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Csörnyeföld község önkor-
mányzata december 22-én ün-
nepi előadásokkal várta a tele-
pülés lakóit a faluházban és a
templomban. A karácsonyi han-
gulatot megidéző délután a mu-
raszemenyei iskolások előadá-
sával kezdődött. Ezen a délutá-
non egyúttal sor került közúti
karbantartó gépek, továbbá sze-
retetdobozok átadására, majd a
Vox Varietas kórus templomi
koncertjén vehettek részt a
jelenlévők.

A kivételes délutánon Cse-
resnyés Péter országgyűlési
képviselő, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium par-
lamenti államtitkára is megje-

Csörnyeföld ajándékai
lent. Elmondása szerint három
oka is volt annak, hogy elfo-
gadta a meghívást. Egyrészt a
település által a fejlesztés ré-
szét képező, az utak karbantar-
tására beszerzett korszerű esz-
köztár átadása. Ahhoz külön
gratulált, hogy a két település
önkormányzata erre a munkára
főállású munkakört létesített.
Mint azt polgár-Simon Zoltán
mestertől megtudtuk, a csör-
nyeföldi és a kerkaszentkirá-
lyi önkormányzat közösen
nyújtott be pályázatot 2016
decemberében a vidékfej-
lesztési programban, amelynek
eredményeképpen nemrég ér-
keztek meg a megpályázott

eszközök; egy nagy telje-
sítményű traktor, tolólap és
rézsű kasza.

A második indokként em-
lítette Cseresnyés Péter, hogy a
számtalan ünnepi előadás közül
mindig az iskolások, a gyer-
mekek előadásai a legszebbek.
Az általuk előadott adventi je-
lenetekkel és műsorokkal azon-
túl, hogy szórakoztatják a kö-
zönséget, azt az örökséget vi-

szik tovább, amelyet elődeink-
től kaptunk, és az előadásaik-
ban benne van az is, hogy az
idősebb korosztály tiszteletet
érdemel és meg kell köszön-
nünk nekik azt a törődést, amit
tőlük kaptunk.

Harmadik nagyon fontos
oka a megjelenésének, hogy
ezen a napon szeretet cipős
doboz átadására is sor került a

Cseresnyés Péter és Simon Zoltán a közúti karbantartó gépe-
ket szemléli.
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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,
örömet és bánatot közös sor-
sunkba épp úgy, mint szemé-
lyes családi életünkbe. Volt ré-
szünk felemelő élményekben,
és megéltünk jó néhány fáj-
dalmas veszteséget is.

De mit is tettünk 2018-
ban? – hangzik oly sokszor a
kérdés. És íme, a válasz: úgy
gondolom, a legfontosabbat,
hogy kisvárosunkban, Lete-
nyén, 2018-ban is biztonság
és békesség volt.

Tisztelt újévet köszöntő pol-
gártársaim!

Mindannyian szívesen em-
lékezünk vissza azokra a nagy-
szerű és meghitt pillanatokra,
amelyekkel családtagjaink, sze-
retteink ajándékoztak meg min-
ket az óesztendőben. De most
eljött az az idő, amikor szám-
vetést készítünk, végiggon-
doljuk a mögöttünk hagyott
esztendőt, s elhatározzuk, mi
mindent tehetünk ismét az új-
évben egymásért, az orszá-
gunkért, a városunkért, csalá-
dunkért és szeretteinkért!

Gondolataink megfogal-
mazása közben mégis ben-
nünk él a félelem és a kér-
dések sorozata: Mit is kínál
egy újesztendő indulása, mit
hoz a jövő, vagy éppen mit ta-
kar a friss januári dátum a
naptárban?

Edith Pierce, angol szár-
mazású amerikai költő és pa-
cifista erre a kérdésre a követ-
kező választ adta: „Kinyitjuk
a könyvet; a lapjai üresek. Mi
magunk írjuk be a szöveget. A
könyv címe „Lehetőség”, az
első fejezetéé pedig az, hogy
„Újév”.

A kérdésre adott válasz
egyértelmű számunkra. Itt ál-
lunk az új lehetőségek, a jö-

A legnagyobb kincs a boldogság

vőbeni célkitűzések kapujá-
ban: egy évnyi tapasztalattal
okosabban, egy évnyi tudással
gazdagabban, és egy évnyi re-
alizmussal józanabbul, mint ta-
valy ilyenkor.

Ezekben az újévet köszöntő
első napokban a személyes jó-
kívánságok mellett mindannyi-
unknak az lehet a legfőbb kö-
zös kívánsága és vágya, hogy
legyen békés a világunk, orszá-
gunk és kisvárosunk.

Egy évvel ezelőtt – amikor
az újévi jókívánságokat fogal-
maztuk meg – senki sem tud-
hatta, hogy a 2018-as eszten-
dő milyen meglepetéseket, elő-
re nem látható kihívásokat tar-
togat számunkra. Volt néhány-
ban részünk.

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 tud-
hatjuk országunkat és városunkat.

Tisztelt letenyeiek, hölgye-
im és uraim!

Az összefogás, a közös aka-
rat, a csapatszellem, a csapat-
munka és a humán erő, gaz-
dasági eredményeket hozott szá-
munkra 2018-ban, ahogy a saj-
tóból is már értesülhettek, ahogy
láthatták a megkezdett beruhá-
zásaink során.

Tudjuk, hogy a legnagysze-
rűbb és legsikeresebb csapatok
azok, amelyek nem csak a mecs-

csen és nem csak az edzésen
élik meg a közösséghez tarto-
zást, hanem a pályán kívül is.

A kisváros közössége is ak-
kor lehet igazán erős, ha a „csa-
pat”, a mi esetünkben Letenye,
minden helyzetben ott van ben-
nünk, és ha kell, előjön be-
lőlünk. Önök nélkül nem ment
volna!

