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Valamennyi
Olvasónknak

és

kívánunk!

áldott, békés karácsonyt

boldog új évet

Letenyén

Friman Martin
Letenye Város Fúvószenekara

Letenyéért Közéleti Egyesület

Horváth Pál-
ma Mikóné
Farkas Ildikó

Horváth Katalin
Farkas Szilárd

advent elsõ va-
sárnapján délután öt órakor a
Szentháromság templomban

vezényletével

adott ünnepi koncertet.
Ezt követõen gyertyagyúj-

tásra került sor a fõtéri városi
adventi koszorúnál, amelyet a

díszített fel, a mûsor során
verset mondott

és közremûködött
bizottsági elnök

és . Az ünnepi
köszöntõt pol-
gármester mondta el. Mint
elhangzott:

„A karácsonyi készülõdés, a
várakozás ünnepi és reményte-
li perceit évrõl évre mind-
annyian átéljük. A keresztény
világban a karácsony Jézus
Krisztus, Isten egyszülött fia
születésének az ünnepe. A szü-
letéshez vezetõ út az advent, a

Advent Letenyén
várakozás idõszaka, amikor
Isten elküldte egyszülött fiát a
világ megváltására.

Az advent a karácsonyhoz
vezeti el az embert, a kará-
csony pedig a negyedik vasár-
nap a szeretet által egymáshoz
vezet el bennünket, embe-
reket.

Az adventi idõszak kiváló
alkalom lehet lelkünk és kap-
csolataink rendezésére, kiváló
alkalom a félreértések, megbá-
nások, megbántások tisztázá-
sára. Ne azon gondolkozzunk,
hogy kinek kell kezdeményez-
nie és ne feledjük, a szerete-
tünket még életünkben kell
kimutatnunk egymásnak. A
sorsfordító események nem
tõlünk távol, hanem itt a köze-
lünkben, a hétköznapi életünk
egyszerûségében történnek.

Advent elsõ vasárnapja
ugyanakkor három idõszak

Az adventi gyertyagyújtás közönsége.
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Házhoz vitték az ajándékot Kistolmácson

Az ajándékcsomagokat Birkás Zoltán polgármester vitte
házhoz.

Kistolmácson

Bir-
kás Zoltán

karácsony
elõtt 7000 forint feletti csoma-
got kapott minden rászoruló
és nyugdíjas, ez utóbbiakat így
köszöntötték fel az idõsek nap-
ja alkalmából – értesültünk

polgármestertõl.
Az önkormányzat által nyúj-

tott csomagok élelmiszert, él-
vezeti cikket nem tartalmaz-
tak. Mindezen kívül saját ké-
szítésû savanyúságok (cseme-
ge paprika) is kiosztásra ke-
rültek a faluban, de krumplit
és saját készítésû falunaptárat
is házhoz vittek az érintett
kistolmácsiaknak.

Mivel a helyi biokertészet-
ben jelenleg nincs sok munka,

ezért a kistolmácsi közmunká-
sok az idõseken és rászo-
rulókon, mozgáskorlátozottak-
nak segítenek.

Például az egyik háznál a
tûzifát összevágták, összedara-
bolták és be is hordták. A tûzi-
fa egy része már a portán volt,
másik részét az önkormányzat
biztosította. Mindezeken kívül
32 erdei köbméter szociális
tûzifára is sikeresen pályáztak
Kistolmácson, ami az érintet-
teknek késõbb kerül kiszállí-
tásra, de nagy valószínûséggel
minden igénylõ hozzájut –
mondta lapunknak Kistolmács
polgármestere.

M.I.

kezdetét is jelenti: a keresztény
egyházi év kezdetét, a karácso-
nyi ünnepkör kezdetét és ter-
mészetesen az adventi idõszak
kezdetét.

Ilyenkor, advent idején –
bármilyen hideget is mutatnak
a hõmérõk – szívet melengetõ
érzés esténként a városunk
fõterén sétálni. Sorra gyúlnak
ki a fények, az adventi koszo-
rún meggyújtjuk az elsõ gyer-
tyát, városunk fõterén feldí-
szített karácsonyfa áll, egyre
több házat ékesít díszkivilá-
gítás, s mindannyian elmond-
hatjuk, hogy végre megértet-
tünk és meg is valósítottunk a
Megváltó születésének üzene-
tébõl, amely így szól: nem va-
gyunk reménytelenül magunk-
ra hagyva, és örökre kiszol-
gáltatva a világban. Különösen

akkor nem, ha egymás felé
fordulunk, ha tekintetünket
egymásra szegezzük, ha ész-
revesszük a családot és a
családban jelenlévõ szerete-
tet, melyek körülvesznek ben-
nünket.

Nem vagyunk reménytele-
nül magunkra hagyva, és örök-
re kiszolgáltatva a világban.” –
mondta Farkas Szilárd.

A polgármester szavai után
az adventi koszorú elsõ gyer-
tyáját a polgármester,

plébános,
és Friman

Martin és közösen
gyújtották meg. A mûsor után
forró itallal és harapnivalóval
vendégelték meg a megjelen-
teket, akik a Templom téri ad-
venti vásáron is válogathattak a
portékák között.

Kép és szöveg:

Farkas
Károly Tamás Ta-
más, Kátai Tibor

Bíró László

Mirkó Imre

Farkas Szilárd polgármester beszédét mondja.

2016. november elsõ heté-
ben „Tök jó” hetet tartottak a
Molnári Községi Horvát Nem-
zetiségi Óvodában. Ennek a
programnak a keretén belül az
óvodások meghívást kaptak a
Molnári IKSZT-be egy kézmû-
ves foglalkozásra. Hangulato-
san, szépen feldíszített terem
várta a kis vendégeket.

(Benkõné Mészáros Dó-
ra) bemutatta az általa elké-
szített mintadarabokat és in-
dulhatott a munka. A nagycso-
portosok nagy lelkesedéssel
vetették bele magukat a fel-
adatok elvégzésébe, lépésrõl-
lépésre haladtak. Akinek segít-
ségre volt szüksége,

óvodavezetõre,

, Dóri nénire és is
számíthattak. Elõször színes
papírtányérból készítették el a
Tök Marci bábot, majd geszte-

Dóri
néni

Karádiné
Tislér Mária
Dobos Józsefné Kati óvóné-
nire Juditra

Kézmûves foglalkozás Molnáriban
nyetestû denevért csináltak,
végül csodaszép dísztök lám-
pást faragtak és díszítettek tet-
szésük szerint.

