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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Magyar és horvát rendőri
vezetők, valamint a határmenti
települések polgármesterei bú-
csúztatták az óévet a közúti ha-
tárátkelőhelynél, a Mura-hídon
Letenyén.

A találkozóra a horvát és a
magyar fél is népes küldöttség-
gel érkezett. A résztvevőket első-
ként rendőr ezre-Prok József
des, a ZMRFK rendészeti főka-
pitány-helyettese köszöntötte, s
kiemelte: ebben az évben a le-
tenyei határszakaszon több mint
3 millió ember kelt át. Ebből
csak a három nyári hónapban
2,7 millióan haladtak át.

Farkas Szilárd letenyei vá-
rosvezető köszöntötte a jelenlé-
vőket, elmondta: a határőrizet
mellett a pályázatok kidolgozá-
sában is kiválóan együttműköd-
tek, s ez a jövőben még gyü-

A Mura-hídon koccintottak
mölcsözőbb lehet, melyet Ma-
rio Moharic, a horvátországi
Goricsány polgármestere is
megerősített.

Farkas Szilárd polgármes-
tert kérdeztük a nemzetközi pá-
lyázatokról.

– Jelenleg három, horvát-
magyar határon átnyúló inter-
reg pályázat is fut, mely pályá-
zatokban Letenye mellett Lud-
breg és Perlak horvát testvérvá-
rosok is szervesen érintettek.
Nagyon jó kapcsolatot ápolunk
a két horvát településsel, gyak-
ran találkoztunk az elmúlt
években és osztottuk meg egy-
mással projekt-ötleteinket, kö-
zös elképzeléseinket, melynek
gyümölcse mára beérett.

Letenye esetében a pályáza-
tok érintik az műve-egyedutai
lődési ház kerékpáros pihenő-

hellyé alakítását is (Happy Bi-
ke projekt), egy közös, határ-
menti stratégia kidolgozását
(DESCO-projekt), valamint az
Andrássy-Szapáry kastély belső
felújítása (ATTRACTOUR-
projekt) is terítéken van, s a
projekt egyik eleme, a falkuta-
tások már elkezdődtek az épü-
letben. Régóta vártunk már erre
a beruházásra, hisz a huszonne-
gyedik órában vagyunk a fel-
újítás terén az épület belső álla-
potát tekintve. Mindhárom nyer-
tes pályázat – melynek támoga-
tási mértékei meghaladják a
300 millió Ft-ot – a város és a
térség turizmusának előmozdí-
tását szolgálják majd a jövőben.

A pályázatok tekintetében
további pénzügyi segítséget is

kértünk, így benyújtottuk igé-
nyünket a Projekt Előkészítési
Alap vonatkozásában, és sikerrel
is jártunk. Örömmel számolok
be, hogy december 18-án Lud-
bregben a közös stratégiaal-
kotásé volt a főszerep, az úgy-
nevezett DESCO-projekt hiva-
talos megnyitójára került sor.

Január 26-án pedig a „Hap-
py Bike” projekt első hivatalos
találkozójára kerül sor kisváro-
sunkban. A jövőben további ha-
táron átnyúló pályázatok be-
nyújtását is szem előtt tartjuk,
ennek eredményeként az együtt-
működés a horvát-magyar gaz-
dasági kapcsolatokat is erősít-
heti – mondta Farkas Szilárd
letenyei városvezető.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Közösen koccintottak az új évre.
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Január 6-án (szombaton)
délután az Andrássy Gyula Ál-
talános Iskola tornatermében
adott újévi koncertet Letenye
Város Fúvószenekara. A kon-
cert előtt pol-Farkas Szilárd
gármester és Cseresnyés Péter
államtitkár, országgyűlési kép-
viselő is szólt a közönséghez. A
városvezető többek között az
összefogást hangsúlyozta, mint
mondta, csak a jó ügyekért tör-
ténő közös munka hoz, hozhat
eredményt. Az államtitkár ki-
emelte az idei évben beérett az
elvégzett munka gyümölcse,
így Letenyén és térségében

Újévi koncert Letenyén
is jelentős fejlesztések kez-
dődnek.

Friman Martin, a zenekar
karnagya lapunknak elmondta,
a mintegy kétórás műsor során
elhangzott a Rákóczi-induló,
egy lengyel karácsonyi zenevá-
logatás, s olyan filmzenék is
hallhatók voltak, mint a The
Godfater, a Mission Impossib-
le. Horváth Charlie Jég dupla
whiskyvel című dalát és a Zrí-
nyi valamint a Szamosmenti in-
dulót is eljátszotta a 45 tagú
együttes. A program során köz-
reműködtek a helyi művészeti
iskola táncosai.

A már negyedik éve
megtartott, speciális fénytech-
nikát felvonultató újévi kon-
certre olyan sokan jöttek el,

hogy ismét megtelt az iskolai
tornaterem és a zenekarnak
ráadás számot is kellett ját-
szania.

A zenekari koncert egy pillanata.

Még csak néhány napja,
hogy az előző évtől búcsút vet-
tünk egy kinek mámort, kinek
derűt, vidámságot, kinek csen-
des számvetést hozó éjszakán. A
mögöttünk hagyott év – mint
minden más esztendő – egy-
aránt hozott derűt és borút, örö-
met és bánatot közös sorsunkba
épp úgy, mint személyes csa-
ládi életünkbe. Volt részünk fel-
emelő élményekben, és megél-
tünk jó néhány fájdalmas vesz-
teséget is.

De mit is tettünk 2017-ben?
– hangzik oly sokszor a kérdés.
És íme, a válasz: úgy gondo-
lom, a legfontosabbat, hogy kis-
városunkban, Letenyén, 2017-ben
is biztonság és békesség volt.

Mindannyian szívesen emlé-
kezünk vissza azokra a nagy-
szerű és meghitt pillanatokra,
amelyekkel családtagjaink, sze-
retteink ajándékoztak meg min-
ket 2017-ben. De most eljött az
az idő, amikor számvetést ké-
szítünk, végiggondoljuk a mö-
göttünk hagyott esztendőt, s el-
határozzuk, mi mindent tehe-
tünk az új évben egymásért, az
országunkért, a városunkért, a
családunkért és szeretteinkért!