Nem elég az, hogy időről
időre elmondjuk, mi egy csapat
vagyunk, és jó csapat vagyunk.
Arra van szükség, hogy ezt
mindannyian a magunk helyén
éljük meg és napról napra így
is éljünk.

Nélkülözhetetlen ez a több-
let erő, energia és hit ahhoz, hogy
a városunk még inkább fejlőd-
jön, szépüljön, gyarapodjon, a
gyermekeinkre és a követke-
ző nemzedékekre jobb világot
hagyjunk.

Világos számunkra, hogy az
önzés, az egyéni érvényesülés és
fogyasztás mindenek fölé helye-
zése, a közöny és kívülállás ve-
szélybe sodorhat minket. Ez el-
len mindenkinek a maga környe-
zetében kell és lehet küzdenie.

A nehézségek ellenére a vá-
rosunk lakosságát szolgáló ön-
kormányzati intézmények mű-
ködésének szervezeti, személyi
és pénzügyi feltételeit 2018-
ban is biztosítottuk annak elle-
nére, hogy tapasztalható volt a
csökkenő finanszírozás.

Számos feladatot elvégez-
tünk, de tudjuk, nem vagyunk
korántsem kész mindennel,
ugyanakkor tapasztaljuk, hogy
minél több eredményünk van,
némelyeknek ez annál inkább
fáj, annál inkább az irigység, a
megvetés útjára lépnek. Min-
denben képesek meglátni a
rosszat, melynek kellő hangot
is adnak! Azonban nekünk azt
kell látnunk, hogy ők magukat
is becsapják. Az utolsó percig
hinnünk kell abban, hogy kis
segítséggel mindenre képesek
vagyunk közösségünk fennma-
radása és jövőbeni gyarapodása
érdekében.

Régi bölcsesség, hogy min-
den ember a maga sorsának ko-
vácsa, de az talán még ennél
is fontosabb igazság, hogy mi,
letenyeiek és a térségben élők
egymás sorsának is kovácsai
vagyunk.

Olyan országot, olyan ha-
zát, olyan várost kell alkot-
nunk, amelynek fundamentu-
ma az egymásnak megadott
tisztelet, a jó szó és a jó
szomszédság, a jövőnkért vi-
selt felelősség és egymás tel-
jesítményének, értékeinek meg-
becsülése.

Gondoljuk csak meg, mire
lennénk képesek, ha vennénk
egy mély levegőt, és így vág-
nánk neki a 2019-es, ismeret-
len újesztendőnek! Vajon nem
élhetnénk-e mindennapjainkat
úgy, ahogy himnuszunkban is
áll: jó kedvvel, bőséggel?

Szívből kívánom önök-
nek, hogy így legyen!

Tisztelt újévet köszöntő
polgártársaim!

Tisztelettel kérem önöket,
hogy 2019-ben is legyenek
partnerek városunk fejlődésé-
nek előmozdításában, vegye-
nek részt Letenye mindennapi
életében, mondják el vélemé-
nyüket, alakítsunk és formál-
junk összetartó közösséget,
egy egységet!

Találja meg valamennyi
letenyei polgár a közös
együttlétből eredő boldogsá-
got, s az együtt töltött napok,
órák feledtessék a hétköz-
napok nehézségeit, oszlassák
el az aggódás felhőit hom-
lokukról. Adjon a jó Isten
egészséget és jövőbe vetett
erős hitet!

Mindezeket szívből eredő
és szívből jövő szeretettel kí-
vánom Letenye Város Képvi-
selő-testülete és a magam ne-
vében az új esztendőre min-
den letenyei polgárnak!

Adjon mindannyiunknak
erőt és egészséget a Jó Isten!

Farkas Szilárd

Letenye polgármestere

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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rászoruló gyermekeknek. 3 év-
vel ezelőtt indult el ez a kez-
deményezés, amelyhez Csör-
nyeföld is csatlakozott az első
adandó alkalommal. Az állam-
titkár köszönetet mondott Si-
mon Zoltán polgármesternek,
hogy szinte azonnal össze-
gyűjtötték a településen azok-
nak a gyermekeknek a nevét,

akik rászorulnak erre az aján-
dékra. Ez a törekvés azt bi-
zonyítja, hogy sokan akarunk
segíteni és törődni másokkal.
Ezen a napon 30 „szeretet-
doboz” került kiosztásra a
könyvtárszobában.

A műsorokat követően a fa-
luházban állófogadáson várták
a vendégeket.

Trojkó Tímea

Csörnyeföld ajándékai

Az iskolás gyerekek fellépése.

A Zala Megyei Közgyűlés
múlt évi utolsó ülésén elsőként
dr. Brünner Szilveszter Ka-, a
nizsai Dorottya Kórház főigaz-
gatója adott tájékoztatást a kép-
viselőknek az intézmény műkö-
déséről és fejlesztéseiről. El-
mondta, hogy közel megyei
kórházi feladatokat ellátó nagy
városi kórházként működnek
490 finanszírozott ággyal és
olyan diagnosztikai háttérrel,
amely messze túlmutat egy
városi intézmény lehetőségein.
Kiemelte, hogy a számukra
elérhető uniós pályázati lehető-
ségeket kihasználva mintegy 6
milliárd forint összegű fejlesz-
tést tudtak megvalósítani az
elmúlt időszakban. A gazdálko-
dást illetően elhangzott, hogy
az intézet működési eredménye
negatív volt, mivel a folyama-
tos költségnövekedéssel nem
tudott lépést tartani a finanszí-
rozás emelkedése. A helyzet
megoldása érdekében 2017.
második felétől összetett gaz-
dálkodás javító intézkedéscso-
magot vezettek be, melynek
eredménye már érezteti hatását.
További cél a fekvőbeteg for-
galom optimalizálása, ezen be-
lül az egynapos sebészeti el-

Napirenden a kórházak működése
A Zala Megyei Közgyűlés ülésén történt

látás arányának növelése, vala-
mint a krónikus ágyak kihasz-
nálásának maximalizálása. Ki-
emelte, hogy a jövőben is fenn
kívánják tartani azt a magas
színvonalú szakmai munkát,
amely napjainkban is jellemzi a
kórházat.

