éD l-Zala Murahíd
térségi havilap

II. évfolyam 2012. szeptember

A Müller Letenyén

Huszonhárom év után újra nagy üzemet avattak a Mura-parti kisvárosban
mára a letenyei telephelyen kerül kerül felcímkézésre.
Erwin Müller arról is szólt,
hogy mintegy 50 fõs létszámbõvítést tesz lehetõvé az, hogy
az idén 10 százalékos bevétel
növekedéssel számol a cégcsoport, de a most még Buda-

pesten mûködõ magyarországi
központ tevékenységének és
így alkalmazottainak egy részét szintén Letenyére helyezik át.
A Müller sajtóközleménye
szerint a letenyei telephelyen
(Folytatás a 2. oldalon)

A szõlõ és a bor ünnepe
A vezetõk elégedetten szemlélték az új üzemet.
Szeptember 16-án (vasárnap) a cégtulajdonos Erwin
Müller vágta át azt a magyar
nemzetiszínû szalagot, mellyel
immár jelképesen is átadásra
került a Müller drogérialánc
magyarországi, horvátországi és szlovéniai üzleteit kiszolgáló letenyei logisztikai
központ.
A szalagátvágást megelõzõ
ünnepi beszédében Erwin
Müller többek között elmondta: az idén júniusban elkészült

új logisztikai központ azóta
teljes kapacitással üzemel. A
kb. 10 millió eurós összberuházással a legmodernebb
európai elosztó központ jött
létre, ahol jelenleg 300, de a
karácsonyi idõszakban 400
dolgozót kívánnak foglalkoztatni.
A logisztikai központ egyrészt a Németországból érkezõ
áruk elosztóhelye. Az áru az
ulmi központi raktárból érkezik és az adott áruházak szá-

KEDVEZÕBB ÁRAK!
ALACSONYABB ÓRASZÁMOK!
Megjelent az új OKJ,
képzéseinket még a régi feltételekkel indítjuk!
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület
Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
tanfolyamokat indít és Tûzvédelmi szakvizsgát szervez
a megye városaiban.
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

Az államtitkár borászként koccintott a vendéglátó polgármesterrel és országgyûlési képviselõvel.
A korábbi évek hagyomá- tivál, mely kiváló hírverése
nyait követve idén is felvonu- volt a térség nagyszerû nedûilással vette kezdetét Becsehe- nek, valamint a házigazda
(Folytatás a 3. oldalon)
lyen a VIII. Szüreti és Borfesz-

Õsszel induló kedvezményes
tanfolyamok a KISOSZ-nál:
- Szakács
- Pincér
- Vendéglátó eladó
- Élelmiszer- és vegyi áru eladó
- Kereskedõ boltvezetõ
Érdeklõdni: KISOSZ Zalaegerszeg, Eötvös u. 22.
Tel.: 92/313-465, e-mail: zala@kisosz.t-online.hu
Ny.sz.:20-0229-05
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A Müller Letenyén

Huszonhárom év után újra nagy üzemet avattak a Mura-parti kisvárosban
(Folytatás az 1. oldalról)
egyrészt a magyar, szlovén és a
jövõben a horvát beszerzésbõl
származó termékek kerülnek
feldolgozásra. Munkatársaikkal
Letenyén Németh Eszter irányítása alatt a magyar és német
kollégáik támogatásával a jövõben a jelenlegi 13.000 árucikk
háromszorosát kívánják feldolgozni, a jelenleg használt 20
teherautó számát pedig 45-re
emelnék.
Erwin Müller beszédét követõen 5.000 eurót adott át
Halmi Béla polgármesternek,
amelyet a cégvezetõ a letenyei
hátrányos helyzetû gyermekek
támogatására ajánlott fel.
Ezt követõen Halmi Béla
Letenye Város Polgármestere
mondta el ünnepi beszédét.
Mint fogalmazott, ez a nap kettõs ünnep. Ünnepe Letenyének, mert 23 év után újra nagy
üzemet avathatott, mely 3-400
dolgozónak ad munkahelyet, a
családoknak megélhetést. Ünnep Erwin Müllernek is, aki 8
nappal ezelõtt töltötte be 80.
születésnapját és átadhatja
Európában a negyedik Müller
logisztikai központot. Az ünnepet 4 éves elõkészítõ munka
elõzte meg, mely során találkozott a befektetõi és a befogadói érdek – hallottuk Halmi
Bélától. Müller úr kereste a
befektetési lehetõséget a hármashatár mentén, a letenyei
önkormányzat pedig épp akkor készítette el településrendezési tervét. A testület új
vállalkozói övezetet jelölt ki a
régi határátkelõ és az M7-es
autópálya közötti területen.
Ezt követõen közösen dolgoztak a cél érdekében, melyhez