Gondolataink megfogalma-
zása közben mégis bennünk él
a félelem és kérdések sorozata:
Mit is kínál egy új esztendő in-
dulása, mit hoz a jövő, mit je-
lent 2018, vagy éppen a friss
januári dátum a naptárban?(...)

(…)A kérdésre adott válasz
egyértelmű számunkra. Itt ál-

Egészség, biztonság, jövőbe vetett hit

lunk az új lehetőségek, a jövő-
beni célkitűzések kapujában:
egy évnyi tapasztalattal oko-
sabban, egy évnyi tudással gaz-
dagabban, és egy évnyi realiz-
mussal józanabbul, mint tavaly
ilyenkor. Ezekben az újévet kö-
szöntő első napokban a szemé-
lyes jókívánságok mellett mind-
annyiunknak az lehet a legfőbb
közös kívánsága és vágya, hogy
legyen békés a világunk, orszá-
gunk és kisvárosunk.

Egy évvel ezelőtt – amikor
az újévi jókívánságokat fogal-
maztuk meg – senki sem tu-
dhatta, hogy a 2017-es eszten-
dő milyen meglepetéseket tar-
togat számunkra.

Mi tagadás, nem egyszerű
óévtől búcsúztunk. A mögöt-
tünk hagyott esztendő meg-
annyi eseménye arra int min-
ket, hogy nincs nagyobb kincs
annál, mintha biztonságban

tudhatjuk országunkat és váro-
sunkat.

Az összefogás, a közös aka-
rat, a csapatszellem, a csapat-
munka és a humán erő eredmé-
nyeket hozott számunkra,
ahogy a sajtóból is már értesül-
hettek(…)

(…)Nem elég az, hogy idő-
ről-időre elmondjuk, mi egy
csapat vagyunk, és jó csapat
vagyunk. Arra van szükség,
hogy ezt mindannyian a ma-
gunk helyén éljük meg és nap-
ról-napra így is éljünk. Nélkü-
lözhetetlen ez a többlet erő,
energia és hit ahhoz, hogy a vá-
rosunk még inkább fejlődjön,
szépüljön, gyarapodjon, a gyer-
mekeinkre és a következő nem-
zedékekre jobb világot hagy-
junk.

Világos számunkra, hogy az
önzés, az egyéni érvényesülés
és fogyasztás mindenek fölé
helyezése, a közöny és kívül-
állás veszélybe sodorhat min-
ket. Ez ellen mindenkinek a
maga környezetében kell és le-
het küzdenie.

A nehézségek ellenére a vá-
rosunk lakosságát szolgáló ön-
kormányzati intézmények mű-
ködésének szervezeti, személyi
és pénzügyi feltételeit biztosí-
tottuk(…)

(…)Régi bölcsesség, hogy
minden ember a maga sorsának
kovácsa, de az talán még ennél
is fontosabb igazság, hogy mi,
letenyeiek és a térségben élők
egymás sorsának is kovácsai

vagyunk. Olyan országot, olyan
hazát, olyan várost kell alkot-
nunk, amelynek fundamentuma
az egymásnak megadott tisz-
telet, a jó szó és a jó szom-
szédság, a jövőnkért viselt fele-
lősség és egymás teljesítmé-
nyének megbecsülése.

Gondoljuk csak meg, mire
lennénk képesek, ha vennénk
egy mély levegőt, és így vág-
nánk neki a 2018-as, ismeretlen
új esztendőnek! Vajon nem él-
hetnénk-e mindennapjainkat úgy,
ahogy himnuszunkban is áll: jó
kedvvel, bőséggel? Szívből
kívánom Önöknek, hogy így
legyen!

Tisztelt új évet köszöntő
polgártársaim!

Tisztelettel kérem Önöket,
hogy 2018-ban is legyenek
partnerek városunk fejlődésé-
nek előmozdításában, vegyenek
részt Letenye mindennapi éle-
tében, mondják el véleményü-
ket, alakítsunk és formáljunk
összetartó közösséget, egy egy-
séget!

Találja meg valamennyi
letenyei polgár a közös együtt-
létből eredő boldogságot, s az
együtt töltött napok, órák feled-
tessék a hétköznapok nehézsé-
geit, oszlassák el az aggódás
felhőit homlokukról. Adjon a jó
Isten egészséget és jövőbe ve-
tett erős hitet!

( letenyeiFarkas Szilárd
polgármester köszöntője 2018.
január 6-án, az újévi koncert
előtt hangzott el.)

Farkas Szilárd
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Kerkaszentkirályon decem-
ber elején kezdődik a készü-
lődés karácsony ünnepére. Eze-
ken a napokon készül el a bet-
lehem, az adventi koszorú és a
parkban a közös karácsonyfa is
díszeket kap. Ünnepi megvilá-
gítást kap a kápolna és a tó-
parton a szigetre vezető híd is
díszes fénybe öltözik az évnek
ezen szakaszán.

A Természetház épületében
is szépen feldíszített ezüstfenyő
és karácsonyi fények várták a
község lakosságát december

Falukarácsonyi ünnepség
harmadik szombatján a hagyo-
mányos falukarácsonyi ünnep-
ségre. Ilyenkor a falu minden
lakója meghívást kap egy kö-
zös ünneplésre, amely során a
muraszemenyei óvodások és
iskolások előadása hozta kö-
zelebb karácsony ünnepi han-
gulatát.

Az idei évben Kárász Tí-
mea Fatima dalai is színesítet-
ték a rendezvényt. A műsorok
után közös vacsora elfogyasztá-
sával zárult a nap.

K. K. É.

A muraszemenyei óvodások műsora.

Már negyedik alkalommal
került megrendezésre a Min-
denki karácsonya a helyi kul-
túrház előtti téren .Molnáriban
Több százan látogattak el a
rendezvényre, hogy a falu kö-
zössége együtt hangolódjon a
szeretet ünnepére. Az óvodá-
sok és felnőttek versekkel, az

Molnári karácsonya

asszonykórus horvát és magyar
énekekkel emelték a program
fényét. A műsor után a szer-
vező Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzat Molnári Kö-és a
zösségfejlesztő Egyesület ak-
tivistái forró itallal és meleg
étellel vendégelték meg a részt-
vevőket.

