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Itt a farsang

Becse-
helyen

Né-
meth Géza

Szintén
László

címmel az
önkormányzat szervezésében
húshagyó kedden disznóvá-
gást, kolbásztöltõ versenyt és
maszkabált rendeztek

.
A faluház elõtti területre

már reggel 8 órakor megér-
kezett a két, összesen 261 kg
súlyú disznó és ott voltak az
azok szakszerû feldarabolá-
sáért felelõs becsehelyi „szak-
emberek”.

A falusi disznóvágás
polgármester

vezényletével és
irányításával vette kez-

detét.

Egy igazi farsang

Szalmás perzselés Becsehelyen.

Február 28-án
polgármester egy delegációval
Letenye testvérvárosába, a hor-
vátországi utazott,
ugyanis akkor került sor arra
az IPA által támogatott projekt-
záró rendezvényre, melyen be-
lül mindkét település hídi
vásárt rendezett tavaly. A régi
Mura hídon gyalogosan na-
gyon sok ember elõször ment
át és közelrõl szemlélhette a
határfolyónkat. Az idelátoga-
tók nagyon sikeres rendez-
vénynek lehettek a résztvevõi.

A látogatással kapcsolatban
a letenyei vezetõtõl megtud-
tuk: a „nagyprojektben” Ma-
gyarországon 27, míg Horvát-
országban 13 település érin-
tett. A rendezvények során na-

Halmi Béla

Prelogba

Idén májusban lesz
gyon sok helyi terméket elõ-
állító vállalkozó mutatkozha-
tott be; elérhetõségükrõl kata-
lógus is készült.

A hídi vásárokkal kapcso-
latban elhangzott, hogy lete-
nyei részrõl annak folytatása
lesz, ugyanis május 19-20-án
ismét várják a látogatókat a II.
Muramenti Hídi Vásárra.

A rendezvény ezúttal a 24
város (24 Cityes) EU-s rendez-
vénysorozat részeként valósul
meg, melyen a helyi termékek-
kel jelentkezõkön túl osztrák
és szlovén részvétel is várható.

prelogi
polgármester a projektzárón
azt is közölte, hogy õk szin-
tén hasonló jellegû rendezvényt

Dragutin Glavina

Dragutin Glavina és Halmi Béla a projektzáró rendezvényen.
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Hagyományõrzõ mulatság Becsehelyen

Egy igazi farsang

A becsehelyi Cicamicák.

A faluban korábban is
rendeztek farsangi maszkabált,
de 6 éve disznóvágással is
színesítették a nagy érdeklõ-
désre számot tartó programot
– tudtuk meg a polgármes-
tertõl. A régi népi hagyomá-
nyoknak megfelelõen szalmá-
val, faszenes perzselõvel és a
mai korra jellemzõen bután-
gázzal is perzselték az „áldoza-
tokat”, melyet érdeklõdéssel
vegyes kíváncsisággal néztek a
becsehelyi óvodások és isko-
lások is.

A hagyományokat feleleve-
nítõ eseményre ellátogattak a
helyi idõsek klubjának tagjai is.

Délután 1 órakor kezdõ-
dött a kolbásztöltõ verseny,

melynek eredményhirdetésére
az este került sor és amit a

csapata nyert meg az
idén.

A „röfik” szétdarabolás után
a konyhára kerültek, ahol az
ügyes becsehelyi asszonyok
készítették el a népes vendég-
sereg számára a friss disz-
nótorost.

Az este rendezett maszka-
bálon közel 70 jelmezes vonult
fel és kivétel nélkül minden
szereplõ ajándékot kapott.

A hagyományos becse-
helyi farsangi program

közremûködésével bállal
zárult.

Kép és szöveg:

Bamijó (Baracskai Barbara,
Horváth József, Navracsics
Miklós)

Misi-
ke

Mirkó Imre

Projektzárón értékelték az I. Muramenti Hídi Vásárt

Idén májusban lesz

tartanak majd, de ezúttal –
mivel Prelog messze van a
magyar-horvát határtól – a
horvát kisváros közelében, a
Dráva partján lesz a horvát
program.

Letenye polgármestere azt
is elmondta, hogy a magyar-
horvát IPA projekten belül
megvalósulhat a város tulaj-
donában lévõ elavult szenny-
viztisztító telep komplett fel-

újítása, amelynek környezet-
szennyezése miatt a szakható-
ság már több alkalommal bír-
ságot szabott ki az üzemeltetõ
Dél-Zalai Vízmû Zrt.-re. A fel-
újítást követõen a megfelelõen
tisztított víz zárt csatornalánc-
ban érkezik majd a Mura
folyóba. A telep felújítására a
pályázaton Letenye közel
270.000.000 forintot nyert el,
a munkálatok az év elején kez-
dõdnek meg.

A horvátországi projekt-
záró egyik érdekes színfoltja
volt egy Prelogban (Perlak)
élõ 86 éves kovácsmester, rész-
vétele, aki 60 éve gyakorolja
a szakmáját. Kovácsmûhelye
mintegy 200 éves. A hídi vá-
sáron is jelen volt. Az em-
lékérméket kovácsolva szót le-
hetett vele érteni, hiszen még
magyar iskolába járt lakó-
helyén.

Mirkó Imre

Zala megyében
négy hátrányos hely-
zetû kistérségben in-
dulhatott el pályázat
útján a Startmunka-
mintaprogram.

városa élt a lehe-
tõséggel, ezzel is
hozzájárult a foglal-
koztatottság növelé-
séhez. Február 1.-vel
60 fõvel indult el
Letenyén a két 30
fõs csoportban a
munka.
polgármestertõl meg-
tudtuk, hogy a jelen-
tõs létszámú helyi
közfoglalkoztatott zárt-
kerti és külterületi
utak kátyúzásával, az
útpadkák rendbeté-
telével, az utak mel-

Lete-
nye

Halmi Béla

Startmunka-mintaprogram Letenyén

lett húzódó vízelvezetõ árkok
karbantartásával teszi vonzób-
bá a kisvárost.

A programba több 55 év-
nél idõsebb is bekerült, ami
azért elõny számukra, hiszen
így már csak egy kevés idõt
kell dolgozniuk az öregségi
nyugdíj eléréséig.

A programban résztvevõk
munkakörüktõl függõen 92 és
71.800 forintos bruttó bére-
zésben részesülnek, megbízá-
suk pedig ez év végéig szól –
említette a kisváros elsõ
embere.