Ezt követően a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház működé-
séről és fejlesztéseiről tájéko-
zódott a közgyűlés. Dr. Halász
Gabriella főigazgató elmondta,
hogy mindennapi munkájukat a
2015 óta érvényes stratégiai
tervük szerint végzik, az elért
eredményeket és a kitűzött
célok helyességét évente felül-
vizsgálva. Elhangzott, hogy a
kórház szerződött ágyszáma
1.016, melyből 22 fekvőbeteg
osztályon 700 aktív és 316
krónikus ágy kapacitáson látja
el a betegeket. Kiemelt célként
tekintenek a kardiológia, szív-
sebészet, érsebészet és a reha-
bilitációs szolgáltatások fej-
lesztésére, a daganatos betegsé-
gek diagnosztikai és terápiás
lehetőségeinek bővítésére, va-
lamint a minimál invazív/egy-
napos beavatkozások fejleszté-
sére. Az éves betegforgalom
évek óta 40.000 körüli fekvő-

beteg ellátását és 750-780 ezer
közötti járóbeteget jelent.

Az eredményeket illetően
kiemelte, hogy javult az ágyki-
használtságuk, a fejlesztések-
nek köszönhetően bővült az
egynapos beavatkozások köre,
de további eszközbeszerzésekre
van még szükség. A szakdol-
gozók körét illetően általános
orvoshiányról nem beszélhe-
tünk esetükben, de néhány
szakmában kritikus hiánnyal
küzdenek, illetve néhány osztá-
lyon kedvezőtlen a korösszeté-
tel. Ugyanakkor eredménynek
tekinthető, hogy az idei évben
valamennyi kilépő egészség-
ügyi dolgozót pótolni tudtak. A
humánerőforrás fejlesztése ér-
dekében tanulószerződést kö-
töttek szakképzésben résztvevő
tanulókkal, valamint a gyakor-
lati oktatás színvonalának eme-
lése érdekében önálló gyakor-
latvezetői munkakört hoztak
létre, valamint folyamatban van
erre irányuló EFOP projekt is
az intézményben.

A gazdálkodást illetően el-
hangzott, hogy a takarékos gaz-
dálkodásnak, a bevezetett in-
tézkedéseknek és a konszoli-

dációs támogatásnak köszönhe-
tően megszűnt a nagy összegű
szállítói tartozásállomány, s ma
a kórház minden számláját idő-
ben ki tudja már egyenlíteni. A
fejlesztésekről szólva elhang-
zott, hogy 2015-2018. között
több mint 9 milliárd forintot
tudtak pályázati források bevo-
násával eszközbeszerzésre for-
dítani, valamint számos felújí-
tást valósítottak meg épületei-
ken is. A közeljövő egyik leg-
fontosabb feladata a rendelő-
intézet felújítása, valamint a
krónikus belgyógyászat végle-
ges elhelyezése a pózvai te-
lephelyen.

Dr. Pál Attila elnök a köz-
gyűlés nevében köszönetet
mondott a két kórháznak a
magas színvonalú betegellátá-
sért, amelyet a megye lakos-
ságának egészsége érdekében
végeznek.

A következőkben a köz-
gyűlés módosította 2018. évi
költségvetését, valamint jóvá-
hagyta 2019. évi belsőellenőr-
zési tervét és elfogadta a kö-
vetkező félévre szóló munka-
tervét. (Forrás: Zala Megyei
Közgyűlés)

Dr. Halász Gabriella és dr. Brünner Szilveszter adott tájékozta-
tást a két kórház működéséről.

Dr. Pál Attila (jobbról a második) mondott köszönetet a két kór-
háznak.
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Letenye Város Önkormány-
zata a TOP -1.4.1-15 kódszámú
pályázaton 82.127.719 Ft
vissza nem térítendő, 100%
intenzitású támogatást kapott a
Letenyei Hóvirág Óvoda Baj-
csy utcai intézményének fej-

74 millióból újul meg a letenyei óvoda épülete

lesztésére. A közbeszerzési el-
járás eredményes volt, így ha-
marosan megkezdődhet az évek
óta várva várt beruházás.

A közelmúltban Farkas Szi-
lárd polgármester aláírta a „Le-
tenyei Hóvirág Óvoda funk-

cióbővítő fejlesztése” című
TOP-1.4.1-15 kódszámú nyer-
tes projekt kivitelezéssel és be-
ruházással érintett vállalkozói
szerződést.

A közbeszerzési eljárást
követően a nagyrécsei szék-
helyű Mermaid Kft. végzi a
projekt jövőbeni munkálatait
bruttó 74.470.603 Ft nagyság-
rendben.

A beruházás többek között
érinti az óvoda vizesblokk-
jainak felújítását, az intéz-
ményben sószoba kialakítását,
az udvari játékok és az óvodai
kerítés megújítását, fotovoltai-
kus rendszer telepítését, a te-

rasz felújítását és az akadály-
mentes gyalogos közlekedési
feltételek megvalósítását.

A városvezető elmondta,
hogy a döntés során szembe-
sültek azzal, hogy a benyújtott
pályázati támogatásnál jelen-
tősen kevesebbet kaptak.

A támogatási kérelmet ere-
detileg 200 millióra nyújtották be.

A csökkentett támogatás
magával hozta azt a valós tényt
is, hogy a pályázatban vállalt
műszaki tartalmat át kellett
tervezni, mindezek miatt jóval
kevesebb támogatási összeg jut
beruházásra.

