
A szerzõ illusztrációja.

Ólomszürke lepelbe bur-
kolt napjaink renyhe tempó-
ban fogynak a naptárból. De-
cember van. A fák ágaira der-
medt dér menyasszonyi csip-
keruhát idézõ, csillogó hamis-
ság csupán. A természet szü-
reti lüktetése mostanra múlt-
idõ lett, az elcsendesedés idõ-
szakát éli a kinti világ.

Advent van: a várakozás
ideje.

Ahogy a kinti világ vár az
elsõ pezsdülést hozó fuvallat-
ra, úgy szomjazza a lelkünk a
VILÁGOSSÁG eljövetelét. Ûz-
nénk, hajtanánk a lassú idõt,
hogy mielõbb fellobbanjon az
utolsó gyertyaláng az adventi
koszorún, hogy a karácsony
fényessége kiparancsolja lel-
künkbõl bûneink sötétségét.

Közel a fényes éj
Betlehemi pásztorok va-

gyunk ebben az idõben.
Ahogy kétezer év elõtt õk
dideregtek a pusztai legelõ
sötétségében, úgy didergünk
magunk is, várva az égen
feltündöklõ csillagot, a jelet,
mely felszólít bennünket, hogy
menjünk megtalálni a pólyába
takart Gyermeket.

Közel már a fényességes éj.
Még tartja hadállásait a sötét-
ség, még didereg a lelkünk a
várakozás kínzó óráinak fog-
ságában. De valahol a távoli
horizonton, igaz, még csak ad-
venti gyertyalángnyi fénnyel,
mégis pislákol már a jelhozó
csillag.

Közel a fényes éj. Közel a
megváltás!

f.l.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Valamennyi
olvasónknak

és
kívánunk!

áldott, békés
karácsonyt
boldog új évet
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A kormány pár héttel ez-
elõtt döntött arról, hogy átvál-
lalja az önkormányzati adóssá-
gokat egy terv mentén, a ki-
sebb településektõl a nagyobb
lélekszámúakig haladva.

adósságkonszolidációja
még az idén megvalósul, errõl
és a döntés elõzményeirõl tar-
tott sajtótájékoztatót

országgyûlési kép-
viselõ és a település polgár-
mestere, .

Cseresnyés Péter, Nagyka-
nizsa polgármestere elmondta,
az eljárás elindult és az ötezer
fõ alatti települések körében
az idén le is zárul, a meglévõ
hiteleiket a kormányzat teljes
mértékben átvállalja. Így ezek
a települések tiszta lappal in-
dulhatnak neki a következõ
éveknek.

– Az elõzõ két ciklus azon
rossz kormányzati döntései
okozták a mostani helyzetet,
amelyek bizonyos állami fel-
adatokat az önkormányzatokra
róttak, azonban az ezekhez

Le-
tenye

Cseres-
nyés Péter

Halmi Béla

Az állam átvállalja Letenye adósságát

elegendõ normatívát nem biz-
tosították a számukra – hang-
súlyozta az országgyûlési kép-
viselõ, majd hozzátette: a fenn-
tartásokra kapott összeg nem
volt elegendõ, ezért a tele-
püléseknek mûködési hitelt is
fel kellett venniük. Az állami
normatíva 2001-ben sok eset-
ben csupán 70 százalékát fe-
dezte a ráfordítandó pénznek,
mára pedig annyira lecsök-
kent, hogy a felét sem biztosí-
tották. Így egyéb forrásokat is
fel kellett használni a mûköd-
tetésre, amelyek egyébként a
település fejlesztését szolgál-
ták volna. Ezzel az önkormány-
zatok mûködési képessége ke-
rült veszélybe, és attól kellett
tartaniuk, hogy a következõ
években egyre nagyobb szám-
ban csõdbe vagy csõdközeli
állapotba kerülnek. Ezt a tart-
hatatlan helyzetet oldja meg és
az esetleges problémákat mér-
sékli az adósságátvállalás.

Halmi Béla hozzátette, örül
a kormány döntésének, hiszen

az adóbevételeket – iparûzési,
gépjármû és idegenforgalmi
adó – már nem tudták kibõ-
víteni és a

, valamint a létszámleépí-
tések ellenére olyan helyzetbe
kerültek, hogy mûködési hitelt
kellett felvenniük ahhoz, hogy
a város intézményhálózatát
mûködtetni tudják. Ha nincs
ez az intézkedés, akkor csõd-
közeli állapotba kerülhettek
volna a következõ évben. A
polgármester kiemelte, a kon-
szolidáció során majd a de-
cember 12-ei állapotokat ve-

Kossuth utcai is-
kola

szik figyelembe. Ennek megfe-
lelõen valószínûleg majd 65
millió forintnyi összeget vállal-
nak át, mely nagyobb része fo-
lyószámlahitel, és közel 25-25
millió a közüzemi tartozás és a
mûködési hitel.

– Tettünk kísérletet arra,
hogy az iskolákat átadjuk az
államnak, azonban akkora for-
rást kérnek a mûködtetéshez,
mint amibe a városnak kerül,
így ezt még át kell gondolnunk
– zárta a tájékozatót Halmi
Béla.

V.R.

„Hull a pelyhes fehér hó,
jöjj el kedves Télapó…” – hang-
zott már napok óta a dal kis
csengõk csilingelésével kísér-
ve a óvodások
ajkáról.

Lázas készülõdés elõzte
meg a Mikulás december hato-
diki érkezését intézményünk-
ben. Bár az igazi ünnepi han-
gulathoz kicsit hiányzott a
fehér hótakaró, de az ünnep-
várás izgalmát ez sem tudta
megtörni.

A legvarázslatosabbak a Mi-
kulás megérkezése elõtti pilla-
natok voltak. Ünneplõbe öltöz-
ve összegyûltünk a szépen fel-
díszített teremben, s vala-
mennyi kisgyerek együtt éne-
kelt és verselt. Aztán egyszer
csak kintrõl halk csengõszó
szûrõdött be, ami egyre han-
gosabbá, közelibbé vált. Csend
lett, füleltünk, feszülten figyel-
tünk, s elindult súgva a talál-
gatás, kérdezgetés. S akkor
végre meghallottuk a határo-
zott, kemény kopogást az aj-
tón, s már ott is állt elõttünk
teljes valójában a jó öreg
Mikulás.

Tágra nyílt, csillogó sze-
mek, mosolygó, itt-ott kicsit

muraszemenyei

A Mikulás Muraszemenyén

félszeg tekintetek várták, hogy
mi fog történni. A Mikulás kö-
szöntötte a gyerekeket, és a
nagycsoportosok elõadták a
mesejátékot, amit az õ tiszte-
letére tanultak. A mesében a
ravasz róka ál-Mikulásnak öl-
tözve becsapta és majdnem
felfalta a naiv kis nyuszikat. De
szerencsére minden jól vég-
zõdött.

Aztán a Mikulás néhány di-
csérõ szóval kísérve név sze-
rint magához szólított min-
denkit és kiosztotta az aján-
dékokat. Nagyon jószívû, meg-
értõ volt Mikulás apó, hisz
virgácsot senki sem kapott, de
néhány kisgyereknél azért egy-
egy apró megrovás elkerülhe-
tetlen volt.

Mikor kiürült a puttony, a
gyerekek verssel köszönték
meg az ajándékokat, s integet-
ve búcsúztak el a Mikulástól.
Közben szemük már a piros,
zizegõ, meglepetést rejtõ cso-
magokon kutatott.

A fáradhatatlan, szeretettel
teli Mikulás tovább bandukolt,
s délután betért az iskolába is,
ahol szintén nagy izgalommal
várták már.

- b -

Együtt a Mikulással…

Halmi Béla és Cseresnyés Péter közös sajtótájékoztatója.

Az ügyvitel szinte minden területét segítõ programcso-

magunk, az tartalmaz:
- rendelés és szerzõdés nyilvántartási
- számlázási
- fõkönyvi könyvelési
- készlet és befektetett eszköz nyilvántartási
- pénzügyi
- bérszámfejtési moduljain túl számos egyéb tevékenységet

támogató rendszert is (például nemzetközi, belföldi fuvarozás;
gépjármû értékesítés és szerviz; temetõi nyilvántartás; termelési
elszámolás; általános kereskedelmi rendszer; nagykereskedelmi
raktározás és kiszállítás; gáz- és vegyes háztartási gép szerviz,
melyeket a felhasználó igényei
szerint testre szabottan, gyorsan
tudunk telepíteni, betanítani)

„Ad-acta”

Címünk: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1. I/1.

