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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 eljöttünk,
hogy imádjuk õt.

A bölcsek szavára nagy nyug-
talanság fogta el Heródest, 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 meg-
tudja tõlük a csillag feltûnésé-
nek idejét, majd azt mondta
nekik:

– Menjetek el Betlehembe,
tudjatok meg mindent a gyer-

Úr an-
gyala

Jeruzsá-
lembe, Heródes

Csillag állt meg a hely fölött
mekrõl, s ha megtaláljátok, ad-
játok mindjárt tudtomra, hogy
én is elmenjek, és imádjam õt.

A bölcsek elindultak, s a
csillag, amit láttak föltûnni,
elõttük ment, mígnem megállt
egy hely fölött. Bementek a
barlangistállóba, s ott találták a
gyermeket anyjával, Máriával,
és leborulva imádták õt. Kin-
csesládáikat kinyitották, ara-
nyat, tömjént és mirhát ajándé-
koztak 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… Ka-
rácsonykor kövessük mi is a szí-
vünkben föltûnõ csillagot! In-
duljunk el az úton a hely felé,
ahol megszületett a Világ Vilá-
gossága; tegyük le szeretet-
ajándékainkat Kisjézus jászla elé.

Máté

f.l.

A szerzõ illusztrációja

Valamennyi Olvasónknak
és

kívánunk!
áldott, békés karácsonyt
boldog új évet

Érdeklõdni: 30/478-6485 • Zalaszentiván

25-30 kg-os minõségi húsmalacok,
négyesmentes állományból eladók.

Ugyanitt szilveszterre malacok,
konyhakészen eladók

Ár: 700 Ft/kg

Ár: 1000 Ft/kg

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Míg 2012-ben 1 milliárd
forint körüli összeg jutott a
szociális tûzifa programra or-
szágos viszonylatban, addig az
idén ennek pontosan a kétsze-
rese állt rendelkezésre – mond-
ta a sajtótájékoztatóján

országgyûlési
képviselõ, pol-
gármestere.

Az igényléseket október 15-
ig adhatták be az 5 000 lakos-

tófeji
Cseresnyés Péter

Nagykanizsa

A rezsicsökkentés új formája
Szociális tûzifa program Zalában is

nál kisebb települések. Az or-
szággyûlési képviselõ hozzá-
tette azt is: a támogatást az
önkormányzatoknak helyben
ki kellett egészíteni és sem-
milyen ellenszolgáltatást nem
kérhettek a rászorulóktól. A
szociális tûzifa elosztásának
rendszerét rendeletben szabá-
lyozták.

Zalában mintegy 90 tele-
pülés részesülhetett a tûzifa

támogatásból 31 millió forint
összegben. Az állam által biz-
tosított 2 milliárd forintnyi
szociális segítség országosan
1700-nál is több település rá-
szorulóinak jelent könnyebb-
séget a téli fûtési idõszakban.
A pályázatot benyújtó önkor-
mányzatok által vásárolt fából
ezernél is több zalai család kap
tûzifát még a karácsonyi ün-
nepek elõtt – tájékoztatott
Cseresnyés Péter.

A pályázaton résztvevõ te-
lepülések egyébként – többek
között nagyságuktól függõen –
százezer és egymillió forint kö-
zötti összeget nyerhettek el a
szociális tûzifa programon belül.

Az országgyûlési képviselõ
fontosnak tartotta kihangsú-
lyozni: a tûzifa támogatás jól
illeszkedik a rezsicsökkentés-
hez, hiszen a rászorulóknak
adható 2 köbméter fa értéké-
vel is kevesebbet költenek a
kedvezményezettek a fûtésre.

Cseresnyés Péter saját vá-
rosának példáját is ismertette
a sajtótájékoztatón. Elmondása
szerint Nagykanizsán egy má-
sik lehetõség kiaknázásával tá-
mogatják a helyben élõ csalá-
dokat. Az önkormányzat a dél-
zalai városban mintegy 100
köbméter fát vett és ezt 50
család között osztják el.

Tófej összesen 419 ezer
forint állami támogatáshoz ju-
tott hozzá, melyet a helyi ön-
kormányzat 71 ezer forinttal
egészített ki – mondta

Tófej polgármes-
tere. Ebbõl az összegbõl vala-
mivel több, mint 27 köbméter
fát tudott vásárolni az önkor-
mányzat és ezzel 15 család fû-
tési gondjait tudták enyhíteni.
Tófejen – az országos helyzet-
hez hasonlóan – még karácso-
nyig kiszállítják a rászorulók-
nak a szociális program kere-
tében vásárolt tûzifát.

Hor-
váth Zoltán,

Zsuppán Beáta

Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ és Horváth Zoltán,
Tófej polgármestere a sajtótájékoztatón.

Farkas Szilárd

Kör-
zeti Önkéntes Tûzoltó Egyesü-
let - Letenye (ÖTE)

letenyei ön-
kormányzati képviselõ immár
harmadszor fizette ki a

honlapjá-
nak csomagdíját, mert azt a
szolgáltató a fizetés elmara-
dása miatt több napig szü-
neteltette. A képviselõ, aki
ingyenesen szerkeszti az
ÖTE honlapját, ismét az ön-

Ismét segített a képviselõ
kéntes tûzoltók segítségére
sietett.

Elkészült a letenyei
honlapja is. A két

éves domain regisztációt, vala-
mint az éves csomagdíjat szin-
tén Farkas Szilárd fizette saját
zsebbõl és õ készítette, szer-
keszti a letenyei ovi elsõ, ön-
álló honlapját is.

Hóvi-
rág Óvoda

M.I.

Így néz ki a letenyei Hóvirág Óvoda új honlapja.

December 13-án a
faluházban adott köszö-

net-koncertet a letenyei

, az együttes vezetõje
lapunknak elmondta, hogy ez-
zel a koncerttel köszönték
meg a citerazenekar támoga-
tóinak önzetlen segítségét.

A mûsorban közremûkö-
dött Radnóti-
díjas versmondó,

hegedûs és barátai, vala-
mint a nagykanizsai

. A mûsor elsõ fe-
lében népdalcsokrokat játszott
a letenyei citerazenekar, a má-
sodik felében pedig híres ze-
neszerzõk (Weiner, Kodály, Bar-
tók, Liszt, Brahms) népzenei
feldolgozásait saját hangszere-
lésben adta elõ a Mákvirág. A

becse-
helyi

Mák-
virág Citerazenekar. Cselényi
Attila

Horváth István
Németh Fe-

renc
Thury

barantások

Köszönet-koncert Becsehelyen

programon jelen volt
letenyei és

becsehelyi polgármester is.
A zenekar köszönetet mond

támogatóinak: Letenye Város
Önkormányzata, Becsehely Köz-
ség Önkormányzata, Fáklya
Mûvelõdési Ház és Könyvtár -
Letenye, Becsehely Község
Közmûvelõdéért és Kulturális
Fejlõdéért Alapítvány, Molnár
Farm Kft. - Becsehely, Varga
Szárnyas - Becsehely, Murapart
Kft. - Csörnyeföld, Janoplant -
Oláh János vállalkozó, Kirner
A. Zoltán atya.