A cég legmodernebb európai elosztó központja lett.
partner volt a Magyar Állam és
a hatóságok is. Halmi Béla polgármester megköszönte, hogy a
Müller-beruházással segítették
és segítik a térség fejlõdését.
A polgármester után Völner Pál, a Nemzetgazdasági
Minisztérium infrastruktúráért
felelõs államtitkára szólt arról,
hogy ami eddig Letenyén
hosszú évtizedekig hátrány
volt, – miszerint a kisváros a
horvát-szlovén-magyar hármashatár mellett fekszik – az most
a település elõnyévé vált. Hozzátette: e Letenye térsége szempontjából kiemelkedõ jelentõségû fejlesztést a kormányzat a
gazdasági operatív program
keretébõl 458 millió forinttal
támogatta.
Az államtitkár beszédét követõen került sor az ünnepélyes szalagátvágásra, melyet
Erwin Müller és fia végzett el.

Háromszáz ember talál munkahelyet.
A frappánsan szervezett
ünnepség során a szépszámú
vendégsereg a helyi Mülleresvezetõk kalauzolásával tekinthették meg a rendkívül tet-

szetõs és több száz családnak megélhetést biztosító vadonatúj letenyei logisztikai
központot.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

3

Dél-Zala Murahíd

2012. szeptember

A szõlõ és a bor ünnepe

Fesztivál Becsehelyen
(Folytatás az 1. oldalról)
településen élõk szorgos munkájának, összefogásának és vendégszeretetének.
A feldíszített mezõgazdasági jármûveken és lovas kocsikon népviseletben helyet foglaló vidám társaságok igazi karneváli hangulatot varázsoltak a
szüreti lázban égõ falu utcáira,
nem csak a helyieknek okozva
kellemes perceket. Az egyes
megállóknál színjáték, nóta és
néptánc, és persze jó fajta
must köszöntötte az érdeklõdõket, mindaddig, mígnem a
mulatság helyszínéül szolgáló
faluházhoz nem ért a menet.
Ott aztán hagyományos zalai
étkek, a bor- és pálinkaházak
gazdag kínálata, s a különbözõ
korosztályok igényeit kielégítõ
programok várták a látogatókat.
A fesztivál megnyitóján színpadra álltak a zalai Da Bibere
Borlovagrend tagjai, köztük
Németh Géza polgármester,
aki elmondta: a programok
megvalósításához a helyi és
környékbeli vállalkozóktól számos segítséget kaptak, ráadásul pályázati pénzt is nyertek.
A befolyó összegekkel jól sáfárkodtak, így nívós programot
állítottak össze, törekedve arra
is, hogy kínálatukkal a népi
hagyományokat ápolják. A rendezvény vendége volt L. Simon
László kultúráért felelõs államtitkár, aki ezúttal elsõsorban
agárdi birtokán gazdálkodó
szõlõtermelõként és borász-

ként, Németh Géza baráti meghívásának eleget téve látogatott Becsehelyre.
– Nincsen bor szõlõ nélkül,
nincsen bor a szõlõtermesztõ
ember alázata, szorgalma, kitartása nélkül – hangsúlyozta
az államtitkár. – Nincsen bor
anélkül a munkabírás és alázat
nélkül, ami bizony már két
évre elõre meghatározza, hogy
milyen lesz a termés. Mi tudjuk azt, hogy mennyi idõ,
mennyi fáradság, kitartás, türelem és szeretet kell ahhoz –
a metszéstõl egészen a betakarításig, és a következõ évi munkák kezdetéig –, hogy valóban
jó alapanyag álljon rendelkezésre a borhoz. Mert jó bor,
minõségi bor csak jó szõlõbõl,
jó alapanyagból készíthetõ.
Bízom abban, hogy idén ha
nem is kellõ mennyiségû, de jó
minõségû a termésünk, így
szép boraink lesznek.
A köszöntõket már a színpadon közös koccintás követte, s mivel a borházaknál is folytatódott a borkóstolás, a hangulatra igazán nem lehetett panasz. Volt, aki az Irsai Olivérre,
mások a Cserszegi fûszeresre
esküdtek, ám abban valamenynyien egyetértettek: a becsehelyiek ezúttal is kitettek magukért, remek hangulatú rendezvénnyel ünnepelték a szõlõt és
a szüretelõket, s népszerûsítették a kulturált borfogyasztást.
szöveg és kép:
Kelemen Valéria