M.I.

A letenyei Bajcsy utcai óvoda épülete.

Per a kilátó miatt
A közelmúltban, jogi kép-

viselőnk útján kaptam kézhez a
Zalaegerszegi Törvényszék, MA-
KONA Tervező Kft. és társai
felperesek, kontra Letenye Vá-
ros Önkormányzata, Zajk Köz-
ség Önkormányzata, Dr. Bu-
zády Tibor, ZALA ART Kft.,
Czigány István alperesek szer-
zői jogi igények iránt indított
perének nem jogerős ítéletét –
mondta lapunknak Farkas Szi-
lárd letenyei városvezető.

Városunk önkormányzatára
vonatkozó ítélet az alábbiakban
olvasható:

1. A bíróság megállapította,
hogy többek között Letenye
Város Önkormányzata a Zajki-
hegyen megvalósított Boldog
Buzád kilátó beruházás során
megsértette Makovecz Imre
Szárföld „Boldog Buzád Tor-
nya” építészeti tervének egysé-
géhez fűződő szerzői szemé-
lyes jogát.

2. A bíróság továbbá meg-
állapította, hogy a beruházással
Letenye önkormányzata meg-
sértette a mű felhasználásának,
átdolgozásának engedélyezésé-
hez fűződő szerzői vagyoni
jogát.

3. A bíróság eltiltja többek
között Letenye Város Önkor-
mányzatát, hogy a Zajki-he-
gyen megvalósított kilátó épít-

ményen Makovecz Imre és a
MKONA Tervező Kft. felperes
szerzői jogait sértő további épí-
tészeti elemek elhelyezésétől.

4. A bíróság kötelezi többek
között Letenye Város Önkor-
mányzatát, hogy egy nyilatko-
zatot tegyen közzé az ítélet
jogerőre emelkedésétől számí-
tott 60 napon belül a zaol.hu, a
letenyemedia.hu és a zalame-
dia.hu on-line felületeken a
2014. augusztus 28-i, 2014.
szeptember 24-i és a 2014.
október 7-i megjelenésekkel
azonos formátumban, betűtí-
pussal, betűmérettel, de leg-
alább egy hasáb terjedelemben.

5. A bíróság megállapította,
hogy Letenye város 2014. reg-
náló polgármestere által tett, a
Dél-Zala Murahíd 2014. januá-
ri számában és a zalamedia.hu
on-line felületen 2014. október
7-én megjelent (felelőtlen)
nyilatkozatokkal megsértette a
MAKONA Tervező Kft. jó
hírnevét.

6. A bíróság kötelezi Le-
tenye Város Önkormányzatát,
hogy az ítélet jogerőre emel-
kedésétől számított 15 napon
belül fizessen meg a felpere-
seknek, mint egyetemleges jo-
gosultaknak 4.000.000 Ft-ot, va-
lamint a MAKONA Tervező Kft.
részére pedig 2.000.000 Ft-ot.

7. A bíróság kötelezi Le-
tenye Város Önkormányzatát,
hogy az ítélet jogerőre emelke-
désétől számított 15 napon be-
lül fizessen meg a felpere-
seknek, mint együttes jogosul-
taknak 833.400 Ft, valamint a
MAKONA Tervező Kft. részé-
re 297.180 Ft perköltséget.

Ahogy számolom 7.000.000 Ft
nagyságrendről van szó az íté-
letben, mely a város önkor-
mányzatának költségvetését ter-
heli. Amennyiben az ítélet jog-
erőre emelkedik, akkor 2019.
január elején ki kell fizetnünk
az ítéletben foglalt összegeket.
A fenti összeget a strandfürdő
vagy a belterületi járdák fel-
újítására is fordíthattuk volna.

A jogi képviseletből eredő
költségek pedig meghaladják a
1.500.000 Ft-ot, így ha mindent
számításba veszek, akkor
8.500.000 Ft „kárt” szenvedhet
el önkormányzatunk.

Az ítélet nem jogerős, a
kézbesítéstől számított 15 na-
pon belül a Pécsi Ítélőtáblához
intézett, a Zalaegerszegi Tör-
vényszéken, írásban, jogi kép-
viselő útján benyújtható fel-
lebbezésnek van helye.

A fellebbezés határideje
2018. december 25. A képvi-
selő-testület döntése alapján a
fellebbezés jogával éltünk – ér-
tesültünk Farkas Szilárd le-
tenyei polgármestertől.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A Boldog Buzád kilátó.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Zsúfolásig megtelt a Mol-
nári IKSZT nagyterme izgatott,
jókedvű felnőttekkel, gyerekek-
kel. A minden házhoz eljutatott
meghívóban ugyanis adventi kéz-
műveskedésre, díszek készíté-
sére hívtuk és vártuk falunk
lakóit, kicsiket és nagyokat
egyaránt.

A „sok jó ember kis helyen
is elfér” mondás szellemében
próbáltuk elosztani a rendelke-
zésünkre álló teret, és a munka
menetét ésszerűsíteni, kitalálni.
Kanizsai Éva, az IKSZT dolgo-
zója előzetesen megvásárolta a
szükséges anyagokat, előkészí-

Az ünnepre hangolódva
tette a hozzávaló eszközöket, így
nekünk már csak a metszőollót
és az ízlésünknek megfelelő gyer-
tyákat kellett vinni.

A közös tevékenykedést élénk
beszélgetés, jó hangulat, vidám-
ság és egymás ki- és megsegí-
tése jellemezte: repkedtek a kü-
lönböző ötletek, tanácsok, ja-
vaslatok.