Sokan vettek részt az ünnepségen.

A magyar falusi iskolák tör-
ténetében egyedülálló és igen
jelentős mozgalom Klebelsberg
Kuno vallás- és közoktatásügyi
miniszter nevéhez fűződik. En-
nek keretében 90 évvel ezelőtt
ötezer „objektum”: új iskola,
tanterem, tanítói lakás épült
meg országos szinten. 1927. no-
vember 14-én került sor a le-
tenyei járás 16 új iskolájának
avatására, és átadásra került
Kerkaszentkirályon is a nagy
ablakokkal ellátott két tanter-
mes iskola, két különálló ta-
nítói lakással.

2017. november 29-én em-
léktábla elhelyezésére került
sor a régi iskola homlokzatán
ünnepség keretében. Az ese-

Tankerületi emléktábla-avatás Kerkaszentkirályon
ményt , a Murasze-Bedő Ildikó
menyei Általános Iskola intéz-
ményvezetője nyitotta meg, majd
Magyar Ferenc, a Nagykani-
zsai Tankerület igazgatója em-
lékezett meg Klebelsberg a ma-
gyar oktatás érdekében végzett
kiemelkedő munkásságáról. Ezt
követően kerka-Pál Zoltán
szentkirályi polgármester saját
élményeit elevenítette fel be-
szédében. Elmondta, hogy az
iskola 1976-ig üzemelt oktatási
intézményként, az 1930-as
években a gyermeklétszám az
iskolában elérte a 150 főt.

Napjainkban az épület kül-
ső megjelenése megtartotta ere-
deti formáját, két lakás és a
polgármesteri hivatal, valamint

a könyvtár működik itt. A meg-
emlékezés után táblát avattak,
valamint koszorút helyeztek el
az egykori iskola épületén.

A program folytatásaként
egy kisebb kiállítást tekint-
hettek meg a vendégek a Te-
mészetház épületében, majd
Lelkes András, a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park termé-
szetvédelmi őre tartott előadást
„A Mura-Kerka természeti ér-
tékei” címmel.

Káliné Kománovics Éva

1927-ben avatták fel a kerkaszentkirályi iskolát – hangzott el az
ünnepségen.

Az emléktábla…

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Dél-Zala Murahíd

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

Hirde
ssen

nálu
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December 13-án heti két
nap fogadóórával NAV ügyfél-
szolgálat nyílt a letenyei kor-
mányablakban.

Dr. Sifter Rózsa megyei
kormánymegbízott az esemé-
nyen többek között elmondta,
hogy az új szolgáltatás meg-
könnyíti az állampolgárok, a
vállalkozások, a vállalkozók
életét. A letenyei kormányablak
– amelyhez 27 település tar-
tozik – 2 éve nyílt meg, ez idő

NAV ügyfélszolgálat a letenyei kormányablakban

alatt közel 40 ezer ügyfél járt
itt, az idén eddig mintegy 18
ezer ügyfél intézte ügyeit Le-
tenyén. A kormányablak szol-
gáltatás bővítéséhez a megyei
kormányhivatal költségvetésé-
ből több mint 1 millió forintot
költöttek a technikai feltételek
biztosítására – mondta Zala
megye kormánymegbízottja.

Dr. Kaszás Anita, a NAV
Zala megyei vezetője úgy fo-
galmazott, a NAV stratégiai

programjának egy sarkalatos
alapköve annak szolgáltató jel-
legének erősítése, a hatóság
adózóbarát arculatának minél
szélesebb körben való elter-
jesztése. A letenyei NAV ügy-
félszolgálat is biztosítja, hogy a
helyben és a környékben lakó
ügyfelek bármilyen adózási
kérdésben hozzájuk fordulja-
nak, személyes kontaktust kez-
deményezzenek. A Zala Me-
gyei Kormányhivatal Letenyei
Kormányablakában a NAV
ügyfélszolgálat hétfőnként 08-
12.30, valamint 13.00-17.00
óra között, míg szerdánként
08.00-12.30 és 13.00-15.00 óra

között várja az ügyfeleket –
hangzott el.

Bene Csaba, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke azt mond-
ta, jó dolog, hogy két állami
szervezet, a kormányhivatal és
az adóhivatal ilyen szinten is
együttműködésben tud dolgoz-
ni. Látszik az, hogy az adó-
hatóság sem egy büntető, ki-
róvó hatóságként, hanem segí-
tőként jelenik meg.

Az eseményen jelen volt
még letenyeiFarkas Szilárd
polgármester és Szendrődi Gab-
riella, a letenyei járási hivatal
vezetője is.

Kép és szöveg: Mirkó Imre
Az első ügyfelet a megnyitás napján fogadták Letenyén. Hátul
dr. Sifter Rózsa és dr. Kaszás Anita.

A gyerekek leg-
nagyobb örömére de-
cember 2-án megérke-
zett a Mikulás Sem-
jénházára is.

A Horvát Nemze-
tiségi Önkormányzat
jóvoltából közel negy-
ven semjénházi kis-
gyermeket ajándéko-
zott meg a jó öreg
nagyszakállú. A helyi
IKSZT-ben megrende-
zett eseményen a gye-
rekek szüleikkel, nagy-
szüleikkel együtt vár-
ták, hogy megérkezzen
a Télapó. A köszöntő
után a Mikulás és
krampuszai csengő-
szóval jelezték érkezé-
süket. A jó öreg Tél-

Semjénházára is megérkezett

apó csomagokat adott át a gye-
rekeknek, akik ezt a kedvessé-
get verssel és énekkel viszonoz-
ták. A Mikulás távozása után
mindenkit ropogtatni valóval és

üdítővel láttak vendégül, a leg-
kisebbek pedig ez idő alatt egy-
mással és a Mikulástól kapott
ajándékcsomaggal ismerkedtek.

