maci, rénszarvas, hópehely, ha-
rang és a hagyományos mézes-
kalács ember bizonyultak a
legnépszerûbbnek. Rövid idõn
belül pedig a mézeskalács illa-
ta lengte be az épület minden
helyiségét.

A munka legfontosabb,
ügyes kezeket igénylõ része
még csak ezután kezdõdött,
hiszen az aranybarnára sült
kalácsok mind díszítésre vár-
tak. E munkafolyamat során a
résztvevõk kreativitása nem is-

mert határokat. Szebbnél-szebb
mézeskalács költemények szü-
lettek, melyek egy része nem
kerülhetett a karácsonyfára,
vagy az alá, hiszen ott helyben
elfogyasztották az ügyes kis
cukrászok.

Preksen-Ifka Ágnes

Készülnek a finomságok.

S az eredmény.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Laci sokáig nem értette,
hogy idõsebb barátai a tél
vége felé miért a súlygya-
rapodásukon aggódnak a
legtöbbet. Lacinak nem volt
ilyen problémája, ehetett
bármit és bármennyit, a
súlya alig változott. Azon-
ban pár éve észrevette, va-
lami megváltozott. A ked-
venc zakója mintha össze-
ment volna, mert egyre ne-
hezebben tudta begombol-
ni. Eleinte nem foglalkozott
ezzel, de amikor ironikusan
többen megjegyezték: mi a
helyzet Laci, újabban hasra
gyúrsz?

Neki is be kellett látnia,
hogy véget kell vetni „a bab-
levest eszek lekváros buk-
tával” korszaknak. Laci a
mozgásban látta a megol-
dást, de azért túlzásba sem
akarta vinni. Ezt a gondo-
latmenetét megerõsítette a
tv-ben látott reklám ígérete,
ami egy edzõgép pár perces
használatával csodákat ígért.
Meg is rendelte az elsõ
gépet, két izmos szállító fel
is cipelte neki a második
emeletre. Az elején még
használta is, majd egyre rit-
kábban. Biztos rossz gépet
választottam – gondolta ma-
gában. Igaz, a nappalija kez-
dett már egy konditeremre
hasonlítani, de újabb és
újabb gépet rendelt.

Lacit már régi ismerõs-
ként üdvözölte a két izmos
szállító. Laci nekik is sze-
gezte a kérdést: ugye maguk
is ezt a gépet használják,
vagy mi a titok, mitõl ilyen
izmosak? A két izmos szál-
lító döbbenten egymásra
nézett, majd az egyikük a
már megrendelt sok gépre
nézve mosolyogva ennyit
mondott: – Tudja László,
ezeket a gépeket nem hasz-
nálni kell, hanem cipelni….

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

A titok…

A karácsonyvárás mindenki
életében egy izgalommal teli
idõszak, amit különféle díszí-
tésekkel még emlékezetesebbé
tehetünk. Ilyenkor minden a

Ünnep Muraszemenyén

várakozásról és a szeretetteljes
készülõdésrõl szól.

Mint minden évben, 2015-
ben is megrendezésre került
karácsonyi ünnepségünk, me-

lyet december 18-án, pénteken
tartottunk a

.
A már hagyományosan visz-

szatérõ karácsonyi ünnepsé-
günkre vártuk a falu lakosságát.

A szép számmal érkezett
vendégeket a feldíszített épü-
let és karácsonyfa várta. Az ün-
nep Murasze-
menye polgármestere köszön-
tõjével kezdõdött. Majd óvo-
dásaink és iskolásaink adták
elõ betlehemi és karácsonyi
mûsorukat. Jézus születését
elevenítették fel, zenés-énekes
elõadásuk során (képünkön).

Az ünnepség után szépen
megterített asztalok várták
édességgel, üdítõvel a szerep-
lõket és a jelenlévõket. A mû-
sorban szereplõ gyerekek fel-
készülését ajándékkal is jutal-
maztuk. A megvendégelés bé-
kés, családias hangulatban telt,
a résztvevõk úgy vélték, hogy a
délutáni program segített a
karácsonyra hangolódásban.

muraszemenyei
IKSZT-házban

Stefanec Mária,

Január 8-9-én került sor az
önkormányzat által 2015-ben,
a Belügyminisztériumhoz be-
nyújtott szociális célú tûzifa
kiszállítására (képünkön). A
Humán és Ügyrendi Bizottság
által elbírált kérelmek alapján
152 letenyei család kapott 1-1
erdei köbméter, 2 család pedig
2-2 erdei köbméter tûzifát, így
156 erdei köbméter kemény-
lombos fa jutott el 154 letenyei
családhoz.

