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Zala megye harmadik katasztrófavédelmi őrse Letenyén
Ünnepélyes keretek között
adták át Letenyén november
tizennegyedikén az ország negyvenhatodik, Zala megye harmadik katasztrófavédelmi őrsét.
Az egység munkába állásával a
megyében tovább csökkent a
hivatásos egységek vonulási
ideje és még nagyobb biztonságban érezheti magát a térségben élő több mint tizenhatezer
ember. A rendezvényen a letenyei őrs működési területén lévő huszonnyolc település, a
társ- és együttműködő szervezetek, az önkéntes tűzoltóságok
képviselői, Zala megye, illetve
a BM Országos Katasztrófa-

védelmi Főigazgatóság vezetői,
valamint a megyei katasztrófavédelem munkatársai vettek
részt.
A Himnusz elhangzását követően dr. Góra Zoltán tűzoltó
vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató mondott köszöntőt. A tábornok beszédében emlékeztetett arra,
hogy a tűzvédelmi szempontból
fehér foltok felszámolása érdekében 2012-ben elindított
program eredményeként ma
már negyvenhat őrs működik
országszerte.
A letenyeiről elmondta, a
Környezeti és Energiahaté-

Az avatás pillanata.

konysági Operatív Program keretében 142,5 millió forintból
létrehozott őrs elhelyezésénél
fontos szempont volt, hogy az
ország délnyugati kapujánál
húzódó két, jelentős személyés áruforgalmat – így komoly
veszélyesáru-forgalmat is – lebonyolító gyorsforgalmi úthoz,
az M7-eshez és az M70-eshez a
lehető legközelebb létesüljön.
Letenyéről ezen kívül a Mura folyó árterülete is gyorsabban elérhető egy esetleges árvíz
idején – tette hozzá a főigazga-

tó. Góra Zoltán beszélt arról is,
hogy az őrs tűzoltói huszonnyolc település több mint tizenhatezer lakosának nyújtanak
nagyobb biztonságot. Végezetül hozzátette, a Letenye városa
által biztosított területen felépített, kétszerállásos, könnyűszerkezetes épületben kap helyet a helyi önkéntes tűzoltók
gépjárműfecskendője is.
A főigazgatót követően Cseresnyés Péter, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium
(Folytatás a 3. oldalon)

Rajz: Farkas László

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
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Advent idején
Tisztelt letenyeiek, kedves
közösség!
Advent első vasárnapjával
megkezdődött az egyházi évnek az az időszaka, amikor
Jézus Krisztus eljövetelére, az
ő születésére, karácsony ünnepére készülünk a várakozás
idejében. A szó, „advent”, azt
jelenti „eljövetel”, vagy más
kifejezéssel „Úrjövet.”
Több, mint kétezer évvel
ezelőtt maga az Isten Fia, Jézus Krisztus jött el a világba.
És hogy megmutassa, menynyire szeret bennünket, születése helyeként nem gazdag
királyi palotát választott magának, hanem egy szegényes
istállót Betlehem városában.
Egyszerűsége ellenére mégis
ez a legcsodálatosabb születésnap az egész világon: az
Istengyermek születésnapja,
szenteste, karácsony éjszakája.
A megváltó megszületése
óta hisszük: csak a szeretetben születhet újjá az élet. A
szeretet ünnepén pedig felerősödnek az érzelmeink családunk, közösségünk iránt. Sétálunk az ünnepi fényekben,
rácsodálkozunk arra, milyen
bensőséges, milyen meghitt
képét mutatja ilyenkor minden utca, minden ház. Advent
várakozó csendje, öröme, kedves szokásai az igazat hozzák
vissza és mutatják fel. „Az
örök szépséget, ami csak
gyermekségünk világában található meg” – írja egy vallomásában Weöres Sándor.
Újra és újra oda kell visszamennünk, abban a fényben
merítkeznünk, szeretnünk és
adakoznunk. Csak a szeretetben születhet újjá az életünk,
az őrlő napok és órák helyébe
lépő végtelen türelemben.
Nemsokára megszólal a
karácsonyi csengő, amelynek
hangja a családot, az otthon
melegét juttatja eszünkbe.
Ismét gondolhatunk szeretteinkre, barátainkra, és figyelhetünk arra, hogy mit nyújthatunk azoknak, akik fontosak a számunkra.
Nincs szebb ajándék annál, mint amikor az egymástól
elszakadt családtagok visszakapják egymást. Nincs nagyobb boldogság az egymásra
találás öröménél. Ahogy Pi-