Preksen-Ifka Ágnes

Közel negyven kisgyermek kapott aján-
dékot.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zalaegerszegi Járási Hivatal
Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási

Főosztály
Egészségbiztosítási Osztály kihelyezett ügyfélszolgálatának

ügyfélfogadási ideje megváltozik 2017. december 13-tól és az
alábbiak szerint alakul:

Cím: 8868 Letenye, Szabadság tér 3. Kormányablak
Páros héten Kedd: 13.00-15.00

A Nagykanizsai Járási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály
kihelyezett ügyfélszolgálatának

ügyfélfogadási ideje megváltozik 2017. december 13-tól és az
alábbiak szerint alakul:

Cím: 8868 Letenye, Szabadság tér 3. Kormányablak
Páros héten Kedd: 13.00-15.00

2017. december 13-tól a Kormányablakban elérhető a NAV
kihelyezett ügyfélszolgálata az alábbiak szerint:

Cím: 8868 Letenye, Szabadság tér 3. Kormányablak
Hétfő: 8.00-12.30 • 13.00-17.00
Szerda: 8.00-12.30 • 13.00-15.00

Szendrődi Gabriella
járási hivatalvezető
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Muraszemenye Község Ön-
kormányzata a már hagyo-
mánynak számító idősek napját
2017. december 2-án rendezte
meg a település 60 év feletti
lakosainak részére. A megjelent
közel 80 főt a cserneci falu-
részben található kultúrotthon-
ban látta vendégül az önkor-
mányzat. A szépen megterített
asztalok melletti székek gyor-
san benépesültek, pogácsa és
sütemény várta a meghívot-
takat.

Stefanec Mária polgármes-
ter asszony köszöntőjével kez-
dődött a közös délután. El-
mondta: „Mindennapi munkánk-
hoz az elődök nyújtotta min-
tából meríthetünk hitet, erőt,
bátorságot. Sokat segítenek ne-
künk tapasztalataik átadásával,
véleményük, bölcsességük meg-
osztásával. A mindennapi ten-
nivalók mellett sajnos hajla-
mosak vagyunk elfeledkezni
arról, hogy törődéssel tartozunk

Idősek napja Muraszemenyén
az idősek felé. Kívánom Önök-
nek, hogy bajaik, problémáik
ellenére is élvezzék az életük
minden pillanatát, mert hatal-
mas ajándék az élet és épp oly
nagy kincs az, hogy embernek
születtünk. Az év minden nap-
ján élvezzék a család és a tár-
sadalom megbecsülését. Érez-
zék, hogy szükség van Önökre.”

Ezt követően a község kis
óvodásai bemutatták szeretet-
teljes, színvonalas műsorukat
az idős embereknek szánt meg-
ható versekkel, dalokkal. Mű-
soruk végén minden vendégnek
egy saját készítésű ajándékkal
kedveskedtek.

Az általános iskola diákjai
sem maradtak ki a megemlé-
kezésből. Tanulságos kis törté-
neteik, szívből jövő előadásuk
megdobogtatta a nagymamák, s
nagypapák szívét. Volt még két
önként jelentkező unoka, akik
nagyszüleiknek és a vendé-
geknek tanulságos történetet

mondtak el. A finom vacsoráról
a Kerettye étterem dolgozói
gondoskodtak, ízlésesen feltá-
lalt ételeikkel. Ez jó alkalom
volt, hogy a négy falurészben
élő idős emberek – akik rég
nem látták egymást – talál-
kozhassanak, beszélgethesse-
nek. Aztán a zalaegerszegi He-

vesi Sándor Színház művészei
szórakoztatták az ünneplőket
operettel és örökzöld slágerek-
kel. Az est nagyon jó hangu-
latban fejeződött be, mindenki
jókedvűen és elégedetten bú-
csúzott azzal az ígérettel, hogy
jövőre is találkozzunk!

(s)

Közel nyolcvanan vettek részt az ünnepségen.

Ismét megrendezték a ha-
gyományőrző disznóvágást (fel-
ső kép) AzKistolmácson. ön-
kormányza Kistolmács Jö-t, a
vőjéért Közhasznú Alapítvány
és egy össze-magánszemély
fogásával folytatódhatott ez a
hagyomány – tájékoztatta la-
punkat polgár-Birkás Zoltán
mester, aki tagja volt annak az
alkalmi brigádnak, amely se-
rénykedett a hízó feldolgo-
zásánál.

– A konyhában egy szorgos
asszonycsapat sütött-főzött, ké-
szültek az ilyenkor szokásos
finomságok és a füstre is ke-
rültek sonkák, kolbászok. A
falu valamennyi lakóját meg-
hívtuk, de egy haláleset miatt
voltak, akik nem tudtak eljönni,
hiszen arra a napra esett a
temetés.

A polgármester elmondta,
hogy a korábbi szokásoknak

Ünnepi programok Kistolmácson
megfelelően idén is megaján-
dékozták a nyugdíjasokat. Ez-
úttal nem rendeztek közös
összejövetelt, hiszen hajlott ko-
ruk és betegségük miatt cél-
szerűbb volt otthonukban fel-
keresni őket. Ebben az évben
10 ezer forint értű csomagot
kaptak a szépkorúak, s így
ajándékozták meg a közhasznú
munkásokat is. Nem maradt
ajándék nélkül a többi kistol-
mácsi család sem, az önkor-
mányzat számukra is összeál-
lított egy-egy csomagot.

A is járt Kistol-Mikulás
mácson (alsó kép). A 34 gyer-
mek közül 31 vett részt az
ünnepségen, akiket Mutyi bo-
hóc szórakoztatott. Aztán min-
denki megkapta az ajándékot,
majd ügyességi vetélkedő kö-
vetkezett, s természetesen a
vendégül látás sem maradha-
tott el.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Az időseket köszöntötték
december 3-án (vasárnap) Sem-
jénházán. Az idősek napi prog-
ramot a felújított faluházban
rendezték meg, ahol a program
elején polgár-Preksen László
mester mondott köszöntőt. Ma-
ga és a képviselő-testület ne-
vében úgy fogalmazott: talán a
mostani idők legnagyobb fel-
adata az, hogyan tudjuk együtt
tartani a közösségeinket. Nem
kell messze menni a példák
miatt, hiszen mindenkinek az
ismeretségi körében, rokonsá-
gában, esetleg a családjában is
vannak olyan fiatalok, gyere-

Az időseket köszöntötték

kek vagy unokák, akik külhon-
ban, azaz Magyarországon
kívül keresik megélhetésüket,
boldogságukat. A település első
embere hozzátette: bízzunk
abban, hogy megindul a vissza-
áramlás az országba és újra
egyesülhetnek a családok!