A résztvevőknek Kanizsai
Éva és jómagam voltunk a se-
gítségükre, közben karácsonyi
dalokat hallgattunk. A több mint
háromórás együttlét során szebb-
nél szebb adventi koszorúk, asz-
tali díszek és ajtókopogtatók ké-

szültek, melyeket le is fényké-
peztünk. Mindenki boldogan vitte
haza a maga készítette díszeit,
melyre méltán lehettek büszkék
alkotóik. Örültünk, hogy a ren-
dezvényen ilyen sokan megje-
lentek, valamint reméljük, hogy
egy kicsit hozzájárultunk ezzel

a délutánnal a közös ünnepvá-
ráshoz, a közös karácsonyi rá-
hangolódáshoz!

A program a Molnári Nem-
zetiségi Önkormányzat és a
Molnári IKSZT szervezésében
valósult meg.

Benkőné Mészáros Dóra

A Molnári Közösségfejlesz-
tő Egyesület Horvát Nem-és a
zetiségi Önkormányzat közös
szervezésében valósult meg az
Idősek Napja. A múlt évhez ha-
sonlóan közel százan érkeztek
a rendezvényre. 2017-ben ka-
rolta fel az egyesület az idősek
ünnepét, amit szeretnének min-
den évben megrendezni.

A kulturális műsor része-
ként az táncos-énekesóvodások
produkcióval készültek, míg Ben-
kőné Mészáros Dóra szavalt. A
folytatásban a helyi tánccsoport

A szépkorúak köszöntése Molnáriban
és szó-Kárász Tímea Fatima
rakoztatta a közönséget.

Kovacsicsné Budavölgyi Ve-
ronika, az egyesület elnöke kö-
szöntötte a résztvevőket, beszé-
dében elmondta: Továbbra is
számítanak az idősek tudására,
tapasztalatára, fontos számuk-
ra, hogy az ünnepek előtt kö-
szöntsék, vendégeljék meg a te-
lepülés idős lakóit. A település
legidősebb lakosát, Dobos Fe-
rencnét (99 éves) külön felkö-
szöntötték egy nagy csokor vi-
rággal.

Közel százan vettek részt az ünnepségen.

A szorgos munka…

… és az eredmény.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Dél-Zala Murahíd

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

2018. december
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Az időseket köszöntötték december elején . Az idő-Semjénházán
sek napi programot a tavalyi felújított faluházban rendezték meg,
ahol a program elején polgármester mondott kö-Preksen László
szöntőt. Úgy fogalmazott: a korábbi években az élet leltáráról, a
családról, a családok egyesítéséről beszélt. Ezt a gondolatmenetet
folytatta azzal: túl rövid az élet. Az élet túl rövid ahhoz, hogy ha-
ragot tartsunk, a szeretet és a megbocsájtás, ez a két fogalom egy-
mástól elválaszthatatlan. Az élet túl rövid ahhoz, hogy ne bocsás-
sunk meg. Felejtsük el vélt, vagy valós sérelmeinket és a megbo-
csájtás, valamint a szeretet uralja gondolatainkat. Preksen László
hozzátette: túl rövid az élet, hogy az ember feláldozza egészségét,
hogy pénzt keressen; aztán feláldozza pénzét, hogy visszaszerezze
egészségét. Aztán annyira izgatja jövője, hogy elfelejti élvezni a
jelent. Ezért azt mondom, aki teheti és még egészsége is engedi,
az próbáljon meg élni, próbáljon meg élni, mint a dal is mondja:
hogy tudjon mit mesélni majd az unokáknak, mikor körbeállnak.
Mert még sokat szeretnének mesélni gyerekeiknek, unokáiknak.
Nekünk, fiatalabb generációnak pedig az a feladatunk, hogy szeb-
bé tegyük napjaikat, hogy még megvalósíthassák álmaikat. Ne-
künk kell előteremteni a feltételeket ahhoz, hogy az idősek egész-
ségben, boldogságban, szeretetben töltsék el nyugdíjas éveiket.
Preksen László egy idézettel zárta gondolatait: soha senki nem
mondta, hogy könnyű az élet, csak azt, hogy érdemes élni.

A rendezvény keretében köszöntötték a település legidősebb
lakóit is, az 1931-ben született , mint legidősebbKuzma Istvánt
férfit. Az 1926-ban született otthonábanKropf Pálné, Kati nénit

Idősek köszöntése Semjénházán

köszöntötte a Képviselő-testület, aki a maga 92 évével a település
legidősebb embere is egyben.

A polgármester köszöntője után helyi plébánosMarton István
mondott áldást, majd a kulturális műsorok következtek. A prog-
ramok során közreműködtek a semjénházi és óvodások, amolnári
Semjénháza Gyöngyszemei Asszonykórus Dara Gábor, bűvész
műsorral varázsolta el a jelenlévőket. A sztárvendég Matyi és a
hegedűs Mura Bandvolt, a talpalávalót a szolgáltatta. A kulturális
programok után az időseket finom vacsorával vendégelték meg
Semjénházán, majd hajnalig tartó mulatozás következett.

Preksen-Ifka Ágnes

A felvételek az ünnepség egy-egy pillanatát örökítették meg.

Az advent a karácsonyvárás
időszaka. Ennek jelképeként
minden évben koszorút készí-
tünk, s minden gyertya meg-
gyújtásával közelebb kerülünk
az év legszebb ünnepéhez. Eb-
ben az évben is Semjénháza
Horvát Nemzetiségi Önkormány-
zat szervezésében „Adventi szo-
kások” elnevezésű programra vár-
ták az érdeklődőket a helyi IKSZT
épületébe (képünkön).