linszky János írja: „…nincs
nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni – beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a
miénk. És nincs gyengébb és
,,jogosabb” birtoklás se, mint
szeretnünk azt, akit szeretünk,
és aki szeret minket.”
Nem a drága ajándékok
jelentik a fényt a lelkünkben,
hanem a szándék, hogy önmagunktól mit adhatunk önzetlenül. Ahol béke és szeretet
van, ott meghitt, bensőséges
kapcsolatokra épülő családot,
közösséget lehet teremteni.
Figyeljünk arra, hogy a szeretet lángja ne csak néhány
napig, az ünnep idején éljen a
szívünkben, hanem a hétköznapokon is megmaradjon az
izzása. Éljünk úgy, hogy szeretettel viseltessünk embertársaink iránt, hogy életünkben
ne legyen helye a haragnak és
a gyűlölködésnek.
Letenye Város Képviselőtestülete és magam nevében
kívánok a város minden polgárának meghitt, várakozással
teli adventi időszakot, szeretetteljes, áldott karácsonyt és
békés, boldog, eredményekben gazdag új évet! Kívánom,
hogy
az
elkövetkezendő
2019-es esztendőben is a szeretet, az összefogás az együttgondolkodás jellemezze hétköznapjainkat,
mindennapjainkat. Ehhez kívánok mindannyiuknak jó erőt, egészséget, jókedvet és lelki békét!
Farkas Szilárd
polgármester
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Önkéntesek munkáját köszönték meg
Árpád-házi Szent Erzsébet
ünnepén a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász önkénteseinek munkáját köszönték
meg díszes oklevéllel minap.
A vasi megyeszékhelyen
rendezett ünnepségen részt vett
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke, aki beszédében többek között arról is
szólt, hogy sokan közönyösen
szemlélik a nehéz körülmények
között élő embereket. Felmentést azzal adnak maguknak,
hogy az állami ellátórendszerek, az önkormányzatok, az
egészségügyi
intézmények
úgyis megoldják ezeknek az
embereknek a problémáit. Éppen ezért van nagy szükség a
karitászosok segítségére, akik
szakszerűen, profi módon dolgoznak, különböző ötletekkel
segítenek a rászorulókon. Ott

vannak természeti katasztrófák
esetén, a szenvedélybetegeket
kivezetik a reménytelen helyzetből, jótékonysági rendezvényeket szerveznek, s számos
más akcióval enyhítenek a rászorultak gondjain. Pácsonyi
Imre megemlítette, hogy az
egyházmegye zalai részén dinamikusan fejlődik a szervezet.
Három zalai karitászos részesült Caritas Hungarica díjban: Gál Dénesné (Lenti), Szamosvári Olivérné és dr. Szabó
Ilona (Letenye).
A plébániai karitászcsoportok közül két zalai munkáját ismerték el; a zalaegerszegi Jézus Szíve plébániát és
az 1991-ben Lentiben megalakultét.
A kitüntetetteknek dr. Székely János megyéspüspök és
Pácsonyi Imre gratulált.

Dr. Székely János és Pácsonyi Imre Szamosvári Olivérnével és
dr. Szabó Ilonával.

A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját
2018. december 16-án (vasárnap) 16:00 órára
a letenyei Szentháromság templomba, a

Vox Varietas Kamarakórus
és az

Andrássy Gyula Általános Iskola
énekkara
hagyományos,
közös karácsonyi hangversenyére.

Boldog karácsonyt!
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Zala megye harmadik katasztrófavédelmi őrse Letenyén
(Folytatás az 1. oldalról)
parlamenti államtitkára, országgyűlési képviselő emelkedett
szólásra. Beszédében nagy
eredménynek nevezte, hogy már
három őrs működik a megyében, majd hozzátette, az elmúlt
évek azt mutatták, hogy az itt
élők minden helyzetben számíthatnak a tűzoltókra. Az őrs átadásával a Mura vidéke környékén és a Letenye vonzáskörzetében élők biztonsága is
erősödött – tette hozzá kevés
vonulást és jó munkát kívánva
az őrs állományának.
A rendezvény következő
momentumaként az országos
katasztrófavédelmi főigazgató,
az államtitkár, dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott, Farkas Szilárd, Letenye polgármestere,
valamint Egri Gyula tű. ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató átvágta a nemzetiszínű szalagot, majd a
történelmi egyházak képviselői
megáldották az épületet és a
benne szolgálatot teljesítő tűzoltókat.
A frissen felavatott őrs
megtekintését követően, a rendezvényt záró fogadáson Farkas Szilárd polgármester mondott pohárköszöntőt. Valamennyi érintettnek megköszönte, hogy Letenyét választották
az őrs helyéül, majd örömét
fejezte ki, hogy a modern épület és a benne dolgozók a jövőben az itt élők biztonságát
szolgálják.
Zala megyében már a harmadik katasztrófavédelmi őrs

