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70 éves a letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár
November 16-án (szombaton) délután zsúfolásig megtelt
a letenyei „Fáklya” Művelődési Ház nagyterme, ahol az
intézmény fennállásának 70.
évfordulóját ünnepelték.
1945 után komolyan foglalkoztak a letenyei emberek az elhagyott Andrássy-Szapáry grófi
kastély épületének hasznosításával. Letenyén akkor is nagy
gondot fordítottak a lakosság
iskolán kívüli művelődésére,
így szinte tálcán kínálta magát,
hogy a kastélyt a kultúra fellegvárává kell tenni. 1949-ben már
kulturális célokat szolgált a
történelmi épület, innen ered a
mai jubileum datálása, az intézmény megszületése – mondta beszédében többek között

Dömők József, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár
(FMHK) igazgatója.
Az emeleti helyiségek egybenyitásával előadások tartására is alkalmas termeket alakítottak ki, s igazából 1950. október 15-én avatták fel a már
színpaddal ellátott művelődési
otthont. Az intézményben kapott helyet a járási könyvtár is,
amelyet 1952. december 18-án
avattak fel. Az összevont kulturális intézményt Kovács Károly, Szekeres Ferenc, majd
1957-től 1991-ig a Nagykapornakról származó Tóth Oszkár irányította, akitől a mai napig Dömők József vette át a stafétát. A
különálló Makovecz-stílusban
(Folytatás a 4. oldalon)

(b-j) Dömők József FMHK igazgatónak Farkas Szilárd letenyei
polgármester adott át ajándéktárgyakat.

Fáklya Művelődési Központ Letenye
2019. december 30. (hétfő) 18 óra

Agyő 2019! Óévbúcsúztató vidám zenés est
Közreműködnek:
Letenyei Versmondó Kör tagjai
Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei: Jurina Beáta,
Lőrincz Nikol, BellusAttila.
Töltsön velünk Ön is egy szórakoztató estét!
FMHK

Rajz: Farkas László

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
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Messiás születik
Fellobban az adventi koszorún a gyertyaláng. Az
előbb bizonytalan-bátortalanul imbolygó tűznyelvecske
egyre erősödő fénnyel hirdeti:
közel a fény ünnepe, a karácsony.
A várakozás hosszú, dermedő hetei immár tovatűnnek,
lelkeink betlehemében megszületik a Világosság Gyermeke, a Messiás, a Kisjézus. A
2000 év előtti misztérium évről évre újjászületik karácsonykor, bizakodással tölti el
a csüggeteg szíveket. Valami
megmagyarázhatatlan, különös
varázslat történik ilyenkor a
halandóval: a betlehemi jászolban szunnyadó kisded képe minden esztendőben elbájol
bennünket.

A mindennapok testet-lelket felőrlő hajszája után elérkezik végre az a nap, amikor a
keresztény ember, feledve a várakozás mindig nehéz napjait,
heteit, hónapjait, megmerítkezik az ünnep fényzuhatagában,
s megerősödött lélekkel ujjong,
hódol a betlehemi gyermeknek.
Lobog a gyertyaláng a koszorún. A lángocskát ölelő
fénykör egyre tágul, terjeszkedik, átível téren és időn, s képzetünkben eljut a 2000 év előtti Betlehemig, hogy ott a Megváltó születését jelző csillagként megálljon egy rongyos
istálló fölött.
Égi ragyogásával hirdeti
mindeneknek égen és földön:
Messiás született.
F.L.

Rajz: Farkas László

IV. Zala Megyei Felzárkózási Fórum

A Fórum előadói. Balról Zimborás Béla, Faragó Zsolt, Györe
Edina, Borvári Lili és Horváth Tibor.

A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések című
projekt keretében 2019. november 19-én a Megyeházán rendezték meg a IV. Zala Megyei Felzárkózási Fórumot (EFOP-1.6.317-2017-00004 „Zala Megyei felzárkózás-politikai együttműködések”).
A tanácskozás elején a változások miatt megüresedett helyekre új tagokat választottak a Fórumba, illetve a munkacsoportokba.
A Zala Megyei Felzárkózási Fórum elnöke, Györe Edina köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kiemelte, hogy a projektben példás a zalai összefogás és a pályázati lehetőségek kihasználása. Megvalósulni látszik az a cél, hogy a hátrányos helyzetben lévő célcsoportok visszakerüljenek a munka világába. A
színvonalas előadások garanciát adnak arra, hogy a pályázati
célkitűzések megvalósuljanak.
Zimborás Béla, a Zalaegerszegi Önkormányzat Humánigazgatási Osztályának osztályvezető-helyettese a szolgáltatási
utak feltérképezéséről, továbbá a megyében lévő szolgáltatásokhoz való hozzáférés vizsgálatáról számolt be. A korábbi Fó-