Telefon: 92/321-181, fax: 92/323-954

Web: www.pgsoft.hu, Email: pgsoft@pgsoft.hu

Ahol a gondolat testet ölt
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Advent

Jézus

Letenyén

Farkas Ká-
roly

, mely eljövetelt je-
lent, a karácsonyt megelõzõ
negyedik vasárnappal veszi
kezdetét, mely a keresztény
egyházi év és a karácsonyi ün-
nepkör elejét is jelzi. Ez a négy
hét születésének ünne-
pére való felkészülés idõszaka,
a reményteli várakozás, a lelki
készülõdés ideje. is
számos programot biztosíta-
nak a lakosság számára ezen
idõszakra.

A mai kor embere sajnos
gyakran elfeledkezik az igazi
értékekrõl. Ahogy

plébános mondta, hozzá-
szoktunk ahhoz, hogy az ad-
vent a vásárlásról szól, és félõ,
mire karácsony szent estéje el-
érkezik, nem csak a pénztár-
cánk üresedik ki, hanem lel-
kiekben is fáradtak, már szinte
idegesek, ingerültek leszünk.
Napjainkban más oldalról kö-
zelítik meg a karácsonyt, üzle-
tet kreálnak belõle, de nekünk
nem szabad hagynunk, hogy
kilúgozzák a lényeget.

– Az advent elsõsorban a
csendnek, a befelé fordulás-
nak az idõszaka. Nem véletlen,
hogy a régi idõkben ebben az
idõszakban nem voltak már
lakodalmak, mulatságok és bá-
lok. Lelki szempontból idõt,
lehetõséget kaptak az embe-
rek a visszahúzódásra, az el-
csendesedésre, a karácsonyra
való felkészülésre – hangsú-
lyozta Farkas Károly.

Ahhoz, hogy rátaláljunk Jé-
zusra, és ünneplõbe öltöztet-
hessük lelkünket, figyelnünk
kell arra, hogy a világ dolgai, a
maguk szétszórtságával szét ne
szedjenek bennünket. Ugyanis
a külsõség nem lényeges, hi-
szen olyan, mint a dió, nem a

Advent Letenyén
Méltóképpen várjuk a karácsonyt

héj a fontos, hanem ami belül
lakozik. A hitigazságoknak van
ilyen lelki üzenete, amihez le
kell szállni, ugyanis az igaz
értékek mindig a mélyben van-
nak. Az ember esetében a
centrum a lélek, és a lelkiség
kell, hogy kitöltse ezt az idõ-
szakot.

– Advent egyik üzenete a
mai ember számára talán ép-
pen ez lenne: engedd feltörni
a lelked mélyérõl a vágyat
Isten után. Ne engedd, hogy
szétszedjenek. Örüljünk an-
nak, hogy a családunk körében
lehetünk – tanácsolja a
plébános.

Majd kihangsúlyozta a hit
fontosságát, melynek óriási ér-
téke van. Az advent a készület
idõszaka, egy aktív, cselekvõ
periódus. Mindenki a maga
cselekedetével megpróbál egy
kicsivel többet tenni. A hajnali
szentmisék is ezért vannak,
hogy egy picivel több áldo-
zatot hozzunk, hiszen e nélkül
nincs fejlõdés, növekedés és
elõbbre jutás.

A hajnali miséken kívül
különbözõ programokkal segí-
tik a ráhangolódást a kisváros-
ban, melyrõl , a

igazgatója számolt
be lapunknak.

Az adventi készülõdés je-
gyében szervezték meg annak
elsõ vasárnapján a

, majd a
is ellátogatott a kisvárosba.
Pontosabban az intézményben
a könyves Mikulás járt, aki

költõ, író Cinka Cica és Kan-
dúr Karcsi kalandjai címû raj-
zokkal illusztrált verses kötetét
rejtette zsákjában. Ezt Klári né-

Dömõk József
Fáklya Mûvelõdési Ház és
Könyvtár

Vasvári Já-
tékszín Estjét Mikulás

Bokros Tiborné Kamarás Klá-
ri

ni ingyenesen ajánlotta fel az
elsõsöknek és a mûvelõdési
ház munkatársai segítettek an-
nak kinyomtatásában.

Megszervezték a Pannónia
bölcsõjében, önmagunkkal kö-
rülvéve címmel
muravidéki költõ, irodalmár,
szerkesztõ és Soós József költõ
irodalmi estjét a könyvtárban,
ahol az adventhez kötõdõ ver-
sek is elhangzottak.

Az és az
is tartanak ünnep-

váró kézmûves foglalkozáso-
kat. A tanulóknak december
22-én nyílik lehetõségük a ka-
rácsonyfadíszek elkészítésére.

Természetesen az idén sem
marad el a nagy múltra vissza-
tekintõ ,
melyet immáron 21. alkalom-
mal a

ad az
diákjaival közre-

mûködve a Szentháromság
templomban. Másnap pedig az
óvodások betlehemi játékára
kerül sor 14 órától.

Ezen programokon kívül a
letenyei városi könyvtárban
Karácsonyi hangulatban cím-
mel megtekinthetõek

gyöngybõl
készült karácsonyfadíszei és

szalvé-
tatechnikával készült munkái.
A látványos tárlat az ünnepek
alatt nyitvatartási idõben lá-
togatható. Már a

által a
templom elõtti téren felállított
karácsonyfa is megcsodálható,
az önkormányzat munkásai pe-
dig ünnepi díszbe öltöztették
a fõutcát és a fõteret.

Bence Lajos

óvodásoknak isko-
lásoknak

karácsonyi koncert

Vox Varietas Kamarakó-
rus Andrássy Gyula Álta-
lános Iskola

Molnár-
né Kovács Ivett

Farkasné Deres Andrea

Letenyéért
Közéleti Egyesület

A két ünnep között sem
marad program nélkül a város,
hiszen december 27-én a

vi-
dám, óévbúcsúztató irodalmi
estjére kerül sor.

polgármester
is úgy vette észre, hogy a ka-
rácsonyt megelõzõ négy hét
várakozással, felkészüléssel te-
lik a településen, mind kultu-
rális területen, mind pedig az
egyház részérõl. Az óvodák-
ban, iskolákban is a hagyomá-
nyoknak megfelelõen hango-
lódnak az ünnepekre.

– Advent idõszakában, és
persze az év többi napján is,
fontos, hogy figyeljünk a belsõ
egyensúlyra, aki így gondol-
kodik, az a feszített munkatem-
póban, a rengeteg kihívás el-
lenére is meg tudja oldani
feladatait. Letenye életében is
sok változás várható, de a fenti
szempontokat szem elõtt tart-
va megbirkózik vele önkor-
mányzatunk. Mindenkinek bé-
kés, áldott ünnepeket kívánok
és együttmûködésben gazdag
boldog új évet! – mondta Hal-
mi Béla.

Letenyei Versmondó Kör

Halmi Béla

A Vox Varietas Kamarakórus a tavalyi karácsonyi koncerten.

Molnárné Kovács Ivett gyöngybõl készült karácsonyfadíszei
és Farkasné Deres Andrea szalvétatechnikával készült munkái.

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:
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Kistolmács Község Önkor-
mányzata szervezésében, Kis-
tolmács Jövõjéért Közhasznú
Egyesület Kistolmács Köz-
ség Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata

Birkás Zoltán

és

támogatásával 2012.
december 8-án közösen ren-
dezte meg a falu mûvelõdési
házában a gyermekek által már
nagyon várt Mikulás-ünnep-
séget.

A falu nebulóit és szüleit
polgármester

köszöntötte beszédében, aki ki-
hangsúlyozta, hogy más orszá-

Mikulás-ünnep Kistolmácson

gokban mit is jelent a Mikulás
eljövetele.