A délelõtti program na-
gyon jó hangulatban telt el, az
ovisok õszi mondókákat
mondtak, dalokat énekeltek,
táncoltak és volt idõ az IKSZT
udvarán egy kis játékra is. A
foglalkozás végén a gyerekek
az elkészült alkotásaikkal in-
dultak vissza az óvodába,
miután megbeszéltük, hogy a
jövõ hónapban újra találko-
zunk, és együtt várjuk majd a
Mikulást.

Köszönjük a dekoráció el-
készítéséhez biztosított virá-
gokat és
a

, hogy támoga-
tásával segítette a foglalkozás
létrejöttét.

Kotnyek Gábornénak
Molnári Községi Önkor-

mányzatnak

Farkasné Agócs Judit

Advent Letenyén
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Becsehelyen

bormust-
rára

Németh Géza

Harmatcsepp
Óvoda

Nõklub

borosgazdák

Dalárda

a Márton-nap-
hoz kapcsolódva háromnapos
rendezvénysorozat zajlott. Csü-
törtökön került sor a

, a 2016. évi termés elsõ
nyilvános megmérettetésére.

A faluházban 17 gazda által
nevezett 39 bormintát kóstolt
a zsûri, ebbõl 35 fehérbor, 3
rozé és 1 vörösbor volt.

Pénteken pol-
gármester köszöntötte a meg-
jelent mintegy 100 fõt. Ki-
emelte, hogy a rendezvény több
célt is megvalósít. A Márton-
napi libavacsora hagyománnyá
növi ki magát a településen. A
boros közösség rendezvénye
volt eddig, de ezt sikerül átül-
tetni a becsehelyi társadalmi
életbe. A Márton-naphoz leg-
közelebbi péntek este ezután
az újborok kóstolása és a liba-
vacsora elfogyasztásának idõ-
pontja lesz Becsehelyen.

A becsehelyi
mûsora nyitotta meg a

Márton-napi rendezvényt. A gyer-
mekek tréfás mesét jelenítet-
tek meg, majd tánccal zárták a
produkciójukat.

Németh Géza a Márton-
napra vonatkozóan elmondta,
hogy ehhez a naphoz egyfajta
számadás is kapcsolódik:

– A bormustra lezajlott, az
eredményhirdetés az éves mun-
ka egyfajta minõsítése. A meg-
jelentek közül többen névre
szóló meghívót kaptak, ame-
lyet segítõkészségükkel, aktív
hozzáállásukkal érdemeltek ki,
munkájukkal az önkormányza-
tot segítették. A meghívottak
között vannak a tagjai,
akik a vendéglátásban, rendez-
vényeken való segítségnyúj-
tásban aktívak, a ,
akik „csak teszik a dolgukat”,
végzik a feladataikat és a helyi

, akikre a rendezvé-
nyeken lehet számítani. Érkez-

Márton-nap, bormustra és libavacsora Becsehelyen
tek vendégek

is, akik már tavaly is meg-
tiszteltek bennünket. Tekintet-
tel arra, hogy a megjelentek
között sok a borosgazda, ezért
ez a legjobb alkalom a szõlõ-
hegyet mûvelõket érintõ pályá-
zati lehetõségek ismertetésére.
A pályázatok népszerûek, a
pénzügyi keret véges, ezért
most még van idõ felkészülni a
pályázatok benyújtására – em-
lítette a polgármester.

Ezt követõen
a

munka-
szervezet vezetõje részletes tá-
jékoztatást adott a pályáza-
tokról.

a Már-
ton-napi szokásokról, néphi-
tekrõl beszélt.

„A Márton-napi népszoká-
sok egyrészt az év végéhez, a
mezõgazdasági munkák befe-
jezõdéséhez, illetve az advent
közeledtéhez kötõdnek, más-
részt ahhoz a legendához,
amely szerint Szent Márton
egy libaólban próbált elrejtõz-
ni, amikor püspökké akarták
megválasztani, de a ludak el-
árulták gágogásukkal. Márton
napja a karácsony elõtti 40 na-
pos böjt elõtti utolsó ünnep-
nap, ezért ezen a napon rend-
szeresek voltak a lakomák, bá-
lok, vásárok. Ilyenkor nagy
evés-ivást rendeztek, hogy a
következõ esztendõben is bõ-
ven legyen mit fogyasztani. A
rigmus szerint: „Aki Márton
napon libát nem eszik, egész
éven át éhezik”. Szokás volt,
hogy a liba húsából, különö-
sen a hátsó részébõl, küldenek
a papnak is, innen ered a „püs-
pökfalat” kifejezés.

A Márton-napi lúdvacsora
után „Márton poharával”, vagy-
is a novemberre éppen kifor-
rott újborral szokás koccinta-

Murakeresztúr-
ról

Török Hen-
rich, Zala Zöld Szíve Vidék-
fejlesztési Egyesület

Horváth-Simon Tímea

ni. Úgy tartották, a minél több
ivással egyre több erõt és
egészséget töltenek magukba.

A 14. századi krónikákban
Szent Márton napja határnap-
ként szerepelt, ez volt a tiszt-
újítás, a fizetés, a jobbágytarto-
zás lerovásának napja. A Már-
ton-napi járandóság szerepelt
a papok, a tanítók és a pász-
torok javadalmai között. A ko-
rábbi kötelezettségeket ké-
sõbb elfelejtették, vagy ajándé-
kozássá alakultak át.

Márton-napon fizette meg
a gazda a pásztoroknak az ún.
bélesadót vagy rétespénzt, míg
a pásztorok többágú vesszõt
(Szent Márton vesszejét) aján-
dékoztak a gazdáknak. Úgy tar-
tották, ahány ága van, annyit fi-
al a disznó. Tavasszal ezzel a
vesszõvel hajtották ki az ál-
latokat. A Dunántúlon az volt a
szokás, hogy Szent Márton
napjának estéjén a pásztorok
végigjárták a házakat, köszön-
tõt mondtak és dús lombú nyír-
favesszõt tartottak a kezükben,
melybõl a gazdának is adtak.”

A becsehelyi Dalárda elõ-
adása után került ismertetésre
a borbírálat eredménye.

Németh Géza polgármes-
ter elmondta, hogy a 2005-ben
alapított vándorserlegre felke-
rül a gyõztes neve és a bor faj-
tája. Kötelezettség is jár a gyõ-
zelemmel, a közel 8 dl-es ûr-
tartalmú serlegbõl el kell fo-
gyasztania a saját borát.

2016.évben a Márton-napi
Bor megtisztelõ címet és az ez-
zel járó élõ libát negyedik alka-
lommal nyerte el
chardonnay borával.

A libavacsora közben és
után az újborok kóstolása foly-
tatódott, köteletlen beszélgeté-
sekkel, nótaszóval zárult az este.