A hangulatra igazán nem lehetett panasz.

A tánc sem maradhatott ki a programból.

A tél beállta elõtt…

A Farkas József utca padkázásával is idõben végeztek Letenyén.

Letenyén a belterületi utak
szinte száz százaléka aszfaltozott, ám idõvel azok karban-

tartásra szorulnak, mert az
idõjárás következtében a padkák megsüllyednek vagy ép-

pen feltöltõdnek, ami az utakra nézve további károsodáshoz
vezethet – mondta Halmi Béla
polgármester lapunknak.
A belterületi utakra a helyi
Start Mintaprogram keretébõl
nem lehet költeni, ezért három nagy forgalmú utca rendbe tételét az önkormányzat
saját út-híd keretébõl finanszírozta.
A téli idõszak kezdete elõtt
végeztek a kisvárosban a padkázással, így szeptember közepére elkészültek az Ady, a Farkas József és a Ságvári utcák
helyreállítási munkálatai is –
osztotta meg velünk a jó hírt
Letenye polgármestere.
M.I.

Zsalugátereket
keresünk!
Régi (legalább 80-100 éves),
mûködõképes
zsalugátereket keresünk!
Érdeklõdni a méretek
pontos megadásával:
92/596-936,
hétköznap 8-15 óráig,
illetve a
zalataj@zelkanet.hu
e-mail címen
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Elismerték munkájukat
Megyenapi díjátadás Zalaváron
Az elmúlt évekhez hasonlóan Zalaváron tartotta
ünnepi közgyûlését a Zala Megyei
Önkormányzat. A
két éve felavatott
Millenniumi Emlékmûben szeptember 8-án az Öveges
József ÁMK Katicák és a Vadkörtefa csoportjának énekével kezdõdött az
ünnepség. Manninger Jenõ, a Zala
Megyei Közgyûlés
elnöke köszöntöt- Az idei kitüntetettek a közgyûlés elnökével.
te az egybegyûlteket, beszédé- Zalában az átalakult állami és
ben megemlékezett a megye közigazgatási rendszerben is
nagyjáról, az épületet tervezõ mindenütt van létjogosultsága.
Makovecz Imrérõl, akinek mun- A járások kisebb városai közkásságát két éve díszpolgári pontilag erõsödhetnek, a közcímmel ismerték el. „Csak a pontosítás célja, hogy az ügymunka fejti ki, csak az tartja fel intézés közelebb, „járásnyira”
a testnek és léleknek erejét, kerüljön az emberekhez. A mecsak munka tesz hasznossá ma- gyei önkormányzat szerepe
gunk és polgártársainkra néz- megváltozott, intézményátadáve” – idézett a haza bölcsétõl, sok történtek, de a kisebb hiDeák Ferenctõl, akinek szavait vatal pénzügyi tartozások nélútmutatásul állította a jelenlé- kül és a megye életét továbbra
võk elé. Beszédében kiemelte is befolyásolva mûködik tovább.
az önkormányzatok fontossá– A fejlett nyugat-dunántúli
gát, amelyeknek az aprófalvas régió részeként jelentõs a le-

maradás a másik két megyéhez
képest, így komoly munka vár
ránk megyei gazdaságfejlesztésben. Fontos lehetõséget rejtenek Zala kedvezõ turisztikai
adottságai, ezek kihasználásában városaink élen járnak.
2014-2020 között az uniós források hatékony lehívása, megyei gazdaságfejlesztési terv kidolgozása a cél. Az egészségturizmus fontos húzóágazat, az
ipari tengelyre épülhet a felsõoktatási szakképzés, támogatjuk a vidékfejlesztés falumegtartó tényezõit is. Horvátor-