Az est folyamán
zenés showmûsora szóra-

koztatta a közönséget Mikulás-
hívogató szavaival. A Nagysza-
kállú meg is érkezett a község-
be, aki a gyermekeknek aján-
dékcsomagot hozott, közben ki-
emelve a szeretet fontosságát.
Az ajándékcsomagokat átvevõ
gyermekek versekkel, énekek-
kel kedveskedtek a jó öreg Mi-
kulásnak, aki megígérte, hogy
jövõre is ellátogat a faluba.

Mutyi bo-
hóc

A
közös ki-

rándulásokat szervez
, továbbá alapfokú nyelvi

tanfolyamokat is szervez. Tevé-
kenységük célja, hogy közös-
ségük nyelvi és kulturális egy-
séggé váljon, mely tisztában
van hagyományaival és érté-
keivel.

– kérdeztük
elnököt.

– A letenyei Német Nem-
zetiségi Önkormányzat 2002-
ben alakult. Célunk a Letenye
város területén élõ, német
nyelvterületrõl betelepített ipa-
rosok, tanítók, földmûvesek
örököseinek felkutatása, ha-
gyományainak feltárása és kul-
túrájuknak átörökítése az utó-
dok számára. Továbbá a mára
már asszimilálódott utódok
számára nyelvi, kulturális kö-
zösség létrehozása. A célként
kitûzött évenkénti program-
jaink megvalósítását a feladat-
alapú támogatásokból elnyert
összegbõl finanszírozzuk. Kö-
zösségünk tagja a Vas-Zala Me-
gyei Német Nemzetiségi Ön-
kormányzatok Szövetségének,
mely szervezettõl szakmai tá-
mogatást kapunk közös ren-
dezvényeinkhez, így a szülõ-
föld találkozóhoz (haimat tref-
fen) vagy az adventi gyertya-
gyújtással egybekötött kóru-
sok összejöveteléhez.

– A letenyei NNÖ immár
második alkalommal szervez
közös kirándulást Ausztriába.
Az elsõt 2010-ben a bécsi
adventi vásárra szerveztük,
míg most 2012-ben a grazi
adventi vásárt tûztük ki célul.
A kirándulások között 2011-
ben egy alapfokú német nyelv-
tanfolyamot is szerveztünk kö-

Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat (NNÖ)

Ausztriá-
ba

– Mikor alakult a NNÖ
Letenyén? Sárvári
Ferenc

– Mióta szerveznek közös
kirándulásokat?

Érték- és hagyományõrzés
A letenyei Német Nemzetiségi Önkormányzat programjaiból

Adventi vásár Grazban.

zösségünk tagjai számára,
hogy minél jobban megértsük
õseink helytörténetét, még az
idetelepülésük elõttrõl. A ki-
rándulásokkal is az volt a cél,
hogy az adventi vásárokon
bemutatott kézmûves tárgyak,
folklór mûsorok közelebb hoz-
zanak bennünket õseink kul-
túrájához, eredetiségünkhöz.

– Az idén a vásár november
23-án nyitott és december 23-
án 22 óráig tart nyitva. Hét
helyszínen rendezik, a köz-
pontja Graz fõtere, ahonnan a
többi helyszín rövid 5-10
perces sétával elérhetõ.

– A városháza elõtti téren
gasztronómiai standok, kéz-
mûves alkotások, kulturális
rendezvények láthatóak na-
ponta 10-tõl 22 óráig. Innen
rövid sétával a Färber térre
érkezünk, ahol 11-tõl 19 óráig
stájer kézmûvesek elsõ osz-
tályú fémbõl, fából, agyagból,
textilbõl, viaszból készült da-
rabjait láthatjuk és vásárolhat-
juk meg. A hétvégeken pedig
együttesek adnak élõ szóra-
koztató mûsorokat. A Glocken-
spiel (harangjáték) téren gaszt-
ronómiai standok stájer ínyenc-
ségekkel, házilag készített for-
ró italokkal és kézmûves ter-
mékekkel várják az idelátoga-
tókat. A Mehl téren szintén
kézmûves piac található, de-
sign adventi kunyhókkal, me-
lyek este olyanok, mint a vilá-
gító kristályok, továbbá gaszt-
ronómiai standok kiváló ínyenc-
ségekkel, hangulatos élõzené-
vel vonzzák a tömegeket. A
legrégibb grazi vásár a Fran-
ziskaner negyedben van. Itt a

– Mikor nyitotta meg ka-
puit az idei grazi vásár?

– Akinek még nem volt
szerencséje ellátogatni a vá-
sárra, hogyan képzelje el a
helyszínt?

vidéki kézmûvesség, a türin-
giai, valamint a stájer régió
termékei láthatóak.

Graz kellõs közepén ma-
gasodik a várhegy a Schloss-
berg. Kevés város büszkélked-
het azzal, hogy az óváros kö-
zepén egy kirándulásra alkal-
mas, majd ötszáz méter magas
gyönyörû hegy emelkedik.
Már ezer évvel ezelõtt is állt
egy vár a magaslat sziklaki-
szögelésén, ez adta a városnak
a nevét is. A szláv „gradec” kis
vár, váracska szóból származik
a késõbbi Graz. A váracskából
pedig erõdítmény lett, amit
Napóleon katonái felrobban-
tottak. Mára már csak az óra-
torony és a harangtorony ma-
radtak fenn, mint a város
jelképei. Az óratorony hatal-
mas számjegyei és felcserélt
óramutatói, valamint az egész
városra nyíló kilátás felejt-
hetetlen élményt nyújt az ide-
látogatók számára. Itt is kéz-
mûves kiállítások, gasztronó-
miai és kulturális bemutatók
várják az idelátogatókat, a sült
gesztenye és forralt bor, vala-
mint az elengedhetetlen forró

puncs társaságában. A hegy
egy rövid akadálymentesített
úton vagy az óvárosból induló
felvonóval is megközelíthetõ a
Mura partjáról. A várost a folyó
szeli ketté, mely nálunk a ma-
gyar-horvát határon folyik to-
vább a Drávába. Egy a parthoz
kötött csónak láttán egyik tár-
sunk viccesen meg is jegyezte,
ha nem jön a busz, akkor
csónakon is hazaevezhetünk.

A folyó másik oldalán, a vá-
ros végén, az Alpok lábán a
városközponttól mintegy 3,5
km-re található Graz legszebb
parkja az Eggenberg kastély-
rendszerrel, mely 2010 óta a
világörökség része. A spanyol
Escorial mintájára építették az
egyszerre lenyûgözõ, impo-
záns épületet, mely az univer-
zum összetett jelképe. A köz-
pontban a kora-barokk Bolygó-
terem áll, Hans Adam, udvari
festõ alkotásaival. A kastélyban
csodálatos élményt nyújtó fest-
mény, szobor és oltárkiállítás
is megtekinthetõ.

Egy szó, mint száz: érde-
mes ellátogatni a vásárba!

Varga Rita
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Településünkön jelentõs fej-
lesztések valósultak meg az idei
évben, amelyek társadalmi-gaz-
dasági hatása jelentõsen megha-
tározza szerepünket a Mura ré-
gióban. A fejlesztéseket az ön-
kormányzat szoros pénzügyi és
szakmai együttmûködés révén a
helyi ,

, valamint a

közösen valósítot-
ta meg, és valósítja meg a jö-
võben is.

Önkormányzatként tevé-
kenységi körünk nagyon sok-
rétû, vannak – törvényben meg-
határozott – kötelezõen ellátan-
dó feladataink, és vannak olyan
– önként – vállalt feladataink,
amelyeket annak érdekében vál-
lalunk, hogy településünk élhe-
tõbb legyen, megállítsuk a tele-
pülésrõl való elvándorlást a na-
gyobb városokba, elsõdleges
célunk minél több fiatal felnõtt,
kisgyermekes család letelepedé-
sét elõsegíteni, ennek érdeké-
ben minden olyan lehetõséget,
pályázati forrást kiaknázunk,
amelyben céljaink elõbbre vite-
lét látjuk.