állt szolgálatba november elsején, így tovább csökkent a fehér foltok száma. A letenyei
katasztrófavédelmi őrs a nagykanizsai hivatásos tűzoltó-parancsnokság működési területén tevékenykedik, a hozzá tartozó 28 településen 16 ezer 250
ember érezheti nagyobb biztonságban magát. Az őrs szolgálatba állásával 375 négyzetkilométeren 25 percnél rövidebb idő alatt érkezik a hivatásos tűzoltók segítsége. Az őrs
rendszerbeállásáig Letenyére a
harminckét kilométerre lévő
Lentiből, valamint a huszonkét
kilométeres távolságban található Nagykanizsáról érkeztek a
hivatásos tűzoltók.
A fejlesztés a Tűzoltóőrsök
kialakítása - Könnyűszerkezetes őrsök (Sásd, Letenye, Kiskunmajsa, Sopronkövesd) nevű,
KEHOP-1.6.0-15-2016-00004
azonosítószámú projekt keretében valósult meg. Az őrs épülete kétszerállásos, könnyűszerkezetes, modern fűtési rendszerrel rendelkezik, az energiatakarékos üzemeltetést napelem-rendszer biztosítja.
Az épületben helyet kapott
a készenléti állomány hálókörlete, étkező és ruhatároló,
valamint egy-egy iroda az itt
szolgálatot teljesítő őrsparancsnok és a katasztrófavédelmi
megbízott számára. Az őrsön
egy Renault Aquadoux 3000-es
gépjárműfecskendő
teljesít
szolgálatot, félrajnyi legénységgel. Itt kapott helyet a Letenye ÖTE szerkocsija is.

• Kereskedelmi főzés
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• Bérfőzés

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

28 település tartozik hozzájuk.

Döntöttek a Bursa Hungaricáról is
November 26-án Letenye
Város Önkormányzatának Humán és Ügyendi Bizottsága tárgyalta és döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer
2019. évi pályázati fordulójához beadott kérelmekről.
Farkas Szilárd polgármester tájékoztatta lapunkat, hogy
az önkormányzat idén is meghirdette pályázatát, melyre 14
„A” típusú kérelem érkezett be.
Az „A” típusú ösztöndíj azon
letenyei állandó lakhellyel rendelkező fiatalok részére nyújt

lehetőséget, akik felsőoktatási
intézményben teljes idejű, alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A kérelmezők mindegyike
részére támogatást ítélt meg a
bizottság, így 2 fő havi 7.500
Ft/kérelmező, 12 fő pedig havi
5.000 Ft/kérelmező mértékű
támogatást kapott 10 hónap
időtartamra.

229-en kapnak szociális tűzifát
Letenye Város Önkormányzatának Humán és Ügyrendi Bizottsága november 26-i ülésén döntött a szociális célú tűzifa
felhívásra benyújtott kérelmekről. Farkas Szilárd városvezető
elmondta, hogy téli rezsicsökkentés kiegészítő támogatásaként
68 köbméter, míg a „klasszikus” szociális célú tűzifa támogatásként pedig rekord mennyiséget, azaz 358 köbmétert vásárolt az önkormányzat.
A támogatás mértéke 14.000 Ft + ÁFA/erdei köbméter
összeg volt, melyhez az önkormányzat 1.000 Ft + ÁFA/erdei
köbméter összeget tett hozzá önerőként, melyhez a szállítási
költségek is hozzáadódtak. A tűzifát a Zalaerdő Zrt.-től vásárolta az önkormányzat.
Farkas Szilárd továbbá elmondta, hogy összesen 246 kérelem érkezett a felhívásokra.
A bizottság az ide vonatkozó rendeletekben megfogalmazottak szerint járt el.
A kérelmeket november 15-ig lehetett benyújtani a helyi önkormányzathoz, a tűzifa kiszállítása pedig 2019. február 15-éig
fog megtörténni.
A bizottság döntése alapján 17 kérelmező elutasításban részesült a magas jövedelmi viszonyok miatt, 197 kérelmező kapott a bizottság döntése alapján 2 köbméter tűzifát, 32 kérelmező pedig 1 köbmétert.
Mirkó Imre
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44 mintát kóstoltak a letenyei bormustrán