Szombati napon zajlott a pin-
cejárás, az újborok kóstolása
egész napos, jókedvû progra-
mot jelentett a szõlõsgazdáknak.

Paál Gyula

Horváthné Szirmai Szilvia

Gazdag volt a Márton-napi program.

Fotó: Iványi Gabriella

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Valamennyi partneremnek békés karácsonyt és boldog új évet kívánok!

Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

@

INDULÓ

KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
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Napjainkban a hatvan év fe-
letti kort megélt emberek szá-
ma világszerte emelkedik, így
fontos, hogy kellõ figyelmet
kapjanak társadalmunkban is.

Az idõs korúak hordozzák
generációkon keresztül azokat
a tapasztalatokat, hagyományo-
kat, amelyek be vannak kó-
dolva mindannyiunk génjeibe.
Az aktív dolgozók feladata,
hogy az idõsek számára öröm-
teli életet, életfeltételeket biz-
tosítsanak.

Ezzel a szemlélettel és a
hagyományokat foly-

tatva november 26-án, szomba-

be-
csehelyi

Akikre figyelnünk kell…
ton ismét a településen élõ
nyugdíjasokat, idõseket köszön-
töttük.

Az önkormányzat névre szó-
ló meghívót küldött minden
érintettnek, amelyben szom-
bat délután a faluházba invitál-
ta egy közös beszélgetésre, kö-
zös vacsorára.

Az Idõsek Napja mûsort a

mûsora nyitotta meg, akik
egy mesejátékot adtak elõ
nagy átéléssel. Utánuk követ-
keztek a

diákjai, akik az õszhöz
kapcsolódó verses összeállítás

Becsehelyi Harmatcsepp Óvo-
da

Becsehelyi Általános
Iskola

után egy mesét elevenítettek
fel a színpadon a három sely-
pítõ lányról és a kérõikrõl.

alpolgár-
mester köszöntötte az idõse-
ket. Beszédében kiemelte, az
idõsekrõl való gondoskodás
közös feladatunk. Az életünk
fontos része a róluk való gon-
doskodás, nekik köszönhetjük
az életünket, hagyományainkat.

A település legidõsebb fér-
fi lakója a nyáron 100. életévét
betöltött , va-
lamint a szépkorú

, akik gyen-
gélkednek és sajnos nem tud-
tak részt venni az ünnepségen.
A távolból is jó egészséget és
gyors felépülést kívánunk
nekik.

atya asztali
áldása után következett a fi-
nom vacsora, amelyhez helyi
termelõk által felajánlott bo-
rokat szolgáltak fel.

A vacsora után következett
egy közel egy óra idõtartamú

Molnár Zoltánné

Szõke Pista bácsi
Dávid Lõ-

rincné, Anna néni

Horváth Gábor

folklór mûsor, a 100 tagú Ci-
gányzenekarból alakult

, a fõvárosi
társulata és a

közremûködésé-
vel. A mûsor színvonalas, fer-
geteges hangulatú volt, a kö-
zönség együtt énekelt a mû-
vészekkel.

A fellépõ táncosok legna-
gyobb meglepetésére

is „vendég-
táncosként” besegített a pro-
dukcióba.

A mûsor után került sor
az ajándékcsomagok átvéte-
lére. Az elõzõ évekhez ha-
sonlóan minden meghívott
1 kg szaloncukrot kapott, de
ehhez idén 1 kg kivi is tár-
sult, amelynek érdekessége,
hogy helyben, Becsehelyen
termett.

Az Idõsek Napja jó hangu-
latban zárult, a terített asztal
mellett sokan beszélgettek, nó-
táztak estébe nyúlóan.

Puszta
Band Operett Vo-
ices Csárdás
Táncegyüttes

Simon-
né, Juliska néni

Horváthné Szirmai Szilvia

A
rövid

idõn belül két programot is
szervezett . Az el-
sõ programot 2016. október
11-én a Molnári Községi Hor-
vát Nemzetiségi Óvodában ren-
dezték meg.

A gyermekprogram után a
felnõttekre is gondolva a Könyv-
tárellátási Szolgáltató Rend-
szer a következõ rendezvényét
2016. október 25-én tartotta a
Molnári IKSZT-ben, „Beszél-
gessünk a cukorbetegségrõl”
címmel. Az elõadó

volt, aki ismertette a cu-
korbetegség fogalmát, tünete-
it, felhívta a figyelmet a meg-

Könyvtárellátási Szolgál-
tató Rendszer (KSZR)

Molnáriban

dr. Rosta
László

Hasznos programok Molnáriban
elõzés fontosságára, az egész-
séges táplálkozásra, sportolás-
ra, szûrõvizsgálatokon való rész-
vételre. A résztvevõk bármi-
kor tehettek fel kérdéseket, így
az elõadás valóban egy kö-
tetlen beszélgetés volt. Remél-
jük mindenki felvilágosultabb
lett a cukorbetegség témakör-
ben, és hasznosítani tudják a
megszerzett új információkat
az egészség megõrzéséhez.

Köszönjük a KSZR-nek, hogy
támogatásukkal e két program
létrejöhetett, reméljük, hogy a kö-
zeljövõben is hasonló szórakoz-
tató és hasznos program részve-
või lehetünk mi, molnáriak.

Farkasné Agócs Judit

Dr. Rosta László volt az elõadó.

Gazdag program várta az ünnepelteket.

Simonné, Juliska néni üveges táncot jár.

Fotó: Kuma Noémi

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
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Az advent a karácsonyvárás
idõszaka. Ennek jelképeként
minden évben koszorút készí-
tünk, s minden gyertya meg-
gyújtásával közelebb kerülünk
az év legszebb ünnepéhez.
Ebben az évben Semjénháza
Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat szervezésében „Ad-
venti szokások” elnevezésû prog-
ramra várták az érdeklõdõket a
helyi IKSZT épületébe. Az ese-
ményen kézmûves foglalkozás
keretében készíthették el a
település lakói adventi koszo-
rúikat. Vasárnap délután gyer-
mekzsivajjal telt meg a sem-
jénházi IKSZT épülete, hiszen
a település legkisebb lakói is
elkísérték szüleiket, nagyszü-
leiket az immár hagyományos
koszorúkészítésre. Amíg a na-
gyok vágtak, fûztek, ragasz-

Adventi szokások felelevenítése Semjénházán
tottak, díszítettek, addig a ki-
csik egymással és a finomabb-
nál-finomabb édes és sós süte-
ményekkel ismerkedtek. A na-
gyobbak azért besegítettek a
koszorúk elkészítésébe, illetve
tanácsot adtak édesanyjuknak,
nagymamájuknak, milyen stí-
lusú díszítés kerüljön az el-
készült mûvekre, a bátrabbak
pedig saját maguk készítették
el a család asztali díszét.

