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Advent mozgó ünnep, kez-
dete a november 30-ához,
Szent András napjához leg-
közelebb esõ vasárnap. Ez az
ünnep ma már világi ünnep is,
azonban gyökerei a keresz-
ténységbe nyúlnak. Az idõszak
neve az azonos latin szóból
ered, melynek jelentése eljöve-
tel. Advent az Úr eljövetelére
való, elsõsorban lelki felké-
szülés idõszaka. Az adventi
idõszaka elképzelhetetlen ad-
venti koszorú nélkül. Katoli-
kus körökben a hagyományos
adventi koszorún minden szín
jelentéssel bír. A koszorún 3
lila és 1 rózsaszín gyertyát
szokás elhelyezni. A római

Advent Becsehelyen
katolikus vallásban a lila a
bûnbánat színe, a rózsaszín az
örömé. A rózsaszín gyertyát
harmadikként gyújtjuk meg, a
közelgõ ünnep örömére. Az
elsõ alkalommal egy, a máso-
dik alkalommal az elsõ mellé
még egy, a harmadik héten
már három gyertyát gyújtunk
meg a koszorún, míg végül
mind a négy gyertya ég, így
lesznek, mint az orgonasípok,
növekvõ magasságúak.

Az adventi koszorú egyre
gyarapodó fénye szimbolizálja
a közelgõ ünnep fényét, Jézust,
„a világ világosságát”. A római
katolikus vallásban a gyertyák
egy-egy fogalmat és személye-

ket is szimbolizálnak. A fogal-
mak sorrendben a hit, a re-
mény, a szeretet és az öröm. Az
adventi koszorú kerek formája
az örökkévalót szimbolizálja, a
koszorú zöld színe és az
örökzöld növények pedig a
halál feletti diadalmaskodást.

a faluház elõtti
parkban került felállításra az
adventi koszorú, amely köré
szervezõdtek a programok.
Adventi vasárnapokon dél-
utántól karácsonyi vásár várta

Becsehelyen

a látogatókat. Termelõi méz,
kézmûves ajándéktárgyak, dí-
szek, párnák voltak kaphatók.
A faluház elõtt tea és forralt
bor illata csalogatta a vendé-
geket. Az elsõ adventi vasár-
nap november 27-re esett
2016. évben. Becsehelyen az
elsõ adventi gyertyát

igazgatónõ gyúj-
totta meg, majd a

„25 év a húrok
között” címû elõadását hall-

Simonné
Benkõ Edit

Mákvirág
Citerazenekar

Néhányan táncra perdültek.

Immár 2005 óta pezsgõs
koccintással köszöntik az új
esztendõt a és
rendõrök és települési veze-
tõk. A régi határátke-
lõhelyen lévõ Mura híd köze-
pén december 30-án délelõtt
ezúttal a nagykanizsai rendõr-
kapitány, Letenye polgármes-

magyar horvát

letenyei

tere és a prelogi (Perlak)
rendõrparancsnok mondott
köszöntõt.

A hagyományos óévbúcsúz-
tató koccintáson

ezredes, a Nagykanizsai
Rendõrkapitányság vezetõje úgy
fogalmazott, a két rendõrség

Molnár Jó-
zsef

Koccintás a Mura hídon

(Folytatás a 3. oldalon)
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A szent karácsony üzenete,
a csend, a béke és a szeretet
még itt lobog a szívünkben.
Még halljuk az ünnep és a
csengõk halk szavát, még ab-
ban a nyugalmas szeretetben
állunk itt, ami körülvett ben-
nünket 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 évvé
álljanak össze. 2016, a mögöt-
tünk maradó Óesztendõ tar-
talmas és tanulságos idõszak
volt mindannyiunk számára,
ismét sok változással, olykor
sok örömmel, néha kudarccal
és küzdelemmel tûzdelve.

A mögöttünk hagyott év
megannyi eseménye arra int
minket, hogy nincs nagyobb
kincs annál, mint amikor biz-
tonságban tudhatjuk országun-
kat, városunkat, szeretteinket
és családunkat. Egy évvel ez-
elõtt – amikor az újévi jókí-
vánságokat fogalmaztuk meg
– senki sem tudhatta, hogy a
2016-os esztendõ milyen meg-
lepetéseket tartogat számunkra.

Tisztelt letenyei polgárok!
Életünk képzeletbeli 2017-

es naptárát felütve abban sok
bejegyzést még nem találunk,

lapjai üresek, s nem árulkod-
nak jövõnkrõl. Azt napról-
napra sorsunk alakítja, formál-
ja majd.

Tudjuk, várnak ránk bol-
dog családi és közösségi ün-
nepek, személyes kudarcok,
fájdalmak, mely érzések köny-
nyeket csalnak a szemünkbe.
Mégis haladnunk kell elõre,
terveink és céljaink megvaló-
sítása felé. Nem szabad el-
felednünk, hogy mindenki-
nek küldetése van. Küldetése
a családjában, munkahelyén, s
a közösségben, ahol él, s akik-
nek a sorsáért felelõsséggel
tartozik. Hinnünk, s remény-
kednünk kell a jövõ adta lehe-

tõségekben, s ki is kell hasz-
nálnunk azokat. Letenye Város
egyike azon településeknek,
melynek jelene, múltja és
jövõje harmonikus egységben
szolgálja az itt élõ polgárok
mindennapjait.

Mielõtt azonban tovább
indulnánk, vessünk még egy
pillantást 2016-ra és vegyünk
magunkhoz mindent, amit ér-
demesnek tartunk arra, hogy
útravalóként, erõt adó bizta-
tásként, szeretetben kísérjen
bennünket 2017-ben is.