Középen (elől) Kiss László a Márton nap bora címet elnyerő termelő a libával, (j1) Vertarics
István, a borbarát hölgyek díjazottja, a zsűri tagjai, Farkas Szilárd polgármester és a borbarát
hölgyek.

A letenyei Szőlő és Gyümölcstermesztők
Egyesülete
november 10-én (szombaton)
az általános iskola étkezdéjében rendezte meg a hagyományos Márton-napi újbormustrát és borszentelést.
Somogyi András, a civil
szervezet elnöke (Letenye alpolgármestere) lapunknak elmondta, a több mint 15 évre
visszatekintő mustrára a termelők 44 bormintát adtak le,
melyből 2 rozé és 2 vörösbor
volt. A nedűket a megjelent
mintegy 60 borbaráton kívül
neves zsűri is megvizsgálta, az
ítészek elnöke dr. Pálfi Dénes,
a Da Bibere Zalai Borlovagrend tiszteletbeli nagymestere

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

(Letenye díszpolgára), tagjai
Simon Zoltán a Zalai Borvidék
Hegyközségi Tanácsának elnöke,
Somogyi András borász, egyesületi elnök és Mirkó Dániel, a
keszthelyi egyetemen végzett
szőlész-borász mérnök volt, az
eseményen szép számban jelentek meg a Letenyei Borbarát
Hölgyek Társaságának tagjai.
A legjobb bornak ítélt nedűért járó élő libát mint mindig, most is Kuprivecz József
borász, az egyesület felügyelőbizottságának elnöke ajánlotta fel. Elsőként Somogyi András szólt a kisvárosi szőlő és
gyümölcstermesztők következő
programjairól. Mint mondta, az
idén is folytatják a más hegy-

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

hátak, más borászok sorozatot,
amely során egy környékbeli
borászt hívnak meg, majd Letenyén kerül sor a János-napi
misére és a boráldásra. Ezt követően a borokat Aigner Géza
letenyei plébános áldotta meg,
majd a Becsehelyi Dalárda
adott nívós műsort.

Az értékelés során dr. Pálfi
Dénes többet között szólt arról,
hogy a Letenyén megvizsgált
borok közül most a legjobban a
szürkebarátok teljesítettek annak ellenére, hogy az elmúlt
időszak a bortermelőknek nem
volt egy könnyű esztendő,
ugyanis nagy volt a rothadás
veszély és szeptember elején a
közel 100 milliméter csapadék,
majd a száraz aszály periódus
után. A zsűri három mintát
javasolt a nyertes borra, egy
savignont, egy olaszrizlinget
valamint egy szürkebarátot. A
Márton nap bora címet az idén
a letenyei Kiss László olaszrizling bora érdemelte ki, a
libát és az oklevelet a zsűri
tagjai és Farkas Szilárd polgármester adta át. A borbarát hölgyek is megválasztották a nekik legjobban ízlett
mintát, amely ezúttal a helyi
Vertarics István szürkebarátja
érdemelt ki.
Mirkó Imre

Tök jó délután Semjénházán

Ezúttal is nagy sikere volt a tökfaragásnak.

Ha ősz, akkor tökfaragás!
Ebben az évben is sor került a
„TÖKöljünk együtt” programra
Semjénházán, Semjénháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzata szervezésében.
A rendezvény ezúttal is közönségsikert aratott, hiszen
gyerekek, szülők és nagyszülők
szép számban összegyűltek a
helyi IKSZT épületében, hogy
közösen töltsék el a délutánt, s
nagyobb társaságban volt módjuk próbára tenni kreativitásukat.