A felhozatal nagyon szí-
nesre sikeredett, volt, aki fe-
nyõvel, más tujával borította a
koszorú alapot, de akadt olyan
is, aki régi kötött pulóver egy
darabjával takarta be a szalma-
karikát, de kerek forma mellett
hosszúkás adventi díszek is
készültek. A díszítések is min-
denkinek az egyéniségét tük-
rözték, de egytõl egyig gyö- nyörû, stílusos darabok ké-

szültek.
A megjelentek élvezték a

közösen eltöltött idõt, és na-

gyon sok szép élménnyel let-
tek gazdagabbak kicsik és
nagyobbak egyaránt.

Preksen-Ifka Ágnes

Készülnek az adventi koszorúk.

A

november 11-én este az And-
rássy Gyula Általános Iskola
étkezdéjében rendezte meg a
Márton-napi újbormustrát. A
civil szervezet elnökétõl, egy-
ben a város alpolgármeste-
rétõl, meg-
tudtuk, mintegy 30 mintáról
mondták el véleményüket a
gazdák és a bormustra vezetõ-
je , Letenye
díszpolgára, a Zalai Da Bibere
Borlovagrend tiszteletbeli nagy-
mestere.

A program során
vezetésével a Márton-

naphoz kapcsolódó mûsort ad-
tak a

letenyei Szõlõ és Gyü-
mölcstermesztõk Egyesülete

Somogyi Andrástól

dr. Pálfi Dénes

Gulyás
László

Tótszentmártoni Kultu-

Újbormustra Letenyén
rális Egyesület
Szent Márton Borbarát Egye-
sület Mar-
ton István

Hóbor Károly

Letenyei Borbarát Hölgyek

Kup-
rivecz József

Mirkó Imre

és az ottani

tagjai. Az újborokat
tótszerdahelyi plé-

bános áldotta meg, aki szólt a
Szent Márton emlékévrõl is. A
letenyei bormustra legjobb
bora Zajki-he-
gyen termett szürkebarátja
lett, a termelõ hagyományosan
egy élõ libát is kapott aján-
dékba.

A bormustrán jelenlévõ
is

megválasztották a nekik leg-
jobban ízlõ nedût is. Az
asszonyoknak legjobban

, a Júlián-hegyen
készült Irsai Olivér bora ízlett.

Kép és szöveg:

Marton István plébános az újborokokat áldotta meg.

Ha õsz, akkor itt az ideje a
tökfaragásnak! Ebben az év-
ben is sor került a „Tököljünk
együtt” programra

, a település
és a

helyi közös szervezé-
sével.

A rendezvény ezúttal is kö-
zönségsikert aratott, hiszen
gyerekek, szülõk és nagyszü-
lõk együtt szórakoztak, s na-
gyobb társaságban volt mód-
juk próbára tenni kreativitá-

Semjénhá-
zán Horvát Nem-
zetiségi Önkormányzata

IKSZT

Tökfejek faragása Semjénházán

sukat. A résztvevõk egymás
segítségével gyönyörû tökfara-
gásokat, tökkompozíciókat ké-
szítettek, melyeket az IKSZT
elõtt fel is állítottak.

Felnõtt és gyermek is egy-
aránt élvezte a közös eltöltött
idõt, hiszen a munka közben ju-
tott idõ egy kis beszélgetésre is.

A töklámpások derengõ fé-
nye még a leghûvösebb, legbo-
rongósabb õszi esték hangu-
latát is feldobja.

Kuzma Mercédesz

Nagy sikert aratott a rendezvény.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Dél-Zala Murahíd Hirde
ssen

nálu
nk !
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Még a 2000-es évek elején
körzet általános isko-

lái szakmai közösséget alkot-
tak, néven. Az
iskolaszövetség intézmények
közötti mûhelymunkákat, kö-
zös szakmai rendezvényeket, in-
tézményvezetõi fórumokat szer-
vezett, a köznevelés aktuális
problémáinak megoldására, a
jó gyakorlatok terjesztésére tö-
rekedve.

Letenye

Iskolaszövetség

A klebelsbergi hagyományok ápolása a letenyei tankerületben

A Letenye és Környéke Is-
kolaszövetség,

kultuszminiszter szellemi
hagyatékát ápolva 2007-ben
felhívást intézett az iskolákhoz,
hogy emlékezzenek meg az
egykori letenyei járásban 1927-
1930-ban megvalósult népisko-
la - építési programról. A fel-
hívást tett is követte, hiszen
2007-ben – az egy-
kori település iskolájának

Klebelsberg Ku-
no

Becsehelyen
Pola

falán – elhelyezésre került az
elsõ emléktábla.

Az 1926. évi népiskola-épí-
tési program keretében a lete-
nyei járás 16 településén új is-
kola épült, további 3 tele-
pülésen pedig tanterem. E te-
lepülések közül 7 falu iskolát-
lan volt. Összesen 36 tanterem
és 20 tanítói lakás volt az ered-
mény. Így épült meg az iskola

,

Letenyén, Polán,

Tanterem
. Min-

den 5 km-es átmérõjû körben
legalább egy, ahogy arról a
népiskola-építési törvény ren-
delkezett a mezõgazdasági né-
pesség iskoláztatása érdeké-
ben. A felépült új iskolák ün-
nepélyes átadására pedig
1928. november 14-én került
sor Polán.

2007 és 2012 között több
régi iskolaépület falára is fel-
került az emléktábla. Azóta is
évrõl évre különbözõ rendez-

Alsószemenyén, Kerkaszentki-
rályon, Polán, Dobriban, Mu-
rarátkán Bázában, Laszto-
nyán, Borsfán, Kiscsehiben,
Marócban,
Petriventén, Semjénházán, Zaj-
kon, Borsfán, Valkonyán, Szent-
margitfalván. Csör-
nyeföldön, Szentliszlón

vények keretében megemléke-
zünk az egykori népiskolákról
és a kultuszminiszterrõl.

Idén a Klebelsberg napok
programjai Muraszemenyén és
Becsehelyen kerültek megren-
dezésre.

A Muraszemenyei Általá-
nos Iskola rendhagyó tanítási
órákat, túrákat és iskolatörté-
neti kiállítást rendezett a ha-
gyományok ápolásának jegyé-
ben a közelmúltban. A járás pe-
dagógusai számára szakmai
mûhelybeszélgetést szerveztek

és
köznevelési

szakértõk és
óvodavezetõ közremûködésé-
vel. A programsorozat másik
jelentõs eseménye az iskolák
közötti Klebelsberg csapatver-
seny volt, amelyet a becsehelyi
iskolában rendeztek meg 8
csapat (Becsehely, Letenye,
Muraszemenye, Bázakerettye,
Pusztamagyaród, Bánokszent-
györgy) részvételével. A ver-
seny elsõ és második helyezett-
je a becsehelyi, harmadik a
muraszemenyei intézmény csa-
pata lett.