Szent Pál apostol közel
kétezer éves tanítása szerint:

„A szeretet türelmes, a sze-
retet jóságos, A szeretet nem
féltékeny, nem kérkedik, nem
gõgösködik, nem tapintatlan,
nem keresi a magáét, haragra
nem gerjed, a rosszat föl nem
rója, nem örül a gonoszság-
nak, de együtt örül az igaz-
sággal. Mindent eltûr, min-
dent elhisz, mindent remél,
mindent elvisel. A szeretet
soha el nem múlik.”

Tisztelt letenyeiek és ked-
ves vendégeink!

Csakis tõlünk függ, hogy
újévi jókívánságainkat kiegé-
szítjük-e azzal, hogy megér-
téssel fordulunk bajba jutott
honfitársaink felé, hogy segí-

tõ szándékkal fordulunk a rá-
szorultakhoz, a fogyatékkal
élõkhöz, hogy jóakarattal for-
dulunk útkeresõ, az élet dol-
gaiban nehezen eligazodó
honfitársainkhoz, és hogy
alázattal fordulunk természe-
ti környezetünkhöz. Legyen
2017-es cselekedeteink vezér-
lõ elve a megértés, a segítõ
szándék, a jóakarat, a tenni
akarás és az alázat. És legyen a
mi iránytûnk: a szeretet.

Kérem Önöket, hogy 2017-
ben is legyenek partnerek vá-
rosunk fejlõdésének elõmoz-
dításában, vegyenek részt Le-
tenye közösségi életében és
programjaink aktív részesei
legyenek!

Találja meg valamennyi
letenyei polgár a közös együtt-
létbõl eredõ boldogságot, s az
együtt töltött órák, napok fe-
ledtessék a hétköznapok ne-
hézségeit, oszlassák el az ag-
gódás felhõit homlokunkról.
Adjon a jó Isten egészséget és
jövõbe vetett erõs hitet!

Ezt kívánom szeretettel Le-
tenye Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete és a magam
nevében 2017-es esztendõre
minden letenyei polgárnak!

polgármester
Farkas Szilárd

Tisztelt letenyei polgárok és kedves vendégeink!

A

keretein belül mûködõ
vezette

és az

kórusa advent negyedik
vasárnapján (december 18-án)
délután ismét nagysikerû, telt-
házas koncertet adott a helyi
Szentháromság templomban.
Advent utolsó vasárnapján a
gyertyagyújtást megelõzõ kon-

letenyei Fáklya Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár (FMHK)

Cselé-
nyiné Erõs Enikõ Vox
Varietas Kamarakórus
Andrássy Gyula Általános Is-
kola

Karácsonyi koncert Letenyén
cert megnyitója során

, az FMHK igazgatója
többek között szólt arról, hogy
az idén 25 éves, 11 tagú kama-
rakórus 25. koncertét adta az
Isten házában és az iskolá-
sokkal együtt immár tizedszer
örvendezteti meg a közönsé-
get a templomban. Mint el-
hangzott, a külföldön és ha-
zánkban Letenye jó hírnevét
öregbítõ Vox Varietas a lete-
nyei koncertet megelõzõen

Dömõk
József

pénteken a horvátországi
megye székhelyén

, majd aznap
adott nagy sikerû

koncerteket. A közel egy órás
zenei mûsor során a két kórus
klasszikus, a karácsonyi ün-
nepkörhöz kapcsolódó és
könnyûzenei mûveket tolmá-
csolt. Az elõadás után a Temp-
lom téren plé-
bános áldotta meg a felállított
betlehemet, amely a város el-
hunyt díszpolgárai és

horvátországi fafa-

Kri-
zsevci Kop-
rivnicában Csör-
nyeföldön

Farkas Károly

Josip
Ivan Cikac

ragó mûvészek alkotásaiból áll.
A ceremónia során szintén
közremûködött a két kórus,
melyeknek közös karnagya a
zenepedagógus Cselényiné
Erõs Enikõ. Ezt követõen ke-
rült sor a fõtéri adventi ko-
szorú nagyedik gyertyájának
meggyújtására, ahol a köszön-
tõ beszédet
mondta el és láthattuk a

tagjainak jelmezes, ka-
rácsonyi mûsorát.

Kép és szöveg:

Farkas Szilárd
Le-

tenyéért Közéleti Egyesület
(LKE)

Mirkó Imre

A letenyei koncert pillanata.

Részlet a Letenyéért Közéleti Egyesület karácsonyi mûsorából.
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Advent Becsehelyen
gatták meg a faluházban a
jelenlévõk.

A második adventi vasár-
nap a Mikulás-várás jegyében
telt el. A faluház elõtti adventi
koszorú második gyertyáját
maga a messzi földrõl érkezett
Mikulás gyújtotta meg. Ezután
a Mikulás és a seregnyi gyerek
a faluházban folytatta az ün-
neplést, ahol énekes-verses-
mesés összeállítással szóra-
koztatták õket. A Mikulás min-
denkinek hozott ajándékot,
cserébe kapott sok-sok mo-
solyt, csillogó szemeket, ver-
set, éneket, mondókát. A
gyerekek mogyorót, édes sült
tököt, szaloncukrot kóstoltak,
de volt, aki a csomagban rej-
lõ finomságokat is megkós-
tolta.

Advent harmadik vasárnap-
ján a jellegzetes horvát étele-
ket – a forralt bor és a tea

mellett – színes kalácsot, cse-
vapot és kolbászt is lehetett
fogyasztani, kóstolni. A fúvó-
sok játéka után a

elnök,
gyúj-

totta meg az adventi koszorú
harmadik lángját, majd a

elõadását hallgatták meg
az egybegyûltek. A hideg el-
lenére olyan jó hangulatot
teremtettek, hogy néhányan
táncra perdültek.