A rutinosabb tökölők már
célszerszámokkal készültek a
programra, előkerültek a különböző kések, fűrészek és
faragó eszközök. A résztvevők egymás segítségével gyönyörű tökfaragásokat, tök kompozíciókat készítettek. Felnőtt és gyermek is egyaránt
élvezte a közösen eltöltött néhány órát, hiszen a munka közben jutott idő egy kis beszélgetésre is.
Preksen-Ifka Ágnes

2018. november
HIRDETÉS
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Lakásvásárlási támogatás Letenyén Márton-napi lámpás járás
Letenye Város Képviselőtestülete ismét tervezni tudta a
2018-as évben azt a támogatási
formát, mely 2015 óta lehetőséget nyújt a Letenyén letelepedni szándékozóknak.
A képviselő-testület rendeletben szabályozta, mely esetben nyújtható be a kérelem. Így
lakáscélú támogatásban az az
igénylő részesíthető, aki a
méltányolható lakásigény mértékének felső határát meg nem
haladó lakást épít, vagy vásárol, vagy akinél a tervezett lakásbővítés a már meglévő lakrésszel együtt számítva a méltányolható lakásigény mértékének felső határát nem haladja
meg, vagy akinek, valamint a
vele együtt költöző közeli hozzátartozójának önkormányzati
tulajdonú lakásra bérleti jogviszonya nem áll fenn, vagy
arról érvényesen lemondott és a
bérbeadó azt elfogadta, vagy
akinek, házastársának, élettársának, gyermekének a megépíteni, vagy megvásárolni,
vagy bővíteni kívánt lakáson
kívül más lakásban együttesen
legfeljebb 50 %-os tulajdoni
hányada van, ha a tulajdonszerzés tulajdonközösség megszüntetése, vagy öröklés útján
történt.
Farkas Szilárd polgármester lapunknak elmondta, hogy a
hatályban lévő rendelet szerint
lakásvásárlásra, lakás építésére
és lakás bővítésére nyújthatnak
be kérelmet. A költségvetés ter-

Farkas Szilárd

vezésekor egy bizonyos összeget erre a célra fordíthatunk,
természetesen előfordulhat, hogy
a rendelkezésre álló keret kimerül. 2018-ban 12 letenyei család kapott helyi lakáscélú támogatást, családonként 250.000 Ftot, mely vissza nem térítendő,
egyszeri támogatás. A kérelem
benyújtásakor előnyt élveznek
a fiatal házasok, a gyermekét
egyedül nevelő szülő, a többgyermekes házasok vagy élettársak. Jelenleg a támogatási
szerződések aláírása zajlik, a
támogatási összeg kiutalása
várhatóan december hónapban
fog megtörténni.
A városvezető hozzátette,
amennyiben lehetőségük van a
költségvetés tervezése során,
akkor a jövő évi költségvetésben is elkülönítenek forrást a
támogatás tekintetében.
M.I.

November 9-én ismét Márton-napi lámpás járást szervezett a Letenyei Hóvirág Óvoda.
A mára hagyománnyá vált
felvonulást 2010-ben indították
útjára, a mostani programon
közel ötszázan vettek részt –
mondta lapunknak Friman Jánosné óvodavezető.
Az idén az óvoda udvarából
indult a menet, az első megálló
a Kárpáti utcai Kolping Otthon
volt, ahol a dolgozók a Szent
Márton kápolnában vetítéssel
elevenítették fel Szent Márton
ünnepét. Innen a kastélyparkba,
a Letenyei Platánhoz indultak,
ahol Farkas Szilárd polgármester mondott köszöntőt, majd az
óvodavezető szólt a Mártonnapi népszokásokról és hiedelmekről. Aigner Géza letenyei
plébános a Márton kifli történetét mesélte el. A termék lé-

nyege, hogy két patkó alakban
összefordított fél kifli egybekelesztésével sütik, így mindenkit, aki kézbe veszi, arra ösztönözze, hogy eltörje és megfelezze a terméket.
Ezt követően a gyerekek
népi libás énekekkel, táncházzal kedveskedtek az egybegyűlteknek.
Az idén spot-fáklyák világították meg a rendezvényt és
égők kerültek a platánra és a
környező fákra, ami még emlékezetesebbé tette a lámpás járás
hangulatát, erre támogatás a helyi Antal Kft.-től érkezett.
Az egybegyűlteknek Márton kiflivel, zsíros kenyérrel,
forralt borral, teával és rétessel
kedveskedtek a szervezők –
hallottuk Friman Jánosné óvodavezetőtől.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Idősek köszöntése Bázakerettyén
Az idei évben is köszöntötték az időseket Bázakerettyén. A település önkormányzata mintegy 100 nyugdíjast látott vendégül.
Iványi László polgármester
köszöntő szavaiban elmondta,
hogy tisztelet övezi a falu lakóit,
akik nagyrészt idős emberek, s
már megették a kenyerük javát.
„Az idős emberek is a szeretetre vágynak, s ha megkapják
tőlünk, szemük könnybe lábad.
Becsüljük hát meg az idős embereket. Tegyük széppé, boldoggá a még hátralévő éveiket.” –
szólt az idézet egy Idősek napjára című Lakatos Alfréd versből.