Kozma Andrea Árkovicsné
Pezzetta Claudia

Friman Jánosné

M.I.

Szakmai mûhelybeszélgetés a muraszemenyei iskolában.

A
több mint

két évtizede minden év novem-
ber végén megrendezésre ke-
rül a Csizmadia Mária helyes-
írási verseny a 2., 3., 4., osztá-
lyos tanulók számára. Ebben
az esztendõben november 22-
én került sor az eseményre. A
járás iskoláiból összesen 42 ta-
nuló jelentkezett a megméret-
tetésre. A megnyitó után mind-
három évfolyam számára el-
kezdõdött a verseny, mely a ha-
gyományokhoz híven két rész-
bõl állt, a tanulók elõször toll-
bamondást írtak, majd min-

Letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskolában

Helyesírási verseny
denki megoldotta a változatos
feladatokat tartalmazó feladat-
lapot. A kóddal ellátott mun-
kák kijavítása után került sor
az eredményhirdetésre, melyet
minden kisdiák izgatottan várt.
Mindenki sikerrel vette az aka-
dályt, de a legjobbak között is
akadtak még kiválóbbak, õk
kapták a legnagyobb tapsot és
a

által felajánlott juta-
lomkönyveket az eredmény-
hirdetésen.

A szoros küzdelemben – a
második évfolyamon, a har-
madik helyen azonos pont-

Letenyei Gyermekekért Ala-
pítvány

számmal – alakult ki a vég-
eredmény.

A helyezések a következõk.
2. évfolyam: I. Tóth Rozina –
Letenye, II. Sánta Nóra Panna
– Letenye, III. Fehér Kira Délia
– Bánokszentgyörgy, Korona Dá-
vid – Letenye, Novák Léna - Be-

csehely. 3. évfolyam: I. Marics
Marcell – Letenye, II. Tóth Ádám
– Letenye, III. Rákos Karolin La-
ra – Pusztamagyaród. 4. évfo-
lyam: I. Kiss Dorina – Letenye, II.
Simon Veronika Dóra – Letenye,
III. Lancz Viktória – Letenye.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A verseny legjobbjai felkészítõikkel.

Ezúton szeretnék minden kedves Gazdálkodót értesíteni
arról, hogy pályázatot nyújtottam be EMVA-Fiatal mezõgaz-
dasági termelõk indulásához a 2015. évben igényelhetõ
támogatási jogcímre (6.122.01.01). A sikeres pályázat révén
kapott támogatással önálló mezõgazdasági vállalkozást hoz-
tam létre. A jövedelempótló támogatás és további támogatási
lehetõségek igénybevételével vállalom, hogy életképes gazda-
ságot mûködtetek, és 2019-re a gazdaságom mérete legalább
12,66 EUME lesz. Fõ tevékenységem: zöldségféle, dinnye,
gyökér-, gumósnövény termesztése m.n.s.

4064 Nagyhegyes, Bethlen utca 6.
Buczi Mihály

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu



72016. november

HIRDETÉS

Dél-Zala Murahíd



Nemzetközi konferencián mutatták be az idõsebb korosztálynak szóló
egészségturisztikai fejlesztés eredményeit

Dr. Sulyok Judit (Pannon Egyetem) és Ilenia Gheno (AGE
Platform, Brüsszel) a konferencián.

A projekt team tagjai: Albert Zoltán (Kovászna Megye Turiz-
musáért Egyesület), dr. Sulyok Judit (Pannon Egyetem), Gili-
ga Márta (Kovászna Megye Tanácsa), Horváth Orsolya (Hévízi
Turisztikai Nonprofit Kft.), Ilenia Gheno (AGE Platform), Vesa
Hautaniemi (VEGA RESOR, Svédország), Molnárné Gazdag
Tünde (Zala Megyei Önkormányzat), Vajda Tünde (Pannon
Egyetem).
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A 125 éves Magyar Balneológiai Egyesület Jubileumi
Nagygyûlésének keretében, 2016. november 18-20. között
került megrendezésre az OFF TO SPAS elnevezésû, nem-
zetközi egészségturisztikai projekt záró konferenciája és
szakmai workshopja Hévízen.

Az Európai Unió COSME programja által támogatott,
az idõsebb korosztályra fókuszáló balneológiai turisztikai
termék kialakítását célzó tevékenységek 2015. augusztus
és 2016. november vége között zajlottak négy országból
hét konzorciumi partner részvételével. Magyarországot a
Pannon Egyetem (a projekt koordinátora), a Hévízi Turisz-
tikai Nonprofit Kft. és a Zala Megyei Önkormányzat kép-
viselte, a további partnerek pedig a brüsszeli székhelyû
AGE Platform (Belgium), a Kovászna Megye Turizmusáért
Egyesület (Románia), Kovászna Megye Tanácsa (Romá-
nia) és a VEGA RESOR Travel Specialist Group Sweden
AB (Svédország) voltak.

A projekt hátterét az jelentette, hogy az Európai Bizott-
ság az elmúlt költségvetési idõszakban több elõkészítõ,
megalapozó felmérést, illetve tanulmányt készített, ame-
lyek egyértelmûen alátámasztották, hogy az idõsebb (55
éven felüli) korosztály turizmusban rejlõ lehetõségei nin-
csenek megfelelõen kihasználva: az elõ- és utószezonban
rejlõ potenciál ezen célcsoport számára jól kihasználható,
amihez a turizmusban érdekelt kis- és középvállalkozások
nagymértékben hozzájárulhatnak.

A partnerek fõ célja egy olyan közép-európai transzna-
cionális balneológiai turisztikai termékcsomag létrehozása
volt, amely az idõsebb korosztályt célozza meg és a
szezonon kívüli forgalom növelését ösztönzi, lehetõséget
nyújtva a fürdõ- és gyógyturizmus élénkítésére mindkét
érintett turisztikai desztinációban. További cél volt a tu-
risztikai értéklánc szereplõi és az idõskorúak szervezetei
közötti együttmûködések számának és minõségének ja-
vítása, valamint a turizmus, mint az aktív és egészséges
öregedés stratégiájának promóciója, illetve a szolgáltatók

professzionalizmusának növelése a projekt fenntarthatósá-
ga és önfejlesztésének biztosítása érdekében.