A tavalyi közfoglalkoztatás-
tól eltérõen a letenyei Start-
munka-mintaprogram teljes
bérezését az állam állja, így
ahhoz az önkormányzatnak
nem kell hozzájárulnia, mellyel
gyakorlatilag évi 4 millió fo-
rintot spórol a település.

A letenyei mintaprogram
egyik új eleme, hogy a meglé-

võ önkormányzati géppark bõ-
vítése mellett lehetõség van
hidegaszfalt és mészkõzúzalék
vásárlására is az utak rendbeté-
teléhez – mondta Halmi Béla,
Letenye polgármestere, aki az
összes helyi közfoglalkoztatott
munkáltatói jogát is gyakorolja.

M.I.

A közfoglalkoztatás keretében a mûvelõ-
dési ház fõbejárata is megszépült tavaly.

Rendhagyó kötetet aján-
lunk lapunk olvasóinak. Far-
kas László a rendszerváltás-
nak nevezett átalakulás évei-
be vezet vissza bennünket
ironikus írásaival és összeté-
veszthetetlen karikatúráival.

A kötet megvásárolható
szerkesztõségünkben, vagy
utánvéttel megrendelhetõ.
Ára: 1.500 Ft.

Érdeklõdni: Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 2-4.,
telefon: 92/596-936,

30/378-4465,
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

Egyedülálló korrajz
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A farsangi progra-
mok február 22-én húshagyó
kedden kerültek megrende-
zésre.

Az
ebéd után kez-

dõdött a farsangi mûsor. Az
intézmény tornatermében elõ-
ször a nyolcadikasok kosztü-
mös, öltönyös keringõjét lát-
hatta a több száz iskolás és
érdeklõdõ. A végzõs évfolyam

letenyei

Andrássy Gyula Általá-
nos Iskolában

Letenyei farsangi mulatság
táncát követõen három And-
rássys osztály mûsora tette fe-
lejthehetlenné a tanulók far-
sangját.

A
szervezésében es-

te 7 órakor a Fõtéren kiszebá-
bu égetéssel vette kezdetét a
„felnõttek” farsangi vigadalma.
A jelképes téltemetés után a
farsangolók az alkalomhoz il-
lõen feldíszített mûvelõdési

Fáklya Mûvelõdési Ház
és Könyvtár

ház tánctermében folytatták a
vigasságot.

Megválasztásra kerültek a
Farsang Szépe díjazottai is.
Elsõ helyezett lett a Kék Her-
cegnõ, másodikként végzett a
Nagy Fehér Királynõ és harma-
dik legjobb jelmez a Fekete
Éjkirálynõjé lett. Farsang Ré-
mét is választott a zsûri. Itt elsõ
a Sárkány Páros, második a
Halál, harmadik pedig a Púpos
Kalapos Férfi lett. Különdíjat
kapott a Terhes Asszony Gye-
rekkel, a Kék Hajú, a Busman
Fekete Hajú, a Rózsaszín Pici
Hercegnõ, a Tengerész Fiú, a

Néger Szalmaszoknyás és a
Szexi Nõvérke.

A igazgató
vezette zsûri a Legjobb Far-
sangi Fánk díjat a vajas fánkért
adta, másodikként végzett a
helyi Derûs Évek Nyugdíjas
Klub fánkja és harmadik lett a
szárnyas fánk.

A Letenyei Farsang a mû-
velõdési házon kívül az idén a

,
a helyi

és a
segítségével került lebonyo-
lításra.

Kép és szöveg:

Dömõk József

Letenyéért Közéleti Egyesület
Német Kisebbségi Ön-

kormányzat Letenye SE

Mirkó Imre

Téltemetés, kiszebábu égetés.

Az iskolai farsang közönsége.
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Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

MÁRCIUS AZ UTAZÁS HÓNAPJA!
FOGLALJON MOST ÖN IS A ZALA

VOLÁN UTAZÁSI IRODÁBAN AKÁR
5% KEDVEZMÉNNYEL!

ISZTAMBUL, a mesés kelet- SZÓFIA-BELGRÁD

PRÁGA gazdagon

KRAKKÓ-AUSWITZ-ZAKOPANE

DOLOMITOK ÉS DÉL-TIROL gyöngyszemei

ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK: Verona-Bergamó-
Milánó-Vicenza

ISZTRIA ÉS KVARNER-ÖBÖL gyöngyszemei

TOSZKÁN varázslat-ELBA SZIGETE-FIRENZE

A csodálatos KARINTIA:tavaktól a hegyóriásokig

BENELUX KÖRUTAZÁS

A napfényes SZICÍLIA: a Földközi-tenger
csodás szigete

Romantikus NÉMETORSZÁG: Rajna és a
Duna völgye

www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Részletes információ:

Ápr.26-Máj.1. 91.900,-Ft/fõ

Ápr. 29-Máj.1. 39.900,-Ft/fõ

Ápr. 30-Máj.1. 47.900,-Ft/fõ

Máj. 19-22. 68.900,-Ft/fõ

Máj. 24-28. 72.900,-Ft/fõ

Jún. 6-10. 62.900,-Ft/fõ

Jún. 28-Júl. 3. 91.500,-Ft/fõ

Jún. 29-Júl. 1. 38.500,-Ft/fõ

Júl. 3-8. 109.900,-Ft/fõ

Júl. 24-Aug. 1. 160.900,-Ft/fõ

Aug. 9-13. 69.900,-Ft/fõ

Petrivente Község Önkor-
mányzata Zala Zöld Szíve
Vidékfejlesztési Egyesület

a
kere-

tein belül a Helyi Vidékfej-
lesztési Stratégiák Leader feje-
zetébõl „Alternatív jövedelem-
szerzést megalapozó képzések
és tanfolyamok” célterületre
benyújtott pályázatán 572.320
Ft támogatásban részesült.

A projekt konkrét célja egy
horvát nyelvi oktatás megva-
lósítása volt Petriventén, ahová
elsõsorban a helyben élõ fia-
talok, aktív korúak és nyug-
díjasok részvételét vártuk, de a
képzés további 10 – a Zala Zöld

Horváth nyelvi képzés Petriventén

Szíve Vidékfejlesztési Egyesü-
let illetékességi területéhez tar-
tozó – településen is meghir-
detésre került, így biztosítva a
jelentkezés térségi szintjét.

A projekt során egy 136
órát felölelõ horvát nyelvi kép-
zés valósult meg, a program-
ban résztvevõk olyan ismere-
tekre tettek szert, amelyek a
horvát határ közelsége miatt
reálisabb munkalehetõséget,
kereseti lehetõséget biztosít-
hat számukra. A projekt köz-
vetett célja volt a községben és
a térségben élõk életminõ-
ségének javítása a nyelvi kép-

zés elsajátítása révén, és az elsõd-
leges munkaerõ-piacon minél
jobb pozíció elérése az idegen
nyelvi tudás birtokában.