Dolgunk és kötelességünk,
hogy megtanuljuk és megtanít-
suk a gyermekeinknek, uno-
káinknak, a következő generá-
ciónak, hogy tisztelni, ápolni,
gondozni kell az időseket –
mondta a polgármester. Még
jobban oda kell figyelnünk idős
társainkra, mondanivalóikra,

igényeikre. Hiszen a fiatalabb
nemzedék mindig az elődök
által megálmodott és megalko-
tott világba születik bele, min-
dig elődeink eredményeiből tu-
dunk építkezni, erőt meríteni és
fejlődni! Mindezt csak úgy le-
het, ha elődeinktől merítünk
hitet, erőt, bátorságot. Elfogad-
juk és átvesszük a mintákat és a
felépített értékeket – tette hoz-
zá Preksen László.

A rendezvény keretében kö-
szöntötték a település legidő-
sebb lakóit is, az 1931-ben szü-
letett , mint leg-Kuzma Istvánt
idősebb férfit, illetve az 1926-
ban született Kropf Pálné, Kati
nénit, aki a maga 91 évével a
település legidősebb embere is
egyben. Preksen László polgár-

mester megalakulásának 15.
évfordulóján köszöntötte a
Semjénháza Gyöngyszemei
Asszonykórust is, majd ajándé-
kot nyújtott át , aKiss Gyuláné
kórus vezetője részére. A ju-
biláló asszonykórus tagjait pe-
dig egy-egy szál vörös rózsával
köszöntötték az óvodás gyere-
kek. A köszöntő utáni műsor-
ban közreműködtek a semjén-
házi , a Semjénházaóvodások
Gyöngyszemei Asszonykórus,
a sztárvendég , vala-Csocsesz
mint a Horvátországból érke-
zett énekes, volt, a talp-Žiga
alávalót a szol-Mura Band
gáltatta. Az időseket finom va-
csorával vendégelték meg Sem-
jénházán.

P.-I. Á.

Méltó módon köszöntötték a szépkorúakat.

December első hétvégéjén
gyönyörűen felújított önkor-
mányzati épületkomplexumot
adtak át a horvát határ menti
településen. ,Preksen László
Semjénháza polgármestere el-
mondta: a Belügyminisztérium
az önkormányzati feladatellá-
tást segítő programban támo-
gatta terveiket, melyet a tele-
pülés önkormányzata saját költ-
ségvetésében biztosított forrás-
ból egészített ki.

Hozzátette: a falu vezetősé-
gének legfőbb célkitűzése az
volt, hogy a változások és ered-
mények elérése mellett Sem-
jénháza egy élhető, szerethető,
értékeket adó és felmutató
településsé fejlődjön. A felújí-
tás keretein belül energetikailag
korszerűsítették az épületet:
kicseréltették a nyílászárókat,
ajtót, ablakot. Hőszigetelték az
objektumot, a tetőre pedig
napelemes rendszert építtettek.
A vizesblokkokat is moderni-

Felújított önkormányzati épületegyüttest avattak Semjénházán
zálták – összegezte a polgár-
mester.

2014 évtől folyamatosan
fejlődik a falu – mondta Prek-
sen László. Megújulhatott a
templom környéke, a régi isko-
lából egy igazi közösségi he-
lyet tudtak varázsolni, amely a
település valamennyi lakójának
nyújt programokat, rendezvé-
nyeknek, kiállításnak ad helyet.
Semjénháza első embere beszé-
dében reményét fejezte ki az
iránt, hogy a település felnö-
vekvő nemzedéke részére is
követendő példával tudtak szol-
gálni, és hogy e megvalósított
értéket minél tovább megőriz-
zék, tartalommal, funkcióval
töltsék meg és továbbadják a
fiatalabb generációnak, hogy
vigyázzanak rá.

Az ünnepélyes avatón részt
vett , munka-Cseresnyés Péter
erőpiacért és képzésért felelős
államtitkár és országgyűlési
képviselő, valamint Bene Csa-

ba, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke is. Cseresnyés Péter
államtitkár elmondta: a telepü-
lésen történő fejlesztések az ott
élő közösség erejét tükrözik. A
köszöntő beszédek után Marton
István esperes, a település plé-
bánosa szentelte fel az épületet.

A szalagátvágás pillanata.

Preksen László polgármes-
ter az avató ünnepséget Jókai
Mór egyszerű, de a lényeget
megragadó gondolatával zárta:
„Csak az tudja, hogy meddig
mentünk, Aki azt látta, hogy
honnan indultunk el.”

Preksen-Ifka Ágnes
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December elején már a ka-
rácsonyra hangolódtak egy kézmű-
ves foglalkozás keretében Csör-
nyeföldön. Asztaldíszt, karácsony-
fadíszt és mókás rugóhóembert
készítettek a gyerekekkel.

Az ünnepre hangolódva

A foglalkozás végére
mindenkinek volt saját készíté-
sű asztali és karácsonyfa dísze
és egy meleget is bíró hó-
embere.

B.K.

December 22-én a Kolping
Idősek Ápoló-Gondozó Otthoná-
ban karácsonyi gondolatokkal
köszöntötték az intézmény la-
kóit és dolgozóit. Meghitt kará-
csonyi műsorral kedveskedtek
a Letenyei Horvát Éneklő Cso-
port Letenyei Alap-tagjai és a
fokú Művészeti Iskola növendékei.

Ismert karácsonyi dallamok
csendültek fel (vezényelt Fri-
man Martin Farkas Szilárd). pol-
gármester elmondta, hogy Má-
rai Sándor gondolatai kifejezik
a karácsony meghittségét: „Ha
az ünnep elérkezik életedben, ak-
kor ünnepelj egészen. (...) Tisz-
tálkodjál belülről és kívülről.
Felejts el mindent, ami a köz-
napok szertartása és feladata. Az
ünnepet nemcsak a naptárban ír-
ják piros betűkkel. Nézd a régi-
eket, milyen áhítatosan, milyen

A letenyei idősotthon lakóinak kedveskedtek
feltétlenül, milyen körülménye-
sen, mennyi vad örömmel ünne-
peltek! Az ünnep a különbözés.
Az ünnep a mély és varázsos
rendhagyás.”