Az ÉKKÖV Kft. honlapja
Képviselõi felajánlásból elkészült Letenye Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló ÉKKÖV Kft. honlapja.
Farkas Szilárd önkormányzati képviselõ és Kustor Ferenc ügyvezetõ közös munkájának eredményeként jött
létre a weboldal.
A honlapon közzétett információknak – a cégbemutatáson túl – bizonyos jogszabá-

lyoknak, törvényi elõírásoknak
is meg kellett felelniük, többek
között a közérdekû adatokra
vonatkozó és a 2009. évi
CXXII., a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló törvény rendelkezéseinek, így a
közérdekû adatok elérhetõek
az érdeklõdõk számára.
A honlap a www.ekkov.hu
internetcímen érhetõ el.

Tudósítókat keresünk!
Várjuk mindazok jelentkezését a megye területérõl,
akik szívesen tudósítanának a településükön
történt eseményekrõl lapjainkba:
Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Közép-Zala,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd
Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

2012. szeptember
szág uniós tagsága új lehetõségeket nyújt, a letenyei logisztikai központ átadása bizakodásra ad okot. Rengeteg munka vár ránk, melyben a megyében élõ emberek tudására,
munkájára, képzettségére, emberi kvalitására tudunk támaszkodni. A mai ünnepségen
köszöntjük azokat az embereket, akik példamutató tevékenységükkel, munkájukkal elérték, hogy az elmúlt években különös figyelem irányuljon rájuk
– összegzett Manninger Jenõ.
A közgyûlés elnöke ezt követõen átadta a munkájukban,
hivatásukban kiemelkedõt nyújtók elismerését. Idén dr. Lubics Szilvia fogorvos, hoszszútávfutó kapta a Zala Megye
Díszpolgára kitüntetõ címet,
aki kitartásával, elkötelezettségével, hosszútávfutásban elért hazai és nemzetközi szintû kimagasló eredményeivel, valamint
a sportágban végzett kiváló teljesítményével járult hozzá a megye jó hírének növeléséhez.
Az eseményt ifj. Horváth
Károly és zenekara, valamint
Jandovics Viktória és Salamon Attila mûsora tette ünnepélyessé.
A kitüntetettek teljes névsora olvasható honlapunkon –
www.zalatajkiado.hu – az „Elismerték munkájukat” címmel
szereplõ cikkünkben.
Pataki Balázs

2012. szeptember
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Pályázati sikerekkel támogatják a nevelõ-oktató munkát
Gondos nyári elõkészületek után 2012. szeptember 3án zökkenõmentesen indult el
a tanév Becsehelyen, a Dél-Zalai Általános Iskolában.
Mint Balassa Istvánné
igazgatótól megtudtuk: Becsehelyen 160, a helyieken kívül
még eszteregnyei, rigyáci, petriventei és tótszentmártoni diák kezdte meg a 2012/2013-as
tanévet, s a bázakerettyei tagintézményben is közel 80 – kerettyei, lasztonyai, kiscsehi,
lispeszentadorjáni és maróci
– gyermek lépte át az iskola kapuját.
– A vakáció részben a folyó
pályázataink lezárásával telt –
mondta érdeklõdésünkre az
igazgatónõ, hozzátéve: egy
TÁMOP pályázat jóvoltából
egyik kollégájuk történelem
mesterszakon szerzett diplomát, míg egy másik kisebbségvédelmi és esélyegyenlõségi
szakvizsgát tett. – Nyáron indult el a referencia intézményi
pályázat, melyen mind a székhely intézmény, mind a tagintézmény szerepel, s mindketten 3 millió forintot nyertünk
erre a tevékenységre. Itt a már
több éve kipróbált jó gyakorlatainkat fogjuk olyan állapotba
helyezni, hogy azokat külsõ iskolák is megvásárolhassák, saját intézményükben is felhasználhassák a mi tapasztalatainkat.