Településünk esztétikus, egy-
séges, a természetes tájegység
jellegzetességeibe beleolvadó
településkép kialakítására, mely
az itt élõk számára „nemcsak
térkép”, hanem emocionálisan
töltött táj is, kétmillió forint
vissza nem térítendõ támoga-
tást kapott, melyhez az önkor-
mányzat közel 130 eFt önerõt
biztosított. Az itt élõk körében
jogos társadalmi és közösségi
igényként merült fel az esztéti-
kum és az egység a település-
képre vonatkozóan, amely élhe-
tõbb, fejlõdõbb települést mu-
tat nemcsak az itt élõk, elszár-
mazottak, hanem az ide látoga-
tók és letelepedni szándékozók
számára is. A projekt során a

szakemberei-
bõl álló team által felmért, adat-
gyûjtésekkel, elõzetes kutatá-
sokkal alátámasztott tájrende-
zési, tájrehabilitációs kiadvány
valósult meg, amelyben fontos
szerepet kapott a helyi táj-,
természet- és környezetvéde-
lem, az esztétikum, az egységes
településkép, letisztult formák,
terek, utcabútorok. A tervezés
során hangsúlyt kapott a közös-
ségi élet, melyet kivittünk a fa-
luház falai közül. A településen
három helyen terveztünk olyan
közösségi teret, ahol a lakosság
a mai kor igényeinek megfele-
lõen kialakított helyen tud
találkozni egymással, ahol a ren-
dezvényeink színvonalát emeli
az épített környezet egysége,
formái, szépsége.

A tájrendezési kiadványt, a
3D-s látványterveket, az egyedi
tervezésû utcabútorokat egy
zárórendezvény keretén belül

sportegyesülettel Faluhá-
zért Alapítvánnyal
Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzattal

Budapesti Corvinus Egyetem
Tájépítészeti Kar

Fejlesztések és együttmûködés Semjénházán

mutatta be önkormányzatunk,
melyek saját honlapunkon is
elérhetõk lesznek a közeljö-
võben.

A látványtervek és egy élhe-
tõbb településkép megvalósí-
tása érdekében november hó-
napban nyújtottunk be Leader
falufejlesztési pályázatot, mely-
nek keretén belül tervezésre
került a polgármesteri hivatal
elõtti közösségi tér újragondo-
lása, mindezt egyedi tervezésû
virágosládák, szemetesedények,
kandelláberek, kerékpártáro-
lók, padok elhelyezése teszi
egyedivé és egységessé. Az egye-
di formák megjelennek az orvo-
si rendelõ elõtt és templomunk-
nál kialakítandó közpark és pi-
henõhely kialakítása során is.

Településünk gazdasági-tár-
sadalmi mutatóinak emelése ér-
dekében nagyobb hangsúlyt
szeretnénk fektetni a turizmus-
ban rejlõ, és régiónkban még
kiaknázatlan lehetõségekben.
Célkitûzésünk egy olyan turisz-
tikai jellegû szemlélet kialakí-
tása a Mura Régiót felölelõ kis-
települések körében, amely a
marketingeszközök tudatos hasz-
nálatával gyorsítja fel a térség
kerékpáros-vízi-nordic walking
turisztika vonzerejére támasz-
kodva az adott település gaz-
dasági-társadalmi fejlõdését. En-
nek érdekében nyújtottunk be
a tavalyi évben pályázatot, mely-
nek során közel 5 millió forin-
tos támogatásban részesült ön-
kormányzatunk. A pályázat meg-
valósítása során önkormányza-
tunk a Mura régiót, és azon
belül a kerékpár-útvonalat érin-
tõ településeket, regionális, kis-
térségi és településszintû neve-
zetességeket, látnivalókat, na-
gyobb rendezvényeket mutat
be egy színes, minden érintett
településre kiterjedõ, mégis egy-
séges arculatot mutató kiad-
ványban. A kiadványhoz egy
„kerékpár-távlat” kisfilm, és DVD
melléklet is társul, valamint a
népszerûsítés és megismerhe-

tõség szempontjából kiemelke-
dõen fontos, egy, a mai kor
igényeinek megfelelõ, tartalmas
webside kialakítása is, amely
több nyelven mutatja be a tele-
pülések turisztikai látványos-
ságait.

Sportegyesületünk a Mura
térségben elhaladó Dél-Zala
Erdõtáj kerékpár-útvonal kiszé-
lesítése, településünk bevonása,
és a térségben a kerékpáros tu-
risztika népszerûsítése érdeké-
ben túrabiciklik beszerzésére
pályázott, melyet a

közremûködésével a

100%-ban, 4 millió
forint értékben támogatott. A
projekt megvalósítását 2013
évre ütemeztük, a kerékpárok
megvételénél gondolunk a tér-
ségbe érkezõ kisgyermekes csa-
ládokra is, ezért több bizton-
sági gyermekülés és bukósisak
is beszerzésre kerül. A projekt a
kerékpár-útvonalat érintõ tele-
pülések önkormányzataival, vál-
lalkozóival, nonprofit szerveze-
teivel szoros együttmûködés-
ben valósul meg, annak érde-
kében, hogy az ide látogató, a

Zala Zöld
Szíve Vidékfejlesztési Egyesület

Mezõgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium

kerékpáros turisztikát választó
vendégek teljeskörû kiszolgá-
lásban részesülhessenek, más, a
térségben fellelhetõ turisztikai
ágazatokat is (murai vízi turiz-
mus, borturizmus, egészség- és
fürdõturizmus) igénybe tudják
venni, így komplett, aktív kikap-
csolódást tud biztosítani mind a
családok, mind a munkahelyi
teamek, mind az iskolai csopor-
tok, mind pedig az egyedül ér-
kezõk számára. A pályázat meg-
valósítása során egy mobil ke-
rékpár-szállító eszköz is beszer-
zésre kerül a jövõ évben, és a
sportegyesület tulajdonában lé-
võ kisbusz utánfutójaként a ke-
rékpárok szállítása is megvaló-
sulhat az egyes turisztikai egy-
ségek között. A népszerûsítés,
valamint a biciklik nagyobb
kihasználtsága, on-line elérhetõ-
sége érdekében a pályázat kere-
tén belül egy honlap kerül ki-
alakításra, ahol elektronikus
úton is lehet kölcsönözni a ke-
rékpárokat, így az ide érkezõ
vendégek részére elõre tervez-
hetõ a Mura régió kerékpáros
feltérképezhetõsége.

polgármester
Preksen László

A projekt bemutatása a zárórendezvényen. A képen balról jobbra:
dr. Kollányi László egyetemi docens, Imeli Áron, Rafaj János
hallgatók és Preksen László polgármester.

A polgármesteri hivatal elõtti tér koncepcióterve.
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A 2012-es év végéhez kö-
zeledve polgár-
mester úgy fogalmazott: a szo-
kásosnál is több változás vár

, elsõsorban a köz-
igazgatásban bekövetkezett vál-
tozások miatt.

S hogy miként érintik ezek
a változások a dinamikusan
fejlõdõ dél-zalai községet? Er-
rõl szólva Becsehely polgár-
mestere kiemelte: a jelenlegi
körjegyzõség helyett egy új kö-
zös hivatalt kell létrehozni.

– Eddig Valkonya község-
gel tartottunk fenn közös ad-
minisztrációt, a jövõben pedig
csatlakozik Borsfa község is,
így Becsehelyi Önkormányzati
Közös Hivatal néven, becse-
helyi székhellyel hozunk létre
új adminisztrációt – tájékoz-
tatott Németh Géza, hozzáté-
ve: terveik szerint ennek a hi-
vatalnak Borsfán 2 fõs kiren-
deltsége fog mûködni. – A kö-
zös hivatal felállítása során ar-
ra törekedtünk, hogy egyik
település esetében se járjon

Németh Géza

Becsehelyre

Felkészültek a változásokra
Becsehely: a tervezett fejlesztések megvalósulása a pályázatok függvénye

Az önkormányzati hivatal felújítására is pályázatot nyújtottak
be Becsehelyen. Képünkön Liviczki Tiborné, a hivatal dolgozója.

Balassa Istvánné lett a Lete-
nyei Tankerület vezetõje.

olyan változással, ami a lakossá-
got érzékenyen érintheti. A
borsfai kirendeltség tekinte-
tében is az a cél vezérelt ben-
nünket, hogy ha valaki oda be-
megy, teljes körû kiszolgálást
kapjon. Ennek érdekében a kö-
zös hivatal jegyzõje is ügyfélfo-
gadásokat fog ott tartani. Ami
a jegyzõ személyét illeti: a kö-
zös hivatal vezetésére vonat-
kozó jegyzõi állás pályázatot
2013. január 2-án fogják kiírni.