A polgármester kiemelte, hogy
jó az együttműködés az intéz-
ménnyel, Vlasicsné Hermán Gab-
riella intézményvezető, a kórus
tagjai és a művészeti iskola nö-
vendékei örömmel fogadták a
megkeresést.

– Gyuricz Máriával, a Le-
tenyei Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnökével arról be-
széltünk, hogy az adventi idő-
szakban, a karácsony előtti na-
pokban tegyük még meghitteb-
bé az idősotthon lakói számára
a karácsonyi ünnepkört –
mondta lapunknak Farkas Szi-
lárd városvezető.

– m –

A Hadirokkantak, Hadiöz-
vegyek és Hadiárvák Szövetsé-
gének Letenyei Szervezete de-
cember 12-én a művelődési ház-
ban tartotta évzáró összejöve-
telét és karácsonyi ünnepségét.
A megjelent tagokat Kovács
Emilné, a szervezet elnöke kö-
szöntötte. lete-Farkas Károly
nyei plébános a rendezvényen
kiemelte, hogy több letenyei
családapa, fiú halt meg, tűnt el
az első és a második világhábo-
rúban, akikért imádságot is
mondott.

– Az advent időszakában, a
karácsonyhoz közeledve emlé-
kezünk a háborúkban elhunyt
áldozatokra is, akik sajnos már
nem lehetnek velünk – mondta
az ünnepségen Pusztai Ferenc
elnökségi tag.

A hadiárvák ünnepe
Farkas Szilárd polgármes-

ter tájékoztatta a tagságot, mi-
szerint Letenye Város Önkor-
mányzata 2 millió forint vissza
nem térítendő támogatást ka-
pott a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Ku-
tatásáért Közalapítvány által ki-
írt pályázaton, melyet az I. vi-
lágháborús emlékmű felújításá-
ra fordítanak.

A polgármester a képviselő-
testület és a helyi idősügyi
tanács nevében is köszöntötte a
jelenlévőket, majd a város és
egy helyi vállalkozás által
felajánlott ajándékok átnyújtá-
sára került sor. A rendezvény
további részében a szervezet
hölgytagjai versekkel és közös
énekkel kedveskedtek, tették meg-
hitté az ünnepséget.

A tagságnak Farkas Szilárd polgármester adott át ajándékokat.

December első napján „Adventváró” ünnepi műsor tartot-
tak a Letenyei Városi Könyvtárban. A program első részében a
zalaegerszegi Black & Proud Énekegyüttes adott fergeteges
gospel koncertet (képünkön). Ezt követően Dömők József
FMHK igazgató nyitotta meg Böjti Balázsné (B. Tóth Írisz) kép-
zőművész „Modern ikonok” című kiállítását, mely január köze-
péig látható.

Karácsonyi dalokat tolmácsolt a Letenyei Horvát Éneklő Cso-
port.
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A Molnári Közösségfejlesz-
tő Egyesület szervezésében ke-
rült sor az idősek napi ünnep-
ségre. Közel száz fő érkezett a
rendezvényre, ahol kulturális
műsorral, vacsorával és megle-
petés ajándékkal várták az idő-
seket. plébánostMarton István

Az időseket ünnepelték Molnáriban
és a település polgármesterét,
Vuk Istvánt Kova-követően
csicsné Budavölgyi Veronika,
az egyesület elnöke is köszön-
tette a résztvevőket:

– Örülünk, hogy fiatal egye-
sületként lehetőségünk és kapa-
citásunk van egy ilyen rendez-

vény lebonyolításra. A pozitív
visszajelzések hatására eldön-
töttük, hogy ettől az évtől rend-
szeressé tesszük az Idősek
Napja rendezvényt – mondta.

A két éve alakult közösség-
fejlesztők célja a helyi közös-
ség megerősítése és fejlesztése.
Fontosnak érzik, hogy az idős
korosztályról se feledkezzenek

meg, ünnepek előtt felköszönt-
sék, megvendégeljék a telepü-
lés idős lakóit.

Köszönjük a Molnári Hor-
vát Nemzetiségi Önkormány-
zatnak Petiaz együttműködést,
Józsefnek az italfelajánlást és a
Molnári Községi Önkormány-
zatnak a helyszín biztosítását.

K.B.V.

Táncra is perdültek.

Decemberben, mint minden
évben megérkezett a Mikulás a
helyi gyerekekhez.

A kisebbek nagy izgalom-
mal várták, verssel, énekkel is
készültek a találkozásra. A gye-

Mikulás-ünnepség  Kerkaszentkirályon

rekek két bábszínházi mese-
előadást is megtekinthettek a
Pro Art Kulturális Egyesület
előadásában, amelybe interak-
tív módon be is kapcsolódtak.

Káliné K. Éva

A kerkaszentkirályi gyermekek sem maradtak ajándék nélkül.

Ötödik alkalommal került
megrendezésre december ele-
jén a heKerkaszentkirályon -
lyi és környékbeli gazdák ál-
tal készített pálinkák minő-
sítése.

Az idei évben jó volt a gyü-
mölcstermés, ebből adódóan 51
otthon lefőzött minta érkezett a
bírálatra. A zsűrizést Völgyi Zol-
tán, pálinkafőzőt üzemeltető
szakember és , aTóth István
Pannónia Pálinka Egyesület
képviselőjeként látta el.

Kerka-menti pálinkák bírálata

A bírálat négy szempont
figyelembe vételével zajlott.
Illat, íz, tisztaság, gyümölcska-
rakter, valamint ezek összhar-
moniája volt a lényeges. Végül
nyolc arany, hat ezüst és 15
bronz minősítés született, a töb-
bi nevező oklevél minősítésben
részesült.

A zsűri értékelése szerint
kiemelkedően jó pálinkát ké-
szített berkenyePeszleg Péter
és meggy alapból.Dunai Ernő

Káliné Kománovics Éva

Munkában a zsűri.