Az immár hagyományos ese-
ményen kézműves foglalkozás
keretében készíthették el a tele-
pülés lakói adventi koszorúikat.
Gyermek zsivajjal telt meg a sem-
jénházi IKSZT épülete, hiszen a

A hagyományok szellemében
település legkisebb lakói is elkísér-
ték szüleiket, nagyszüleiket a ko-
szorúkészítésre. Amíg a nagyok
vágtak, fűztek, ragasztottak, díszí-
tettek, addig a kicsik egymással
és a finom édes és sós sütemé-
nyekkel ismerkedtek. A nagyob-
bak azért besegítettek a koszo-
rúk elkészítésébe is, illetve taná-
csot adtak édesanyjuknak, nagy-
mamájuknak, milyen stílusú díszí-
tés kerüljön az elkészült művek-
re. A bátrabbak pedig saját ma-
guk készítették el a család asz-
tali díszét.

A felhozatal nagyon színes-
re sikeredett, volt, aki tujával
borította a koszorú alapot, más

szalagot tett a díszre, de a kerek
forma mellett hosszúkás, ki-
sebb és nagyobb adventi dí-
szek, az ajtókra pedig ünnepi ko-
pogtatók is készültek.

A díszítések is mindenkinek
az egyéniségét tükrözték, de egy-

től-egyig gyönyörű, stílusos da-
rabok születtek. A megjelentek
élvezték a közösen eltöltött időt,
és nagyon sok szép élménnyel
lettek gazdagabbak kicsik és na-
gyobbak egyaránt.

Preksen-Ifka Ágnes
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Muraszemenye Község Ön-
kormányzata a már hagyo-
mánynak számító idősek napját
2018. december 1-én rendezte
meg a település 60 év feletti
lakosai részére.

A megjelent közel 80 főt a
cserneci falurészben található
kultúrotthonban látta vendégül
az önkormányzat. A szépen
megterített asztalokon házi ké-
szítésű sütemények várták a
vendégeket.

Stefanec Mária polgármes-
ter asszony köszöntőjével kez-
dődött a közös délután. El-
mondta: „Feladatunk lehetővé
tenni az önök számára az öreg-
korhoz méltó életet, támaszt
nyújtani a pihenés éveiben.
Érezzék, hogy fontos részei
életünknek. A kitartásuk, a sze-
retetük felbecsülhetetlen kincs

Idősek napja Muraszemenyén

számunkra. Mindent meg kell
tennünk azért, hogy érezzék:
fontos részei az életünknek és
nem szeretnénk önöket ma-
gukra hagyni.”

Ezt követően az általános
iskola diákjai műsorral kedves-
kedtek a vendégeknek. Majd
Gálhidi Sándor plébános asz-
tali áldása után kerültek fel-
szolgálásra a helyben készült
finom házias jellegű ételek,
italok, sütemények. Ez a dél-
után jó alkalom volt arra, hogy
a négy falurészben élő emberek
találkozhassanak, beszélgethes-
senek.

Az igazi hangulatot a Za-
laapáti Harmonika Zenekar mű-
sora és az azt követő kíván-
ságműsor tette teljessé. Minden-
ki elégedetten köszönt el a jövő
évi találkozás reményében.

Közel nyolcvanan vettek részt az ünnepségen.

Renoválják a letenyei kas-
tély, művelődési ház földszint-
jét. A munkálatok már javában
folynak, s mint azt Farkas
Szilárd polgármestertől meg-
tudtuk, a fejlesztésre a horvát-
magyar határon átnyúló uniós
program keretében kerül sor.

– Az önkormányzat évek,
sőt évtizedek óta szeretné fel-
újítani a régi kastélyépületet,
ám eddig erre sajnos forrást
nem tudtunk szerezni – bocsá-
totta előre a polgármester.

– Az elmúlt időszakban
azonban a jó partneri viszonyra

Egy régóta várt felújítás
építve a horvát testvértelepü-
lésekkel, Ludbreggel és Pre-
loggal, valamint a csáktornyai
Redea Fejlesztési Ügynökség-
gel közösen pályázatot nyújtot-
tunk be az Interreg-programra,
melynek egyik elemeként sike-
rült jelentős, közel 150 millió
forintnyi támogatást nyernünk
az alsó szint teljes körű fel-
újítására.

Ennek fontos része a mo-
dern fűtésrendszer kialakítása,
hiszen jelenleg cserépkályhák-
kal fűtik fel a földszinti helyi-
ségeket. Adódik a kérdés, hogy

mi lesz a régi eszközökkel: nos,
a cserépkályhákat meghagyjuk,
hiszen azok az épület részei.

Sor kerül a padlóburkolatok
cseréjére, a falak szigetelésére,
továbbá a nyílászárók passzí-
tására, javítására – itt fontos
megjegyezni, hogy az épület
műemlék, s a műemlékvédelmi
szervek nem járultak hozzá a
nyílászárók cseréjéhez.

A beruházás központi eleme
Farkas Szilárd szerint a volt
szolgálati lakás teljes moderni-
zálása, amelyben egy turiszti-
kai iroda működik majd, mely-
nek fő feladata lesz a helyi,
térségi és horvátországi turisz-
tikai látványosságok kiajánlása,
népszerűsítése.

Ezen kívül a volt múzeumi
helyiségben szintén megújul a
padlóburkolat, az ebbe épített
fűtésrendszer biztosítja azt az
állandó hőmérsékleti szintet,
ami szükséges ahhoz, hogy a
múzeumi részt újra megnyit-
hassák a közönség előtt.

– Az itt korában látható
kiállítási tárgyakat a hideg és
az állandó nedvesség miatt vé-
dett helyre kellett vinni, s ezek
a felújítást követően vissza-
kerülhetnek és ismét látogat-

hatóvá válnak – tette hozzá a
polgármester.

– Mindezen túl természete-
sen az alsó szint vakolatjaví-
tására, szellőző vakolat felhor-
dására, festésre, az elektromos
hálózat cseréjére, illetve a belső
enteriőr átalakítására, a régi
kastély funkciójához méltóbbá
tételére is sor kerül.