A központi változásokhoz
kapcsolódik az oktatás terüle-
te is, s mivel Becsehely is 3000
fõ alatti település, az iskola az
eddigi kistérségi fenntartásból
állami fenntartásba és mûköd-
tetésbe kerül.

– Gyakorlatilag az ingatlan
állomány megmarad önkor-
mányzati tulajdonban, az in-
gatlanok fejlesztésén és felújí-
tásán kívül minden egyéb, ok-
tatással kapcsolatos költséget
az iskolában az állam visel –
szögezte le a polgármester. –
Ezzel egyidejûleg viszont a
kistérségi fenntartásból vissza-
kerül hozzánk az óvoda, ami-
bõl sem a szülõk, sem a gye-
rekek nem érezhetnek meg
semmiféle változást, hiszen itt
a korábbi fenntartó váltásnak a
visszafordítása fog bekövetkez-
ni. Az óvodában közel hatvan
gyerek van, s létszámuk szep-
temberre már meghaladja a 60
fõt, így önkormányzati döntés
függvényében elképzelhetõ,
hogy 3 csoportot indítunk.

Az oktatással összefüggõ
hír, hogy november 12-tõl a
becsehelyi iskola eddigi veze-
tõjét, nevez-
ték ki a
igazgatójává, ami az intézmény
irányításában is változásokat

Balassa Istvánnét
Letenyei Tankerület

követelt. A kistérség vezetése
az addigi helyettest,

bízta meg az
igazgatói feladatok ellátásával,
s mellette helyettesként

tevékenykedik.
A lakosságot érintõ válto-

zások sorából kiemelkedik a
hulladékszállítás rendszerében
bekövetkezõ módosulás, mely-
lyel összefüggésben megtud-
tuk: a lakosság fogja a hulla-
dékszállítást befizetni közszol-
gáltatási díj formájában az ön-
kormányzat részére, s az utób-
bi utalja tovább a díjat a szol-
gáltatónak.

– A lakosság terhei változ-
nak annak ellenére is, hogy a
kommunális adót a belterületi
lakóingatlanok esetében eltö-
röljük, hiszen a korábbi gya-
korlatnak megfelelõen történõ
heti szállítás éves díja 24 ezer
forint lesz – árulta el a polgár-
mester, hozzáfûzve: a testület
döntése értelmében azoknak a
65 év felettieknek, akik egy
háztartásban egyedül élnek, az
önkormányzat 50 százalékos
díjkedvezményt biztosít, így
nekik csak 12 ezer forintot kell
fizetni. – A hulladékszállítás
díját mindenkinek negyedéves
bontásban: január 15-ig, április
15-ig, július 15-ig és október
15-ig kell befizetni, 6000 fo-
rintos tételekben. Talán így
könnyebben beépíthetik a csa-
ládi büdzsébe ezen kiadásokat
az érintettek, s így az önkor-
mányzatnál mutatkozó hátra-
lékok sem lesznek jelentõs
mértékûek.

A polgármester hozzátette:
az új hulladékgazdálkodási
törvény szerint 2014. január
elsejétõl már állami díjmeg-
állapításra kerül sor, ezért a
jelen állapot a díj vonatko-
zásában csak 2013. december
31-ig érvényes.

– Az év utolsó testületi
ülésén várhatóan elfogadjuk a
település új rendezési tervét –
mondta a lapzártánkat meg-
elõzõen Németh Géza. – Ez
azért vált szükségessé, mert a
korábbi több indokolatlan aka-
dályt gördített mind a lakos-
ság, mind a vállalkozások elé. A
régi hatályon kívül helyezé-
sével és az új megalkotásával
egyértelmûen további gazda-
ság-élénkítést szeretnénk köz-
ségünkben elérni. Hiszen az
elmúlt másfél évben Becse-
helyre települt, s a mûködé-
süket itt megkezdõ vállalkozá-
sok által létrehozott munka-
helyek száma már meghaladja
a 130-at. Meggyõzõdésem, hogy
a képviselõ-testület a jövõben

Simonné
Benkõ Editet

Pencz
Violetta

is elkötelezett lesz amellett,
hogy a vállalkozások fejlesztési
lehetõségeit elõsegítendõ olyan
gazdasági környezetet alakít-
son ki, amiért a vállalkozások-
nak érdemes lesz Becsehelyen
fejleszteni, illetve ide települni.

A település fejlesztési el-
képzeléseihez kapcsolódóan
november 30-ig több pályáza-
tot is benyújtottak. Például a

közösen egy
új sportöltözõ építését, illetve
az

karöltve a faluházzal
szembeni üres területen törté-
nõ játszótér és park kialakí-
tását célozva. Utóbbihoz, az
egységes kép kialakítása ér-
dekében, a bolt mögötti terü-
letbõl is vásároltak a letenyei

-tól. Tervezik a be-
csehelyi épületé-
nek felújítását és a kerítés épí-
tését, továbbá egy másik pá-
lyázat keretében az önkor-
mányzati hivatal épületének
felújítását és energia raciona-
lizálását, s ha mód nyílik rá, az
energia felhasználás szem-
pontjából az iskolai tornater-
met is korszerûsíthetik. A ter-
vezett fejlesztések megvalósu-
lásának feltétele természete-
sen a benyújtott pályázatok
pozitív elbírálása.

– Az elmúlt napokban so-
kan érdeklõdtek arról, hogy az
önkormányzatok adósság kon-
szolidációja keretében Becse-
helytõl mennyi hitelt vesz át az
állam – folytatta Németh Géza,
aki már tudja a konkrét számo-
kat. – Az iskola építéséhez
kapcsolódóan 48 millió 506
ezer forintot, a konyha felújí-
táshoz felvett hitelünkbõl 7
millió 200 ezer forintot, vala-
mint 19 millió 657 ezer forint
folyószámlahitelt. Ennek együt-
tes összege 75 millió 363 ezer
forint. Amire ez a lap a posta-
ládákba kerül, reményeink sze-
rint az önhikis támogatás is a
számlánkon lesz, s mindezeket
figyelembe véve kijelenthet-
jük, hogy Becsehely Község
Önkormányzata nagy valószí-
nûséggel úgy várhatja a jövõ
esztendõ elsõ napját, hogy
sem hiteltartozása, sem ki-
egyenlítetlen számlatartozása
nem lesz. Egyfajta karácsonyi
ajándékként is felfogható,
hogy az év végére az önkor-
mányzatunk megszabadult a
tartozásaitól. Az ünnephez kö-
zeledve ezúton is kívánok min-
den becsehelyinek áldott, bé-
kés karácsonyt, és erõben,
egészségben, reményben tel-
jes boldog újesztendõt.

sportegyesülettel

Önkéntes Tûzoltó Egyesü-
lettel

LET-COOP
ravatalozó

Kelemen Valéria
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Mint korábban megírtuk,
az egykori
átalakításával novemberben
nyitotta meg kapuit

az
, röviden ,

mely egy-kettõre közkedvelt
lett a község lakosai körében.

A közösségi ház népszerû-
ségét persze nem csatolták a
beruházáshoz, azért nagyon
sokat tett az önkormányzat ál-
tal kinevezett két munkatárs,

és
, akik a tõlük megszokott

lelkesedéssel láttak munkához.
S mivel korábban mindketten
a helyi iskola pedagógusai vol-
tak, remekül kamatoztatták
szakmai tudásukat és tapaszta-
latukat, mellyel felvértezve
ripsz-ropsz életet vittek a falak
közé. Programjaikról, terveik-
rõl, s magáról a mûködésrõl
faggattam õket, nem egé-
szen másfél hónappal a nyi-
tás után.

Elmondták, hogy heti 62
órás nyitva tartással várják a
település lakóit, akik kedvük
szerint válogathatnak a külön-
bözõ korosztályokat célzó
programok közül. A könyvtár
is ott várja a kölcsönözni vágyó
olvasókat, ráadásul e-Magyar-
ország pontként az ingyenes
internet hozzáférés is adott,
így a szabadidõ hasznos eltöl-

Idõsek Napközije

Molnári-

ban Integrált Közösségi

Szolgáltató Tér IKSZT

Geröly Krisztina Szalai Ka-

talin

Igazi közösségi színtér
A gyerekek és a felnõttek körében is népszerû a Molnári IKSZT

tésére is kiváló helyszínt biz-
tosítanak.