A támogatásban részesített
családok örömmel és nagy se-
gítségként fogadták a tüzelõ-
anyagot – fogalmazott

polgármester.
A szociális célú tûzifa ki-

szállításában oroszlánrészt vál-

Farkas
Szilárd

Szociális célú tûzifa Letenyén

lalt kettõ letenyei vállalkozó
és külsõs
gazdasági bizottsági tag is, aki
a szervezést és koordinációt
bonyolította. Farkas Szilárd
polgármester lapunknak el-
mondta, a jövõben is min-
den olyan pályázati lehetõ-
séggel élni kíván az önkor-
mányzat, amely a városban
élõ polgárok javát és élet-
feltételeinek javítását szol-
gálja.

Tamás Tamás

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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A
vezette

december 20-
án jubileumi karácsonyi kon-
certtel örvendeztette meg az
érdeklõdõ közönséget.

A kórus vasárnap 25. kon-
certjét adta a letenyei Szent-
háromság templomban.

A szép zenei eseményen
most is jelen volt és a kórussal

Cselényiné Erõs Enikõ
letenyei Vox Varietas

Kamarakórus

Koncert Letenyén
együtt énekelt a letenyei

, melynek karna-
gya szintén a zenetanárpeda-
gógus Cselényiné Erõs Enikõ.

Az emlékezetes koncert
után a Vox Varietas Kamara-
kórus közremûködött a Temp-
lom téren felállított városi
betlehem megáldásakor is.

Andrássy Gyula Általános Is-
kola Énekkara

M.I.

Kerkaszentkirályon

mu-
raszemenyei

Pál Zoltán

decem-
ber utolsó hétvégéjén a hagyo-
mányok szerint megrendezés-
re került a falukarácsonyi ün-
nepség. A rendezvényen a

óvodások és isko-
lások adtak elõ ünnepi mûsort
majd a Honvéd Kaszinó Városi
Diákszínpad: Angyalképzõ, –
avagy eljött a karácsony se-
gítünk szeretni címû színházi
elõadását tekinthették meg a
vendégek.

A karácsonyi ünnepség eb-
ben az évben kibõvült egy ju-
bileumi évforduló megünne-
pelésével is. A község polgár-
mestere, immár 25
éve, 1990 óta igazgatja a falu
életét, és az alkalom méltó volt
a köszöntéshez. Az elismerõ

Jubilált a polgármester

Pál Zoltán, Resch Karolina és Gazdag László.

szavakat
jegyzõnõ mondta el, aki egy-
ben be is mutatkozott a helyi-
eknek, mert a közelmúltban
kezdte meg munkáját a

.
Egy kerámia emlékplakettet
adott át Pál Zoltánnak, és

is köszöntötte, aki
szintén 25 éve vesz részt a köz-
ség képviselõ-testületi munká-
jában. A polgármester kará-
csonyi beszédében felelevení-
tette az elmúlt 25 év nagyobb
történéseit és eseményeit, em-
lékezve a kezdeti nehéz idõ-
szaktól napjainkig.

Az ünnepi program közös
vacsora elfogyasztásával zárult
a késõ esti órákban.

dr. Resch Karolina

bá-
zakerettyei közös hivatalnál

Gaz-
dag Lászlót

Káliné Kománovics Éva

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

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

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta!
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Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

A
egyik tagja,

nyerte meg a

által hatod-
szor megrendezett versenyso-
rozatát a hobbi horgász kate-
góriában. Az egész éven át tar-
tó verseny eredményhirdetésé-
re még decemberben került
sor a horgász-
központban.

Kerkaszentkirályi Kerka
Horgász Egyesület
Csótár János
Sporthorgász Egyesületek Vas
Megyei Szövetsége

vaskeresztesi

Siker a „hobbi horgász” kategóriában
A megyei versenysorozaton

profi és hobbi pecások indul-
tak, összesen 121-en, volt for-
duló, ahol a nevezõk száma
elérte a 62 fõt. A kupasorozat
a
kezdõdött május elsején, majd
a szombathelyi Csónakázó-tó,
Abért-tó Lukácsházán, a Gerse-
karáti Sárvíz-tó és a Vadása-tó
is szerepelt a helyszínek kö-
zött. A versenyzõ kategóriában

kerkafalvi Kéthatár-tónál

a megadott 5 fordulóból mi-
nimum 3 fordulón, a hobbi
kategóriában megrendezett 6
fordulóból minimum 3 fordu-
lón kellett részt venni ahhoz,
hogy a versenysorozatban ér-
tékelve legyen a sporthorgász
eredménye. Versenyzõ kategó-
riában elsõ helyezett

(Elektromosok SHE)
lett, a hobbi horgászok verse-
nyében szoros eredmény ala-
kult ki az élen, a dobogós he-
lyezések csak az utolsó fordu-
lóban dõltek el, végül az óriási
vándorserleget Csótár János
szerezte meg.