Ezután a felsőrajki általános iskolások adtak kulturális
műsort Kulcsárné Csejtei Mariann tanárnő segítségével. Ezt
követően Vojnics Györgyné, az
Alföldről áttelepült lakos népdalokkal szórakoztatta a szépszámú közönséget (képünkön).

A finom vacsora mellé Imre
Tibor szolgáltatta a magyar
nótákat, operetteket, amit a közönség együtt énekelt vele. A
késő éjjelig tartó rendezvényen
minden résztvevő jól érezte
magát. Köszönet ezért az önkormányzatnak!

www.zalatajkiado.hu
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Közmeghallgatás Letenyén
Letenye Város Képviselőtestülete november 28-án (szerdán) délután a Városháza dísztermében tartotta éves közmeghallgatását. Az eseményen Farkas Szilárd polgármester többek között szólt arról, a hulladékszállítást egy kanizsai
céggel kellett megoldaniuk. A
szolgáltatással kapcsolatban sok
lakossági panasz érkezett, amiket nagyrészt sikerült orvosolni, így újra megnyitásra került a Csányi utcai hulladékudvar, a házhoz menő szelektív
hulladékszállítást a Viridis-Pannonia Kft. havi gyakorisággal
végzi. A kemping és strandfürdőt az állagromlás miatt az
idén nem sikerült a nagyközönség előtt megnyitni, de az
önkormányzat mindent megtesz, hogy jövőre megnyisson a
strand.
2019-ben tanuszoda épül
Letenyén az iskola és az óvoda
feletti területen, ahol új utca
megnyitása is várható, a döntés
a kormány napirendjén szerepel. Ebben az évben 71 főnek
tudtak munkát adni a helyi

közfoglalkoztatásban, sikerült
venni egy új MTZ traktort,
amelyre a tél közeledtével egy
tolólapot is vásároltak. A közfoglalkoztatás jövőre is folytatódik. A szociális földprogramban 30 család vett részt, a
belügyminiszteri döntésnek köszönhetően immár másodszor
osztanak szociális tűzifát, amelyet hamarosan 229 kérelmező
kap meg.
Egy 470 milliós projekt keretében megvásárlásra került a
volt téglagyár területe, ahol egy
új pihenő övezet épül meg.
Jelenleg mintegy 200 millióból
újul meg a városközpont több
új elemmel kiegészítve, a kastélyparkba és környékére a
korábban kivágott fák és cserjék helyére 270 új növény kerül
kiültetésre.
160 milliót nyert a város
szegregátumi településrészek
rehabilitációjára, amelyből többek között lakóházak átalakításával önkormányzati bérlakások lesznek, a Béc utca egy
része is megszépül, ez a projekt
előkészítés alatt van.

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából november 5-én este
dr. Ferenczy Sándor, a TIT Öveges József Ismeretterjesztő és
Szakképző Egyesület alelnöke tartott előadást a letenyei Városi Könyvtárban, Európa nagy templomai címmel.

Farkas Szilárd polgármester tájékoztatója.

Több horvát-magyar projekten is nyert a város, az
egyikből jelenleg folyik a művelődési ház belső tereinek
részbeni felújítása és a fűtésrekonstrukció is megtörténik valamint a gondnoki lakásból egy
turisztikai irodát alakítanak ki.
A közelmúltban adták át a
volt piactér területén az új katasztrófavédelmi őrsöt, ahol vonulós tűzoltók dolgoznak és itt
kapott helyet a Letenye ÖTE
szerkocsija is.
A kormány döntésének köszönhetően megújul a letenyei mentőállomás, ahol új garázs is épül.
A polgármesteri tájékoztatás után Németh Árpád kér-

dezett rá arra, ha nem érkezik
kormányzati támogatás, hogy
fog kinyitni jövőre a termálfürdő, valamint szóvá tette a
csapvíz minőségét is.
A polgármester elmondta, a
stranddal kapcsolatban az a B
terv, hogy azt – ha más megoldás nem lesz – akár saját
költségből is helyreállítják és
megnyitják jövőre a nagyközönség előtt, viszont nagy
valószínűséggel más üzemeltetőt keresnek. A vízminőségi
problémákat továbbítani fogják
a nagykanizsai szolgáltató felé
– mondta válaszában Farkas
Szilárd.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Zalatáj naponta!