A negyedik vasárnap a Falu
karácsonya is volt egyben. A
faházakban a tea és a forralt
bor mellett bejglit és házi sü-
teményeket lehetett fogyaszta-
ni a becsehelyi háziasszonyok
és a Kaszper Pékség felajánlá-
sából. polgár-
mester gyújtotta meg az utolsó
gyertyát az adventi koszorún, a

éneke
mellett. atya

Becsehelyi
Horvát Nemzetiségi
Háriné Hederics Tímea

Nagykanizsai Tamburazene-
kar

Németh Géza

becsehelyi gyerekkórus
Horváth Gábor

A második gyertyát a Mikulás gyújtotta meg.

Adventi pillanatok.

Fotók: Iványi GabriellaFotók: Iványi Gabriella

Novemberben két szom-
bat délután is kézmûvesked-
tünk a gyerekekkel. Az elsõ
alkalommal a Mikulás-várás
adta a témát és a feladatot. A
következõ szombaton a ka-
rácsonyra készültünk Csör-
nyeföldén.

December 17-én, szintén
szombaton délután, ünne-

Az ünnepekre készülve
péllyel köszöntöttük a kará-
csonyt a helyi kápolnában. Az
idén a Mindenki karácsonya
rendezvény teljes mûsorának a
kápolna adott otthont.

Utána a templomkertben
felállított pavilonban forralt
borral, teával és pogácsával
kínáltuk az érdeklõdõket.

Bekõ Attiláné

Szorgos munka az ünnepi készülõdés idõszakában.

Koccintás a Mura hídon

Molnár József rendõr ezredes koccint a horvát rendõrökkel.
(j1) Farkas Szilárd letenyei polgármester.

az ünnephez kapcsolódóan
mondott beszédet, majd a
faluházban folytatódott a mû-
sor. A becsehelyi

zenés-táncos mû-
Harmat-

csepp Óvoda

sorát követõen a
mutatta be a

Mihály apó története címû
darabot.

Becsehelyi
Színjátszó Kör

Horváthné Szirmai Szilvia

együttmûködése évrõl-évre
egyre jobb, bár azt nem tudni,
hogy mit hoz a jövõ.

letenyei városvezetõ a
két ország rendvédelmi szer-
veinek találkozóján arról is
szólt, hogy Letenye együttmû-
ködése is jó a horvát határ-
menti településekkel. A jövõre
vonatkozóan a kulturálison túl
már horvát-magyar gazdasági
együttmûködésrõl is beszélhe-
tünk, mert számos pályázatot
nyújtott be a kisváros horvát

Farkas
Szilárd

partnereivel közösen – mond-
ta Farkas Szilárd.

prelogi rendõr-
kapitány városa polgármeste-
rének jókívánságait is tolmá-
csolta és elmondta, a minden-
napi munka mellett a turisz-
tikai szezont is beleértve gör-
dülékeny volt az együttmû-
ködés. A köszöntõk után a
hídon megbontották a pezs-
gõket, majd közös ajándé-
kozással végzõdött a 11 éve
kezdõdött határmenti pezsgõs
koccintás.

Ivan Sokac

(Folytatás az 1. oldalról)
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„Száguldva vágtat, rohan az
idõ/Sorra váltják egymást föl a
hetek,

Minden nyár gyorsabb, mint
az elõzõ,/Az idõnek nem mond-
hatsz „állj meg”-et...”

Idõsek napja Muraszemenyén

Ismételten megrendezés-
re került az
idõsek napi rendezvény, me-
lyet 2016. december 3-án tar-
tott

a Muraszeme-

Muraszemenyén

Muraszemenye Község Ön-
kormányzata

nye-Csernec falurész kultúrhá-
zában.

A község 60 évnél idõsebb
lakóit nagy szeretettel várták a
rendezõség tagjai.

A megjelent közel 80 fõt
polgármester

köszöntötte. Beszédében a kö-
vetkezõket mondta:

„Ismét eltelt egy év, és kö-
zösen tekinthetünk vissza az
eddigi évtizedekre. Minden év-
nek megvolt a maga saját cso-
dája. Nem volt könnyû az élet-
kezdés, a családalapítás, a gyer-
mekek nevelése, iskoláztatása,
és önálló életük megkezdé-
sének támogatása. Nem egy-
szerûek a mai hétköznapok
sem, küzdeni a betegséggel, a
nyugdíjjal, a magánnyal, vagy a
szorongással. Ám mégis van-
nak barátok, rokonok, gyere-
kek, unokák, akik tisztelik és
becsülik az elmúlt évek erõ-
feszítéseit. Szeretetükkel, ra-
jongásukkal, csicsergésükkel,

Stefanec Mária

nyüzsgésükkel kitöltik a hét-
köznapokat, nem egy eset-
ben újabb feladatokat állítva
Önök elé.

A polgármesteri köszöntõt
követõen a falu legkisebbjei, az
ovisok adták elõ kedves kis
mûsorukat. Ezután következett
az iskolások elõadása. A közön-
ség kitörõ örömmel fogadta a
szereplõket.

Az óvodások és az iskolá-
sok mûsora után házi készí-
tésû ételekkel, süteményekkel
és italokkal vendégelték meg
az egybegyûlteket. Étkezés
elõtt plébános
mondott asztali áldást.

A szervezõk meghívására
ellátogattak az ünnepségre a
zalaegerszegi

operetténekesei,
és

, akik fergeteges han-
gulatot teremtettek színes elõ-
adásukkal.

A meghívott vendégek elé-
gedettségükkel arcukon, hálás
köszönettel indultak haza a ké-
sõ esti órákban a jövõ évi ta-
lálkozás reményében.

Gálhidi Sándor

Hevesi Sándor
Színház Her-
telendy Attila Debrei Zsu-
zsanna

Sokan részt vettek az ünnepségen.