S hogy kik is járnak oda?
Röviden úgy fogalmazhatunk:
a falu apraja-nagyja, kicsik és
nagyok vegyesen.

– Van, aki csak beszélgetni
jön, akad, aki tévézni vagy ép-
pen internetezni – mondta
Geröly Krisztina, hozzátéve: a
település civil szervezetei is
ott tartják a megbeszéléseiket.
Szerinte a szép családias kör-
nyezet vonzza a látogatókat. –
Úgy látjuk, hogy szívesen jön-
nek ide az emberek, és igény-
lik a programjainkat. Fõleg té-
len, a hosszú estéken sokkal
jobb társaságban lenni, mint
otthon, egyedül.

kép és szöveg:
Kelemen Valéria

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:

keresünk a megye minden
részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Adventi készülõdés.

Számítógépek bûvöletében. Geröly Krisztina

A pályázati támogatással elkészült Molnári IKSZT impozáns
épülete kívülrõl is jól mutat.
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A karácsony-várás minden-
ki életében izgalommal teli
idõszak, amit különféle diszí-
tésekkel még emlékezetesebbé
tehetünk. Ilyenkor minden a
várakozásról és a szeretetteljes
készülõdésrõl szól.

2012. december 7-én tar-
tottuk a

az adventi készülõ-
dés programunkat. Nagy örö-
münkre sokan eljöttek, lelkes
szülõk és gyerekek gyûltek
össze a foglalkozásra. A leve-
gõt hamar megtöltötte a kará-
csony hangulata, hiszen min-

muraszemenyei IKSZT
épületében

Adventi készülõdés
– a muraszemenyei IKSZT-ben

A földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter 125/2009
(IX.29.) FVM rendelete az Eu-
rópai Mezõgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból a mezõgazda-
sági utak fejlesztéséhez nyúj-
tandó támogatás igénybevéte-
lére – többek között – a helyi
önkormányzatok is jogosultak.
A pályázatot a táplánkereszti

nyújtotta be
község tulajdoná-

ban lévõ külterületi utakra a
039, 042, 074/3, 080-as helyraj-
zi számon, valamint a zártkerti
borutakra, az 1801, 1856, 2223
helyrajzi számon, amelyet
2010-ben sikeresen elnyert. A
7 helyrajzi számon összesen

Zöld-Tec Kft. Mu-
raszemenye

Infrastruktúra Muraszemenyén
1899 folyóméter út készült el.
A beruházás összköltsége 92.
837.000 Ft.

A kivitelezést a zalaeger-
szegi
végezte az út-alap megerõ-
sítésével és kétrétegû asz-
falt felvitelével, a külterületi
utakon 3 és 4 méter, a bor-
utakon 2,6 méter szélesség-
ben. Az utak másfél hónap
alatt készültek el, melyek mû-
szaki átadására november 28-
án került sor.

Az aszfaltos utak megköny-
nyítik a mezõgazdasági vállal-
kozók földterületeinek, illetve
a pincetulajdonosok területei-
nek megközelítését.

Pannonway Építõ Kft.

denkit magával ragadott a ké-
szülõdés varázsa. Készültek kü-
lönbözõ asztaldíszek, adventi
koszorúk, karácsonyfadíszek, ké-
peslapok. A gyerekekkel öröm
volt a karácsonyi készülõdés,
hiszen izgatottan vettek részt
mindenben, s a legszebb pilla-
natokat meg is örökítettük.

Az adventi készülõdés meg-
melengette a szívünket, így
igazán jó volt várni a kará-
csonyt.

Békés, boldog ünnepeket
kívánunk mindenkinek!

B.E.

For Cleaner Wastewater (HUHR/1001/1.1.2/0006)
- 1. sz. sajtótájékozató

(Bázakerettye, 2012.12.12)

Bázakerettye Község Önkormányzata

Magyarország-

Horvátország Határon Átnyúló Együttmûködési Program

tótszerdahelyi zalakarosi csapi

Zajzon Imre

Muraközi Vízmû

A mûszaki megoldásokra több alternatíva készült, me-

lyek közül a legkedvezõbb került továbbtervezésre és enge-

délyezésre mind a fenntartás, mind a mûködtetés szem-

pontjából.

elkötelezte magát
a decentralizált közmûfejlesztés területén. A

keretében megalapozta a helyi szennyvíztisztó és csator-
nahálózat fejlesztését, revitalizációját. A projekt modellértékû
a decentralizált közmûfejlesztés, a decentralizált, helyi
szennyvíztisztítás területén.

2012 december 12-én a projekt keretében megrendezett
workshop-tanulmányúton a bázakerettyei projekt eredmé-
nyein kívül bemutatásra kerültek a helyi, decentralizált
szennyvíztisztítás már mûködõ, sikeres, követendõ példái Dél-
Zalában: a fejlesztendõ bázakerettyei szennyvíztisztítók, a

, a és helyi szennyvíztisztítók,
továbbá a tótszerdahelyi törpevízierõmû, mely szennyvíz-
tisztító telep áramellátását fogja szolgálni. A tanulmányutat

(AQUALINE Z+Z Bt.) - a bázakerettyei szenny-
víztisztító telep revitalizációs programramjának tervezõje
vezette és mutatta be az egyes helyszíneket. A tanulmányúton
Bázakerettye Önkormányzatának horvát projektpartnere, a

szakmai vezetõi is részt vettek.
Bázakerettye Község Önkormányzata a For Cleaner Waste-

water (HUHR/1001/1.1.2/0006) projektre 89 620 EUR tá-
mogatást nyert.

Bázakerettye község évek óta próbálkoztak a szennyvíz-
csatorna-hálózat és a szennyvíztisztító telep bõvítésével és
felújításával. A település a beruházást önerõbõl nem tudja
megvalósítani, ezért a hiányzó forrásokat pályázati források
elnyerésével tervezik kiegészíteni. A településnek olyan
megoldásokat kellett kidolgozni, mely biztosítja a legked-
vezõbb beruházási költséget, a legkedvezõbb üzemeltetési
költséget, a fenntarthatóságot, és illeszkedik a térség szenny-
víztisztítási koncepciójába, a környezetvédelmi elvárásokat
kielégíti és a pályázati lehetõségeknek is megfelelõ.

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

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
té r ség i hav i l a p

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

Tudósítókat keresünk!

Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937,

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Várjuk mindazok jelentkezését a megye területérõl,
akik szívesen tudósítanának a településükön

történt eseményekrõl lapjainkba:

Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Közép-Zala,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd
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Miután a betlehemi éjsza-
kában õrködõ csordapászto-
roknak megjelent az

, s hírül adta nekik a
megváltó születését, hamaro-
san bölcsek érkeztek

királyhoz.
– Hol van a zsidók királya,

aki megszületett? Mert láttuk
a csillagát feltûnni, és eljöt-
tünk, hogy imádjuk õt.

A bölcsek szavára nagy
nyugtalanság fogta el Heró-
dest, és egész Jeruzsálemet. A
király összehívatta mind a
fõpapokat és írástudókat, s
kérdezte tõlük:

– Hol kell megszületnie
Krisztusnak?

Azok pedig azt mondták
neki:

– A júdeai Betlehemben,
mert így írta meg a próféta.

Heródes magához hívatta
a napkeleti bölcseket, hogy
megtudja tõlük a csillag feltû-
nésének idejét, majd azt
mondta nekik:

– Menjetek el Betlehembe,
tudjatok meg mindent a gyer-
mekrõl, s ha megtaláljátok,

Úr an-
gyala

Jeruzsá-
lembe, Heródes

Csillag állt meg
a hely fölött

adjátok mindjárt tudtomra,
hogy én is elmenjek, és imád-
jam õt.

A bölcsek elindultak, s a
csillag, amit láttak föltûnni,
elõttük ment, mígnem meg-
állt egy hely fölött. Bementek
a barlangistállóba, s ott talál-
ták a gyermeket anyjával, Má-
riával, és leborulva imádták
õt. Kincsesládáikat kinyitották,
aranyat, tömjént és mirhát
ajándékoztak a gyermeknek.