Az együttes köszönõ okle-
veleket, valamint az elsõ önálló
cd-jét ajándékozta a támoga-
tóknak – tudtuk meg Cselényi
Attilától.

Halmi
Béla Németh Géza

Mirkó Imre

A becsehelyi dalárda és a letenyei zenekar.

Fotó: Tóth ZsoltFotó: Tóth Zsolt
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November utolsó hétvégé-
je az idõseké, így
a faluházban bensõséges han-
gulatú mûsorral köszöntötték
a dél-zalai település nyugdíja-
sait. Jelenleg közel hatszáz 60
év feletti él a faluban, akik kö-
zül több, mint százan érkeztek
az önkormányzati összejövetel-
re. Ilyen alkalmakkor természe-
tesen lehetõség nyílik a hosszú
beszélgetésekre, sõt a nosztal-
giázásra, nótázásra is marad idõ.

Az idõseket elsõként az
és az ked-

ves elõadása köszöntötte, ami-
vel mosolyt csaltak az arcokra.
Becsehely polgármestere,

beszédében el-
mondta: örült annak, hogy
sokan házastársukkal együtt
mentek el ünnepelni. Szerinte
a mai világban különösen nagy
értéke van annak, ha valakik-
nek megadatik, hogy a nyugdí-
jas éveiket együtt, boldogság-
ban éljék át.

– Mindenki pontosan tud-
ja, hogy a becsehelyi lakosok
dolgosak, s számtalanszor elõ-
fordult, hogy a fiatalokat kel-
lett támogatniuk, amit mindig
önzetlenül tettek – fogalma-
zott Németh Géza. – A családi
támogatás mellett a település
is mögöttük áll, s amiben csak
tudja, segíti az életüket.

Becsehelyen

óvodások iskolások

Né-
meth Géza

Becsehely segíti az idõseket

A polgármester beszélt Be-
csehely lüktetõ hétköznapjai-
ról, hiszen korábban szinte
minden évre jutott egy sikeres
beruházás lezárása. Hogy eb-
ben az évben ilyen nagy vo-
lumenû projektet nem hajtot-
tak végre, azt mutatja: a falu a
stabilitás útjára állt.

– Persze feladat mindig van,
nem dõlhetünk hátra, számos
pályázaton dolgozunk – foly-
tatta Németh Géza. – A teme-
tõfejlesztés keretében az új
kerítés mellé tujákat ültetünk,

s hamarosan urnafal épül,
melyhez hasonlót a polai tele-
pülésrészben is tervezünk. Ha
már itt tartunk, a polai temp-
lom is megújult, az elõtte lévõ
parkot szintén felújítjuk. A ta-
vaszi labdarúgó idénykezdetre
a sportöltözõ is új „ruhát” kap.
Mire kirügyeznek a fák, a falu-
ház elõtti terültet parkosítjuk,
ahol egy modern játszótér is
helyet kap. Ezentúl a fõútvonal
két oldalán található járdákat
önerõbõl javítjuk ki. Rengeteg
tennivaló vár az önkormány-
zatra, többek között a távo-

labbi terveink között szerepel
a polgármesteri hivatal, vala-
mint a gyermekorvosi rendelõ
felújítása.

A dél-zalai település elsõ
embere ezt követõen köszön-
tötte a legidõsebb lakókat. A
97 éves és a 94
éves

pezsgõvel koccintottak. A
letenyei

mûsorával folytatódott a
program, s a

nótáival, finom vacsorával
késõ estig mulattak az idõsek.

Szõke István
Kelemen Jánosné Katalin

néni
Mákvirág Citeraze-

nekar
becsehelyi dalár-

da

Benedek Bálint

Bensõséges hangulatú mûsorral köszöntötték a szépkorúakat.

Németh Géza köszönti Szõke Istvánt.
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A képviselõ-testület lemon-
dása miatt a közelmúltban idõ-
közi választást tartottak

. A falu szavazói
sza-

vaztak bizalmat.
Dr. Korcsmáros Krisztián

2004-ben szerzett közgazdász
és PR szakember végzettséget,
majd 2009-ben jogi szakokle-
veveles közgazdász diplomát,
2011-ben pedig Pécsett jogász-
doktori diplomát. Pályafutását
Letenyén kezdte, elõször belsõ
ellenõrként, majd 2005-2012
között a kistérségi társulás iro-
davezetõje volt. 2013-tól kezd-
te ügyvédi pályafutását egy
nagykanizsai ügyvédi irodá-
ban, ahol jelenleg is dolgozik.

– Az önkormányzat átadás-
átvétele már az idõközi válasz-
tást követõ héten csütörtökön,
november 28-án megtörtént a
Zala Megyei Kormányhivatal
munkatársainak jelenléte mel-
lett. Az átadás-átvételt követõ-
en ünnepélyes keretek között
a település kultúrházában nyil-
vánosan tartotta alakuló ülését
az új testület. Természetesen
ügyvédi pályafutásomat nem
szeretném feladni, továbbá azt
gondolom, a mögöttem álló

Petri-
ventén dr.
Korcsmáros Krisztiánnak

– Mikor volt a polgármes-
teri teendõk átadás-átvétele?
Fõállásban vagy társadalmi
megbízatásban látja el a pol-
gármesteri munkát?

A változás mellett döntött a falu
Bemutatjuk Petrivente új polgármesterét

Dr. Korcsmáros Krisztián

közel 10 éves közigazgatási
szakmai tapasztalat alkalmassá
tesz arra, hogy polgármesteri
tisztségemet társadalmi megbí-
zatás keretében lássam el, a vá-
lasztási kampányban ezt is
vállaltam.

– Az önkormányzat össze-
tétele a település akaratát
egyértelmûen kifejezte, több-
ségében a változás mellett dön-
töttek a település lakosai. A
szavazatok eredménye számom-
ra egyértelmûen kifejezte, mit
vár el a település az új pol-
gármestertõl és testülettõl. Min-
denekelõtt egy szakértelem-
mel mûködõ településvezetést,
egy olyat amely visszaállítja a

– Milyen pénzügyi állapot-
ban van a falu? Mikor volt az
elsõ testületi ülés és milyen az
új polgármester kapcsolata,
együttmûködése a testülettel?

lakosság bizalmát az önkor-
mányzattal szemben, ahol az
összefogás az együttmûködés
és nem pedig a megosztottság
uralkodik. A folyamatos kap-
csolattartás és párbeszéd a ci-
vil szervezetekkel és a telepü-
lés lakosságával elengedhetet-
len, hiszen már most, pár hét
alatt is sokan sokféleképpen
csatlakoztak különbözõ kezde-
ményezésekhez. Büszke va-
gyok a településünk gyönyörû
adventi koszorújára, és arra a
csodálatos betlehemre, ame-
lyet a település lakosai saját
kezdeményezésre építettek az
elmúlt hetekben.