A munkálatok várhatóan
2019 tavaszán fejeződhetnek
be, addig a művelődési ház
rendezvényeit más helyszíne-
ken tartják meg.

Farkas Szilárd polgármester
jelezte: eredetileg a projekt a
teljes épület felújítását tartal-
mazta, de sajnos, az építőipari
árak elmúlt években tapasz-
talható jelentős növekedése
miatt a műszaki tartalmat mó-
dosítani kellett, ezért készülhet
el most csak az alsó szint.

Az emelet felújítására egy
következő pályázati siker révén
kerülhet sor – az új kiírásra már
készül az önkormányzat. To-
vábbá a korábban kivágott fák,
cserjék helyett közel 300 nö-
vényt ültetnek el – mondta la-
punknak a letenyei város-
vezető.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Bejárat a hátsó ajtón a felújítás ideje alatt.

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •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
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Már minden aktuális beval-
lási információ elérhető a NAV
honlapján, sőt, akik teljes egé-
szében maguk készítik bevallá-
sukat, már hozzáférhetnek a
18SZJA webes kitöltő prog-
ramhoz.

2019. január 7-étől elérhető
a 18SZJA jelű személyijövede-
lemadó-bevallási felület. Azok,
akik maguk készítik el bevallá-
sukat, már használhatják a we-
bes kitöltő programot is, ami a
w w w . m a g y a r o r s z a g . h u
kormányzati portálon, valamint
a NAV eSZJA oldalán (https://
eszja.nav.gov.hu) érhető el. Az
elkészített bevallások kényel-
mesen, elektronikusan beküld-
hetők az Ügyfélkapun át. A be-
vallást beküldő adózók nagy
része ezt a megoldást válasz-
totta tavaly. A NAV felület ter-
mészetesen akkor is alkalmas a
bevallás elkészítésére, ha vala-
ki nem az Ügyfélkapun nyújtja

Elindult az idei eSZJA rendszer

Már minden aktuális bevallási információ elérhető a NAV hon-
lapján.

be a bevallását. A nyomtatvány
továbbra is kitölthető az Általá-
nos Nyomtatványkitöltő Prog-
rammal (ÁNYK), és akár papí-
ron is. A papíralapú kitöltéshez

szükséges üres bevallási nyom-
tatvány és kitöltési útmutató
kinyomtatható a NAV eSZJA
oldaláról, illetve beszerezhető a
NAV bármely ügyfélszolgála-
tán. Akiknek nem kell elektro-
nikus kapcsolatot tartaniuk a
NAV-val, továbbra is beküld-
hetik postán bevallásukat.

A NAV ebben az évben még
több adózónak, a magánszemé-
lyeken túl már az egyéni vállal-
kozóknak is készít adóbevallási
tervezetet a mezőgazdasági ős-
termelőkhöz és az áfafizetésre
kötelezett magánszemélyekhez
hasonlóan. Nekik azonban az
adott tevékenységből származó
jövedelemmel, illetve az adó-
hatósági nyilvántartásokban nem
szereplő adatokkal ki kell egé-
szíteniük a tervezetet a bekül-
dés előtt. Az szja-bevallási és
befizetési határidő egységesen,
valamennyi adózóra vonatko-
zóan 2019. május 20.

Saját adóbevallási terveze-
tét március 15-től bárki meg-
nézheti az Ügyfélkapun keresz-
tül a www.nav.gov.hu-ról és a
www.magyarorszag.hu-ról
elérhető eSZJA oldalon. Aki
nem használ Ügyfélkaput,
március 18-ig többféle módon
is, adóazonosító jele és születé-
si dátuma megadásával kérheti
a tervezet postázását: SMS-ben
(06-30/344-4304), a NAV hon-
lapján elérhető web űrlapon, le-
vélben, formanyomtatványon
(BEVTERVK), telefonon, a
1819-es hívószámon, valamint
az ügyfélszolgálatokon (SMS-
ben ezt a formát kell alkal-
mazni: SZJAszóközadóazonosí
tójelszóközééééhhnn).

Az szja 1+1 százalékának fel-
ajánlásáról, a korábbi évekhez ha-
sonlóan, idén is lehet rendelkez-
ni elektronikusan és papíron is.

Forrás: NAV Zala Megyei
Adó- és Vámigazgatósága

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Letenyén az adventi progra-
mok december 1-én (vasárnap)
kezdődtek, majd azt követően
az adventi vásárokkal egybe-
kötve még három vasárnapon
át folytatódtak.

Az első adventi hétvégén
Aigner Géza letenyei plébános
áldotta meg a Szentháromság
templomban az adventi koszo-
rúkat, majd koncert volt az
Isten házában, aztán a főtéri
városi adventi koszorúnál Far-
kas Szilárd polgármester mon-
dott ünnepi köszöntőt.

December 9-én Bene Csa-
ba, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke mondott köszöntőt, az
adventi műsort a Letenyei
Hóvirág Óvoda apróságai ad-
ták elő.

December 16-án a temp-
lomban koncertet adott a helyi
Vox Varietas Kamarakórus és a

Méltó ünnepi készülődés

Letenyei Andrássy Gyula Álta-
lános Iskola kórusa. Mindkét
kórus vezetője Cselényiné Erős
Enikő. Ekkor a városi adventi
koszorúnál a köszöntőt Simon
Márta, az iskola igazgatója
mondta el, az ünnepi műsort az
intézmény tanulóitól láthattuk.

December 23-án a városi
betlehemet – amely a templom
előtt állt és Letenye elhunyt
díszpolgárai, a horvátországi
Ivan Josip Cikacés készítették
– áldották meg, majd köszöntőt
mondott Aigner Géza plébános,
Farkas Szilárd polgármester és
Mikóné Farkas Ildikó települési
képviselő. Az ünnepi műsort a
Letenyéért Közéleti Egyesület
tagjai adták elő. Advent utolsó
vasárnapján látványos fényfes-
téssel varázsolták át a templom
épületét.