A projekt célkitûzéseinek megvalósítása érdekében az
egészségturisztikai fejlesztést megalapozó kutatások, piaci
felmérések, tanulmányok készültek az elmúlt idõszakban,
a német nyelvû térségek és skandináv területek idõskorú
szervezeteket tömörítõ platformjainak és partnereinek be-
vonásával. A döntéshozókat és potenciális utazókat meg-
szólító, speciális igényekhez szabott marketing kommu-
nikáció zajlott, illetve számos mûhelyfoglalkozásra, talál-
kozóra került sor a partnerségi kapcsolatok kiépítése és a
jó gyakorlatok megosztása érdekében.

A széleskörû kutatások eredményei, a szakemberekkel
és döntéshozókkal folytatott egyeztetések és az érintett
egészségturisztikai desztinációkat (Hévíz és Kovászna)
felkeresõk tapasztalatai egyaránt azt mutatják, hogy a cél-
területek kínálatában kiemelt szerepe van az élménynek. A
fogadóterületek egészség megõrzést, gyógyítást támogató
szolgáltatásainak új vendégkör – mint például a projektben
érintett észak-európai utazók – számára is vonzó tovább-
fejlesztése során figyelmet kell szentelni az egyes gyógy-
tényezõk, mint például a hévízi iszap vagy a Kovásznában
található mofetta, könnyen érthetõ formában való megis-
mertetésére. Az újdonságokra nyitott, jelentõs utazási ta-
pasztalatokkal rendelkezõ szenior szegmens egyértel-
mûen pozitív hozzáállása kiváló lehetõséget teremt az
érintett úti célok számára. Az egészségturisztikai szolgálta-
tások mellett szorosan kapcsolódhat az utazási élményhez
a gyönyörû természeti környezet, a helyi gasztronómia és
borok, valamint a kulturális értékek.

(Folytatás a 9. oldalon)

Dél-Zala Murahíd
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Svéd és német nyugdíjasokat tömörítõ szervezetek tagjai
tanulmányúton Hévízen a projekt keretében.

A projekt tevékenységek eredményeként Hévíz és
Kovászna példáján keresztül kialakult egy olyan balneo-
lógiai turisztikai termékhálózat, amely hely- és piac-speci-
fikus gyógyászati és egészségturisztikai programokat kínál
az idõsebb korosztálynak. A www.offtospas.eu honlapon
kialakított utazás tervezõ segítséget nyújt az utazni vá-
gyóknak a személyes igényeikhez szabott szolgáltatás
csomag kialakításához.

A hévízi konferencián részletesen bemutatták a nem-
zetközi projekt eredményeit, az elkészült promóciós anya-
gokat, valamint bemutatkozott több, az egészségturiz-
mushoz köthetõ európai szervezet. A hálózatépítést szol-
gáló workshop lehetõséget kínált a termékfejlesztés során
szerzett tapasztalatok megosztására, a projekt eredmé-
nyeinek továbbfejlesztését biztosító kapcsolatok kiala-
kítására.

A projekt keretében elvégzett tevékenységek alapján
megállapítható, hogy az idõsebb korosztályra fókuszáló tu-

Nemzetközi konferencián mutatták be az idõsebb korosztálynak szóló
egészségturisztikai fejlesztés eredményeit

rizmus kiváló eszköz az aktív és egészséges öregedés
eléréséhez. Tény, hogy az utazás növeli az általános élet-
kedvet, segít aktívnak maradni, megakadályozza a magá-
nyosság és céltalanság kialakulását és fellép a szociális
kirekesztés ellen, ami az idõsebb korosztály egyik fõ
problémája napjainkban. Az utazás színes élményeket
kínál a nyugdíjasok számára, amelyek kiszakítják õket a
napi monotonitásból, felfedezésre serkentik õket és kap-
csolatot teremt a természettel, a kulturális környezettel, s
erõsíti a szociális hálót is. Ezáltal pozitív hatásait széles
körben és hosszútávon érzékelteti, nem csak az üdülés
idejére.

(Folytatás a 8. oldalról)

Dél-Zala Murahíd

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
2016. december 18-án (vasárnap) 16:00 órára

a ,
a

karácsonyi hangversenyére,
ahol az elmúlt évekhez hasonlóan

együtt köszöntik az ünnepet
a Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola

énekkarával.

letenyei Szentháromság templomba

Vox Varietas Kamarakórus

Idén ünnepli megalakulá-
sának 25. évfordulóját a

, mely alkalomból novem-
ber 19-én (szombaton) este ju-
bileumi koncertre került sor
a Fáklya Mûvelõdési Ház
(FMHK) tánctermében. A lete-
nyei kórus a

közösen adott
színvonalas mûsort, melyen je-
len volt (Le-
tenye) és (Za-
laszentgrót) polgármester is.

lete-

nyei Vox Varietas Kamarakó-

rus

Zalaszentgróti

Kamarakórussal

Farkas Szilárd

Baracskai József

25 éves a letenyei kórus
Köszöntõjében a letenyei

városvezetõ többek között el-
mondta, a közös éneklés örö-
me immár negyed évszázada
kíséri a Vox Varietas Kamara-
kórus pályáját. Nem hagyják az
éneket, hiszen énekelni jó.
Ahogy megidézzük a kórus
megalakulását, életútját, láthat-
juk, hogy ez a dalos közösség
nem csak Letenye polgárait
örvendeztette meg, de bejár-
ták Magyarországot, sõt külföl-
dön is kiválóan szerepeltek és

Szlovéniában a magyarság kép-
viseletében II. János Pál pápá-
nak is énekeltek – mondta Far-
kas Szilárd, majd egy virácsok-
rot nyújtott át

a jubileumát ün-
neplõ kórus vezetõjének.

FMHK igazgazó
felidézte: 1991-ben az ifjú
zenetanárnõt kérték fel a ve-
zetõ nélkül maradt letenyei

Cselényiné Erõs

Enikõnek,

Dö-

mõk József

éneklõcsoport élére. A Vox
Varietas mára az egyházi, világi
kórusmûvek elismert közvetí-
tõje lett. A teltházas koncerten
színes repertoárjával (klasszi-
kus kórusmûvek, könnyûzenei
feldolgozások) ragadtatta taps-
ra a publikumot a helyi és a

vezette szent-
gróti kórus.