rumon a zalaszentgróti, a keszthelyi és a letenyei járás tapasztalatairól esett szó, ezúttal a lenti, a nagykanizsai és a zalaegerszegi került terítékre.
Borvári Lili, Petrikeresztúr polgármestere előadásában a
helyi szolgáltatási hiányokról, együttműködési kezdeményezésekről, s a program által elért eredményekről számolt be. Számos
új kezdeményezést említett, amelyekkel a célcsoportokat támogatják, és szólt a megvalósítás eszközeiről, a forrásteremtésről is.
Horváth Tibor, Sármellék polgármestere a településen felmért szolgáltatási hiányosságok ismertetése után a megoldási
javaslatokról és a jó gyakorlatok kidolgozásának folyamatáról
beszélt.
Faragó Zsolt, a Csapi Térségi Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium vezetője a hátrányos helyzetű tanulók oktatásáról, valamint az intézményben szerzett tapasztalatokról beszélt. Az iskolát 1973-ban alapították alsó tagozattal, hátrányos
helyzetű és veszélyeztetett tanulók felzárkóztatására. 1989-től
már 8 osztályos, majd szakképzési feladatokat is felvállalt. Jelenleg Zala, Vas és Somogy megye 48 településéről érkeznek
diákok, tehát regionális feladatokat lát el.

A résztvevők tartalmas előadásokat hallhattak.
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„A karácsony egymáshoz vezet el bennünket”
„Az egyedüli dolog, amiért érdemes
ezen a földön élni, az
az, hogy az ember tudjon szeretetet adni és
elfogadni is. Csak ez
teheti boldoggá az
embert.”
Simon András grafikusművész gondolataival köszöntöm önöket az advent, a várakozás időszakában.
Ilyenkor együtt ünnepel a nagyvilág. Ősi
szeretet ébred. Állunk
kéz a kézben. Szívünk elfelejti
bánatát és béke hull ránk. A
karácsony az év legbensőségesebb és legszentebb
ünnepe. Ez az ünnep a szeretetről szól, arról, hogy a világ összes problémája és ne-

hézsége sem tudja legyőzni a
szívünkben a jót.
Minden év decemberében
kicsit más lesz a világ: annyira
várjuk már, hogy a szentestén
az apró izzók fénye visszacsillanjon a karácsonyfa dí-

szeiről, a fenyő és a bejgli illata bejárja az otthont, a szívünk is ünneplőbe öltözhessen
és lelkünkben lángra lobbanjon az addigi parányi fény. Ez
a fény a szeretet lángja. Néhány napja ünnepi ruhát öltött
városunk, így kívánva áldott,
békés karácsonyt a letenyei
családoknak. A karácsony egymáshoz vezet el bennünket.
Nemcsak egy ünnep, hanem
egy érzés. Szépségét a szeretet
adja. Az a szeretet, amiből
mindenki részesülhet, amit
mindenki adhat.
A szeretet, az emlékezés,
az együttlét élménye, érzése
különbözteti meg a hétköznapoktól. Meggyújtjuk az adventi koszorún a gyertyákat,
ilyenkor emlékezünk azokra
is, akik sajnos már nem le-

hetnek velünk földi életünkben. Őrizzünk meg ebből az
ünnepi pillanatból morzsákat
az eljövendő év hétköznapjaira
azért, hogy azokból is kicsit
ünnepit, kicsit méltóságteljeset, a hétköznapitól eltérőt varázsoljunk.
Végezetül Márai Sándor
gondolataival kívánok önöknek meghitt, áldott, szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket és boldog, egészségben
gazdag új esztendőt!
„Karácsonykor az ember
mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem
az egész világ, az emberiség,
amint mondják, hiszen ezért
van az ünnep, mert nem lehet a
csoda nélkül élni.”
Farkas Szilárd
Letenye polgármestere