M.I.

A negyedik vasárnapi gyertyagyújtás.

- Kistolmács Község Önkor-
mányzata pályázatot nyújtott be
szociális tűzifára a Belügymi-
nisztériumhoz. A pozitív elbírá-
lás után 35 m tűzifa támogatást

3

kaptunk, amelyhez társult a
2017-18-as téli rezsicsökken-
tésre kapott 9 m , így összesen

3

44 m tölgy, bükk, vegyes
3

tűzifát lehetett közel 30 főnek
kiosztani. Mindezt az önkor-
mányzati traktorral közmunká-

Szociális tűzifát osztottak
sok közreműködésével oldot-
tuk meg – tájékoztatta lapun-
kat polgár-Birkás Zoltán
mester.

Karácsony előtt valamennyi
családot megajándékozta az
önkormányzat Kistolmácson. A
nyugdíjasok 10.000 Ft értékű
élelmiszercsomagot vehettek
át, azok a családok pedig, ahol
nincs nyugdíjas, 3.000 Ft érté-
kű ajándékot kaptak kézhez.

Vass István, Adorján Géza és Horváth György a szociális tűzi-
fát rakják.

A közelmúltban sikerrel
zárult és eredményes volt a
„Happy Bike” Interreg, határon
átnyúló magyar-horvát kerék-
páros beruházás közbeszerzési
eljárása.

A szerződéskötési morató-
riumot követően december 17-
én letenyei pol-Farkas Szilárd
gármester aláírta a kivitele-
zővel a vállalkozási szerződést.
A nyílt közbeszerzési eljárás
során a beruházást a nagyré-
csei székhelyű Mermaid Kft.
nyerte el.

A cég ügyvezetőjével a
szerződés aláírását követően
megbeszélést folytatott a város-

Megkezdődik a felújítás
vezető a beruházás megindítá-
sáról és az egyes feladatok
ütemezéséről.

A projekt célja a környék-
beli kerékpáros turizmus fel-
lendítése, ahhoz épített gyüle-
kező és pihenőhely illetve ren-
dezvényközpont létesítése, va-
lamint egy kisebb, helyi ren-
dezvények lebonyolítására al-
kalmas tér kialakítása.

A projekt az Eötvös utcai
épület, valamint az udvar fel-
újítását, a telken kívül kül-
ső helyszíneken, kerékpáros
túraútvonalakon lévő 5 pi-
henő pavilon, 18 információs
tábla és 50 útvonal-jelző táb-

la kihelyezését foglalja ma-
gában.

A projekt teljes költség-
vetése: 1.019.155,5 Euro, mely-
ből 866.282,16 Euro az európai
uniós finanszírozás. A kivite-
lezés várható vége 2019 nyara.

Az egyedutai művelődési
ház a szerződéskötést követően
már munkaterület, így a beru-
házás végeztéig rendezvények
lebonyolítására nem kerülhet
sor az épületben.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Farkas Szilárd polgármester és Mező Gábor ügyvezető a szer-
ződéskötés aláírásakor a letenyei városházán.
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Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Letenyei ünnepi pillanatok…

A Vox Varietas Kamarakórus és az Andrássy Gyula Általános
Iskola Kórusa közös karácsonyi hangversenye.

Óév búcsúztató zenés táncos irodalmi est. A Letenyei Vers-
mondó Kör és az Old Fashioned Revü formáció közös műsora.

Az Igricek Együttes ajándék Mikulás-műsora.

Fotók: FMHKFotók: FMHK

A betlehem megáldása és fényfestés a Szentháromság temp-
lomon.
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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.

A BABATI ÉS TÁRSA HÚSFELDOLGOZÓ KFT.

raktárvezető, raktári dolgozó, segédmunka

munkakörök betöltésére keres

agilis dolgozót.

Tel.: 30/547-8641, 30/2276-636,

vagy személyesen az üzemben

A karácsony-várás minden-

ki életében egy izgalommal teli

időszak, amit különféle díszíté-

sekkel még emlékezetesebbé

tehetünk. Ilyenkor minden a

várakozásról és a szeretetteljes

készülődésről szól.

A településen a hagyomá-

nyokhoz híven 2018-ban is volt

falukarácsony.

2018. december 21-én tar-

tottuk a muraszemenyei IKSZT

épületében a karácsonyi prog-

Karácsony Muraszemenyén
ramunkat. Nagy örömünkre so-

kan eljöttek, lelkes szülők,

nagyszülők, érdeklődők és gye-

rekek gyűltek össze a rendez-

vényre. A levegőt hamar meg-

töltötte a karácsony hangulata,

hiszen mindenkit magával ra-

gadott a készülődés varázsa. A

karácsonyi műsort Stefanec

Mária polgármester nyitotta

meg, ünnepi gondolatai után

mindenkinek áldott, békés, bol-

dog karácsonyt és új évet kívánt.

Ezután a helyi iskola ta-

nulói mutatták be gyönyörű

műsorukat, melyben előadás,

vers és ének is szerepelt. Min-

den évben más, újabb és újabb,

eredeti ötletekkel lepik meg a

közönséget. A fellépő gyereke-

ket megajándékoztuk egy kis

csomaggal. Az ünnepi műsor

után a vendégeket és a szerep-

lőket édességgel, süteménnyel

és üdítővel kínáltuk meg.

E jeles napon minden idelá-

togató az ünnepi hangulathoz

méltó karácsonyi ajándékkal

gazdagodott. Az adventi készü-

lődés megmelengette a szívün-

ket, így igazán jó volt várni a

karácsonyt.

Bánfalvi Edina

A helyi iskolások adtak műsort.