A

december 8-án a mûvelõdési
ház tánctermében tartotta év-
záró összejövetelét és karácso-
nyi ünnepségét. A mintegy 20
éve alakult kisvárosi szervezet
vezetõje, la-
punknak elmondta, céljuk a
még élõ hadiözvegyek, hadi-
árvák segítése, az emlékezés
fenntartása.

A Hõsök napi megemléke-
zésen túl évenként két alkalom-
mal tartanak megbeszéléseket.
Legfiatalabb tagjuk 65, a leg-
idõsebb 95 éves – mondta a
közel 30 tagú szervezetet 12
éve vezetõ Kovács Emilné. A

Hadirokkantak, Hadiöz-
vegyek és Hadiárvák Szövet-
ségének Letenyei Szervezete

Kovács Emilné

Emlékeztek a hadiárvák

program során
letenyei polgármester a város
ajándékaként falinaptárakat és
egy helyi vállalkozás által fel-
ajánlott ajándékcsomagokat
adott át és további segítségérõl
biztosította a tagságot.

Az évzáró találkozón kide-
rült, több letenyei családapa,
fiú is meghalt, eltûnt az elsõ vi-
lágháborúban. Nevüket utólag
vésetik fel az alkotásra, de az is
szóba került, hogy az 1919-es
tanácsköztársaság több mint
10 helyi áldozatát egy közös
sírba temették a település sír-
kertjében. Elképzelhetõ, hogy
nevük egy külön emlékmûre
kerül majd Letenyén.

Kép és szöveg:

Farkas Szilárd

Mirkó Imre

Évzáró összejövetelt és karácsonyi ünnepséget tartottak.

Decemberben, a karácsony
elõtti utolsó szombaton, a több
éves hagyományoknak megfe-
lelõen megrendezésre került a
falukarácsonyi ünnepség

. Ezen a na-
pon a község lakói is megte-
kinthették a

új elõadá-
sát melyet ren-
dezett. A történet „A legszebb
karácsonyi ajándék” címet vise-
li és egy 17 éves nagykanizsai
lány, írta. Ez a
darab egy drámaíró felhívásra
született, melyben a legjobb-
nak ítélték meg, így állították
színpadra. A mû több helyszí-
nen is bemutatásra került a ka-

Ker-
kaszentkirályon

Honvéd Kaszinó
Városi Diákszínpad

Nikolics Zsanna

Koczor Boglárka

Falukarácsonyi ünnepség
rácsonyi idõszakban. A törté-
net egy árva kisfiúról szól, akit
nagyszülei nevelnek, aztán egy
családi konfliktusba kevered-
nek. Az ezután kialakuló foko-
zatos, a szereplõkben lezajló
jellemfejlõdést mutatták be a
diákszínpad színészei.

A színházi elõadás után a
és

mutatták be a karácso-
nyi ünnepre tanult verseiket,
énekeiket és zenés koreográfiá-
jukat. A mûsorok után a község
lakóit polgármester
is köszöntötte, és közös ünne-
pi vacsora elfogyasztására invi-
tálta a vendégeket.

muraszemenyei óvodások
iskolások

Pál Zoltán

Káli É.

A Diákszínpad elõadása.
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HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Dél-Zala Murahíd Hirde
ssen

nálu
nk !

December 10-én (szomba-
ton) az 1956-os
emlékév alkalmából szervez-
tek konferencát.
polgármester megnyitó beszé-
dében többek között szólt ar-
ról, hogy már a falunapon
bemutatásra kerültek azok az
egykori fotók, amelyek az otta-
ni olajosok múltját és az 56-os
történéseket elevenítik fel,
majd a falu 56-os ünnepsége
követte a rendezvénysorozatot.
A konferencia tulajdonképpen

Bázakerettyén

Iványi László

Az 56-os emlékév Bázakerettyén
az emlékév újabb állomása. A
forradalom és szabadságharc
ideje alatt a kerettyei olajosok
azt is kijelentették, hogy a
magyargyilkos szovjet tankok-
nak nem szállítanak olajat,
aminek késõbb személyekre,
sõt családokra lebontva is
súlyos következményei (elbo-
csátás, áthelyezés, bércsökken-
tés stb.) voltak. Bázakerettyén
szerencsére nem követelt ha-
lálos áldozatot sem a forrada-
lom, sem a megtorlások idõ-

szaka – mondta a 60 éves
jubileum alkalmából Iványi
László.

Sor került az
címû film ve-

títésére is, amelyben egykori
idõs olajosok és leszármazot-
taik szóltak 56-os emlékeikrõl.
A dokumentumfilm az '50-es
évek nehézipari fellegváraként
emlegetett

lakóinak, a
zalai olajmunkások eddig alig
ismert forradalmi eseményeit
vázolja fel. Mivel ezeket a falva-
kat akkoriban inkább ipari
munkásság és mûszaki értelmi-
ség lakta, érthetõ, hogy itt lob-
bant fel elõször a forradalom
lángja. Mint a futótûz, terjedt
köztük a jelszó: „Egyetlen liter

Égjen inkább
az olajmezõ

Lovászi, Bázake-
rettye, Nagylengyel

olajat sem a szovjet tankokba,
égjen inkább az olajmezõ!"

A nap során vitaindítót
mondott té-
mavezetõ moderátor, az emlék-
kiállítást a helyi kötödésû

a Vas Megyei Leváltár
munkatársa nyitotta meg,
majd a Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeum
igazgatója tartott elõadást. A
délután folyamán kulturális
mûsorra is sor került, melyben
többek között felléptek a

és a le-
tenyei

is. Az 56-os kiállítás a
bázakerettyei Déryné Mûvelõ-
dési Házban márciusig tekint-
hetõ meg.

Kép és szöveg:

dr. Bali Lóránd

Baj-
zik Zsolt,

Tóth János,

bá-
zakerettyei iskolások

Vox Varietas Kamara-
kórus

Mirkó Imre

A konferencia közönsége.