Kép és szöveg:

Lovász Gábor

Mirkó Imre

A letenyei és a zalaszentgróti kórus közös éneklése.
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Az idõseket köszöntötték
november 26-án (szombaton)

. Elsõként kora
délután szentmisét celebrált a
semjénházi Szent Anna temp-
lomban tótszer-
dahelyi plébános, majd az újte-
lepi falurészben keresztállítás-
ra került sor.
polgármester az avató ünnep-
ségen többek között elmond-
ta: a semjénházi képviselõ-tes-
tület még az elõzõ ciklusban
elhatározta, hogy eleget tesz az
Újtelepen élõk kérésének és
keresztet állít azon a telepü-
lésrészen is. A tervekben az
szerepelt, hogy a semjénházi
kápolna elõtti keresztet helyez-
nék át Újtelepre, de ezt elvetet-
ték. Majd arra jutottak, hogy a
településen és a településré-
szen elhelyezett modern utca-
bútorok stílusában készíttetik
el a keresztet. Természetesen,
hogy a kereszt sötétben is jól
látható legyen, ezért a megvi-
lágítását is meg fogják oldani,
ezzel kapcsolatban megkezdõ-
dött az engedélyeztetés az
EON-nal – fogalmazott a falu-
vezetõ. A keresztet Marton Ist-
ván plébános áldotta meg,
majd a testületi tagok és a
megjelentek helyezték el virá-
gaikat, gyertyáikat, koszorú-
ikat a kereszt talapzatánál. Az

Semjénházán

Marton István

Preksen László

Keresztállítás, idõsek köszöntése Semjénházán
avató ünnepség során köz-
remûködött a

.
Az idõsek napi program a

faluházban folytatódott.
Itt a program elején a pol-

gármester mondott köszöntõt.
Maga és a képviselõ-testület
nevében úgy fogalmazott:
kötelességüknek érzi és érzik,
hogy a települést minél szeb-
bé, élhetõbbé, szeretetre mél-
tóbbá tegyék az itt lakók szá-
mára. Látható, hogy az infra-
struktúrális és tárgyi feltételek
már-már biztosítottak, Semjén-
háza közterei és középületei
megújultak és megújulnak.

– Büszkék lehetünk rá,
mindezt azon idegenek mond-
ták, akik régóta nem jártak
Semjénházán és meglepetten
fogadták szeretett falunk ilyen
irányú fejlõdését. Mindez ne-
künk, akik nap mint nap itt
élünk, itt tartózkodunk, kevés-
bé tûnik fel. Most jött el a pil-
lanat, hogy mindezt tartalom-
mal töltsük meg. Gyönyörû a
templomkert, a templomunk
és környezete, a faluház, a pol-
gármesteri hivatal, az IKSZT
épülete, a sportcentrum. Azt
kell elérnünk, hogy egyre töb-
ben használjuk, látogassuk, él-
vezzük mindezek elõnyeit, egy-
re nagyobb közösségi élet ala-

Semjénháza
Gyöngyszemei Asszonykórus

kuljon ki bevonva Önöket,
nyugdíjasokat, hiszen Önök
azok, akiknek az ébresztõóra
nem kötelezõ, hanem jelzés ér-
tékû. Önöknek van a legtöbb
szabadidejük, többen egyedül
vannak már Önök közül. Biz-
tos, hogy vágynak társaságra,
egy jó beszélgetésre, valami
programra egymás között vagy
akár az ifjabb korosztályok-
kal együtt – mondta Preksen
László.

A polgármester a testület
és a falu nevében is köszönetet
mondott az idõs apáknak, anyák-
nak, nagypapáknak, nagyma-
máknak, akik lerakták a fiata-
labb generációk számára az
építkezés köveit és felépítették
Semjénházát. Megmutatták a
mintát: mit, hogyan kell csinál-

ni, hogy abból valódi érték és
igazi közösség alakuljon ki. A
nap folyamán családi körük-
ben köszöntötték a település
lakóit, az 1931-ben született

, az 1925-ben
született

(Újtelep) és az
1926-ban világra jött

(Újtelep).
A köszöntõ utáni mûsor-

ban közremûködtek a semjén-
házi óvodások, kisiskolások,

, a
Semjénháza Gyöngyszemei Asz-
szonykórus, a sztárvendég

nóta- és operetténe-
kes volt, a talpalávalót a Mura
Band szolgáltatta. Az idõseket
finom vacsorával vendégelték
meg Semjénházán.

Kép és szöveg:

Haszon Istvánt
Kollár Andrásné Ma-

riska nénit
Kósa Jó-

zsefnét, Mariska nénit

Kó-
sa Dániel, Horváth Viktória

Csu-
ti Csaba

Mirkó Imre

A keresztet Marton István plébános áldotta meg.

A
szeptember 22-i ülésén dön-
tött a szociális célú tûzifavásár-
lás támogatására kiírt pályázat
beadásáról.

– A belügyminiszter támo-
gatási igényünket pozitív elbí-
rálásban részesítette, és 3 200
400 Ft összegû vissza nem térí-
tendõ egyszeri támogatást álla-
pított meg, amely összeget 180
erdei köbméter keménylom-
bos tûzifa vásárlására használ-
hat fel önkormányzatunk –
mondta lapunknak

polgármester. – A támoga-
tás mértéke 14 000 Ft/erdei
m3+áfa, amelyhez az önkor-
mányzatnak önerõt 1000 Ft/
erdei m3+áfa összegben kell
biztosítania. A szállításból adó-

letenyei önkormányzat

Farkas Szi-
lárd

Szociális tûzifa Letenyén

dó költségeket, beleértve a tû-
zifa rászorulókhoz való eljut-
tatás költségeit is, az önkor-
mányzat viseli. A támogatott
mennyiségnél több tûzifát is vá-
sárolhat önkormányzatunk, ha
a pályázati kiírásban megha-
tározott árnál kedvezõbb árért
tudjuk a tûzifát beszerezni.

A támogatásból vásárolt tû-
zifát február 15-ig kell kioszta-
ni a rászorulók között, a támo-
gatás teljes összegének pénz-
ügyi felhasználása legkésõbb
március 31-ig történhet meg. A
támogatás felhasználásáról áp-
rilis 15-ig a Magyar Államkincs-
tár felé kell elszámolnunk –
tudtuk meg a letenyei városve-
zetõtõl.

M.I.

Farkas Szilárd polgármester

Zágon László

Dö-
mõk József,

Gyertyánági Ist-

nagykanizsai
fotómûvész „Szeletek a fotográ-
fiából” címû kiállítása nyílt meg
november 17-én (csütörtökön)
este a letenyei könyvtár emele-
ti galériájában. A nemzetközi
és hazai pályázatokon közel 250
díjjal elismert fotós tárlatát

a letenyei Fáklya
Mûvelõdési Ház és Könyvtár
igazgatója és

ván,

Sziva István

m.i.

a Kanizsa Fotóklub tagja
nyitotta meg, közremûködtek
a Letenyei Alapfokú Mûvészeti
Iskola növendékei.

Zágon László kiállítása az
év végéig látogatható. Ugyanitt
látható „Delfti fajanszok” cím-
mel a letenyei ma-
gángyûjteményébõl összeállí-
tott tárlat is.