– A választást követõ idõ-
szak intenzív munkával kez-
dõdött az új testület számára,
hiszen két nyertes MVH-s pá-
lyázatunk megvalósításának el-
sõ üteme is december folya-
mán esedékes. A kultúrház fel-
újítása és a falumegújítási prog-
ram keretében elnyert támoga-
tás felhasználását is már meg-
kezdtük a támogatási szerzõ-
désben foglalt szabályok sze-
rint. Természetesen ezen pá-
lyázatok önerejét a település
elõre megfinanszírozni nem
tudja, de sikerült egy a telepü-
lés számára megfelelõ finanszí-
rozási konstrukciót igénybe

– Melyek azon dolgok, ame-
lyek még az idén megvalósí-
tásra várnak?

vennünk, amely megteremti a
lehetõségét, hogy a közel 35
millió forint összegû beruhá-
zás a jövõ év közepéig meg-
valósulhasson. Természetesen
mindemellett folyamatosan zaj-
lik az elmúlt idõszakban el-
maradt feladatok megoldása,
amelyek tekintetében van te-
endõ bõven. Az egyik legna-
gyobb volumenû problémának
a lakossági hulladékszállítással
összefüggõ feladatot látom, hi-
szen több millió forint összegû
tartozás áll fenn a szolgálta-
tóval szemben, a szolgáltatási
szerzõdések felülvizsgálatát is
megkezdtük és remélem a tár-
gyalások eredményeként ha-
marosan sikerül a helyzetet
megnyugató módon rendezni,
bár felelõtlenségnek tartom,
hogy a korábbi testület ezt
nem rendezte a jogszabá-
lyoknak megfelelõ módon. Az
önkormányzat pénzügyi hely-
zetének részletes átvilágítását
januárban a belsõ ellenõrzés
fogja felülvizsgálni, ennek ér-
dekében már felkerestem a
Dél-Zala Murahíd Letenye Tér-
ségi Társulást az ellenõrzés mi-
elõbbi lebonyolítása érdekében.

– A jövõbeni célokat te-
kintve: az elõttünk álló szûk
egy esztendõ legfontosabb
feladata az elnyert pályázati tá-
mogatásoknak megfelelõen és
szabályszerûen az említett be-
ruházások megvalósítása. Emel-
lett elengedhetetlennek tar-
tom a közmunkapályázatokon
való folyamatos részvételt, hi-
szen sok rászoruló embernek
biztosíthat idõszakos megélhe-
tést, úgy hogy az értéket is te-
remtsen a településnek. Hoz-
zájáruljon a település környe-
zetének szebbé tételéhez, a
mezõgazdasági munkák révén
pedig segítse a rászorulókat, és
némi bevételhez is jusson az
önkormányzat az értékesített
termékekkel. Fontos célom a
szociális ellátórendszer kiépí-
tése, sok az idõs rászoruló em-
ber, akiknek napi segítségre
van szükségük, ezért tárgya-
lásokat kezdeményeztem már
a Becsehelyi Gondozási Köz-
ponttal a házi segítségnyújtás
településünkön való megszer-
vezése érdekében.

Kép és szöveg:

– Mi a jövõbeni elképze-
lése a falu fejlesztésérõl és a
polgármesteri munkáról?

Mirkó Imre
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December 7-én (szomba-
ton) a

nagytermében került meg-
rendezésre a IV. Sheba hastánc
gála. A Lentiben élõ és megye-
szerte – köztük Letenyén is –
hastáncot oktató

négytõl - hatvanhét éves
lányokkal, asszonyokkal ismer-
teti meg az emberiség leg-
õsibb nyelvét, a táncot. A has-
tánc vagy más néven orientális
tánc egyike azon mozgásfor-
máknak, melyeknek alapmoz-
dulatai a mai napig szinte vál-
tozatlan formában maradtak
ránk – hallottuk a táncoktatói
képesítéssel rendelkezõ Móni-
kától. A saját tánciskoláját 6
éve megalapító csinos hölgy
célja, hogy a mai rohanó világ-
ban segítsen a hölgyeknek
felfedezni a bennük rejlõ õsi
nõiességet, a bennük szunnya-
dó istennõt, hogy a táncra ne
úgy tekintsenek, mint egy do-
logra, amiben versengeni kell,
hanem tudják megélni az ezen
õsi mozdulatokon át sugárzó

letenyei mûvelõdési
ház

Michalovics
Mónika

Sheba hastánc gála Letenyén
spirituális erõt. Az õsi idõkben
a táncnak és köztük az orien-
tális táncnak a szórakoztatás és
az önkifejezés mellett erõnléti
funkciói is voltak, többek kö-
zött segítette a termékenység
megtartását, a szülésre való fel-
készülést – hangzott el a le-
tenyei rendezvényen.

A kisvárosi gálán közel har-
minc, kislány, lány és asszony
bûvölte el táncával a népes
publikumot, fellépett a lete-
nyei , a csesztregi

hastánccsoport is. A színes
mûsorban volt tradicionális
egyiptomi tánc, törzsi hastánc,
salsa, flamenco, gipsy, tangó
hastánc-fúziók is.

– A hastánc alapjában véve
egy improvizatív mûfaj, moz-
dulatai mindnyájunkban mé-
lyen bennünk rejlenek. Az,
hogy mennyi idõ alatt sikerül
ezeket a mozdulatokat felszín-
re hozni, nagymértékben függ
az egyén eddig folytatott élet-
módjától, az általa végzett
mozgásformáktól, állóképessé-

Sheba Yoha-
ra

gétõl, izmai kötöttségétõl. Vé-
leményem szerint azonban ál-
talánosságban elmondható, hogy
rendszeres gyakorlással már
fél év alatt jelentõs változáso-
kat tapasztalhat magán min-
denki és önmagához viszonyít-
va rengeteget fejlõdhet. Álta-
lános tévhit, hogy ez a moz-
gásforma csak teltebb höl-
gyeknek való (ez onnan ered,

hogy régebben teltebb volt a
nõideál), azonban a tény az, hogy
ez a mozgásforma testsúlytól
és korosztálytól függetlenül
minden nõ számára ideális.
Vannak mozdulatok, amik egy
kicsit teltebb és vannak, amik
egy vékonyabb hölgyön mutat-
nak jobban – mondta lapunk-
nak Michalovics Mónika.

Mirkó Imre

A fellépõk egy csoportja.