Iványi László polgármester a bázakerettyei 56-os események-
rõl készült kiállítás tablóját mutatja.

A
2016.

december 17. napján rendezte
meg a minden évben nagy
népszerûségnek örvendõ, „Min-
denki Karácsonyát” Molnári
központjában, a kultúrház elõt-
ti téren. A téren helyet kapott
a mindenki karácsonyfája, amit
közösen díszített fel a falu
apraja és nagyja. Délután nagy
volt a sürgés-forgás a kultúr-
ház elõtt. Volt, aki a kará-
csonyfát díszítette, volt, aki a
meleg italt készítette, és nem
utolsó sorban a kolbászt
sütötte.

Este 17 órakor kezdõdött a
kulturális mûsor, amelynek
keretein belül a

elõadásában a
nézõsereg magyar és horvát
nyelvû karácsonyi dalokat, ver-
seket hallhatott. A közönség
könnyes szemekkel, érdeklõd-
ve figyelte a szívmelengetõ
dalokat, amik az összetartásról,
szeretetrõl, emberségrõl szól-
tak. A kulturális program után

Molnári Horvát Nem-
zetiségi Önkormányzat

Molnári
Asszonykórus

„Mindenki karácsonya” Molnáriban
a Molnári Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat minden mol-
nári lakost megvendégelt egy
pár kolbásszal, meleg itallal,
forró punccsal, amit helyben
fogyasztottak el. A gyermeke-
ket is szívesen látták, virslivel
kínálták õket és mellé egy
pohár forró teát kaptak.

A karácsony a szeretet ün-
nepe, így a rendezvény jó al-
kalom a régi kapcsolatok fel-
elevenítésére, baráti beszélge-
tésekre, nosztalgiázásokra, és
hogy ráhangolódjunk az ün-
nepekre. Az idõjárás nem volt
kegyes hozzánk, hiszen nap-
közben is fagypont körüli volt
a hõmérséklet, ennek ellenére
a közönség létszámát tekintve
elmondhatjuk, hogy a rendez-
vény nagy népszerûségnek ör-
vend. A rendezvény magában
hordozott egy fontos üzenetet
is: karácsonykor ne legyen sen-
ki egyedül. Reméljük, hogy ez-
zel a kis apró gesztussal senki
sem érezte magát egyedül.

Kotnyek Lilla

Megvendégelték a molnáriakat.
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Január 8-án, vasárnap reg-
gelre is megérkezett
a 2017-es esztendõ elsõ, tar-
tósabb havazása.

Kicsit körbejártunk a város-
ban és megörökítettük az újév
elsõ havát és egy újdonsággal
is találkoztunk. Ahogy haj-
nalban leesett a pár centi-

Letenyére

Hóeltakarítás Letenyén

méternyi hó, a letenyei köz-
munkások már reggel óta tisz-
tították, síkosságmentesítet-
ték azon városi területeket,
amik számukra ki lettek je-
lölve. És mindezt vasárnap
tették a város lakóiért a le-
tenyei közfoglalkozattottak.

M.I.

A letenyei közmunkások a Bajcsy utcai járdát takarítják.A gyerekek legnagyobb
örömére december 10-én meg-
érkezett a Mikulás

is. A település

jóvoltából 35 semjénházi
kisgyermeket ajándékozott
meg a jó öreg nagyszakállú.

A helyi IKSZT-ben megren-
dezett eseményen a gyerekek
szüleikkel, nagyszüleikkel együtt
várták, hogy megérkezzen a
Télapó. A köszöntõ után a
Mikulás és krampuszai csengõ-

Semjénhá-
zára Horvát
Nemzetiségi Önkormányzatá-
nak

A semjénházi gyerekek öröme
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 is-
merkedtek egymással, a játé-
kokkal és a Mikulástól kapott
ajándékcsomaggal.

Preksen-Ifka Ágnes

Harmincöt kisgyermeket ajándékozott meg a Mikulás.

A Karácsony a szeretet
ünnepe, a boldogság és a
meghittség napja.

„Ami számít az ünnepben,
azt a fa alatt nem leled,/Nem
tudja becsomagolni, bármily
ügyes két kezed/Ami számít
áruházban, s pénzért nem is
kapható,/Csupa olyan kedves
dolog, ami szívekig ható.”

(Aranyosi Ervin: „Ami szá-
mít”, részlet)

Mint minden évben, ismét
megrendezésre került a már

Ünnepség a muraszemenyei IKSZT-házban

hagyománnyá vált karácsonyi
ünnepség ,
melyet 2016. december 21-én
szerdán tartottunk az IKSZT-
házban.

A már hagyományosan visz-
szatérõ karácsonyi ünnepségre
hívtuk a falu lakosságát. Az
érkezõ vendégeket feldíszített
épület és karácsonyfa várta.

A rendezvényt
polgármester köszöntõ-

je nyitotta meg, melyben a
szeretetre, embertársainkra va-

Muraszemenyén

Stefanec
Mária

ló odafigyelésre helyezte a fõ
hangsúlyt.

„Néha egy jó szóval, egy
mosollyal, egy érintéssel sok-
kal többet tudunk kifejezni,
mintha drága ajándékokkal
halmoznánk el egymást. Kell,
hogy legyen közöttünk egy
kapocs és ez nem más, mint a
szeretet” – hangzott el beszé-
dében.

Majd a muraszemenyei
óvodások és iskolások adták
elõ csodálatos karácsonyi mû-

sorukat, melyet a közönség
meghatódva és nagy tapssal
díjazott.

Az ünnepség után a fellé-
põket csokoládéval megaján-
dékoztuk és ezt követõen
minden résztvevõt sütemény-
nyel, pogácsával és itallal
kínáltunk.

Sikerült a karácsony hangu-
latát megidézni, mosolyt va-
rázsolni mindenki arcára az év
legszebb ünnepén.