Éjszaka intést kaptak ál-
mukban. Az angyal tudomá-
sukra hozta Heródes gonosz
szándékát, ezért nem mentek
vissza Jeruzsálembe, más úton
tértek vissza hazájukba.

evangélista így örö-
kítette meg a napkeleti böl-
csek bibliai történetét. A csil-
lag megállt a hely fölött…
Karácsonykor kövessük mi is
a szívünkben föltûnõ csilla-
got! Induljunk el az úton a
hely felé, ahol megszületett a
Világ Világossága; tegyük le
szeretet-ajándékainkat Kisjé-
zus jászla elé.

Máté

f.l.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Még szinte nyárutói sugár-
zás ragyogtatja a városi kira-
katokat, amikor megjelennek a
karácsony díszei az üzleteken,
s egyúttal a hihetetlen akció-
kat reklámozó hirdetések, pla-
kátok, feliratok.

S az emberek megindul-
nak, üzletrõl üzletre bóklász-
nak, gyûjtik az információkat:
hol lehet a legkedvezõbb
THM, illetve kamat mellett
megszerezni a kiszemelt aján-
dékokat. Számba veszik a csa-
ládtagokat, a kihagyhatatlan
rokonokat, listák készülnek
arról, hogy ki mit szeretne
leginkább látni a fa alatt.

Az asszonynak régi szíve
vágya az a szuper fõzõedény,
amibe szinte semmi sem kell,
mégis varázslatos kajákat lehet
benne rottyantani. A férj, aki
barkácsoló típus, szeretné meg-
kapni azt az univerzális szer-
számkészletet, amit most po-
tom 49 999 forintért meg le-
het kapni – ráadásul ajándékot

Vegyünk magunknak karácsonyt?
is adnak hozzá. A leánygyer-
mek leginkább egy olasz csiz-
mának örülne, a fiú meg csak
egy okostelefon birtokosaként
látná szépnek a karácsonyt. S
akkor az anyós, a nagyi, Stanci
néni és az örökös nélküli Kál-
mán bácsi, aki kihagyhatatlan
a jövõ szempontjából. És így
tovább.

Zajlik az õrült rohangálás,
ahogy egyre inkább közeleg a
szenteste, az ajándékok hajku-
rászásába testileg-lelkileg bele-
fáradó ember már alig várja,
hogy vége legyen a karácsony-
nak, halastól, bejglistõl, töltött
káposztástól.

Mikor eljön az este, betol-
nak egy CD-t a lejátszóba, szól
a Mennybõl az angyal, s a do-
bozok bontogatása közben
eszükbe sem jut, hogy mire ez
az egész karácsony.

Jézus születése? Megváltás?
Tényleg: mennyi lehet ezek-

nél a THM?
f.l.

Önkormányzati adósságátvállalás

– Látja, polgármester úr, mégis csak megépíthettük
volna azt a szökõkutat a Mókus Büfé elé...
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December 13-án tartotta
hagyományos év végi összejö-
vetelét a

. A program négy na-
pirendi pontot ölelt fel.

elnök köszöntötte a
megjelent tagokat és vendé-
geket, köztük , a
Tudományos Ismeretterjesztõ
Társulat Szövetségi Irodájának
igazgatóját és a zalai egyesület
nyugalmazott igazgatóját,

Az elnök utalt rá,
hogy az évközben felmerülõ
nehézségek ellenére eredmé-
nyes évet zárnak. Mint mond-
ta, az áltudományos informá-
ció ellensúlyozása érdekében
azt tapasztalják, hogy a ha-
gyományos ismeretterjesztés
ilyen jellegû formájára, mód-
jára szükség van, amely meg-
mutatkozik az általuk szer-
vezett fórumok alkalmával is.
Szavai érintették a sok tehet-

TIT Öveges József
Ismeretterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület

Bán-
falvi Péter

Piróth Esztert

Ga-
zsó Sándort.

Az áltudományos információk ellensúlyozásáért…
Évzáró ünnepi elnökségi ülés a TIT-nél

séges fiatal kutatómunkájának
jelentõségét, remélve, hogy az
egyetemi tanulmányaikat be-
fejezve egyre többen térnek
majd vissza a megyébe. Fon-
tosnak tartja továbbá, hogy
mind több, korunk technikai
elvárásaival bíró fiatal csatla-
kozzon az egyesülethez. A Ma-
gyar Tudományos Akadémia
adja a támpontot a munká-
jukhoz, az egyesület pedig a
szervezési és az átadási fel-
adatot látja el. Így ez évben
számos elõadás hangzott el,
különbözõ helyeken a humán
mûveltség területén, valamint
programjukat képezte a tehet-
séggondozás, és a fiatalok tu-
dásbeli megmérettetése ver-
senyek formájában. Ez utób-
biak a matematika, informati-
ka, közlekedés és a csillagá-
szati ismeretek köré összpon-
tosultak. Megemlékezések tör-
téntek 210,Kossuth Lajosról

valamint
halálának 70. évfordulójáról.

ügyvezetõ
igazgató – aki ez év elejétõl
tölti be e posztot – az egyesü-
let gazdasági helyzetére világí-
tott rá, kiemelve, hogy meg-
õrizték mûködési képességü-
ket, majd rátért az idei tör-
vényi változásokra, amelyek
nagyban érintették az ismeret-
terjesztõ és oktató munkát.
Ezek többek közt a szakkép-
zési hozzájárulások módjai,
amelyek a támogatott képzé-
sek számának visszaesését ered-
ményezték, valamint az új OKJ
bevezetése, amely az óraszá-
mok drasztikus növelését von-
ja maga után. Idén közel 1 000
ember bõvítette tudását vala-
mely irányban, illetve 400 em-
ber szerzett szakképesítést a
zalai egyesület égisze alatt. Szá-
mos megvalósult programot
mondhatnak magukénak, így
többek közt a Tudományos
Diákkonferencia, Ki Mit Tud
munkavédelmi vetélkedõ és az
egyesület életéhez köthetõ ün-
nepek és évfordulók.

A beszámolók sorozatát
, a keszt-

Móricz Zsigmond

Rózsás Csaba

Kretzer Anna Rebeka

helyi Vajda János Gimnázium
10/d osztályos tanulójának mû-
vészettörténeti elõadása szakí-
totta meg.

Ezt követõen Bánfalvi Péter
elnök felhívására 17 új egyesü-
leti tag felvételét szavazták
meg, majd kitüntetések, elis-
merések, tagsági igazolványok
kiosztására került sor. Emlék-
plakettel tüntették ki

nyugalmazott tanárt, aki
mint Zalaegerszeg város egy-
kori polgármestere, nagyban
hozzájárult a TIT zalai egye-
sületének sikeres munkájához.
Aranykoszorús jelvénnyel is-
merték el az egyesület ellen-
õrzési tagjának,

tevékenységét. Dicsérõ ok-
levéllel köszönte meg az elnök-
ség, a szakképzésben részt-
vevõ szakemberek sok éves
magas színvonalú oktatói mun-
káját. Bemutatásra került a TIT
Ismeretterjesztõ és Informá-
ciós Pont plakett, amely
minden arra illetékes hely-
szín tulajdonát képezi majd
a jövõben, jelezve az ott fo-
lyó értékes ismeretterjesztõ
munkát.

Bogár
Imre

Szeglet Lajos-
né

Török Irén

CZOTTER IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk.

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Dél-Zala Murahíd

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉTA 2012-es esztendõ utolsó
napjaiban sem maradnak kö-
zösségi rendezvények nélkül
a becsehelyiek.

A faluházban december
23-án, vasárnap 17 órakor
tartják a Falu karácsonya el-
nevezésû, hagyományos ün-
nepséget, míg a

december 27-
én 17.30 órakor kerül sor a
becsehelyi templomban. A
volt hegyközség helyi cso-
portja szervezésében decem-
ber 31-én rendeznek óév bú-
csúztató bált a faluházban,
ahol
szolgáltatja a talpalávalót. A

János-napi
borszentelésre

Mismás Attila (Misike)

mulatságra 4000 Ft/fõ a belé-
põ, amit csakis elõvételben
lehet megvásárolni a hiva-
talban.