30 éves a letenyei Derűs Évek Nyugdíjas Klub
November 21-én (csütörtökön) a letenyei Fáklya Művelődési Ház felújított tánctermében ünnepelte megalakulásának
30. évfordulóját a helyi Derűs
Évek Nyugdíjas Klub.
A 15 tagú szépkorú szervezet tagságát elsőként Farkas
Szilárd letenyei polgármester, a
helyi idősügyi tanács elnöke
köszöntötte.
Külön kiemelte, hogy dicséret és elismerés illeti a közel-

múltban a 90. életévét betöltő
Tóth Oszkárt, aki 34 éven át
volt a művelődési ház (FMHK)
igazgatója és egyik alapítója,
sokáig elnöke volt a nyugdíjas
klubnak.
A városvezető tortával és
vacsorával kedveskedett a szépkorúak letenyei szervezetének.
A résztvevőket köszöntötte
Béres János is, a Zala Megyei
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke, valamint

Koncert a diákoknak

Dömők József is megemlékezett a 30 évről.

Skretyuk Lászlóné alelnök, az
FMHK nevében pedig Dömők
József igazgató emléklapot

A Szombathelyi Rézfúvós Együttes hangulatos koncertet
adott november 11-én a letenyei diákoknak az Ifjúsági Filharmónia hangversenysorozat keretében.

nyújtott át a klubot képviselő
Vadas Istvánnénak.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

4

Dél-Zala Murahíd

2019. december

Ismét Márton-napi lámpás járás Letenyén
Az idén (november 11-én)
9. alkalommal került megrendezésre a Letenyei Hóvirág
Óvoda szervezésével a Mártonnapi lámpás járást. A kezdeti
elképzelés, remény valóra vált,
hiszen már tényleg hagyományőrzésről beszélhetünk.

A szervezők felkeresték a
Letenyei Szentháromság Plébánia plébánosát, Aigner Gézát,
valamint a Kolping Otthon vezetőjét, Vlasicsné Hermán Gabriellát, akik ötleteikkel, részvételükkel segítették a rendezvény még tartalmasabbá tételét.

Jubilál a Fáklya
(Folytatás az 1. oldalról)
épült jelenlegi könyvtár épületét 1993. augusztus 20-án
adták át, tervezője Nagy Ervin
építész, Makovecz Imre tanítványa.
A „Fáklya” Művelődési Ház
és Könyvtár nyitott könyv az itt
élők számára, amely a hosszú
évtizedek alatt a letenyei kultúra zászlóshajójává vált – fogalmazott az igazgató.
A művelődési házat 1960-62
között korszerűsítették, majd
évtizedek után az idén tavasszal újították fel az alsó részét, az emeleti rész megújítására pályázatot nyújtottak be.
Az ünnepségen Farkas Szilárd polgármester többek között elmondta, hogy fiatal kora
ellenére nagyon sok emlék fűzi
a művelődési házhoz. Még
általános iskolás volt, amikor
az intézményben különböző
színjátszó körökben szakkörökön vettek részt, izgultak a fellépések előtt. A hét évtized alatt
számtalan fellépő szerepelt a
művelődési ház színpadán,
mind-mind egy kulturális értéket mutattak fel. Jó hír, hogy a
napokban érkezett meg dr. Kásler Miklósnak, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője értesítése, amely szerint
a tárca, mintegy 1,3 millió forintos támogatást nyújtott a Fejezetek Letenye Történetéből

helytörténeti állandó kiállítás
megújításának előkészítésére. A
városvezető a jubileum alkalmából egyedi ajándéktárgyat is
átnyújtott Dömők József FMHK
igazgató és a 90 éves Tóth
Oszkár részére és köszönetet
mondott a művelődési ház és
könyvtár munkatársainak munkájáért.
Bene Csaba, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke hangsúlyozta, a letenyei művelődési
ház azon kevesek egyike, amelyet egy kastélyból alakítottak
ki, így a műemlék épületnek
egyedi aurája van, ezt a felújítások során érdemes az utókornak megőrizni.
Az ünnepi program során
ajándéktárgyakat nyújtottak át
Tóth Oszkárnak, aki 34 évig
irányította a letenyei művelődési ház és könyvtárt és a napokban töltötte be 90. életévét. A
kulturális műsorban közreműködtek a helyi versmondó kör
tagjai, a Muragyöngye Mazsorett Csoport, a Sheba Hastánc
Stúdió, a Mákvirág Citerazenekar és a Vox Varietas Kamarakórus. A hét évtizedről fotókiállítás is nyílt Tóth Oszkár
nyugalmazott igazgató fényképeiből, dokumentum kiállítást
is láthatott a közönség és megtekinthetők voltak a Letenyei
Festők Körének alkotásai.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Fotó: Mészáros T. László
Immár kilencedik alkalommal került megrendezésre.