November utolsó szombat-
ján egész napos, több prog-
ramot és minden korosztályt
érintõ rendezvény zajlott le

.
A reggel a falusi szokásokra

épülõ hagyományos disznó-
öléssel kezdõdött. A résztve-
võk nagyon jó hangulatban
dolgoztak, helyben készített
pálinkával és pogácsával mele-
gítették magukat a hideg dél-
elõtti órákban. A feldolgozás
során kétféle hurka is készült,

Kerkaszentkirályon

Pálinkaverseny és disznóölés Kerkaszentkirályon

valamint üstben fõtt a disznó-
öléses paradicsomos káposzta.

Délelõtt sorban érkeztek a
helyi termelõk által készített
pálinkaminta nevezések, az
elõzõ héten meghirdetett dél-
utáni pálinka minõsítõ ver-
senyre.

Délután két órakor kezdõ-
dött a pálinkák minõsítése,
melyet a négy fõbõl álló bíráló
bizottság pontozott. Négy fõ
jellemzõjét vizsgálták a neve-
zett pálinkáknak, amelyek: az

illat tisztaság, gyümölcs karak-
ter, íz tisztaság és ezek harmó-
niája, mindegyik jellemzõjét 1-
5 ponttal minõsítették a bírák.
A bíráknak nem volt egyszerû
dolguk, hiszen összesen 56
mintát kellett megkóstolniuk.
Kétféle kategóriában került
meghirdetésre a verseny: ha-
gyományos pálinka és ágyas
pálinka.

Összesen 9 arany, 13 ezüst
és 17 bronzminõsítés született,
a többi minta oklevél minõ-
sítést kapott. A bíráló bizottság
egyik elnöke, Völgyi Zoltán

értékelte a mintákat, felhívta a
figyelmet a gyakori hibákra,
tanácsokkal látta el a gazdákat
és átadta az okleveleket.

Délután a fiatalabb korosz-
tály tagjai kézmûves foglal-
kozáson tevékenykedhettek,
társasjátékozhattak, asztaliteni-
szezhettek, kinek mihez volt
kedve.

Vacsorára elkészült a para-
dicsomos káposzta, amelyre a
falu minden lakóját meghívták
a szervezõk. Végül vidám nó-
tázással zárult a nap.

Káli É.

A disznóvágás egyik pillanata. 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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Az 1909-ben épült
belsõ fel-

újításáért rendeztek december
1-én (vasárnap) délután kultu-
rális mûsort a letenyei mû-
velõdési házban.

Mint megtudtuk, a nemes
kezdeményezést a letenyei

(Fenyõ utca)
indította útjára.
FMHK-igazgató köszöntõjében
szólt arról, hogy a kulturális
mûsor ötletét egy-másfél hó-
nappal ezelõtt , a

tagja
vetette fel, melynek megszer-
vezését a letenyei kulturális
intézmény vállalta magára.

A Bajcsy utcai temetõben
lévõ kápolna társadalmi és ön-
kormányzati támogatással meg-
szépült. Újjávarázsolták a tor-

letenyei
temetõi kápolna

Ko-
vács-házaspár

Dömõk József

Timár József
Letenyei Versmondó Kör

Jótékonysági mûsor a letenyei kápolnáért
nyát, megtörtént a nyilászárók
cseréje, az alászigetelés és a
külsõ-belsõ vakolás is. A jóté-
konysági koncert célja, hogy a
belsõ festések, díszítések újra
az eredeti állapotban fogadják
a mûemlék épületbe betérõket.

A mûsorban közremûkö-
dött a Letenyei Versmondó
Kör, a

, a
, a
társastánc és mo-

derntánc csoportjai és hang-
szeres szólistái és a város ma-
zsorett csoportjai. A program
során árverezésre kerültek a

által
felajánlott alkotások és adomá-
nyokat is köszönettel fogadtak
a szervezõk.

Kép és szöveg:

Mákvirág Citerazene-
kar Mura Gyermek Nép-
tánccsoport Letenyei Mûvé-
szeti Iskola

Letenyei Festõk Köre

Mirkó Imre

A Mákvirág Citerazenekar a jótékonysági mûsorban.

December 6-án immár har-
madik alkalommal rendezték
meg a

a Kolping
napot. A
születésének 200. évfordulója
alkalmából szervezett program
szentmisével kezdõdött, majd
szakmai és lelki jellegû elõ-
adások hangzottak el.

intézményvezetõ bevezetõ-
jében a Kolping Napok fontos-
ságát hangsúlyozta, hiszen –
mint mondta – ez azon ritka
napok egyike, amikor az ápoló-
gondozószemélyzet kicsit meg-
pihenhet, egy kis ajándékot
kap és értékes elõadásokat
hallhat a szakmáról is.

A négy telephelyen szol-
gáltatást nyújtó idõsgondozási
intézmény szakszemélyzetét

letenyei polgár-
mester is köszöntötte. A város
vezetõje külön kitért arra,
hogy sürgõs orvoslást kíván a
szociális ágazat bérkorrekció-
ja, hiszen éppen ezen terület
az egyike annak, amely az idõs,

letenyei Kolping Idõsek
Ápoló-Otthonában

Boldog Kolping Adolf

Vlasicsné Hermán Gabriel-
la

Halmi Béla

Kolping nap Letenyén
beteg emberek testi és lelki
gondozását végzi, míg el nem
jön a végsõ stádium.

Az ápolás lélektanáról
, a Bella Hungaria

területi képviselõje beszélt. Az
ápolóknak óriási empatikus
kézséggel kell rendelkezniük,
hiszen vígaszt kell nyújtaniuk,
a szenvedést enyhíteniük. Szük-
séges az irányítás és a kontroll,
hogy a gondozott állapota
nem romoljon, ugyanakkor a
társadalmi konfliktust is eny-
híteni kell. Az ápoló-gondo-
zóknak eddig is fontos szere-
pük volt, de ezután még több
munkájuk lesz, hiszen egyre
növekszik az idõskorúak és a
krónikus betegségben szenve-
dõk száma – hangzott el Le-
tenyén.

A szakszemélyzet elõadást
hallhatott még
murakeresztúri plébánostól,

, a homokko-
máromi Nyolc Boldogság Ka-
tolikus Közösség lelkigondo-
zójától is.

Kép és szöveg:

Hur-
ja Veronika

Polgár Róbert

Mária nõvértõl

Mirkó Imre

Vlasicsné Hermán Gabriella intézményvezetõ köszöntötte a
konferencia résztvevõit.

Mint több zalai település
központi terén, a
Templom-téren is elkészült a
város adventi koszorúja. A
technikai segítség a helyi

Letenyén

Hor-
vát Nemzetiségi Önkormány-

Adventi koszorú Letenyén

zatnak,

Szapáry Virágboltnak

M.I.

illetve a fizikai meg-
valósítás a közfoglalkoztatás-
ban résztvevõknek és a lete-
nyei kö-
szönhetõ.