-m-

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

A gyerekek csodálatos mûsorral készültek.
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PÓTSZILVESZTER LENTIBEN
A THERMAL HOTEL BALANCE**** szállodában!

Február 4-én szombaton 19.00 órától 02.00 óráig

Érdeklõdni, asztalt foglalni (korlátozott számban)
az alábbi elérhetõségen lehet: 0620/571-0920

Sztárvendég:

Bereczki Zoltán

4 fogásos büfévacsora
(2 fajta elõétel, 2 fajta leves,

4 fajta fõétel, köretek, desszertek),
éjfélkor: malacragu, virsli, lencse

Zene: Music Fly Band

Belépõ: 8 470 Ft /fõ

December 10-én (szomba-
ton) került sor az I

polgármestertõl meg-
tudtuk, az idõsek napja apro-
pójából és a rászorulók segí-
tésére rendezték meg a disz-
nóvágást, amely nem csak a
korábban említetteknek, ha-
nem az egész falunak szól,
minden falubeli hivatalos volt
a lakomára. Korábban szinte
mindenhol hízlaltak disznót a
184 fõt számláló Kistolmá-

. Kistol-
mácsi Disznóvágásra. Birkás
Zoltán

Önkormányzati disznóvágás Kistolmácson
cson, de egy idõs néni kivé-
telével már senki sem nevel fel
portáján malacot, mindenki
vesz, aztán a levágott disznókat
mindenki otthon, baráti kör-
ben dolgozza fel.

Így tett a kistolmácsi ön-
kormányzat is. Muraszeme-
nyén (Alsószemenyén) vásárol-
tak egy 310 kilós disznót, amit
hajnali ötkor az EU elõírások
szerint öltek le ott, a feldol-
gozást pedig hentes vezetésé-
vel a kistolmácsi kultúrháznál

végezték el. A disznóból a
közösségi munka során sült
húst, véres és májas hurka,
húsoskáposzta és tejfölös-hú-
sos répa is készült. Amikor az
ételek elkészültek, minden
kistolmácsi lakos hivatalos volt
a disznótorosra, amelyre te-
rített asztal mellett a szintén
a kultúrházban került sor. Az
ételek mellé kínált finom
savanyúságot az önkormány-
zat biokertészetében termel-
ték meg.

A jövõ évre is tervezett
mostani kistolmácsi disznóvá-
gás támogatói voltak:

,
a

(elnöke
letenyei polgár-

mester) és egy magát meg-
nevezni nem kívánó, a faluban
élõ magánszemély – mondta
lapunknak Birkás Zoltán.

Kép és szöveg:

Kistol-
mács Község Önkormányzata

Kistolmács Jövõjéért Köz-
hasznú Egyesület Far-
kas Szilárd

Mirkó Imre

Csoportkép a kistolmácsi disznóvágásról. (B3 Birkás Zoltán
polgármester).

Ne várjon lapunk következõ
számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel,
háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával,
oknyomozó riporttal
találkozhat.
Kattintson a

,
s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével
kapcsolatos érdekességeket!

www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…

té r ség i hav i l a p

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
II. évfolyam 2012. augusztus

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd

Ha elolvasta,

adja tovább!

Új készülék a letenyei védõnõknek

Farkas Szilárd polgármester és Imre Herman Anita védõnõ a
magzati szívhang hallgató készülékkel.

Letenye Város Önkor-
mányzata Védõnõi Szolgálata

Farkas Szi-
lárd

a közelmúltban vásárolhatott
új, SONOTEC Sonoline C típu-
sú magzati szívhang hallgató
készüléket, melyre forrást a le-
tenyei önkormányzat biztosí-
tott – értesültünk

polgármestertõl.
A védõnõi és a házi gyer-

mekorvosi szolgálat tavaly köl-
tözött a megújult egészségház-

ba, amely jóval komfortosabb
körülményeket biztosít, mint a
korábbi, jelenleg üresen álló,
szintén a Kárpáti utcában talál-
ható „zöld kereszt” épülete. Le-
tenyén kettõ védõnõi körzet
mûködik két védõnõvel.

Az ellátandó terület Lete-
nye, és

közigazgatási területe. A
védõnõk ellátják az iskola vé-
dõnõi feladatokat a

Kistolmács, Murarátka
Zajk

Letenyei

Andrássy Gyula Általános Is-
kolában Letenyei Hóvirág
Óvodában

Mirkó Imre

és a
is.

A szeptember 30-i állapot
szerint a két körzetben több,
mint 500 gyermeket látott el a
szolgálat, amely feladatai közé
tartozik a méhnyakrák szûrés
is. A szûrés jelentõsége azért
igen fontos – fõként a preven-
ciót hangsúlyozva – mert a rá-
kot megelõzõ állapotok nagy
biztonsággal felismerhetõk, és
az idõben elvégzett kezeléssel
teljes biztonsággal gyógyíthatók.

A jövõ évben még egy mag-
zati szívhang hallgató készülé-
ket is be kívánunk szerezni, to-
vábbá egy vizsgáló lámpát is,
melyre helyi vállalkozói fel-
ajánlás is érkezett – mondta la-
punknak a letenyei városvezetõ.

Kép és szöveg:
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December elején már ne-
gyedik alkalommal került meg-
rendezésre a Kerka-menti pá-
linkák bírálata

. Az egész napos ren-
dezvényen a pálinkák mellett
más jellegû programok is várták
az érdeklõdõket. Délelõtt ha-
gyományos falusi disznóvágás-
ra került sor, este pedig a leg-

Kerkaszentki-
rályon

IV. Kerka-menti pálinkakóstoló

Munkában a zsûri…

kisebbek örömére megérke-
zett a Mikulás, segítõjével a
krampusszal.