December 17.-én az 1991-ben alakult Vox Varietas Kamarakó-
rus 27. karácsonyi koncertjét adta a helyi római katolikus
Szentháromság templomban.
A kórussal együtt immár 10. alkalommal lépett fel közösen a
Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola énekkara. A koncer-
ten magyar és külföldi egyházi, valamint világi karácsonyi dal-
lamok csendültek fel. Közreműködött szintetizátoron a kóru-
sok vezetője, Cselényiné Erős Enikő, gitáron Cselényi József
Attila és furulyán Bencsik Hanna.
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Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

December 9-én került sor
Bázakerettyén a hagyományos
adventi vásárra és műsorra.

Először a helyi általános is-
kolások karácsonyi műsorát lát-
hatta a közönség, majd az Or-
feum Vándorszínpad adventi
hangulatú előadása következett.
A hagyományos vásáron helyi
és környékbeli kézművesek kí-
nálták portékáikat. A helyi bo-
rosgazdáknak köszönhetően for-

Adventi vásár Bázakerettyén
ralt borral lepték meg a ven-
dégsereget, ami mellé finom
krumpliprósza is járt. A rendez-
vény létrejöttét a Bázakerettye
és Térsége Bányász Művelődési
Egyesület, BÖSKE Egyesületa ,
az és aönkormányzat Zalai
Dombság Turizmusáért Köz-
hasznú Egyesület támogatta.

A rendezvény kísérő prog-
ramja a hagyományos Miklós
teke kupa volt.

Kézművesek kínálták portékáikat.

Nagy sikere volt az adventi vásárnak.

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

www.zalatajkiado.hu
A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!facebook

Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj naponta!
Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Letenye önkormányzatá-
nak humán bizottsága az el-
múlt hetekben bírálta el a szo-
ciális tűzifa kérelmeket. A kép-
viselő-testület 2017-ben is nagy
hangsúlyt fordított a Letenyén
élők támogatására.

Mint azt Farkas Szilárd
polgármester ismertette, össze-
sen 272 erdei köbméter ke-
ménylombos tűzifa vásárlásá-
ra kapott az önkormányzat kö-
zel 5 millió forint vissza nem
térítendő állami támogatást. A
képviselő-testület a döntési jog-
kört a város humán és ügy-
rendi bizottságához delegálta.
A benyújtott kérelmek száma
meghaladta a 230-at. A dön-
tést követően karácsony előtt
230 letenyei háztartáshoz ér-
kezett meg a bizottság által
megítélt 1, vagy 2 köbméter
mennyiségű fa. A polgármes-
ter azt is hozzátette: a szo-
ciális földprogram kisállat-
tartási alprojekt pályázatán
801.000 Ft vissza nem
térítendő támogatást kapott az
önkormányzat az Emberi Erő-
források Támogatáskezelőtől,
erről is a közelmúltban dön-
tött a bizottság. Ennek értel-
mében 30 letenyei család
részesülhetett támogatásban,

Szociális támogatások
amely családonként 20 darab
előnevelt csirkét és 45 kilo-
grammnyi tápot jelentett, s a
program 2018-ban valósul
majd meg. Farkas Szilárd
jelezte, hogy az év végi
ülésen a testület döntött a
program folytatásáról, így
január első napjaiban a szoci-
ális földprogram pályázat már
benyújtásra is került. A pol-
gármester lapunknak elmond-
ta, hogy kétszeres túljelent-
kezés volt a földprogramra,
amely azt is jelenti, hogy a
településen aktív érdeklődés
mutatkozik a kisállattartás
terén.

2017-ben újra csatlakozott
az önkormányzat a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer-
hez, a város 10 hónapon át ha-
vonta 5.000 forinttal támogat
15 kérelmezőt, összesen
750.000 forint erejéig, melyet
az illetékes minisztérium to-
vábbi összeggel egészíthet ki
a későbbiekben.

A polgármester kiemelte
továbbá azt is, hogy Letenye
önkormányzata minden olyan
lehetőséget meg kíván ragadni
a jövőben, amely a helyben
élők életkörülményeit javítja.
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Kábítószerügyi Egyeztető Fó-
rum Letenyénalakult tavaly . A
fórum célja a kábítószerüggyel
foglalkozó helyi testületek mun-
kájának segítése, s többek közt
a határon túlról érkező kábí-
tószerek mennyiségének mér-
séklése.

Farkas Szilárd polgármes-
ter elmondta: a fórum a
80/2013. (X.16.) országgyűlési
határozat felhatalmazása alap-
ján jött létre. Feladata elsősor-
ban a Nemzeti Drogstratégia
megvalósításáért felelős helyi
szervezetek, az önkormányza-
tok, az ellátásszervezéséért fe-
lelős szervek, így háziorvosi és
védőnői szolgálatok, oktatási,
és szociális intézmények és
gyámügyi szervek támogatása,
az egyes szereplők közti együtt-
működések, egyeztetést segítő
fórumának megteremtése.

Az egyeztető fórum szerve-
zetileg a Letenyei Család és
Gyermekjóléti Központhoz kap-
csolódik, tagjai pedig az
önkormányzat, az egészségügyi
központ, a védőnői szolgálat, a
Letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskola, a Nagyka-
nizsai Rendőrkapitányság, a

Összefogással a drog ellen
Nők- háza Egyesület és a
LetenyeMédia. A fórum elnö-
ke Farkas Szilárd polgármes-
ter, titkára pedig Mozsolics
Klára, a központ intézményve-
zetője.

A városvezető szerint a fó-
rumtól annak résztvevői azt
várják, hogy a kezelés, ellátás,
rehabilitáció területén a meglé-
vő intézményi háttér színvonala
emelkedjen, speciális progra-
mok (személyre szabott terápi-
ás módszerek és kockázati cso-
portoknak szóló programok) be-
vezetésére, alkalmazására kerül-
jön sor.

A határon át érkező kábító-
szer mennyisége csökkenjen, a
felderítői munka minősége, a
terjesztőkre fókuszáló, szerve-
zett bűnözői csoportok felszá-
molására irányuló tevékenység
pedig erősödjön.

Farkas Szilárd elmondta,
hogy a családsegítő központ
újabb forrást nyert a Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórumok
(KEF) működési feltételeinek
biztosítására, valamint a kábí-
tószer-probléma kezelését célzó
helyi stratégiák megvalósulásá-
nak előmozdítására.

A fiatalok helyben maradá-
sát segítené elő a helyi lakás-
célú támogatással ön-Letenye
kormányzata. Mint azt Farkas
Szilárd polgármester elmondta:
az önkormányzathoz idén 17
ilyen kérelmet nyújtottak be,
melyek közül 16-ot támogatott
a képviselő-testület. A lakásvá-

A fiatalok helyben maradását segítenék
sárláshoz adható vissza nem té-
rítendő önkormányzati támo-
gatás összege kérelmenként
250.000 forint. A támogatás fe-
dezetére az önkormányzat idén
3 millió forintot irányzott elő
költségvetésében, amit a kérel-
mek száma miatt további 1 mil-
lió forinttal kiegészítettek.

A polgármester elmondta: a fi-
atalok helyben maradását ki-
emelt kérdésként kezeli a város
vezetése, s mindent megtesz
annak érdekében, hogy e támo-
gatással is elősegítse a fiatal
családok részére az ingatlan-
vásárlást. A polgármester kiegé-
szítette, hogy 2018-ban is tá-
mogatni kívánja a kisvárosban
a lakásvásárlást, így a 2018. évi
önkormányzati költségvetéster-
vezésben az erre vonatkzó ja-
vaslatot már meg is tette a
városvezető, melyet a testület
februárban jóvá is hagyhat.

M.I.

Farkas Szilárd

Vacsorával egybekötve tar-
totta meg éves összejövetelét a
letenyei Körzeti Tűzoltó Egyesü-
let az egyedutai művelődési
házban. A megjelenteket Ko-
vács Tibor, az egyesület elnöke
köszöntötte és megköszönte az
egész éves egyesületi munkát, a
támogatóknak pedig a felaján-
lásokat.

– Öröm volt, hogy a szlové-
niai Lendváról és a horvát-
országi Hodosánból is érkezett

Köszönet az önkéntes tűzoltóknak

delegáció a rendezvényre, hi-
szen jelentős a határon átnyúló
kapcsolatok ápolása a szakmai
együttműködés terén is –
mondta lapunknak Farkas Szi-
lárd polgármester. – A város to-
vábbra is biztosítani kívánja a
civil szervezet támogatását a
2018-as önkormányzati költ-
ségvetésben, hiszen a tűzoltók
munkájára az év minden napján
számíthatnak és nem csak a
bajban

A megjelenteket Farkas Szilárd letenyei polgármester is kö-
szöntötte.

2017. december 29-én „Óévbúcsúztató” címmel vidám ze-
nés irodalmi esttel zárták az óesztendőt a letenyei Fáklya Mű-
velődési Házban. A hangulatos műsorban a Letenyei Vers-
mondó Kör és a Mákvirág Citerazenekar működött közre és
köszöntőt mondott Farkas Szilárd polgármester.
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Együttesen 15 milliárd fo-
rintos beruházással, a Modern
városok program keretében kez-
dődhet meg egy multifunkciós
sport- és rendezvénycsarnok, va-
lamint egy nemzetközi verse-
nyek rendezésére is alkalmas új
uszoda építése Nagykanizsán –
jelentette be ,Cseresnyés Péter
a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um munkaerőpiacért és képzés-
ért felelős államtitkára minap

Rendezvénycsarnok és versenyuszoda

sajtótájékoztatón a zalai vá-
rosban.

A város fideszes országgyű-
lési képviselője elmondta: a kor-
mánnyal kötött megállapodás
révén soha nem látott léptékű
fejlesztés valósulhat meg a vá-
rosban európai uniós és hazai
források felhasználásával.

A két beruházás „történelmi
jelentőségű” Nagykanizsa éle-
tében, mert ezeket az évtizedek

óta tervezett létesítményeket sa-
ját forrásból nem tudták volna
megvalósítani – fogalmazott
Cseresnyés Péter.

A politikus kifejtette: tavaly
december 28-án született az a
kormányhatározat, amely ren-
delkezik a forrásokról. A Modern
városok program keretében Nagy-
kanizsán ezek az első jelentő-
sebb fejlesztések, amelyek – a
város térségi központi szerepe
miatt – nemcsak a helyben, ha-
nem a környező településeken
élőket is szolgálják majd.

Dénes Sándor (Fidesz-
KDNP) polgármester arról szá-
molt be, hogy a 6,2 milliárd fo-
rintból megvalósuló verseny-
uszoda a jelenlegi, 33 méteres
medencéjű uszoda mellett épül
meg. Egy világversenyekre is
alkalmas 50 méteres, valamint
egy 25 méteres medence ké-
szül, amelyet a legkorszerűbb

vízszűrési technológiával, vala-
mint a fenntarthatóságot bizto-
sító hőszivattyús energiarend-
szerrel látnak el.

A 8,8 milliárd forintból
épülő sport- és rendezvénycsar-
nokban – a mobil lelátókat is be-
leértve – összesen mintegy öt-
ezer néző foglalhat helyet, és a
létesítmény a tagolhatósága ré-
vén egyszerre több sportág mű-
velőinek is helyet tud adni.
Olyan mobil színpaddal, vala-
mint fény- és hangtechnikával
szerelik fel, amely koncertek és
más rendezvények megtartá-
sára is lehetőséget biztosít majd
– sorolta a polgármester.

Dénes Sándor elmondta: a
két új létesítménynek elkészül-
tek a látványtervei, idén meg-
kezdődnek a munkálatok, és a
tervek szerint 2019 végére
mindkettő elkészül.

Forrás: MTI

Cseresnyés Péter (balról) és Dénes Sándor tartott tájékoztatót
a beruházásról.

A beruházás látványterve.

Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

Szombaton és vasárnap szaunaszeánszok!

Próbálja ki az ÚJ, MODERN ÉLMÉNYFÜRDÕT,
ahol óriáscsúszda, családi- és gyermekcsúszdák,

jacuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak
kínálnak felüdülést és szórakozást.

Családoknak kedvezményes belépõk!

Tele élettel -

tele élménnyel!

Tele élettel -

tele élménnyel!

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

Lazítson pihenjen januárban is
a Lenti Termálfürdõben!

Lazítson pihenjen januárban is
a Lenti Termálfürdõben!