A nyelvi tanfolyamot
tartotta, aki

a horvát nyelv oktatásában szá-
mos tapasztalattal rendelkezik,
pedagógiailag és emberileg ma-
gasan kvalifikált szakember. A
tanfolyam koordinációs teen-
dõit a polgármesteri hivatal
munkatársa, valamint

látta el.
A pályázat megvalósítása

során beszerzésre került egy
flipchart tábla és egy CD-s
rádió, amelyek a nyelvoktatás
interaktivitását segítették elõ a
nyelvi tanfolyam résztvevõi-
nek, valamint a képzés ideje
alatt a résztvevõk részére sós-
és édes „ropogtatnivalót” és
innivalót biztosítottunk.

Bla-
zsetin Bernadette

Rodek
Fruzsina

A képzés a teleházban va-
lósult meg, ahol a feltételek
teljes mértékben biztosítottak
voltak a 2011. június 15-tõl
2012. február 9. napjáig meg-
tartott nyelvi képzés lebonyo-
lításához.

A tanfolyam lezárásaként
2012. február 9-én egy záró-
vizsgát tartottunk, ahol a tan-
folyamon résztvevõk egy ki-
sebb nyelvi felmérõn adtak
számot az elsajátított tudásuk-
ról, szakértõ bizottság elõtt. A
bizottság tagjai voltak:

, Petrivente polgármes-
tere, , Petri-
vente Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzatának elnöke és Bla-
zsetin Bernadette oktató.

A résztvevõk a nyelvi kép-
zés zárásaként tanúsítványt ve-
hettek át, amely a képzésen
való részvételt és a záróvizsgán
való eredményes megfelelést
rögzítette.

polgármester

Trojkó
Tamás

Proszenyák Csaba

Trojkó Tamás
A résztvevõk tanúsítványt vettek át a képzés végén.

Nem múlhat el a február
farsangi mulatság nélkül. A
bálozás, a szerepcsere, az ál-
arc, a játék ideje van ilyenkor.

A
2012. feb-

ruár 21-én tartotta hagyomá-
nyos farsangi mulatságát. A
rendezvénynek idén is a tágas
iskolai étkezõterem adott he-
lyet. A mûsort délután 2 óra-
kor iskola-
igazgató nyitotta meg. Köszön-
tötte a tanulókat, a megjelent
vendégeket, és egyben minden-
kinek jó szórakozást kívánt.

A gyerekek elõször egyesé-
vel mutatták be a jelmezeket a
nagyérdemûnek, hogy bizto-
san tudjuk, ki minek öltözött
be. Akadt köztük szellem, bo-
szorkány, orvos, madárijesztõ,

Muraszemenyei Általá-
nos Iskola és Óvoda

Huszár Hajnalka

Farsang Muraszemenyén
balerina, tigris, hupikék tör-
pikék, kézilabdacsapat.

Néhány osztály mûsorral is
kedveskedett az egybegyûltek-
nek. Majd tanár-
nõ ajándékot osztott azoknak a
nebulóknak, akik álarc mögé
bújtak, ezzel is értékelve a
szülõk fáradozásait.

Az elõadást zenés, táncos
program követte, mialatt zsák-
bamacskát és tombolát lehetett
vásárolni. Uzsonna után kezde-
tét vette a sorsolás, mindenki
nagy izgalommal válogatta a
jegyeket. Vajon ki fog nyerni?

Az összejövetelt az iskola
igazgatója zárta le. Köszönetet
mondott tanulóinak és a szü-
lõknek azért, hogy ismét
létrejöhetett egy színvonalas
összejövetel.

Pfeiffer Réka

Változatos jelmezeket választottak a diákok.
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A zalai horvátság 11 nemze-
tiségi önkormányzata közül a

aktív tevékenysége
régóta jól ismert számomra.
Vezetõjükkel,

több rendezvény alkal-
mával találkozhattam. Ezúttal
aktuális kérdésekrõl, program-
jaikról, jövõbeli terveikrõl be-
szélgettünk.

molnáriak

Geröly Kriszti-
nával

Csökkenõ apanázs, töretlen lelkesedés
– Néha még én is elvétem,

de ez év januárjától már nem a
kisebbségi önkormányzat el-
nevezés a használatos – mond-
ta elöljáróban Geröly Kriszti-
na, hozzátéve: a nemzetiségek
jogairól szóló törvény módo-
sulása alapján Molnári Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat a
hivatalos elnevezésük. – Igazá-

ból csak a nevünkben történt
a változás, sajnos az állam által
nyújtott támogatás egyre ke-
vesebb. Míg a kezdetekkor
560.000 forint volt évente, ad-
dig tavaly már csak 210.000, s
ez idén sem változott. A tele-
pülési nemzetiségi önkor-
mányzatok így meglehetõsen
kevés apanázst kapnak, amit
bár kiegészíthetnek a Feladat
alapú támogatással, ám ez sok
esetben nem is a valós té-
nyeken alapul. Szûkös anyagi
helyzetünk miatt sajnos a
programjaink is csökkentek,
ráadásul egyre kevesebb a pá-
lyázati lehetõségünk.

Geröly Krisztinától, aki fõ-
állásban a molnári tagiskola ve-
zetõje volt, hallhattuk: az isko-
lával számos pályázat során
tudták egymást segíteni, s a ge-
nerációk közötti jó viszonyt
erõsítették a közös progra-
mok, anyanyelvi tábor, kirán-
dulások, ünnepségek. Azon-
ban az idei tanévtõl – az ala-
csony gyermeklétszám miatt –
az önkormányzat az iskola be-
zárása mellett döntött, így az
évekig nagyszerûen mûködõ,
egymás segítésén alapuló kap-
csolatnak is megérzik a hi-
ányát.

Hagyományaink, nyelvünk
megõrzése, identitásunk meg-
erõsítése továbbra is az elsõd-
leges célunk – folytatta Krisz-
tina. – Bár kevesebb pénzbõl
gazdálkodunk, a lelkesedésünk
nem csökkent. Igyekszünk a fi-
ataljainkat is mind jobban be-
vonni a programjainkba. A ta-
valyi év egyik legvidámabb, s
legnagyobb volumenû rendez-
vénye a „Horvát csillag szüle-
tik” címû térségi vetélkedõ
volt, melyen szinte minden
horvát település képviseltette
magát, verssel, tánccal, ének-
kel és színdarabbal, természe-
tesen horvátul. A sikeren fel-
buzdulva idén is megrendez-

zük a bemutatót. A nemzeti-
ségi önkormányzat berkein be-
lül nagyszerûen mûködik a
Szalai Katalin vezette Asszony-
kórusunk. A nagy múltra
visszatekintõ énekkar 2009-
ben ünnepelte 40 éves évfor-
dulóját. Kórusunk lelkesedése,
vidámsága töretlen, fellépések
sorozata támasztja alá, hogy jó
úton járunk.

Beszélgetésünkkor a kórus
tagjai éppen a Medimurska Po-
pevka magyarországi, murake-
resztúri elõdöntõjére hangol-
tak, ahonnan tavaly õk jutottak
tovább Horvátországba, s per-
sze idén sem adják alább. Az
asszonyok nemcsak énekel-
nek, ha kell, sütnek-fõznek, se-
gítik az önkormányzat munká-
ját és rendezvényeit. S mivel a
farsang bõvelkedett esemé-
nyekben, az utóbbi idõben
sem tétlenkedtek. A horvátok
egyik régi hagyománya, a Tor-
kos csütörtök keretében a fér-
finép kizárásával ünnepelték a
farsangi idõszak befejeztét, a
böjt elõtt egy utolsót „torkos-
kodva”, a hagyományos horvát
farsangi felvonuláson pedig
törpéknek öltözve vonultak
Semjénháza utcáin.

Kelemen Valéria

A Molnári Asszonykórus a hagyományos horvát farsangi fel-
vonuláson, törpéknek öltözve.

Geröly Krisztina

Egy híján száz…

Kilencvenkilencedik életévét töltötte be február 20-án a Le-
tenyén élõ A jeles alkalomból a családon kívül
felköszöntötte polgármester és

jegyzõ.

Benkõ Lajosné.
Halmi Béla dr. Keresztesi

Tímea

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
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A
2012.

január 10.-tõl – széleskörû
szakmai egyeztetést követõen
– társadalmi egyeztetésre bo-
csátotta a járási rendszer ki-
alakításával kapcsolatos kon-
cepcióját.

A társadalmi egyeztetés ke-
retében az önkormányzatok,
illetõleg azok vezetõi, valamint
az állampolgárok kifejthették
észrevételeiket és javaslattal
élhettek az egyes települések
tervezett járási besorolásával
kapcsolatban.

Tekintettel arra, hogy a tár-
sadalmi egyeztetésre bocsátott
koncepció véleményezésére
nyitva álló határidõ január
végén lezárult, a beérkezett ja-
vaslatokról, illetõleg kérések-
rõl Zala megyei
kormánymegbízott nyilatkoza-
tot adott ki. Ezt olvashatják a
következõkben.

A járások kialakításának
koncepciójához Zala megyé-
bõl érkezett javaslatok közel
90%-át támogatta a

.
A Közigazgatási és Igazság-

ügyi Minisztérium által szabott
január 29-ei határidõig 16 ész-
revétel érkezett a járások ki-
alakításának koncepciójához
Zala megyébõl. Mint ismere-
tes, a www.kormany.hu por-
tálon közzétett munkaanyag
Zala megyében hat járás kiala-
kítását fogalmazta meg, így e
szerint

és lenne
járásszékhely. A tervezett járás-
székhely mindegyikén kormány-
ablak is létesülne.

Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium

Rigó Csaba

Zala Me-
gyei Kormányhivatal

Zalaegerszeg, Nagyka-
nizsa, Keszthely, Lenti, Lete-
nye Zalaszentgrót

Letenye járási székhely lesz
Petrivente átsorolását kérte

A járási rendszer kialakítá-
sának célja, hogy az állam kö-
zelebb kerülhessen az embe-
rekhez, és a közigazgatás min-
den állampolgár számára el-
érhetõ közelségben és magas
minõségben biztosított legyen
– hangsúlyozta a Zala Megyei
Kormányhivatal vezetõje. 2013
végére a hat járásszékhelyen
felül további 4 városban –

és – tervez még
kormányablakot létrehozni a
kormány. Ezekben a városok-
ban jelenleg is mûködnek ok-
mányirodák. Addigra megva-
lósul az államigazgatási és az
önkormányzati feladatok szét-
választása is, s egy hatéko-
nyabb közigazgatás jön létre –
mondta Rigó Csaba.

A társadalmi egyeztetés ke-
retében beérkezett 16 javaslat
szakmai értékelésekor igyekez-
tek a lakosság érdekeit szem
elõtt tartani, azaz hogy a lakó-
helyükhöz a lehetõ legköze-
lebb intézhessék államigazga-

Hévízen, Zalakaroson, Zala-
lövõn Pacsán

tási ügyeiket. A fõ szempont az
volt, hogy 30 kilométeres kör-
zeten belül elérhetõ legyen az
adott járási székhely. További
alapelv volt, hogy a kormány-
hivatal minden beérkezett vé-
leményt fontosnak tart, vala-
mennyi javaslatot meghallgat.
Minden település lehetõség
szerint kerüljön abba a járásba,
ahol a legjobban érzi magát,
ugyanakkor szakmailag indokol-
ható, védhetõ legyen a járásvál-
tás és ne sérüljön az állampol-
gárok érdeke. Ebbõl a szem-
pontból kizárólag a települések
közös önkormányzati hivatal
kialakítására irányuló motivá-
ciója nem minden esetben
volt elégséges a járásváltáshoz.

A 16 javaslatból 1 kérés ér-
kezett újabb járás kijelölésére,
melyet nem tudtak támogatni.
Zalakaros és 16 környezõ tele-
pülés kérte azt, hogy zalaka-
rosi központtal önálló járást
alkothasson. A kormányhivatal
alaposan megvizsgálta a ké-
rést, amely azonban szakmai-
lag nem indokolható. Bár
Zalakaros komoly turisztikai
múlttal rendelkezõ szépen fej-
lõdõ város, az újabb járás kiala-
kítását kezdeményezõ telepü-
lések 30 kilométernél köze-
lebb fekszenek Nagykanizsá-
hoz, a korábban kihelyezett
ügyfélfogadást tartó államigaz-
gatási szervek egy része a
rendkívül alacsony ügyfélfor-
galomra tekintettel megszün-
tette szolgáltatását. A kialakult
kötõdések és a közelség azt
indokolja, hogy a nagykanizsai
járás részeként mûködjenek
ezek a települések. A zalakaro-
si kormányablak megnyitásá-
val biztosított lesz az igények-
nek megfelelõ hivatali ügyin-
tézés a városban, és remény
szerint 2013 végén közel 3000
államigazgatási ügyben ke-
reshetik fel a zalakarosi kor-
mányablakot a városban és a
környezõ településeken élõ
állampolgárok – mondta Ri-
gó Csaba.

15 javaslat a járási körzet-
határok megváltoztatására vo-
natkozott, melybõl 14 az állam-
polgárok érdekeinek szem elõtt
tartásával támogatható. Szak-
mailag nem indokolható vi-
szont önkormányzatá-
nak kérése, amely a 13 kilo-
méterre lévõ Lenti helyett a 32
kilométeres távolságra fekvõ
Zalaegerszeghez szeretne tar-
tozni – fûzte hozzá Rigó Csaba

Nova

kormánymegbízott. A telepü-
lés jelenleg al-
kot körjegyzõséget, az összla-
kosságszámuk azonban nem
éri el a 2000 fõt. Az átsorolás
iránti kezdeményezés kizáró-
lag a közös önkormányzati
hivatal fenntartása motiválja,
azonban a novai polgárokra
nézve súlyos hátrányt jelente-
ne az államigazgatási szolgálta-
tások elérhetõsége szempont-
jából. Nova a leggyorsabb úton
Lentitõl 13 km-re, Zalaeger-
szegtõl 32 km-re, fekszik. To-
vábbá Nova közigazgatási te-
rülete közre fogja és ezáltal
elzárná község terü-
letét a Lenti járás többi ré-
szétõl. Barlahida járási besoro-
lásának módosítását pedig nem
kezdeményezték – magyarázta
a kormánymegbízott.

Sajátos helyzet alakult ki
esetében, mert a

képviselõ-testület januárban
levélben kezdeményezte, hogy
a keszthelyi járás helyett a za-
laegerszegihez csatlakozhas-
son. A meglévõ térségi kapcso-
latok és a jelenleg is érvényes
államigazgatási (pl.: földhivata-
li) körzethatárokra tekintettel
a kormányhivatal támogatta ezt
az elképzelést, késõbb azon-
ban Szentpéterúr alpolgármes-
tere egyeztetést kezdeménye-
zett, mert a tervezett közös
hivatalok kialakítása miatt mé-
gis Keszthelyhez tartoznának.

kérése is méltá-
nyolható, hogy a zalaegerszegi
helyett a keszthelyi járáshoz
sorolják át, pedig
Nagykanizsa helyett Letenyé-
hez kíván tartozni.

és
képviselõ-testületei kezdemé-
nyezték, hogy Lenti helyett
Zalaegerszeghez tartozzanak,
miután a most is közös kör-
jegyzõséget alkotó települések
lakóinak túlnyomó többsége a
megyeszékhelyre jár tanulni
vagy dolgozni. Támogatható

kérése is, hogy a
kialakult kapcsolatrendszer
miatt ne a keszthelyi, hanem a
kissé távolabbi nagykanizsai
járáshoz csatlakozzon. Pacsa és

közösen indítvá-
nyozta, hogy a keszthelyi járás
helyett a zalaegerszegihez tar-
tozzanak, s a polgármesterek
kérése ebben az esetben is
méltányolható, mert a mun-
kába járók és a diákok több-
sége a megyeszékhelyre utazik
nap, mint nap.

Becsvölgyével

Barlahida

Szentpéterúr

Ligetfalva

Petrivente

Gutorfölde,
Csertalakos Szentpéterfölde

Zalaszabar

Zalaigrice

A hat zalai járásközpont egyike Letenye lesz.

Rigó Csaba
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Tibort jó szakembernek
tartják, ezért rendkívül el-
foglalt. A sok feladat, határ-
idõ minden idejét felemész-
ti. Beköltözése óta az ottho-
nában alig változott valami,
mert nem volt ideje foglal-
kozni vele.

Teltek az évek. Múlt év
végén megbetegedett. Ott-
hon kellett maradnia. Így
volt elég ideje körbenézni
otthon. Eszébe jutott, hogy
a beköltözése után mennyi
mindenen akart változtatni.
Azonban ezekbõl nem lett
semmi. Mindig közbejött
valami nagyon fontos…

– Ez így nem mehet to-
vább! Ha most meggyógyu-
lok, magamra fogok több
idõt szánni! Az otthonom
lesz a legfontosabb – hatá-
rozta el Tibor.

Januárban a tettek me-
zejére lépett. Berohant egy
lakberendezési áruházba,
vett pár dolgot. Otthon már
nem volt elégedett az ered-
ménnyel, mert ennél több-
re vágyott. Tibor is, mint
minden igényes ügyfél,
csak azt tudta, hogy min
szeretne változtatni. De azt
hogyan lehet megvalósítani,
már nem. Nem akart csak
trendi lenni, Tibor egy Ti-
boros otthont akart magá-
nak. Ami tükrözi az egyéni-
ségét. Ezért kénytelen volt
beismerni, hogy segítségre
van szüksége.

Olyan céget keresett,
amely nem csak tervez, de
gyárt is. Ezért találkoztunk.
3 D-s látványterveken mu-
tattuk meg, milyen lesz az
otthona. Így minden részle-
tet át tudtunk beszélni a
gyártás és beszerelés elõtt.
Amikor elkészültünk hív-
tam Tibort.

Elégedett vagy? kérdez-
tem.

Igen, ilyet akartam! Igazi
Tiboros!

Tiboros

Sikeres borversenyt ren-
deztek február
11-én az önkormányzat és a
mûvelõdési ház szervezésé-
ben. A megmérettetésre 37
résztvevõ nevezte be a 41 féle
borát. A térség egészét is kép-
viselték többen, ám a részt-
vevõk meghatározóan helybe-
liek voltak. Ezt az aktivitást a
korábbi évek részvételi ará-
nyával összehasonlítva a báza-
kerettyei borosgazdák sikere-
ként értékelte
polgármester.

A jó hangulatú rendezvé-
nyen fehér és vörös, vegyes és
fajtaborokat egyaránt értékel-
hetett a zsûri. A grémium

polgár-
mester elnökletével mûködött,
aki ezúttal gyakorló borász-
ként végezte munkáját, csak-
úgy, mint zsûritag,

polgármes-
tere, valamint ,
akit a borászvilág jól ismerhet
a fajtakísérleti tevékenysége
révén.

A szépszámú nedût egyes
vélemények szerint talán kissé
szigorúan ítélte meg a zsûri –
avagy az évjárat nem volt épp
a legkedvezõbb, ugyanis az
eredmények azt tükrözték,
hogy voltak sikeresebb évjára-
tok is már e lankákon.

A zsûri 14 bronzérmet, va-
lamint 11 ezüstérmet ítélt oda
a termelõknek, aranyérmet pe-
dig érdemelt
a Rizlingszilváni borával. Az
éremmel nem díjazott borok
gazdái oklevelet vehettek át.

Bázakerettyén

Iványi László

Né-
meth Géza becsehelyi

Pál Zoltán
Kerkaszentkirály

dr. Pálfi Dénes

Balogh Ferenc

Irsai lett a Falu Bora
Jó hangulatú borverseny Bázakerettyén

A helyi jelleget legjobban
tükrözõ minõségért a Falu
Bora címet nyerte
el Irsai borával, pe-
dig a Falu Legjobb Vörösbora
címet kapta. E címeket egyéb-
ként a falu határában termett
borok kaphatják. A közönség-
díjat a

ajánlotta
fel, amelyet a közönség-zsûri
végezetül Frei-
burgi Tramini fehérborának
ítélt. A díjazottak borászattal
kapcsolatos használati és aján-
déktárgyakat vehettek át.

A szakmai értékelést köve-
tõen a gazdák ízletes vacsora
mellett oszthatták meg tapasz-
talataikat egymással és jó taná-
csokat hallhattak a további fej-
lõdésük érdekében. A borver-
seny igazi közösségteremtõ

Födõ Zsolt
Kele Attila

Zalai Dombság Turiz-
musáért Egyesület

Salamon Vince

rendezvény volt, hiszen érdek-
lõdõk is szép számmal meg-
tisztelték jelenlétükkel a báza-
kerettyei és környékbeli boros-
gazdák vetélkedését.

Farsang Lajos

2002-ben elsõ – azóta
egyetlen – sze-
rezte az élvonalban a

.
2010-ben – fennállása so-

rán elõször –
döntõt játszott az egerszegi
együttes, s noha nem sikerült
legyõznie a bajnok ,
így is dicséretes volt a sze-
replése.

Hogy ne maradjunk tró-
fea nélkül, idézzük fel a baj-
noki aranyéremhez vezetõ
utat a címû
kötet segítségével. A rengeteg
fotót, statisztikai adatot, ri-
portot tartalmazó könyv is-
mét megvásárolható szerkesz-
tõségünkben, vagy utánvéttel
megrendelhetõ. Ára: 2.500 Ft.

Érdeklõdni:
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.,

telefon: 92/596-936,
30/378-4465,

fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

bajnoki címét
ZTE lab-

darúgócsapata

Magyar Kupa

Debrecent

Megkoronázva

Sikeridézõ

Födõ Zsolt vehette át a zsûritõl a Falu Bora címet. (Balról: Pál
Zoltán, dr. Pálfi Dénes, Németh Géza, Iványi László és a
díjazott borász.)

A bázakerettyei borosgazdák jó hangulatú borversenyét szép
számú közönség tisztelte meg jelenlétével.
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A
kettõs életet él. Egy-

részt a megyei pontva-
dászatban lép pályára, más-
részt a megyei baj-
nokságban szerepel. Zalában 5
csapat alkotja a mezõnyt, míg
Veszprém megyében 10 együt-
tes méri össze erejét.

Lapzárta után (március 6-
án, kedden) már megkezdte a
tavaszi zalai szezont a csapat,
igaz ekkor még egy õszrõl el-
maradt meccs szerepelt a
programban.

– errõl kérdez-
tük , a klub
elnökét.

– A Zala megyei bajnokság
mérkõzéseit hétközben vívjuk,
a Veszprém megyei pontvadá-
szatban hétvégén lépünk pá-
lyára – mondja az elnök.

A letenyei csapat a Zala me-
gyei bajnokságban pillanatnyi-

letenyei férfi kézilabda-
csapat

Zala

Veszprém

– Hogyan lehet egyeztetni
a programot a „két megyés”
bajnokságban?

Teperics Tamást

„Kettõs életû”
kézisek Letenyén

lag a 3. helyen áll, 4 pontot ve-
szített eddig. A tízcsapatos
Veszprém megyei bajnokság-
ban a középmezõnyben állnak.
Ennek összetétele jóval erõ-
sebb, hiszen volt NB II-es csa-
patok, illetve az NB I-es Bala-
tonfüred utánpótlás együttese
is itt szerepel.

Az vezette le-
tenyei csapat
vívja mérkõzéseit, hiszen Le-
tenyén egyelõre nincs megfe-
lelõ méretû fedett pálya. Te-
perics Tamás lapunknak el-
mondta, hogy pályázati for-
rásból szeretnének egy szab-
ványos méretû, kemény mû-
anyag borítással ellátott sza-
badtéri pályát, hogy végre Le-
tenyén szerepelhessenek. Ke-
resik azt az utánpótlás edzõt,
akinek irányításával felépít-
hetik azt a csapatot, amely át-
veheti majd a jelenlegi, kiöre-
gedõben lévõ együttestõl a
stafétabotot.

Ojtó Tamás
Nagykanizsán

A kézilabda szeretete tartja életben a csapatot.

Rajz: Farkas László

Humorba fojtva

Mindenre visszavezethetõ...

– Megfigyeltem, amikor Orbán kormányoz, nyakló nélkül
jönnek a katasztrófák. Itt volt Kolontár, most meg ez a
farkasordító hideg. Meglátod, hamarosan lesz árvíz is!...

Magyar mûhold az ûrben

Jobb idõk...

– Szólni kéne a fõnöknek, hogy valami kis maszat
kelebólál a birtokunkon!

– Engem a Kádár alatt bevittek volna kmk-ért, te meg
csak besétálsz a Munkaügyi Központba és kapod a lóvét...
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A felírt gyógykezelésekre jelentkezni:
vagy a

lehet.
a fedett fürdõ pénztáránál

0692/351-320 telefonszámon

Fáj a háta? Dereka?
Fájnak az ízületei?

Kezeltesse magát a lenti gyógyfürdõben!
Amit kínálunk:

gyógymasszázs, iszappakolás, víz alatti sugármasszázs,
medencefürdõ, vízi torna

Aki legalább napi 3 gyógykezelést vesz igénybe,
azok részére

biztosítunk!(Bremer 3000)
INGYENES MAGNETOTERÁPIÁS KEZELÉST

A kezeléseket az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatja!

Utaltassa be magát illetékes
reumatológus szakorvosához:
Dr. Hamadeh Fuad,
(Szakorvosi Rendelõintézet Lenti)!

www.lentifurdo.hu

Március 11-én megkezdõ-
dik a tavaszi szezon a megyei
labdarúgó-bajnokságban. A II.
osztály Déli-csoportjában sze-
repel a csapata,
amely a (31 pont)
és a (29) mögött a
3. helyen áll a tabellán 28
ponttal, megelõzve az azonos
pontszámmal rendelkezõ

.
A tavaszi idénynyitón Rédi-

csen lép pályára
csapata. A téli változásokról és
célkitûzésekrõl kérdeztük

klubelnököt.
– Egy kapus, Horváth Ist-

ván és két mezõnyjátékos, Ba-
logh László és Tóth Csaba ér-
kezett hozzánk. Egy távozó
volt Kovács Tibor személyé-
ben, aki Galambokra igazolt –
mondta elöljáróban a klub-
elnök.

– Január 3. hetében kezd-
tük az edzéseket, sajnos sérü-
lések, betegségek akadályozták
a munkát. Sok felkészülési
mérkõzést játszottunk, kizáró-

Letenye SE
Galambok

Gutorfölde

Bagolát

Takács Árpád

Vá-
radi László

– Hogy sikerült a felké-
szülés?

Dobogón várja a folytatást a Letenye
Tavaszi rajt a megyei labdarúgó-bajnokságban

lag magasabb osztályú csapa-
tok ellen, váltakozó sikerrel.

– A bajnokság elején az
elsõ hat hely valamelyikének a

– Mi a csapat célkitûzése?

megszerzése volt a terv. Most
feltétlenül valamelyik dobogós
helyezést célozzuk meg.

Váradi László lapunknak el-
mondta, hogy az utánpótlás
erõsítése céljából várják labda-

rúgást szeretõ gyermekek je-
lentkezését a klubnál. Ezzel
kapcsolatban részletes infor-
mációkat is kaphatnak az
egyesület honlapján:

www.lse.hu

Az elmúlt bajnokságban a 11. helyen végzett a letenyei csapat. Idén dobogóra szeretnének
kerülni.
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Kistolmács

letenyei kistérségnek

Le-
tenyét Bázakerettyével

a turizmus
szempontjából jelentõs szín-
foltja a . A
Zalai-dombság lankái közt, egy
völgyes részen terül el, a

össze-
kötõ út mentén található az
alig 200 lelkes falu.

A község határában az
1980-as évek közepén olaj és
szénhidrogén kutatás követ-
keztében a geológiai robban-
tás által nagy intenzitású for-
rásvíz tört a felszínre. E lehe-
tõséget kihasználva a Zalaerdõ
Zrt. tervezése alapján, az akkor
még letenyei nagyközségi ta-
náccsal és a gazdasági egysé-
gekkel együtt, a Nyugat-dunán-

Kistolmács várja Önt!

túli Vízügyi Igazgatóság koor-
dinálásával megépült a 11 hek-
táros jóléti víztározó, melyet
1989. május 28-án adtak át a
településnek üzemeltetésre.

A mûvelõdési házban ka-
pott helyet az eMagyarország
pont. Kiépítésre került a szé-
lessávú internethálózat is. 9
asztali számítógép, 2 laptop,
multifunkcionális nyomtatók,
telefon és fax, televízió,
lamináló- és spirálozó gépek
állnak rendelkezésre. 2010. de-

cemberében a település meg-
kapta a Minta eMagyarország
pont kinevezést.

Kistolmács minden évben
több rendezvénynek biztosít
otthont. Évek óta megrende-
zésre kerül a Nemzetközi és If-
júsági Tûzoltó Szaktábor, mely-
nek a kemping ad helyet. En-
nek területén 2006-ban és
2007-ben nemzetközi moto-
rostalálkozó is volt, melyen
szép számmal vettek részt mo-
torosok és érdeklõdõk. A te-

lepülés kiváló kikapcsolódási
lehetõséget kínál az érdeklõ-
dõk és pihenõk számára. Nem
csak nyáron, hanem az év min-
den szakában.

A szabadkempingben és a
Kistolmácsi-szõlõhegyen, a tu-
risztikai attrakcióként felépí-
tett kilátó területén májustól
szeptemberig a vendégek ren-
delkezésére áll az ingyenes WI-
FI szolgáltatás, melyet naponta
kettõ órán át, havonta 10 na-
pot használhatnak. A „Vizek
hátán, dombok ölén, bunkerek
mélyén” címet viselõ aktív tu-
risztikai program keretében
megépült 12 méter magas és 4
szintes kilátótoronyból csodá-
latos panoráma és természeti
környezet tárul a turisták és
vendégek elé, s egyben erõ-
sítik a térség aktív és bakan-
csos turizmusát. A kilátóto-
ronyból tiszta idõben ellátni a
szomszédos településekre és
Horvátországba is.

Kistolmácsi

rendezvények 2012-ben:

március 10. 17 óra: nõnap

május 19. 17 óra: férfinap

július 21.:falunap

október 24.: idõsek napja

december 8.:
Mikulás ünnepség

Kistolmácsi
programajánló

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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Kerka Komposzt

5.000 Ft + ÁFA.

értékesíti a saját elõállítású

termésnövelõ anyagát

egységáron

Fuvar díja:

1.100 Ft/tonna + ÁFA

Megrendelhetõ:
Tel./Fax: +36 92/551 387; +36 92/351 379

E-mail: info@lentihuke.hu

Lenti Hulladékkezelõ Kft.
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Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

A játékos sportverseny
országos elõdöntõjét február
25-én rendezték
meg. Ezen három megye
(Baranya, Somogy, Zala) leg-
jobb csapatai álltak rajthoz. A
bronzérmes Marcalitól 2 pont-
tal lemaradva a

21 fõs csapata a verseny során
a negyedik helyezést érte el.

A csapat tagjai: Balassa
Szilveszter, Balazsin Dorina,

Marcaliban

letenyei And-
rássy Gyula Általános Iskola

Negyedik a letenyei csapat

Balogh Kitti Hajnalka, Bocskor
Anna, Bogdán András, Bogdán
János Kristóf, Bogdán Péter,
Farkas Henrik, Gáspár Viktória
Lilla, Gyergyák Vivien, Horváth
Klaudia, Horváth Regina Anita,
Iványi Dávid, Janzsó Domini-
ka, Kele Tímea, Molnár Botond,
Németh Dénes Norbert, Õri
Martin Mihály, Papp Jázmin,
Simonka Zsófia, Szabó Barna-
bás, felkészítõk: Gergõné Riba-
rics Tünde és Kovács Gyuláné.

Jól szerepeltek a letenyei diákok.

2010-ben ünnepelte 90 éves
fennállását a

. A patinás klub egy-
kori szakosztályainak kiválósá-
gai szerepelnek abban a kötet-
ben, amely ismét kapható szer-
kesztõségünkben, vagy utánvét-
tel megrendelhetõ.

A könyv ára: 1.000 Ft.

Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.,
telefon:

92/596-936, 30/378-4465,
fax: 92/596-937,

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalaegerszegi Tor-

na Egylet

Érdeklõdni:

Emlékezés az elõdökre

Összefogás a szobor helyreállítására

Korabeli fotó az ép szoborról.

A
február

7-én tartott ülésén
támogatásáról biz-
tosította a

által
felkarolt példaérté-
kû kezde-
ményezést, amely az
olasz határhoz köze-
li község-
ben 1845-ben fel-
állított hõs magyar
huszár,
szobrának helyre-
állítására irányul.
Egyúttal arra kéri a
megye szervezeteit,
civil közösségeit,
hogy a maguk esz-
közeivel járuljanak
hozzá a szlovén-ma-
gyar összefogással

Zala Megyei
Közgyûlés

Magyar-
ország ljubljanai
nagykövetsége

szlovén

Budanje

Rostás Pál

megvalósítandó cél eléréséhez.
1813 õszén, október 3-án

Trieszthez közel, a Vippach-
Görz (Vipava - Goricia) ország-
út mentén magyar huszárok,
az 5. Radetzky huszárezred
katonái az Illíriából visszavo-

nuló francia alakulatokat ül-
dözték. A hadszíntér az 1813-
as Napóleon elleni harcok
egyik melléktere volt, mégis, a
magyar huszárok számára fon-
tos helyszín volt, hiszen itt
alkalmazhatták a könnyûlovas-

sági harcmodorhoz talán leg-
inkább illõ kislétszámú zavaró
harcmûveleteket.

Rostás Pál közhuszár az
alakulat tagjaként vett részt az
összecsapásban. A többszörös
francia túlerõ ellen Rostás
volt, aki mintegy negyed órán
át feltartóztatta a franciákat,
ezzel lehetõséget adva sebe-
sült bajtársainak a visszavonu-
lásra. Rostás Pál 1813. október
3-án meghalt. Bajtársai, ezred-
társai 1836-ban egy díszes
sírhelyet, majd 1845-ban avat-
tak emlékére egy teljes alakos
szobrot Vipava közelében,
Budanje-ban, ami ma a szlo-
vén-olasz határ közelében van,
közel Trieszthez. A szobor
egyben Rostás Pál sírhelye is.
Az 1845-ös szobor költségeit
bajtársai, ezredtársai gyûjtés-
bõl finanszírozták. A szobor
idõközben, a második világ-
háborút követõ idõszakban
megsérült, a településen a
Mária Templom mellett a
szobor talapzata elhagyatottan
állt egészen 2009-ig. A sérült
szobor eredeti maradványai a

szlovéniai nova-goricai mú-
zeum kõtárában vannak je-
lenleg.

A magyarországi gyûjtést a
Budakeszi Kultúra Alapítvány
koordinálja. A gyûjtés felhívása
honlapjukon itt érhetõ el:

http://www.budakeszikult
ura.hu/index.php?page=news
&subpage=huszar

Zsalugátereket
keresünk!

Régi (legalább 80-100 éves),
mûködõképes

zsalugátereket keresünk!

92/596-936,
hétköznap 8-15 óráig,

illetve a
zalataj@zelkanet.hu

e-mail címen

Érdeklõdni a méretek
pontos megadásával:

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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szabadtéri területén lévõ büféjét és vendéglátó egységeit.

Érdeklõdni:
0620/966-8897; 0620/203-1322

A Lenti Gyógyfürdõ Kft.
bérbeadásra meghirdeti

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Dél-Zala Murahíd

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Március 2.-án tartotta éves
közgyûlését a székhe-
lyû

. Az Andrássy Gyula
Általános Iskola ebédlõjében
rendezett program során elsõ-
ként elnök kö-
szöntötte a megjelent tagsá-
got, valamint a horvát és szlo-

letenyei
Körzeti Önkéntes Tûzoltó

Egyesület

Mándli Géza

Idén ünneplik 125 éves fennállásukat
Tavaly 10 „éles” bevetésen vettek részt a letenyei önkéntes lánglovagok

vén vendégeket. Az elnök a ta-
valyi esztendõ történéseit vet-
te górcsõ alá és mint elhang-
zott: kiváló helyezéseket értek
el a megyei versenyeken és jól
szerepeltek a nemzetközi tûz-
oltó olimpián is.

Bedõcs Attila, az egyesület
parancsnoka elmondta: a szo-

kásos programok és a felké-
szülés mellett tavaly 10 beve-
tést hajtottak végre sikeresen a
letenyei önkéntesek. Az egyik
látványos beavatkozásuk ép-
pen a letenyei fõtéren történt,
ahol a város központjában egy
kombi autó gyulladt fel.

Mint elhangzott: 2012-tõl
az önkéntesek szakmai fel-
ügyeletét a katasztrófavédelmi-
sek vették át, így sokkal job-
ban kell figyelni a szervezeti
életre, hiszen akár havi szinten
is várható ellenõrzés.

Jó hír, hogy a körzet ön-
kéntes tûzoltóit iskolákba, óvo-
dákba, falunapokra hívják, hi-
szen így ezzel együtt az önként
vállalt tûzoltó életet is népsze-
rûsíti az egyesület.

Mándli Géza elnök hangsú-
lyozta: az idén májusban ismét
megrendezésre kerül a hagyo-
mányos Szent Flórián-napi ün-
nepi rendezvény, melynek kü-
lönös hangsúlyt ad az, hogy a
letenyei egyesület 2012-ben
ünnepli fennállásának 125. év-
fordulóját.

A helyi lánglovagok köz-
gyûlésén 6 fõ kérte tagsági

viszonyának megszüntetését,
ugyanakkor a rendezvény so-
rán 8 új önkéntes tûzoltó tette
le esküjét az egyesület zászlaja
elõtt.

Az évértékelõ rendezvény
során polgármester
is szót kért, aki elmondta: a
korábbi hírekkel ellentétben
nem 2012-tõl, hanem 2014-tõl
lesz vonulós, hivatásos tûzoltó
egység Letenyén.

A tûzoltószertár épülete
nagy valószínûséggel állami tu-
lajdonba kerül, ahol a tervek
szerint még 2 évig biztosan
helyet kap a Körzeti Önkéntes
Tûzoltó Egyesület.

Kép és szöveg:

Halmi Béla

Mirkó Imre

A zászló elõtt tettek esküt az új letenyei önkéntesek.

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
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