A letenyei városi adventi koszorú.
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Szeretet, törõdés és késõ
estig tartó jó hangulat.

idõs, 60 év feletti nyugdí-
jas lakóit köszöntötte a falu-
házban polgár-
mester.

Minden évben november
végén vagy december elején
várják a település közel 160
nyugdíjas lakóját, ám ezúttal
advent harmadik vasárnapjára
esett az alkalom. Preksen Lász-
ló szerint hála, tisztelet, meg-
becsülés és szeretet jár az idõ-
seknek. Azonban nem csak eb-
bõl az alkalomból, hanem
egész évben figyelni kell rájuk.

– Igyekeznünk kell vissza-
adni valamit abból, ami talán
vissza sem adható – folytatta a
polgármester. – Nem könnyû
feladat idõsnek lenni, hiszen
az örömök mellett olykor saj-
nos a betegségekkel is meg
kell küzdeniük. Ami igazán
számít a család, a harmónia.
Család mellett az önkormány-
zatnak is feladata van, támo-
gatni, segíteni kell az életüket,
ugyanis tengernyi bölcsessé-
get adnak át a fiataloknak és a
még dolgozóknak.

A dél-zalai település legidõ-
sebb lakója,

, aki bár nem tudott jelen
lenni az ünnepségen, ám a
polgármester otthonában aján-
dék csomaggal felköszöntötte.
A férfiak közül
a maga 88 évével mondhatja
magát a legkorosabbnak.

A bensõséges ünnepi prog-
ramban remek mûsort adott

óvodás
csoportja, Kazin-
czy-díjas versmondó, de dalaik-
kal mosolyt csalt az arcokra a

asszonykórus és a mindig vi-
dám együttes. Az
eseményt bál zárta, ahol a talp-

Semjén-
háza

Preksen László

Kéri Rémusné Ka-
talin

Preksen István

Semjénháza-Molnári
Kósa Dániel

Semjénháza Gyöngyszemei

Pacsirták

Harmónia a családdal
Az idõsek köszöntése Semjénházán

alávalót biztosí-
totta.

A horvát ajkú település di-
namikus fejlõdésre van ítélve,
a polgármester fontosnak tar-
totta kiemelni azokat a fejlesz-
téseket és sikeres pályázatokat,
melyek köszönhetõen a lako-
sok továbbra is büszkék lehet-
nek szûkebb környezetükre.

– Jelenleg az ünnepségnek
is helyet biztosító faluházat áll-
ványoztuk fel, melyre takaré-
kossági szempontok figyelem-
bevételével külsõ hõszigetelés
kerül, s mindenki nagy örömé-
re a munkálatok még ebben az
évben befejezõdnek – mondta
Preksen László. – Szintén még
2013-ban egészen pontosan
december 20-án pénteken
avatjuk fel a 40x20 méteres
mûfüves pályánkat, mely mel-
lett a sportöltözõ 120 négyzet-
méteren vizesblokkal, tároló-
helyiséggel és büfével bõvül.
Ugyanitt lelátót alakítunk ki,
sõt TAO-s pályázatból strand-
röplabda pályát, pingpong asz-
talokkal és sakkozási lehetõ-
séget alakítunk ki. A gyerme-
kek számára rönkvár és játszó-
tér épül. A Kossuth utca északi
oldalán az árkok befedésével
parkolóhelyeket létesítünk.

Tatai Zsolt

Nem kell messze menni a
faluháztól, hiszen a szomszéd-
ságban található volt iskola
épülete Integrált Közösségi és
Szolgáltató Térré (IKSZT) ala-
kult, melynek a használatba-
vételi bejárása a közelmúltban
történt meg, így várhatóan ta-
vasszal ünnepélyes keretek kö-
zött megnyitják. A két intéz-
mény közötti terület a parko-
sítás után padokkal és egyéb
köztéri bútorokkal pihenõöve-
zetté alakul át.

– Térkõbõl a ravatalozóhoz
negyven méter út épült és a te-
metõ körül kovácsoltvas kerí-
tés készül majd a jövõben, a fa-
luban pedig közel egy kilomé-
ternyi járdát újítottunk fel –
folytatta Preksen László. – A
templomkert parkosítása köze-
pette 14 stációt létesítünk, s a
település védõszentje, Szent
Anna emlékére szobor, s emel-
lett szökõkút és ivókút készül.

Ezen túl a volt óvoda ud-
varában 120 négyzetméteren
vízzel és villannyal ellátott fa-
pavilonos piacot építenek,

ahol helyi és környékbeli ter-
melõk árulhatják portékáikat.

– A Sándor-hegyen pedig a
Start-program keretében újul-
tak meg a hegyi és mezõgaz-
dasági utak, míg a vízelvezetõ
árkokat kipucoltuk – tette hoz-
zá a falu elsõ embere. – Ugyan-
csak nagy lépés, hogy a Sem-
jénháza-Molnári települések
közös koordinálásával bevezet-
tük a vezetékes ivóvizet, ennek
köszönhetõen a hegyi birtoko-
kon többek között elindulhat a
minõségi bor elõállítása.

Benedek Bálint

A legkisebbek mûsora nagy sikert aratott az ünnepeltek körében.

Köszöntötték a 88 éves
Preksen Istvánt.

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon

(kivéve targonca)

Targoncavezetõ,

Emelõgépkezelõ,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelõ

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

Jelentkezés és regisztráció: TIT Egyesület, Zalaegerszeg Dísz tér 7.
Tel./Fax: 92/510-159, Mobil: 30/588-1069, 30/477 6070,

E-mail: titzala@t-online.hu , Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047,

MSZ EN ISO 9001:2001

Másológépek, egyéb
irodagépek, kellékanyagok

értékesítése és szervize

CZOTTER

IRODATECHNIKA

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

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.



8 2013. decemberDél-Zala Murahíd

A gyerekek legnagyobb
örömére megérkezett decem-
ber 7-én a Mikulás

.
A programot a Lentibõl

érkezõ Pro-Art Kulturális Egye-
sület Napsugár Bábcsoportja
nyitotta, két történetet adtak
elõ; a „Mi van a ládikóban?” és
a Mikuláshoz kötõdõen „A Mi-
kulás sapkája” címû meséket.
Az egyesületi tagok már több
mint húsz éve rendszeresen
készülnek az adventi idõszakra
bábmûsorral, amit több helyen
is elõadnak. Kerkaszentkirá-
lyon is nagyon élvezetes elõ-
adást láthatott közönség, a gye-

Kerka-
szentkirályra

Kerkaszentkirályon is járt a Mikulás...
rekeket elkísérõ szülõk mellett
több nagyszülõ is megtekin-
tette a mûsort.