Hallhattuk:
Becsehelyen
egy ökoiskolai és egy jeles napok jó gyakorlat kidolgozása
van folyamatban, továbbá egy
alsó tagozatos, Mesetúra címmel. Bázakerettyén pedig a
kompetencia alapú oktatással
kapcsolatos jó gyakorlatok
(EU-tazás és a Toldi feldolgozása) kerültek fókuszba. A továbbképzések a tanév végén,
illetve nyáron lezajlottak, most
pedig az érdemi munka következik: a novemberig tartó idõszak során készülnek fel a pedagógusok a referencia intézményi tevékenységre. A jó gyakorlatokat ugyanis olyan pozícióba kell helyezni, hogy azok
eladhatóak legyenek más iskolák számára.
– A két intézményünkkel
közösen szeretnénk beadni
egy újabb, az innovatív iskolai
tevékenységre épülõ TÁMOP
pályázatot, ennek a kidolgozásán munkálkodunk jelenleg
– folytatta Balassa Istvánné.–
Együttmûködési megállapodásokat kötünk civil szervezetekkel, uszodákkal, alapítványokkal, egyesületekkel, akik támogatni fogják a két tanéves projektmunkát. Ennek keretében
a gyerekek hasznos szabadidõs
tevékenységéhez kívánunk hozzájárulni: erdei iskolával, nyári
tábor szervezésével, egészségügyi felvilágosító elõadásokkal, konfliktus-kezeléssel, bal-

A becsehelyi iskola nem csak kívülrõl szép, a falai között nívós szakmai munka zajlik.
tártalanul programon is nyertünk 1 millió 45 ezer forintot,
így újra mehetnek tõlünk 7.
osztályos tanulók május hónapban 5 napos erdélyi kirándulásra. Továbbra is igyekszünk figyelni a pályázatokat, s
ezzel némi plusz pénzhez jutni. Nagy várakozással tekintünk az iskola átalakulásokra,
amely fenntartó váltást jelent
az esetünkben, hiszen BecseBalassa Istvánné igazgató
hely 3000 fõ alatti település,
méltán lehet büszke a pályáígy január elsejétõl mindenzati sikerekre is.
képpen állami fenntartásúvá
esetmegelõzõ szakkörök indí- válik itt az iskola.
Szöveg és kép:
tásával. Nagyon örülünk annak, hogy a jövõ évi HaKelemen Valéria

Morzsolj! Kóstolj! Kukoricázz!
„Kukoricanap” a muraszemenyei IKSZT-ben
2012. szeptember 21-én
rendeztük meg a muraszemenyei IKSZT-épületében a „Kukoricanapot”. Rendezvényünkön a kukoricát állítottuk a figyelem középpontjába. Az eseményre, melynek lényege, hogy
kukoricával kapcsolatos tárgyak
készüljenek, szép számmal jelentek meg. A felajánlásoknak köszönhetõen õszi hangulat fogadta a belépõket. A résztvevõkkel morzsolóversenyt ren-

deztünk, csuhéból babát, magokból képeket készítettünk.
Pattogatott kukoricából láncot
fûztünk, kukoricát ábrázoló
rajzokat készítettünk. Aki tasakhajtogatásra is vállalkozott,
popcornot fogyaszthatott.
A „Kukoricanap” egy kiváló
és érdekes programnak bizonyult, melyen minden látogató
élményekkel és új ismeretekkel gazdagodott.
B.E.

Hirdetésszervezõket

Ezúttal a kukoricát állították a középpontba Muraszemenyén.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.
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Közös projekt a Mura és a Dráva védelmében

Együttes szándék a Mura és a Dráva védelme.
Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló Magyarország-Horvátország IPA
Határon átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 Pro
Mur nevû projektjén belül a
helyi szennyvíztisztító telep
komplett felújítására Letenye
Város Önkormányzata 308
millió forintot nyert el.
Ugyanezen projekten belül
a Dráva melletti horvátországi
Prelog, egy másik, valamivel
kevesebb összegbõl a város
dél-nyugati részében kiépítheti a szennyvízcsatorna-hálózatát. A letenyei projektnyitó
rendezvényre szeptember 6-án
a polgármesteri hivatal dísztermében került sor.
Halmi Béla polgármester
megnyitó beszédében többek
között elmondta, hogy az
1975-ben épült letenyei szennyvíztisztító telep az utóbbi
években túlterheltté vált, ezért
azt kapacitási és technológiai
viszonylatban is fejleszteni
szükséges. A rekonstrukció