Az idei kevesebb mintára
számítottak a szervezõk a ked-
vezõtlen idõjárási viszonyok
miatt, így a 49 minta szép
számnak mondható. A zsûri-
zést ismét , pá-
linkafõzõt mûködtetõ szakem-

Völgyi Zoltán

ber és a Pannon
Egyetem kertészeti karának
doktorandusza végezték. A bí-
rálat során 13 arany, 13 ezüst
és 9 bronz minõsítés született,
minden nevezõ oklevélben és
ajándékban részesült. Az érté-
keléskor Völgyi Zoltán szakmai
és gyakorlati tanácsokat is
adott a gazdáknak és elmond-
ta, hogy a tavaszi fagy a termés
közel 70%-át gyakorlatilag meg-
semmisítette. Csak a magasab-
ban fekvõ gyümölcsfák nem
károsodtak, ezek termésébõl
kellett kihozni a legjobbat, ami
sok termelõnek sikerült is. Sza-
bó Péter kiemelte, hogy min-
den évben máshogy alakulnak
az idõjárási tényezõk és meg
kell tanulni az adott körülmé-

Szabó Péter, nyekhez igazodni. A különle-
ges fõzetek idén is érkeztek,
mint a csipkebogyó, berkenye,
de nagy sikere volt a fügébõl
készített pálinkának is.

A délutáni órákban a gye-
rekek nagy örömére megérke-
zett a Mikulás, de elõtte kedves
bábszínházi mûsort adott elõ a

. A Mi-
kulás a krampusz segítségével
kiosztotta a csomagokat, me-
lyet a gyerekek verssel, ének-
kel és rajzokkal köszöntek
meg.

Estére elkészült a paradi-
csomos káposzta, melyet a köz-
ség lakói, gyerekek és felnõt-
tek együtt fogyasztottak el.

Pro Arte Kulturális Egyesület
Napvirág bábcsoportja

Káli Éva

Kósa Józsefné (Magyar
Mária)

Semjénháza Község Ön-
kormányzata Prek-
sen László Má-
tés Ferenc Haszon István

a közelmúltban töltöt-
te be 90. életévét. Ebbõl az al-
kalomból köszöntötte otthoná-
ban

nevében
polgármester,
és

települési képviselõ.
Mariska néni Semjénházán

született 1926. szeptember 19-
én. A szépkorú hölgynek há-
rom gyermeke született, akik
közül már csak a lánya, Anna
él. 3 unokája és 1 dédunokája
van. Nagy szeretetben nevelte
a családját, mindenben pró-
bálta a jó dolgokat meglátni. A

Jubileumi köszöntés Semjénházán
szépkorú hölgy szerencsére ki-
elégítõ egészségnek örvend,
ennek legjobb bizonyítéka,
hogy õsszel egyedül ásta ki
kertjében a krumplit, illetve be
is hordta azt. Napjait próbálja
aktívan tölteni, kapálgat, gon-
dozza a virágait. Preksen Lász-
ló polgármester továbbra is jó
erõt, egészséget kívánt neki,
majd egy virágcsokor és egy
ajándékcsomag kíséretében
nyújtotta át az
miniszterelnök által aláírt jubi-
leumi emléklapot, s tette még
emlékezetesebbé ezt a szép
ünnepet.

Orbán Viktor

Preksen-Ifka Ágnes

Preksen László gratulál az ünnepeltnek.

Letenye Város Önkormány-
zata

Letenyei Körzeti
Tûzoltó Egyesület

Farkas Szilárd

– hasonlóan a helyi civil
szervezetekkel együtt – önkor-
mányzati támogatást biztosít a
letenyei bejegyzésû egyesüle-
teknek. A

, annak jog-
elõdje 1887-ben alakult, így
idestova 130 éve mûködik. Le-
tenye Város Önkormányzata és
az egyesület kapcsolata gyü-
mölcsözõ.

– Tavasszal részt vettem a
civil szervezet egyik közgyûlé-
sén, ahol a kötelezõ napirendi
pontok mellett az egyesület
mûködésérõl, életérõl, közös-
ségi szerepérõl is szó esett –
mondta polgár-
mester. – Elhangzott, hogy
nem megfelelõ infokommuni-
kációs infrastruktúrával ren-
delkezik a tûzoltó egyesület,
amely a napi adminisztrációs
munkát, az elektronikus kom-
munikációt is akadályozza, oly-
kor hátráltatja. Tisztában va-

Az átadott eszközök kibontása az önkéntes tûzoltók évzáró
rendezvényén.

Notebookot, nyomtatót is kaptak

gyok azzal, mit jelent egyesü-
leti vezetõnek lenni, mennyi
és milyen jellegû ügyintézése-
ket, adminisztrációs feladato-
kat kell végrehajtanunk, hi-
szen magam is vezetek egy
ilyen szervezetet. A fentiek
okán döntöttem úgy, hogy az
éves önkormányzati anyagi tá-
mogatás mellé magánfelaján-
lást is teszek, így az egyesület a
napokban elektronikus eszkö-
zöket vehetett át, egy note-
bookot, lézernyomtatót és
vezeték nélküli eszközöket.
Bízom abban, hogy ezen fel-
ajánlott eszközök megfelelõ
gazdára találtak és segíti az
egyesület mindennapi mûkö-
dését – hallottuk a polgár-
mestertõl.

Korábban a városvezetõ a
letenyei mentõállomást is tá-
mogatta, akkor egy modern te-
levíziókészüléket kaptak a men-
tõállomáson dolgozók.

Kép és szöveg: Mirkó Imre



112016. december Dél-Zala Murahíd

Megjelenik a
településeinek támogatásával

Kiadja:
kiadó-fõszerkesztõ:
szerkesztõségi ügyfélszolgálat:

8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937;

e-mail: zalataj@zelkanet.hu
www.zalatajkiado.hu ISSN 2063-000X

Készült: , Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783

Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
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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!