A bábszínházi mûsor
után érkezett meg a Mikulás
két krampusz kíséretében,
akik segítettek az öreg nagy-
szakállúnak. A Mikulás cso-
magokat adott át a gyerekek-
nek, akik ezt versel és ének-
kel viszonozták, a krampu-
szok apró ajándékkal ked-
veskedtek.

Az este nem ért véget,
mert a fiatalok és a felnõttek
hajnalig tartó Mikulás-napi bál-
ban szórakozhattak.

Káli É.

Programokban továbbra
sincs hiány , hi-
szen a TÁMOP-3.2.3.B-12/1 pá-
lyázat jóvoltából számos ren-
dezvényt sikerült megvalósítani.

„A férfiak védelmében” -
címmel egye-
temi adjunktus, a Pécsi Uro-
lógiai Klinika fõorvosa tartott
elõadást. A molnári szárma-
zású orvos a leggyakoribb, fér-

Molnáriban

dr. Szántó Árpád

Programbõség Molnáriban
fiakat érintõ betegségekrõl
beszélt a Molnári Látogató-
központban.

„Hagyományõrzõ cimera
mûhely” foglalkozás keretein
belül szeretnénk a „Horvát
lakodalmast” feleleveníteni, s a

feldol-
gozásában mûsorra tûzni. Itt
készítjük el hozzá krepp-pa-
pírból a csokrokat, fejdíszeket,

Molnári Asszonykórus

bokrétákat, kiegészítõket. Mi-
vel nagyon aprólékos mun-
káról van szó, egy-egy foglal-
kozáson általában egy munka-
folyamat zajlik. Külön készül-
nek az egészen apró virágok,
majd a nagyobbak, s ezeket
állítjuk aztán össze csokrokká.
A vidám hangulatú estéken
sok régi történettel és nótával
is szórakoztatnak az idõsebb
asszonyok.

„Márton napi torkoskodás”-
gasztro sorozatunk egyik sike-
res rendezvénye volt. Igazi ku-
lináris élvezetekben volt ré-
szük az est vendégeinek. Sül-
tek, vadak, dödölle, saláták, sü-
temények sokaságát készítették

el a falu asszonyai. Mindenki
kedvére csemegézhetett a finom-
ságok közt, melyekhez finom
borokat is lehetett kóstolgatni.

szívsebész
professzor tartott elõadást a
templomban. A szívet-lelket
melengetõ szavai megnyugvás-
sal töltöttek el mindenkit, aki
eljött erre a nagyszerû elõadás-
ra. Magyarságról, vallásról,
egészségrõl beszélt és mesélt,
hittel, szenvedéllyel, de meg-
fontoltan. Legfontosabb üze-
nete, hogy „Szeretetben él-
jünk!”, amelyre így, karácsony
közeledtével még inkább szük-
sége van mindenkinek.

Dr. Papp Lajos

G.K.

Dr. Papp Lajos professzor a templomban tartott elõadást.

A gasztro-sorozat sikeres rendezvénye volt a Márton-napi
torkoskodás.

A Mikulás és krampuszai, háttérben a bábszínházi díszlet
részlete.

Örömmel számolunk be
arról, hogy a

tanulói rövid
idõ alatt sok szép eredményt
értek el a tanulmányi ver-
senyeken.

Szépolvasási versenyen a
lovászi

1. lett: Si-
mon Viola Zita (4. o.), felké-
szítõ tanár: Hermán Nikolett.
A Csizmadia Mária Helyesírási
Versenyen Letenyén, az

2. lett: Simon Viola Zita
(4. o.), felkészítõ tanár: Her-
mán Nikolett. A Vörösmarty

Muraszemenyei
Általános Iskola

Buda Ernõ Körzeti Ál-
talános Iskolában

And-
rássy Gyula Általános Isko-
lában

Kis iskola-nagy eredmények
Matematika Versenyen Lenti-
ben 2. helyen végzett: Hermán
Dorina (3. o.). A

által
meghirdetett történelmi verse-
nyen 2. helyezést ért el Turós
Ákos Zoltán (8. o.), felkészítõ
tanár: Pfeiffer Réka.

Reméljük, hasonló sikere-
ket érnek el az egyéb ver-
senyeken szereplõ diákjaink,
és tovább öregbítik iskolánk
hírnevét. Ezekre a tanulókra és
az általuk elért eredményekre
nagyon büszkék vagyunk.

és
7. osztályos tanulók

Gönczi Fe-
renc Gimnázium és SZKI

Hackl Réka Boros Dorina

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás
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December 14-én (szomba-
ton) immár harmadik alkalom-
mal rendezték meg a

kultúrházban az idõsek na-
pi ünnepséget. A falu

és a

által támogatott program
elején polgár-
mester szólt a 182 fõs telepü-
lés szépkorúihoz. Mint mond-
ta, az idõsek ott vannak min-
den nap, minden pillanatban,
támogatják a fiatalabbakat, se-
gítenek tapasztalatukkal, böl-
csességükkel, tudásukkal.

– Sajnos minden évben
egyre kevesebben vannak kö-
zöttünk, ebben az évben is
elveszítettünk négy embert,
akiket tiszteltünk és szeret-
tünk – fogalmazta meg a kis-
község polgármestere.

Karácsony közeledtével bé-
kés, boldog karácsonyi ünne-
peket, újév közeledtével pedig
erõt, egészséget és boldog új
esztendõt kívánt Birkás Zoltán.

kistolmá-
csi

önkor-
mányzata Kistolmács
Jövõjéért Közhasznú Egyesü-
let

Birkás Zoltán

Idõsek napja Kistolmácson

Ezt követõen
és , a zala-

egerszegi Hevesi Sándor szín-
mûvészeinek verses-dalos mû-
sorát láthatta a szépszámú kö-
zönség. A mûvészek után a le-
tenyei

járó kistolmácsi
tanulók adtak elõ szívhez szó-
ló mûsort, akiket

tanárnõ készített fel. A
tartalmas program után ízletes
vacsorára invitálták a kistol-
mácsi idõseket, akik közül
mindenki egy szál virágot és
ajándékcsomagot kapott.

Ezt követõen a falu legidõ-
sebb lakóját – aki még októ-
berben vehette át a miniszter-
elnök köszöntõ levelét, vala-
mint a falu és a körjegyzõség
ajándékait – az idén 90 esz-
tendõs

lepték meg egy szép
tortával, amelyet felszeleteltek
és kiosztottak a kistolmácsi
idõsek között.

Kép és szöveg:

Foki Veroni-
ka Hertelendy Attila

Andrássy Gyula Általá-
nos Iskolába

Molnár Ka-
talin

Kovács Józsefnét (Ilus
nénit)

Mirkó Imre

A 90 éves Kovács Józsefnét köszöntötte Birkás Zoltán
polgármester.