célja a szennyvíztisztító telepen új, automatizált technológia létesítése és a környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõ
hulladékvíz elõállítása, elszállítása a befogadóig.
Mint a polgármester közölte: a 308 millió forint 5 százalékát, mintegy 15 millió forintot Letenyének önrészként kellett biztosítania.
Letenye még májusban
adott be pályázatot a kormány
által létrehozott EU Önerõ
Alaphoz és Zala megyében
egyedüliként csak a Mura
menti kisváros kapott támogatást, melynek köszönhetõen a
helyi önrész több mint a felére
csökkent, így gyakorlatilag
2,5%-os önrésszel indulhat a
letenyei projekt.
A VÁTI Magyar Regionális
Fejlesztési és Urbanisztikai
Nonprofit Kft. részérõl Tálos
András elmondta: az Európai
Unió úgy döntött, hogy prioritásként kezeli a felszín alatti vizek védelmét. A Letenye és

Hónaptól hónapig…

Prelog közötti projekt a felszíni és felszín alatti vizek tekintetében kézzelfogható eredményeket fog felmutatni.
Kassai Zoltán az 1916-ban
alapított és a letenyei telepet is
üzemeltetõ Dél-zalai Víz és
Csatornamû Zrt. igazgatója közölte: cégük 110 településen
biztosít ivóvizet és szennyvíz
szolgáltatást. A vízügyi vállalatnál dolgozó 250 fõ 21 szennyvíztelepen, 31 ivóvízbázison
látja el munkáját és tavaly 2,9
milliárd árbevételt sikerült
elérni.
A letenyei telep felújítása
többek között azért is sürgetõ,
mert a vízmû illetékességi területének jelentõs részén a rekonstrukciós munkálatok már
megtörténtek.
Pataki Zsolt szakterületi
vezetõ a kivitelezõ Aquaprofit
Zrt. részérõl konkrét mûszaki
adatokkal is szolgált. A letenyei
projekt kivitelezõje a Bauterc-

Prizma Mélyépítõ Kft. lesz. A
beépített beton össztömege
302,4 tonna, a megmozgatott
föld mennyisége 8023 köbméter, az udvartéri vezetékek
összes hossza 420 folyóméter,
a nyomás alatti távvezeték
hossza 2423 folyóméter és az
irányított fúrással fektetett csõvezeték összes hossza 185 folyóméter lesz.
Az 1.833.568 eurós projekttel kapcsolatban Dragutin
Glavina prelogi polgármester
elmondta: részükrõl a csáktornyai székhelyû Medimurske Vode lesz a kivitelezõ. A
prelogi projektnyitó rendezvényre szeptember 12-én került sor a horvátországi kisvárosban.
A két város közös projektjének köszönhetõen a Mura és
a Dráva vízminõsége javulni, a
két település infrastruktúrája
fejlõdni fog.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Könyv Muraszemenyérõl
Falutörténeti bemutató

Dél-Zala Murahíd
térségi havilap

II. évfolyam 2012. augusztus

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig! Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal, egy-egy érdekes
témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:zalataj@zelkanet.hu

Feltárták a falu történetét.
Társadalom- és gazdaságtörténeti források alapján sokrétûen feltárható és bemutatható egy település életmódja,
hétköznapi élete.
2012. szeptember 13-án falutörténeti bemutatót tartottunk
Muraszemenyén
az
IKSZT-házban. A rendezvényt
Varga Gézáné „Fejezetek Muraszemenye történetébõl” címû könyv írója tartotta. Bevezetõjében a település jelle-

gét, hagyományokat, Szemenye és Csernec név eredetét és
elõfordulását mutatta be. Megismerhettük a községben állt
vár és kolostor történetét, római kori emlékeket, a templom históriáját, mûemlékeinket. Betekinthettünk a betyárok világába. Az elõadás zárásaként a falu életét felidézõ történeti kiállítást is megtekinthettek az érdeklõdõk.
B.E.