Márton püspökre emlékeztek, akinek az életéről már
sokat hallottak a gyerekek, és
mindez megelevenedett a vetítő
vásznon az óvoda udvarán. Színes képek meséltek a történetről, és a plébános a gyerekek
szerepjátékával tette valóságossá, érdekessé a Márton-kifli lényegét. Szép példája ez az egymás iránti szeretetnek, egymás
segítésének.
Az óvodás gyerekek az
óvodapedagógusok vezetésével
bemutatták műsorukat. Dalos
körjátékok, versek, mondókák
hangzottak el Mártonról, a ludakról, az ide kapcsolódó népi
hiedelmekről. A lámpás menet
az óvodából indult, a Kárpáti
utcai Kolping Otthon előtt is
elvonult. Az ott dolgozók meglepetéssel szolgáltak, dal és

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
Az intézmény 34 évig irányító 90 éves Tóth Oszkár is ajándéktárgyat kapott Farkas Szilárd polgármestertől.

szép látvány fogadta a résztvevőket. Visszatért a kígyózó lámpafény az óvodába, és kezdetét
vette a táncház, Végh Lászlóné
vezetésével. Nagyon jó hangulatban ropták együtt szülők,
gyerekek, óvónők a táncot, majd
jó étvággyal elfogyasztották a
sok finomságot, amivel az óvoda dolgozói, és a szülők lepték
meg őket. Kézzel készített képekkel, liba bábokkal kedveskedtek a gyerekeknek – tudtuk
meg Csökölyné Tóth Ágota
óvónőtől.
Az óvoda és a szervezők
ezúton mondanak köszönetet
mindenkinek, aki hozzásegítette az intézményt, a rendezvény
sikeréhez. A bevétel a gyermekek játékkészletét bővíti majd,
karácsonyi meglepetésként.
Mirkó Imre

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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Ünnepvárás Csörnyeföldön
Csörnyeföld Község Önkormányzata fontosnak tartja a
településen élők összetartozásának elősegítését, ezért az idei
évben több rendezvénnyel is
kedveskedünk a lakók számára.
Az adventi időszak lényege,
hogy ráhangoljon bennünket
Jézus Krisztus születésének
megünneplésére. A koszorúban
lévő négy gyertya jelképezi a
négy adventi vasárnapot, mely
a karácsonyt előzi meg. A kör
alakú koszorú Isten örökkévalóságát, a zöld színek az örök
életet, míg a gyertyák fénye
Jézust, mint a „világ világosságát” jelképezik, hiszen a
karácsony lényege a szeretet, a
megbocsátás, az összetartás, a
meghittség és a jóság.

Ennek szellemében Csörnyeföldön november 22-én adventi koszorú készítésre invitáltuk a helyi lakosokat, melynek nagy sikere volt. 20 darab
koszorú készült, és rengeteg
asztali dísz kis teamécsessel
díszítve. A koszorú készítése
mellett a gyermekek részére
Bekő Zsolt Attiláné barkácsoló
délutánt is szervezett, ahol a
gyermekek csodaszép karácsonyi díszeket alkottak.
December 1. napján Idősek
napja, december 6-án Mikulás
várás került megrendezésre.
December 8-án adventi kirándulást szervezett a település
Zágrábba, melyen helyi és a
szomszédos falvak lakói vettek részt. December 13-án mé-

Szociális tűzifa Letenyén
Letenye Város Önkormányzatának Humán és Ügyrendi
Bizottsága a helyi rendeletben
foglaltaknak megfelelően a
helyi önkormányzati választásokat megelőzően elbírálta a
szociális célú tüzelőanyag felhívásra benyújtott lakossági kérelmeket. Az önkormányzathoz
a meghirdetési időszakban kicsivel több, mint 270 helyi
háztartásból érkezett igény –
mondta lapunknak Farkas Szilárd városvezető, majd kiemelte, hogy Letenye Város Önkormányzata a Belügyminisztérium által kiírt szociális célú
tüzelőanyag pályázat pozitív
bírálatának köszönhetően mintegy 313 erdei köbméter jóváhagyott mennyiségre kapott felhatalmazást, közel 7 millió forint értékben.
A polgármester közbenjárására azonban a megítélt támogatási
összegből
nagyobb
mennyiségre, mintegy 344 erdei köbméter keménylombos
tűzifa vásárlására nyílt önkormányzatunknak lehetősége a
Zalaerdő Zrt.-től. Ennek eredményeként pedig több letenyei
család részére adhattunk és
szállíthattunk ki egy, vagy
kettő köbméter keménylombos tűzifát az idei tél beállta
előtt, november első és má-