A kistolmácsi diákok adtak mûsort a szépkorúaknak.

Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Belvárosi presszóban

Árnyoldal...

Most jön a harmadik!

– Halványlila dunsztom sincs, hogy jövõre be tudunk-e
ülni egy kávéra, ugyanis az uram nincs biztos befutó helyen
a pártlistán!...

– Most hogy így beütött ez a rezsicsökkentés,
minden esélyünk elszállt egy jó kis szénszünetet illetõen!...

– Ez az Orbán már a harmadik rezsicsökkentésrõl
spekulál. Tisztára úgy mûködik, mint egy virtigli szociál-
demokrata!...



10 2013. decemberDél-Zala Murahíd

Tisztelt Embertársaim!
Szentmargitfalva

Molnár Jánosné

temetõi ravatalozó felújításához kérjük
az Önök segítségét!

A magyar emberek segítõkészségükrõl, összefogásukról
naponta tesznek tanúbizonyságot. A természeti csapások ide-
jén is mindig lehet rájuk számítani.

Embertársaimat is ilyen összefogásra, önzetlen segítségre
várjuk, kérjük.

Azt szeretnénk, hogy mindenki lehetõségének megfele-
lõen járuljon hozzá e nemes cél megvalósulásához.

Köszönettel fogadjuk az anyagi, fizikai segítséget egyének-
tõl, vállalkozóktól, cégektõl, önkormányzatoktól.

Aki szívbõl, lélekbõl ad, az soha nem lesz szegényebb, sok-
kal inkább gazdagabb.

Adományaikat eljuttathatják a Szentmargitfalva Község Ön-
kormányzatának Letenyei OTP-nél vezetett

számlájára, vagy csekken, melyet Molnár Jánosné pol-
gármestertõl kérhet.

Az utaláskor, illetve a csekken történõ feladáskor a közle-
mény rovatban szíveskedjenek „ravatalozó felújításához” meg-
jelölést alkalmazni.

Szentmargitfalva, 2013. szeptember 20.
Szentmargitfalva Község Önkormányzata nevében:

polgármester
Bõvebb felvilágosítást Molnár Jánosné polgármestertõl a

93/579-027-es telefonszámon, vagy Molnár János 06/30-5173335-ös
telefonszámon a falugondnoktól kérhet.

11749046-15436557
számú

Összefogás a ravatalozó felújításáért
A keres lapjaihoz

(Zalatáj, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd,

Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala)
olyan megbízható tudósítókat, akik elkötelezettek az újságírás iránt, és

szívesen beszámolnának városuk, falujuk jeles rendezvényeirõl,
érdekes, értékes munkát végzõ polgárairól.

A feladat ellátásához fotózási ismeret és
gépkocsi használata szükséges.

Zalatáj Kiadó

Jelentkezés: telefon: 92/596-936, 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu, zalatajkiado@gmail.com

Tudósítónk
akarsz-e lenni?!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

„Addig él a remény még
van szeretet/Sok gyönyörû
emlék szívekbe remeg,/Hisz
tudjuk az élet örök szenve-
dés/El ne engedjétek ma egy-
más kezét!”

A hagyományokhoz híven
2013. december 14-én tartotta

és

falurész-
ben az idõsek napját.

A község 60 évnél idõsebb
lakóit nagy szeretettel várták a
rendezõség tagjai. A megjelent
közel 90 fõt
polgármester köszöntötte, aki
elmondta:

Muraszemenye Község Önkor-

mányzata Muraszemenye

Községért Közalapítvány Mu-

raszemenye-Csernec

Stefanec Mária

Szépkorúak napja Muraszemenyén

– Ez a nap alkalmat ad meg-
állni a rohanásban, érzéseink
kimondására, a köszönetre és
a legfontosabbra is, a talál-
kozásra.

Ezen a napon szeretettel
gondolunk mindazokra, akik
egy hosszú élet munkáját és
rengeteg tapasztalatát tudhat-
ják maguk mögött. Minden év-
ben köszöntjük önöket, de sze-
retetüket, bölcsességüket és
segíteni akarásukat az év min-
den napján érezzük.

Az idõsek és az ebben a
teremben ülõ szépkorúak hor-
dozzák generációkon keresztül
azokat a tapasztalatokat, ha-
gyományokat, melyek be van-

nak kódolva valamennyiünk
génjeibe. Figyelnünk kell önök-
re, hiszen önök azok, akik
végigélve egy örömökben és
küzdelmekben teli életet, az
idõs kor bölcsességével már
helyre tudják tenni a dolgokat
és tudják mi a jó, amit tovább
kell adni, és mi a rossz, amit el
kell kerülni az utánuk jövõ
generációknak.

Nekünk, ma még aktívan
dolgozóknak az a feladatunk,
hogy idõs embertársaink szá-
mára olyan életkörülményeket
biztosítsunk, amelyek lehetõvé
teszik számukra az öregkorhoz
méltó derûs életet. A család
gondoskodása mellett az ön-
kormányzat is mindent meg-
tesz azért, hogy a megérde-
melt pihenés éveiben megkap-
ják mindazt a támaszt, amely
megszépítheti, teljesebbé te-
heti a napjaikat. Mindent meg
kell tennünk azért, hogy érez-
zék, fontos részei az életünk-
nek és nem hagyjuk önöket
magukra.

Arra kérjük a jó Istent,
hogy adjon még sok-sok lágy,
simogató tavaszt! Köszönjük a
példamutatást! Köszönjük az
emberi értékeket, amelyeket
belénk csepegtettek. Végeze-

tül szívbõl kívánom, hogy ra-
gyogja be életüket napsugár.
Jó egészséget, tartalmas bol-
dog életet kívánunk minden
idõs embertársunknak.

Minden évben, így az idén
is a legfiatalabbak kedvesked-
tek elõadásukkal. A

mûsorát
óvodavezetõ, az

általános iskolások bemutató-
ját igazgató ve-
zetésével adták elõ a gyerekek.
Ezután és

bécsi keringõje követ-
kezett, melyeket nagy öröm-
mel és meghatódva fogadtak
az idõsek. A fellépésre a szü-
leik is elkísérték az ovisokat és
az iskolásokat, akik méltán le-
hettek büszkék gyermekeikre.

A délután folyamán szor-
gos kezek által készített vacso-
rával is megvendégelték az
idõs embereket.

A szervezõk meghívására
ellátogatott a programra a tó-
feji , tag-
jai színes mûsorukkal alapoz-
ták meg a késõ délutáni han-
gulatot.