Januárban is folytatódnak
a már hagyományos vidám
programok, melyek sorát 22-
én (kedd) 14 órakor a

rendezvény nyitja a Be-
csehelyi-hegyen,

pincéjénél. Elõtte egy nap-
pal egy sokkal komolyabb
rendezvényre, a január 21-én,
hétfõn esedékes, s 17.30 óra-
kor kezdõdõ falugyûlésre
várják a település lakóit a
faluházba.

Vince-
napi

Németh Gé-
za

(kv)

Becsehelyi programok

Bánfalvi Péter elnök számolt be az év eredményeirõl.
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A labdarúgó-
csapata 2009. nyarán fájó bú-
csút vett a megyei elsõ osztály-
tól és azóta a másodosztály
Déli-csoportjának középmezõ-
nyében vegetált. Az idei sze-
zontól azonban pozitív válto-
zások tapasztalhatók az egye-
sületnél, a jó rajtot követõ
egyetlen vereség után már
csak egyet döntetlenezett a
gárda. Kilenc meccsen nem
kaptak gólt és az utolsó négy
találkozón érintetlen maradt a
hálójuk. Négy pont elõnnyel a
tabella élén áll az együttes a

elõtt, így
szép ajándék kerül a letenyei
sportbarátok karácsonyfája alá.
Eredménysor:

1. forduló:
N. Palin - Letenye SE 0-2
2. forduló:
Letenye SE - Kiskanizsa 0-0
3. forduló:
Letenye SE - Söjtör 8-1
4. forduló:
Páka - LetenyeSE 3-1
5. forduló:
Letenye SE - Becsehely 3-2
6. forduló:
Felsõrajk - Letenye SE 1-2
7. forduló:
Letenye SE - Molnári 2-0
8. forduló:
Borsfa - Letenye SE 2-3
9. forduló:
Letenye SE - Zalakomár 0-0
10. forduló:
N.Bagola - Letenye SE 0-8
11. forduló:
Letenye SE - Bak 3-2
12. forduló:
Zalaszentbalázs -
Letenye SE 0-2
13. forduló:
Letenye SE - Újudvar 2-0
14. forduló:
Rédics - Letenye SE 0-4
15. forduló:
Letenye SE - Gelse 5-0

Letenye SE

Kiskanizsai Sáskák

A visszajutás a cél Letenyén

1. LETENYE SE
15 m. 12 gy.2 d.1 v. 45-11 38 pont

A sikeres õszi szereplés
összetevõirõl
klubelnökkel és
edzõvel beszélgettünk.

Elõször is jól sikerültek az
igazolások:

(FC Napred), .,
(Borsfa), (kongói) és
felépült sérülésébõl

, õk mind gyorsan be-
épültek. A nyári felkészülés
(heti három tréning plusz ed-
zõmeccs) szintén jól sikerült,
köszönhetõen a 80 százalékos
edzéslátogatottságnak. A mun-
ka hozta az eredményeket, jöt-
tek a gyõzelmek, a csapat fo-
kozatosan csiszolódott és ko-
vácsolódott. Erõsödött a csa-
pategység, hiszen négy mecs-
cset is hátrányból fordítottak
meg, ami a korábbi szezonok-
ban nem volt jellemzõ, ez az
egymásért küzdést jelzi.

Takács edzõ úgy látja, hoz-
ta magát a csapat, sok tekin-
tetben felül is múlta a tréner
várakozását. Ehhez persze kel-

Váradi László
Takács Árpád

Lajkó, Kõrösi Mik-
lós Marton A

Leon
Horváth

Milán

lettek a jó egyéni teljesítmé-
nyek: Lajkó kapus bravúrjai, a
védelem összeállt, az

állandó játékos lett,
végre képességei-

hez méltó igazi vezéregyéni-
séggé nõtte ki magát. Elöl pe-
dig sokat jelent Kõrösi gól-
erõssége, aki az utolsó fordu-
lóban elért mesterötösével 12
találattal társbérletben vezeti a
csoport góllövõlistáját. Összes-
ségében elmondható, hogy
mindenki jól teljesített, hozta
önmagát. Jó összetételû csapat
formálódott, a és

képviselte rutin jól öt-
vözõdik a fiatalok lendületé-
vel. Nemcsak edzéseken, mecs-
cseken, hanem a magánélet-
ben is egyre jobb közösség ko-
vácsolódik. Összeállt egy jó
csapat, amivel végre meg lehet

ifjú Mó-
ricz Hor-
váth Áron

Sánta Ba-
logh

célozni a bajnoki címet és a
visszajutást. Jó téli felkészülés-
sel ez elérhetõ. A keret bõvü-
lése várható, hiszen

újra csatasorba áll, és a
rutinos sokszoros gólkirály

is remélhetõleg mi-
elõbb felépül térdmûtétje
után, és lehetséges egy-két új
igazolás is.

Váradi László elnök szerint

lehetõségeihez mérten to-
vábbra is támogatja az egye-
sületet, partner a célok megva-
lósításában és a klubvezetés is
mindent megtesz újabb támo-
gatók és források megszerzé-
séért, az anyagi háttér meg-
erõsítése érdekében, hogy a
„MEDOSZ” ismét a megyei egy-
ben szerepelhessen.

Varga Ger-
gõ

Adorján

Letenye Város Önkormányza-
ta

-dj-

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Minden kedves megrendelõmnek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok!

Megjelenik a
településeinek támogatásával

Kiadja:
kiadó-fõszerkesztõ:
szerkesztõségi ügyfélszolgálat:

8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937;

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

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

Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
Ha elolvasta, adja tovább!

A tabella élén várja a folytatást a letenyei csapat. Álló sor (balról): Takács Árpád játékos-edzõ,
Horváth Áron, Móricz, Lajkó, Horváth István, Leon, Makár, Rodek, Balogh, Sánta.
Guggolnak (balról): Õri, Nemes, Kõrösi, Fehér, Adorján, Marton. Elöl: Mikó és Horváth Milán.
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www.szih.hu

Számlavezetés, megtakarítások, bankkártya, és hitelezés.
Kedvezõ konstrukciók!

netbank

Nagykanizsa, Király út 39.
tel.: 93/326-588, fax: 93/312-293

Nagykanizsa Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Hallgatói tiltakozás

Megérhetjük(?)

– Rozi néni, a bejglije mérete nem harmonizál az uniós
szabvánnyal, s a töltelékspirál is az óramutató járásával
ellentétes irányban kanyarodik. Ennek alighanem kötele-
zettség-szegési eljárás lesz a vége!

Hátrányos helyzet...

– Sajnos a mi iskolafenntartónk olyan jól áll, hogy szén-
szünetrõl nem is álmodhatunk!...

A felírt gyógykezelésekre jelentkezni:
vagy a

lehet.
a fedett fürdõ pénztáránál

0692/351-320 telefonszámon

Fáj a háta? Dereka?
Fájnak az ízületei?

Utaltassa be magát illetékes
reumatológus szakorvosával!

www.lentifurdo.hu

AKCIÓS GYÓGYKÚRA AJÁNLAT:

5 napos kúra esetén - 2 fürdõbelépõt
10 napos kúra esetén - 4 fürdõbelépõt
15 napos kúra esetén - 6 fürdõbelépõt

kap ajándékba!

Amit kínálunk:
gyógymasszázs, iszappakolás, víz alatti sugármasszázs,

medencefürdõ, vízi torna

A kezeléseket az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
is támogatja!

Kezeltesse magát a Lenti Termálfürdõ és
Szent György Energiaparkban!

Aki fürdõkúraszerûen (min. 5 napos, megszakítás nélkül, folyamatosan)
vesz igénybe,

egyszeri
biztosítunk

valamint

bõvített idõkeretben napi 4 különbözõ gyógykezelést
INGYENES MAGNETOTERÁPIÁS (Bremer 3000)

KEZELÉST

Az egyszeri INGYENES MAGNETOTERÁPIÁS KEZELÉS
már napi 3 fürdõkúraszerûen igénybevett gyógykezelés esetén is

igénybe vehetõ!

(Az akció 2012. október 1. és 2013. január 31 között érvényes!)

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