Csótár János elmondta,
hogy 15 éve kezdett el horgász-
ni és azóta is ez a kedvenc
idõtöltése. „Fogd ki, fotózd le,
engedd vissza!” elv alapján pe-
cázik, és kiveszi a részét min-

Varga
Bálint

den más horgászattal kapcso-
latos egyéb munkából. A ker-
kaszentkirályi horgászegyesü-
letben jelenleg titkárként tevé-
kenykedik, a halõri vizsga mel-
lett a rendészeti szakvizsgát is
letette, így a VMSZ vizein
hivatásos halõrként ellenõrzé-
seket végez, valamint a szövet-
ség intézõbizottság tagjaként
is lát el feladatokat. Kiemelten
fontos számára hogy minden
horgásztárs betartsa a szabá-
lyokat, különbözõ elõírásokat
és minden vízpartra járó em-
ber tisztelje a természet szép-
ségét és óvja meg értékeit.

Csótár János beszámolt ar-
ról is, hogy a helyi horgász-
egyesület a múlt hónapban tar-
totta meg közgyûlését, melyen
elfogadták az új alapszabályt,
új vezetõségi tagokat választot-
tak, valamint a korábbi elnö-
köt, újra az egye-
sület elnökének választották
meg.

Gróf Jánost

Káliné Kománovics Éva

Csótár János

Január 23-án a
kép-

viselõi és Le-
tenye polgármestere közösen
vettek részt a horvátországi

, ahol a hodosá-
nyi tûzoltó egyesület 126. köz-
gyûlése került összehívásra.

Az egyesületi ülésen beszé-
dében a letenyei polgármester
kihangsúlyozta, hogy a lete-
nyei és a horvátországi civil

Letenyei
Körzeti Tûzoltó Egyesület

Farkas Szilárd,

Hodosányban

Letenyeiek Hodosányban

szervezetek együttmûködése
továbbra is kiemelten fontos, a
kialakult népvándorlási hullám
ellenére a határok nem elvá-
lasztanak, hanem összekötnek
minket.

Letenye Város Önkormány-
zata és a Hodosányi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület közötti jó
együttmûködést
elnök oklevéllel köszönte meg
Letenye városnak.

Andrija Ilijaš

Farkas Szilárd köszönti az egyesület elnökét.

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

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

@

INDULÓ

KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Dél-Zala Murahíd Hirde
ssen

nálu
nk !

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

Felnõtt belépõ: 1 600 Ft

Gyermek belépõ :

Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!

Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

(0-14 éves korig)

Kombinált belépõ : 2 500 Ft(minden medence + szaunavilág)

KOZMA KFTKOZMA KFT
• IPARI ÉPÜLETGÉPÉSZET

TERVEZÉS, KIVITELEZÉS

• ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS
• ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

• GRUNDFOS szivattyúk
• GÁZGÉP nyomásszabályzók
• GEBERIT termékek

Zalaegerszeg
Virágzó mez út 2/B
www. kozmakft.hu

Tel/Fax: (92) 599-911;
Tel: (92) 599-910

email: info@kozmakft.hu

õ

H
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• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés 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

A IV. Zalaegerszegi Szalon megnyitásával, kon-
certtel és elismerõ díjak átadásával ünnepelte a zalai
megyeszékhely a Magyar Kultúra Napját. A jeles ün-
nepen , a
ügyvezetõ igazgatója vehette át a cégnek ítélt

dr. Szász Péter Zalaszám Informatika Kft.
Kultúra

Mecénása Díjat.

Zalaszám, a kultúra mecénása

Zalaegerszegen a Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem
adott otthont az önkormány-
zat által szervezett ünnepi gá-
laestnek. A 21 mûvész alkotá-
sát felvonultató tárlat megnyi-
tását és a

koncertjét
követõen pol-
gármester elismerõ oklevele-
ket adott át kulturális és köz-
mûvelõdési szakembereknek.

Az eseményen került át-
adásra a

is, melyet Zalaegerszeg
kulturális életének támogatá-

Zalaegerszegi Szim-
fónikus Zenekar

Balaicz Zoltán

Kultúra Mecénása
Díj

sában játszott meghatározó
szerepe, valamint a mûvésze-
ti események, közösségi ren-
dezvények, és a színházi élet
példaértékû támogatásának
elismeréseként a Zalaszám
Informatika Kft.-nek ítélt a
város közgyûlése. A díjat dr.
Szász Péter ügyvezetõ igaz-
gató vette át.

A megtisztelõ kitüntetés
mellett festõ-
mûvész Balatoni emlék címû
alkotása is az elismerés részét
képezte.

Nagy Kálmán

(x)

Balaicz Zoltán átadja a díjat dr. Szász Péternek.

Fotó: Seres PéterFotó: Seres Péter

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Operátorokat szakmunkásés
végzettséggel rendelkezõket

felveszünk!
Azonnali kezdési lehetõség!!!

30/516-6403

Adecco Kft.

iroda.szombathely@adecco.com

Álláslehetõség!