A rendezvényt a budapesti
operettelõadók zárták, az elõ-
adás méltó befejezése volt a
programnak.

murasze-

menyei óvodások

Lõrincz Anita

Nagy Istvánné

Bedõ Petra Simon

Zsolt

Szivárvány Dalkör

Nagy szeretettel köszöntötték a szépkorúakat.
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Kistérségi havilap

Kerkaszentkirályon

Horváth Tiborné

min-
den évben karácsonyi deko-
rációt kapnak az önkormány-
zati épületek és közterek, dísz-
kivilágításba borul a kis ká-
polna és a mellette lévõ fahíd,
ami egy kis szigetre ível át a tó
felett. Meseszerû látványt nyújt
a sötét decemberi éjszakában
az adventi idõszak alatt.

A karácsonyvárást még ünne-
pélyesebbé teszi az a betlehem,
amely idén felújításra került. A
tavalyi zord idõjárás teljesen
tönkretette, de ,
kerkaszentkirályi nyugdíjas taní-
tónõ újra elkészítette, és újrafes-
tette a betlehemi jászol szereplõit.

A falu központjában került
felállításra a betlehem, így a

Advent Kerkaszentkirályon

községen áthaladók is megcso-
dálhatják. A dekorációk segít-
ségével ünnepélyesebbé válik
az adventi idõszak és a kará-
csonyi ünnepnapok is.

Az adventi idõszak rendez-
vényekben is gazdag a telepü-
lésen. December 22-én lesz
a falukarácsonyi ünnepség,
amikor a település összes
lakója együtt ünnepli a kará-
csonyt. Szenteste nagy pász-
tor-tüzet gyújtanak a fiatalok,
és ünnepi karácsonyi mise
lesz a Természetház nagy-
termében.

Szent-János napján pedig
borszentelést tartanak a szõ-
lõsgazdák a Vörcsöki hegyen.

Káli É.

A képen Horváth Tiborné és a megújult betlehem.

1953 november 29-én, hat-
van esztendõvel ezelõtt alakult
meg a ,
amely akkor 300 fõt számlált.
Ez alkalomból alapítók és utó-
dok részvételével jubileumi
ünnepségre került sor a zala-
egerszegi székházban. Az elõ-
térben az elmúlt évtizedeket
illusztráló fotók, egykori hír-
lapok, neves tudósok fotói,
bent a kivetítõn a több évtized
alatt megélt tudományos össze-
jövetelek, ismeretszerzõ tanfo-
lyamok, születésnapi rendez-
vények pillanatai jelezték az
egyesület tartalmas múltját.

Az egyesület elnöke,
köszöntötte az ala-

pító tagokból és a több éves
tevékenységet folytatók köré-
bõl álló vendégeket. Hangsú-
lyozta, hogy a hosszú évek
alatt beigazolódott: van létjo-
gosultsága a társulat szerte-
ágazó munkájának, amelyet az
1990 óta egyesületként mûkö-
dõ szervezet eredményei is
mutatnak. Mindezek folytatá-
saként ajánlotta a jelenlévõk
figyelmébe a fiatal amatõr csil-
lagász, elõ-
adását, „Légkörök a Földön
kívül” címmel.
ügyvezetõ igazgató az alapító
tagoktól származó akkori gon-
dolatokat osztotta meg az ün-
nepség résztvevõivel.

nyugalmazott
muzeológus 56 éve tagja már a
szervezetnek. Ez alkalommal
nevek, dátumok és nevezetes
események sorával idézte fel
az elmúlt hatvan év fokozatos
fejlõdését és változását, meg-
említve a Magyar Természettu-
dományi Társulat alapítóját,

, valamint a zalai
tagok közül

A fõként helyi tanárok-
ból, népmûvelõkbõl és orvo-
sokból álló szervezet a város
közéletének egyik központ-
jává vált.

nyugalma-
zott kertészmérnök 15 éven át
töltötte be az egyesület elnöki
posztját, amely – mint mondta

TIT zalai szervezete

Bán-
falvi Péter

Szente Hajnalka

Rózsás Csaba

Dr. Né-
meth József

Bugát Pált
Tantalics Bélát,

Vizsy Károlyt, Sümeghy Bélát.

Dr. Pálfi Dénes

Évforduló a TIT-nél

– nagy hatással volt további
életére.

A hozzászólók sora
háziorvos vissza-

emlékezésével folytatódott, akit
az ismeretterjesztésben aktí-
van résztvevõ édesapja még
egyetemi évei alatt kért fel az
elsõ elõadások megtartására,
melyeket 1968 óta számos
követett szerte a megyében.
Köszöntõ szavai érintették a fa-
lusi ismeretterjesztés és infor-
máció átadásának fontosságát.

Bánfalvi Péter elnök az
optimizmust emelte ki a jövõt
illetõen, hiszen mint beszédé-
ben jelezte, ez ad erõt a
további munka folytatásához,
törekvéseihez.

Az egyesület mûködését ér-
tékelve elhangzott, hogy az
ismeretterjesztés mellett meg-
határozó jelentõséggel bír a
szakképzés, mely színvonalas
elméleti és gyakorlati tudás
megszerzésére ad lehetõséget.

A rendezvény zárásaként a
TIT Öveges József Ismeretter-
jesztõ és Szakképzõ Egyesület-
ben végzett több évtizedes
ismeretterjesztõ munkáért el-
ismerések átadására került sor.
Így a Zala Megyei Kormányhi-
vatal Munkaügyi Központja
„Felnõttképzésért Öveges Jó-
zsef emlékplakett” kitünteté-
sét Borsos József igazgató
vehette át, az
„Ismeretterjesztõ munkáért
Öveges József emlékplakett”
kitüntetést kapta.

„Kiváló ismeretterjeszté-
sért”, „TIT Arany-
koszorús Jelvény” társulati ki-
tüntetésben részesült. További
négy tag,

és
az „Elnökség Di-

csérõ Oklevelét” kapta.
A nagy múlttal rendelkezõ

tudományos társulat zalai szer-
vezetének ünnepi délutánján
köszöntötték az alapító Tan-
talics Béla helytörténészt, aki
meglett kora ellenére ma is
aktív, alkotó tagja az egyesü-
letnek.

dr. Fe-
renczy Sándor

Horváth Miklós

Dúcz Mi-
hály

Völler Gyula

Lendvai László, Pin-
tér Mátyás, Szabó Ferenc
Wágner Pál

Török Irén

Dr. Ferenczy Sándor a falusi ismeretterjesztés fontosságát
elemezte.

Horváthné Bencze Irén

Iroda: 8913 Egervár, Nádasdy T. u. 24.

Telefon: 92-564056

Mobil: 30-2524002

E-mail: bencze.iren@t-online.hu

Polgári búcsúztatásPolgári búcsúztatás
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www.szih.hu

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

netbank

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

Nagykanizsa

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ : 1 300 Ft
GYERMEKEKNEK A BELÉPÉS INGYENES!

Felnõtt belépõ : 2 500 Ft
(14 éves korig)

(pezsgõfürdõ + szaunahasználattal)

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Dél-Zala Murahíd

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu