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

www.zalatajkiado.hu

Meghívó
2018. december 28-án (pénteken), 18 órakor Óév búcsúztató
vidám, zenés-táncos irodalmi estre kerül sor Letenyén.
Közreműködnek:
- Letenyei Versmondó Kör
- Old Fashioned Revü show énekes-táncos trió
Helye: polgármesteri hivatal díszterme
Mindenkit szeretettel várunk! FMHK

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

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Díjátadás és közlekedés…
A Zala Megyei Közgyűlés
2018. november 15-i ülésén adták át ünnepélyesen a közgyűlés által Szűcs Imre nagykanizsai plébánosnak közösségépítő munkája elismeréseként
odaítélt 2018. évi Zalai Civil
Társadalomért és Nemzetiségekért Díjat, melyet a díjazott
elfoglaltsága miatt nem tudott
átvenni a szeptemberi megyenapi ünnepségen.
Ezt követően a megyében
érintett tömegközlekedési szolgáltatók aktuális működéséről
és fejlesztési terveiről tájékozódott a közgyűlés. Elsőként
Kövesdi Szilárd vezérigazgató
adott tájékoztatást a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.-ről.
Elhangzott, hogy a magyar államtól kapott megbízás alapján
2011-ben átvett Zala megyét is
érintő vasútvonalakon jelentős
fejlesztéseket hajtottak végre az
elmúlt években az ún. „Villamosítási projekt” keretében,
melynek eredményeként villamos felsővezeték-hálózatot építettek ki, felújították és korszerűsítették a vasútállomásokat
és megállóhelyeket, peronokat
építettek ki, így javítva a személyközlekedés feltételeit és
biztonságát, valamint gazdaságosabb és kisebb környezeti
terheléssel járó üzemeltetést
valósítottak meg. A fejlesztési
tervekről szólva elmondta,
hogy jelentős előrelépés történt
idén tavasszal a Zalaszentiván
közelében kialakítandó deltavágány ügyében is, mivel aláírták
a projekt előkészítésének engedélyezési terveire vonatkozó
szerződést 2019 nyarára tervezett befejezéssel.
Szabó Árpád, a MÁVSTART Zrt. technológiai vezetője beszélt a cég 190 km-nyi
Zala megyei vonalhálózatáról,
részletesen bemutatva az egyes
szakaszok és állomások technikai adottságait és a vonatokon
elérhető szolgáltatásokat. A
vasúti infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatban elmondta,

www.zalatajkiado.hu

hogy a zalaszentiváni deltavágány közeljövőben várható kiépítése mellett a tervek szerint
egy iparvágány-kiágazás is létesül Pózva térségében, amely a
zalaegerszegi északi ipari park,
valamint a kombiterminál vasúti kiszolgálását teszi majd
lehetővé.
Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
működését, megyét érintő tevékenységét, fejlesztési elképzeléseit Szöllősi József személyszállítási igazgató mutatta be a
közgyűlés tagjainak. Elhangzott többek közt, hogy a 2015ben átadott új keszthelyi autóbusz pályaudvar mellett TOP
keretből 2018-19-ben teljes
egészében megújul Lenti autóbusz állomása, valamint előkészítés alatt áll Hévízen egy új
autóbusz állomás építése. Szót
ejtett továbbá a járművezetőket
érintő ösztönző foglalkoztatási
és bérezési rendszer bevezetéséről, ingyenes továbbképzések
és dolgozói juttatások biztosításáról. (Forrás: Zala Megyei
Közgyűlés)

Balról Pácsonyi Imre, Bene Csaba alelnökök, dr. Pál Attila elnök, dr. Mester László főjegyző.

Szűcs Imre (jobbról a második) ezúttal vehette át a díjat.
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