Nagy sikere volt az adventi koszorú készítésének.

zeskalács készítésre, díszítésre várjuk az érdeklődőket. A
falu Karácsonya december
15-én, vasárnap kerül megrendezésre.
Ezen rendezvények megvalósulásával elkezdődhet egy új
korszak a település életében.
Bízom abban, hogy a változást
a lakosság örömmel fogadja,
hiszen a rugalmas gondolkodás
elfogadja a változást, új szépséget és reményt talál benne.
Bízom a település összetartó
erejében.
Hóbor-Sztrahia Krisztina
polgármester

A gyermekek sem tétlenkedtek.

Tökös délután Semjénházán

sodik hetében – mondta a polgármester.
A logisztikai feladatokban
és a kiszállítás szervezésében,
lebonyolításában nagy segítséget nyújtott Tamás Tamás, aki
az újonnan létrehozott Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság tagja.
A polgármester hozzátette:
a kiszállított mennyiségek költségeit az önkormányzat saját
költségvetésének terhére biztosította, majd előrevetítette,
amennyiben ismét meghirdetésre kerül a belügyminisztériumi pályázat, természetesen jövőre is részt kívánnak venni a
programban, ha a feltételrendszer az idei évhez hasonló
marad.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Ha ősz, akkor tökfaragás!
Ebben az évben is sor került a
„TÖKöljünk együtt” programra
Semjénházán, a Semjénháza
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 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 kreativitásu-

kat. 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, játékra is.
Preksen-Ifka Ágnes

Élvezték a közösen eltöltött néhány órát.
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Újjáalakult a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás
Farkas Szilárd lett az elnök, Preksen László az alelnök

Farkas Szilárd letenyei polgármester lett a társulás elnöke.

November 7-én a Letenyei
járás polgármestereinek közreműködésével alakuló ülését tartotta a Dél-Zala Murahíd Le-

tenye Térségi Társulás. A
tanácskozás során Farkas
Szilárd letenyei polgármester
köszöntötte az október 13-án

megválasztott településvezetőket.
A társulási tanács döntése
értelmében a 2019-2024 közötti
ciklusban az elnöki feladatokat
Farkas Szilárd látja el, az adminisztratív feladatok intézése
pedig továbbra is Letenyén
történik. A társulás alelnökének
Preksen Lászlót, Semjénháza
község polgármesterét választották.
A társulási tanács elnökségéről is határozatot hoztak, így
a 7 fős elnökség összetétele a
következők szerint alakul:
Csatlós Csilla, Bázakerettye
polgármestere, Németh Géza,
Becsehely polgármestere, Baumgartner László, Bánokszentgyörgy polgármestere, Birkás
Zoltán, Kistolmács polgármes-

tere, Preksen László, Semjénháza polgármestere, dr. Korcsmáros Krisztián, Petrivente
polgármestere és Molnár János, Szentmargitfalva polgármestere.
A társulási ülésen szó esett
a folyamatban lévő pályázatokról is. Bizakodásra ad okot,
hogy idén nyáron több, mint
9.000.000 Ft összegű támogatást ítéltek meg egy Kehop pályázatnak köszönhetően, mely
a klímatudatosság fontosságára
hívja fel a figyelmet – informálta lapunkat Farkas Szilárd.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Karácsonyi
koncert
A letenyei Szentháromság Templom 2019. december 22-én, vasárnap, 16 órakor a Vox Varietas Kamarakórus és az Andrássy Gyula
Általános Iskola Énekkara
hagyományos karácsonyi koncertjére kerül sor.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