Zágon László fotói Letenyén

Zágon László (j1) és Dömõk József a letenyei kiállításmegnyi-
tón.
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2016. november 8-án a le-
tenyei Fáklya Mûvelõdési Ház-
ban tartott „Szent Márton aján-
dékai” címmel elõadást Aigner

„Szent Márton ajándékai”
Géza, letenyei származású rép-
celaki plébános.

A rendezvényre a Szent Már-
ton Emlékév keretében került sor.

Aigner Géza az érdeklõdök körében.

–Ismét pozitív elbírálásban
részesült a Szociális Agrárgaz-
dálkodási Program, Kertkultú-
ra és Kisállattartási Alpro-
jektre benyújtott pályázatunk,
így városunk önkormányzata
700.000 Ft támogatásban ré-
szesült. A támogatási szerzõ-
dés aláírása elõkészítés alatt áll
– tudtuk meg
polgármestertõl.

A program általános cél-
kitûzései többek között a ked-
vezményezettek foglalkoztat-
hatóságának javítása, a munka-
nélküliek munkaképességének
megõrzése, hogy újra aktívvá
és munkájuk iránt felelõsséget
érzõ egyénekké váljanak. A cél-
csoport anyagi gondjainak
enyhítése, szociálisan hátrá-
nyos helyzetû emberek megél-
hetésének segítése, életminõ-
ségük javítása, önálló egzisz-

Farkas Szilárd

Szociális földprogram Letenyén
tenciateremtési esélyek növe-
lése, háztartás megélhetési
gondjainak enyhítése, szociáli-
san hátrányos helyzetû inaktív,
vagy tartósan alacsony jövedel-
mû emberek aktivizálása. A
program konkrét célkitûzései:
háztartásgazdaság kialakítása,
illetve megerõsítése, a szociáli-
san rászoruló családok segíté-
se a településen mûködõ szo-
ciálpolitikai rendszer mellett,
a városon belüli hátrányok
mérséklése, kedvezményezet-
tek aktivizálásával foglalkoztat-
hatóságuk javítása, – 35 család
részére elõnevelt csirke ki-
helyezése táp biztosításával,
családonként 20 db csirke és
40 kg táp. Egy család így
20.000 Ft értékû juttatásban
részesül.

A szociális földprogramról
a Letenye Város Képviselõ-tes-

tülete önkormányzati rendele-
tet alkotott. A rendeletben
meghatározásra került, hogy
mely szociálisan rászorult sze-
mélyek vehetnek részt a prog-
ramban. A szociális rászorult-
ság mellett a kisállattartáshoz
szükséges feltételek megléte is
rendeleti elõírás. A programra
jelentkezõ családoknál környe-
zettanulmány lefolytatására ke-
rül sor. A környezettanulmány
során ellenõrzésre kerül, hogy
rendelkezésre áll-e megfelelõ
baromfiól, és zárt baromfiud-
var. Meggyõzõdünk arról is,
hogy a programban résztvevõ

család szociális rászorultsága
fennáll-e, valamint van-e alkal-
mas személy az állatok el-
látására. A rendeleti elõírások-
nak való megfelelés és a kör-
nyezettanulmány tapasztalatai
alapján kerülnek kiválasztásra
a programban résztvevõ sze-
mélyek. Várhatóan a csirkék
családokhoz történõ kihelye-
zése 2017. márciusban várható,
jelentkezni kérelem benyújtá-
sával lehet az önkormányzat
által megjelölt idõpontban –
mondta lapunknak Farkas Szi-
lárd polgármester.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Farkas Szilárd tartott tájékoztatót.

December 11. vasárnap

December 18. vasárnap

17.00 „Csillagcsengõ” Kalandárium Együttes adventi családi
koncertje
Helye: Fáklya Mûvelõdési Központ

18.00 Gyertyagyújtás a város adventi koszorújánál
Hóvirág Óvoda örömünnepet köszöntõ mûsora
Ünnepi köszöntõ: óvodavezetõ

16.00 Vox Varietas Kamarakórus és az Andrássy Gyula
Általános Iskola
közös karácsonyi hangversenye
Helye: Szentháromság templom

17.00 Betlehem megszentelése a Templom téren
17.30 Gyertyagyújtás a város adventi koszorújánál

Letenyéért Közéleti Egyesület szeretet-vasárnapi mûsora
Ünnepi köszöntõ: államtitkár, ország-
gyûlési képviselõ

Minden vasárnap adventi vásár aTemplom téren 15. -18. óráig
Szeretettel várjuk Önöket!

Friman Jánosné

Cseresnyés Péter

Letenye Város Önkormányzata

30 00

Advent Letenyén
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Az új élményvilágban

csúszdás élménymedence, gyermekmedence,
jacuzzi és melegvizes élménymedence

kínál felüdülést.

(családi csúszda, gyermekcsúszda, masszázságyak,

hát- és derékmasszázs, nyakzuhanyok)

Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

Alap fürdobelépo: 2 500 Ft

Gyermek belépo : 1 500 Ft(3-13,99 éves korig)

Élményfürdo kiegészíto jegy: 1000 Ft

Új fedett élményvilág a Lenti Termálfürdoben!

A

várjuk Önöket a hét minden napján.

Thermal Hotel Balance**** Lobby bárjában
KÜLÖNLEGES AKCIÓKKAL

Kávé és tea különlegességeink mellé most
csodálatos cukrász remekeket kínálunk az édes élet kedvelõinek.

Dolce Vita - Édes élet Lentiben

Thermal Hotel Balance**** • 8960 Lenti, Táncsics út 8.

Kapcsolódjon ki nálunk és élvezze az életet!

!

Szombatonként élõ zenei mûsor és fantasztikus koktélok
KEDVEZMÉNYES ÁRON

Tel.: 0692/630-590

Látogasson el hozzánk és étkezzen luxus körülmények között!

Lenti új kulináris központja

Várja Önöket

földszintjén!

A páratlan gasztronómia élményt nyújtó ételeink mellé ajánlunk

az L16 Étterem
a lenti Thermal Hotel Balance****

.
exkluzív borokat

KEDVEZMÉNYES ÁRON

Emellett éttermünk minden nap büfé jellegû, változatos menükínálattal várja Önöket!

Elõzetes asztalfoglalás és bõvebb információ: +36 92 630 590
Thermal Hotel Balance**** • 8960 Lenti, Táncsics út 8.

Ha születésnapot, évfordulót ünnepelne, vagy csak egy

nagyobb társasággal kikapcsolódna, keressen fel bennünket,

különtermünk tökéletes választás

családi és céges rendezvényekre egyaránt!

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Dél-Zala Murahíd Hirde
ssen

nálu
nk !