2017 január 7-én (szomba-
ton) este a Letenyei Andrássy
Gyula Általános Iskola torna-
termében tartotta újévi kon-
certjét

, vezényelt
.

A program során újévi kö-
szöntõt mondott

Letenye Város Fúvós-
zenekara Friman
Martin

Farkas Szi-

Újévi koncert Letenyén
lárd

Letenyei Alapfokú Mûvészeti
Iskola

Kelemen Tamás Pacsa

M.I.

, a kisváros polgármestere,
a mûsorban közremûködtek a

táncosai. Az eseményen
többek között jelen voltak a
környezõ települések vezetõi
és , pol-
gármestere is.

A Vajdasági Magyar Vers-
mondók Egyesülete a Vajda-
sági Magyar Mûvelõdési Inté-
zet szakmai támogatásával és a
Feketics Mûvelõdési Egyesület
közremûködésével a közelmúlt-
ban rendezte meg Bácsfekete-
hegyen (Szerbia) a XX. Dudás
Kálmán Nemzetközi Vers- és
Prózamondó Találkozót. A két
évtizedes múltra visszatekintõ
találkozó a Magyar Nemzeti Ta-
nács kiemelt kulturális rendez-
vénye.

Ismét remekelt a letenyei versmondó
A versenyre 70 magyar

nyelvû amatõr versmondó ér-
kezett a Kárpát-medence terü-
letérõl gyermek-, ifjúsági- és
felnõtt kategóriában. A jelent-
kezõknek készülniük kellett
két mûvel az egyetemes ma-
gyar irodalomból, valamint
egy verssel vagy prózával a ha-
táron túli magyar irodalomból.

A magas színvonalú talál-
kozó elsõ napján a két elõ-
döntõn nyújtott teljesítmé-
nyük alapján választotta ki a

neves szakemberekbõl álló
zsûri, rendezõ,
színházvezetõ (Soproni Petõfi
Színház),
színmûvész (Soproni Petõfi
Színház), szín-
mûvész (Szabadka),

Pataki András

Vukosavljev Iván

Kovács Frigyes
Bori Feke-

te Ágnes
Lõrinc Tímea

Tóth Péter Ló-
ránt

Horváth Bendegúz

Mirkó Imre

színész-drámatanár
(Budapest), szín-
mûvész (Zentai Magyar Kama-
raszínház) és

Radnóti-díjas versmondó
(Kunszentmiklós) a döntõbe
jutott versenyzõket: döntésük
alapján a 7-8. osztályosok kate-
góriájában ,
a Letenyei Andrássy Gyula Ál-
talános Iskola 7. osztályos tanu-
lója a II. helyet szerezte meg.

Pataki András rendezõ el-
mondta, hogy az adventi vára-
kozás idõszakának kezdetén a
versmondók megmutatták, ho-
gyan lehet a vers által is újjá-
születni, s az európai kultúra
teljesen kiürült és ronccsá fá-
radt állapotaiban ez a fajta új-
jászületés adhat új életet és új
tartalmakat.

A kétnapos rendezvényen
Tóth Péter Lóránt Radnóti-dí-
jas versmondó Forr a dal már,
az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 60. évfordulójára
készített elõadását is megte-
kinthették a találkozó résztve-
või, vendégei.

Kép és szöveg:

Horváth Bendegúz.

A koncert pillanatai.
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Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

FEDETT ÉLMÉNYFÜRDÕ LENTIBEN!

Az új élményfürdõben 4 új medence

benne különféle élményelemekkel,

óriáscsúszdával, családi csúszdával,

jacuzzival, nyakzuhanyokkal,

számos álló- és ülõmasszázshellyel,

masszázságyakkal, kisgyermekes medencével

kínál tartalmas felüdülést.

Fürdõbelépõ:
Élményfürdõ kiegészítõ jegy:

Élményfürdõ gyermekeknek
:(9,99 éves korig, szülõi felügyelettel)

2 790 Ft
800 Ft

INGYENES

FEDETT ÉLMÉNYFÜRDÕ LENTIBEN!

Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •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

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

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

www.zalalovo.hu/salla-comp

Telefonos hibabejelentés, információ:
minden hétköznap 16-20 óráig: 30/621-31-45

Nyitva tartás:

Szerda

Péntek

Szombat

16-18-ig

16-19-ig

8-13-ig

Minõség – – Meggyõzõ ár!Megbízhatóság

Notebook szervizpont!

www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp

Új és használt számítógépek széles választéka!
Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint!

Notebook számítógépek javítása!

Ajánlott konfiguráció:

www.bestbyte.hu

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka

Gigabyte F2A55M-HD2 alaplap, AMD A 6 5400K FM2 CPU,
4 GB DDR3 Ram, 1 Tb WD HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház

Gigabyte B75-M D3H alaplap, Intel Core i3-3240 3.4 GHz CPU,
8 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 1 Tb HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház,

ASUS R7 240 2 GB DDR3 VGA

67.900 Ft

123.990 Ft

Minden héten „õrült ár”-as akció!
Hívjon!

Használt számítgépek!

79.799 Ft
Dell Vostro 3558 15,6"/Intel Core i3-5005U/4GB/128GB/
DVD író/feketenotebook 119.799 Ft

184.799 Ft
Maxcom MM910sárga por- és vízálló mobiltelefon nagy gombokkal 21.799 Ft
Navon 32" HD ready LED TV 67.999 Ft

Pl.: ASUS X540SA-XX047D 15,6"/Intel Celeron N3050/4GB/1TB/
DVD író/fekete notebook

ASUS X756UQ-T4155D 17,3" FHD/Intel Core i3-7100U/8GB
/1TB/GF 940MX 2GB/DVD író/sötétbarna notebook