2019. december
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Új városközpontot alakítanak ki Zalakaroson
Új városközpont kialakítása
kezdődött meg mintegy 1,7
milliárd forint beruházással Zalakaroson, erősítve a gyógyhelyi karaktert.
Manninger Jenő (Fidesz), a
térség országgyűlési képviselője az alapkőletételen elmondta:
a kormány szándéka a turizmus
erősítésével a magyar gazdaság
teljesítményének növelése, a bevételek bővítése, ami együtt jár
az életminőség javulásával is.
A Zalakaroson kialakítandó
új városközpont nemcsak a
turistákat, hanem az ott élőket
is szolgálja, új kulturális és
sportlehetőségeket biztosít –
jegyezte meg.
Hozzátette: az európai uniós
és kormányzati források nem
ajándékok, hanem jól felfogott
gazdaságpolitikai elképzelések
megvalósítását szolgálják. Zalakaros esetében is így van, a
város nemzetközi versenyképességét erősíti a beruházás,
növeli a vendégszámot és ezzel
a bevételeket.
Novák Ferenc (Fidesz-KDNP)
polgármester történelmi eseménynek nevezte a beruházás indítását, mert ennek eredményeként
alapvetően megváltozik a településkép és a város élete.

Jelezte: az 1,7 milliárd forintos beruházáshoz egymilliárd forint támogatást nyert el
a város a Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Program keretéből, 700 millió forintot pedig önerőből biztosít
az önkormányzat.
Zalakaros a 2008-2009-es
válságra innovációval és minőségi szolgáltatásokkal reagált,
így jelentősen sikerült növelnie
a látogatottságot. A 2014 és
2018 közötti időszakban 470
ezerről 740 ezerre nőtt az éves
vendégforgalom a településen,
a fürdő látogatottsága pedig
550 ezerről 650 ezerre emelkedett.
A polgármester kifejtette: a
most elindult fejlesztés révén
az eddigi sportpálya helyét is
felhasználva széles területet
ölel fel a beruházás, amelynek
révén erősödik a város gyógyhelyi karaktere és térségbeli
szerepe is. Zalakaros szerepe
ugyanis túlmutat a város határain, nemcsak a szálláshelyeket, hanem a munkahelyeket
illetően is.
Az önkormányzat sajtóközleménye szerint a jelenlegi
sportcentrum helyén új multifunkcionális gyógyhelyi foga-

Az új beruházással a gyógyhelyi karaktert erősítik Zalakaroson.

dóépület épül 200 fős fedett
rendezvénytérrel és kiegészítő
helyiségekkel, továbbá szabadtéri, háromezer férőhelyes rendezvénytérrel, zöldfelülettel és
szökőkúttal.
A téren borházakat építenek, délkeleti oldalán parkolót,
a megközelítést új gyalogátkelő

és a szomszédos arborétumon
átvezető, bővülő sétautak biztosítják. Bővítik a parkban lévő játszóteret, a focipálya
helyén fitneszparkot és 400
méteres futópályát alakítanak
ki, továbbá felújítják a kertmozi világítástechnikáját. (Forrás: MTI)

Kortárs dráma Letenyén

Újabb pályázati forrás Letenyének
Letenye Város Önkormányzata újabb pályázati forrást
nyert, mégpedig a Magyar Falu
Program „Óvoda udvar” fejlesztése című alprogramban.
A képviselő-testület augusztus 29-i rendkívüli ülésén döntött a pályázat benyújtásáról.
– A közel 5.000.000 Ft
megítélt támogatásból a jövőben lehetőségünk nyílik a Letenyei Hóvirág Óvoda Eötvös
utcai (egyedutai) telephelyének

udvar fejlesztésére, valamint
komplex kültéri játék beszerzésére – tájékoztatta lapunkat
Farkas Szilárd letenyei városvezető, aki elmondta azt is,
hogy a határon átnyúló magyarhorvát programban is pozitív
döntésre számít a testület, így a
környezettudatosság jegyében
reményeik szerint újabb forrásokból fejleszthetik az egyedutai
városrészben működő óvodát.
M.I.

A Fáklya Művelődési Központban nagy sikerrel mutatta be
november 23-án a Lendvai Színházszerető Társulat Hay János
„A Herner Ferike faterja” című kortárs drámáját.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Az egyedutai óvoda…
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8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

Muraszemenye, József A. u. 23/1, Tel.: 06306750518 • 30/598-6580

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,
2
blokktéglából épült társasházban 56 m -es földszinti,
tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.
A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a 30/235-4814-es
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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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

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású, az 1920-as évek elején készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő
tálaló és vitrines szekrények (3 db) eladók Zalaegerszegen.
Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő koloniál bútorok is eladók.
Érdeklődni a 30/235-4814-es,
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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