2012. szeptember
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A letenyei fiatalok ötletei
Megvalósíthatósági tanulmány készül

Halmi Béla polgármester és Dömõk József projektvezetõ a Letenyéért csapat tagjaival.
A City Cooperation projekt
keretében indult útjára a „Pörögj Rá!” elnevezésû Gyermek
Élményváros ötletpályázat, az
eredményes pályázók a nyár
elején kétnapos várostervezõ
mûhelyen vehettek részt.
A résztvevõ hét városban
(Körmend, Lenti, Letenye, Õriszentpéter, Szentgotthárd, Vasvár, Zalalövõ) a mûhelyek
megszervezésének célja, hogy
a helyi fiatalok együttmûködve
a városok döntéshozóival, kulturális szakembereivel, civil
szervezeteivel, vállalkozásaival

olyan projektötleteket dolgozzanak ki, amelyek a fiatalok
hasznos szabadidõ eltöltését
segítik, egyben a turisztikai kínálatot is fejlesztik a településeken.
A Mura-parti kisvárosban a
legaktívabb a Letenyéért elnevezésû csapat volt. Ennek a közösségnek a célja egy fiataloknak szóló közösségi tér létrehozása az egykori letenyei Kossuth úti iskola területén. A csapat BMX, görkorcsolya, futball
pályákat, játszóteret, sütõ-fõzõ
helyet, kosárlabda pályát sze-

retne kialakítani a jelenleg üresen álló intézmény területén.
Céljuk eléréséhez aláírásokat
gyûjtöttek a letenyei termálfürdõben, Kistolmácson, a becsehelyi falunapon és a Mura
Menti Napokon is.
Jutalomképpen szeptember 11-13 között ausztriai tanulmányútra utazhattak, mely
során többek között látogatást
tettek a középkorban épült
güssingi várban, annak múzeumában, majd Weissben, ahol
egy kelet-stájerországi ifjúsági
szervezet vendégei voltak, de
hazánkon belül Kõszeg és
Szombathely látnivalóival is
megismerkedhettek.
A Gyermek Élményváros
projekt zárórendezvényére
szeptember 18-án Lentiben
került sor. Itt Horváth László polgármester köszöntõjét
követõen különbözõ elõadásokon belül számoltak be a
program eddigi eredményeirõl.

Halmi Béla, Letenye polgármestere elõadása során
szólt arról, hogy az öt letenyei
csapat elképzelése részben találkozott az önkormányzat terveivel is. A polgármester fõ
célként jelölte meg a településvezetés és az ifjúság eddigieknél szorosabb együttmûködését.
A 24 város projektjével kapcsolatban elmondta, hogy Letenye összekötõ kapocs lehet a
programban résztvevõ települések és az Európai Unióhoz
jövõre csatlakozó Horvátország között.
Dömõk József letenyei projektvezetõ, FMHK igazgató lapunknak azzal a jó hírrel szolgált, hogy a jövõben az öt kisvárosi csapat elképzeléseinek
egyes elemeibõl megvalósíthatósági tanulmány készül.
A tervek valóra váltásához a
City Cooperation projekt akár
8-10 milliós forrást is biztosíthat.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Együtt, alázattal…
Gyûjtés az egyedutai temetõkápolna felújításáért
Az egyedutai temetõkápolna felújításáért adományt
gyûjtünk, melynek befizetési
lehetõségei a következõk:
Készpénzzel, nyugta átvétellel: Molnár Józsefné
(Anna), Varga Ferencné (Er-

zsébet), Szõke Gyuláné (Terézia), Dallos Tiborné (Katalin), Halminé Mikó Erzsébet
Átutalással: Dél-Zalai Takarékszövetkezet, 7500030150030442
Köszönjük adományát!

HIRDETÉSÉT

feladhatja a Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Gazdag õsz a Molnári Nemzetiségi Önkormányzatnál
A szüreti mulatságba Semjénháza is bekapcsolódott

Ezúttal Horvátország volt az úti cél.

Molnári és Semjénháza közösen mulatott.

Minden esztendõben a nyár
végén, õsz elején a Molnári Nemzetiségi Önkormányzat kirándulást szervez Horvátországba azoknak az aktív tagoknak,
akik valamilyen módon segítik
az önkormányzat mûködését.
Az idén szeptember 17-én
Krk szigete volt az úti cél.
Ellátogattunk a festõi szépségû
Krk városkába. A szûk utcákon
sétálva élveztük az õszi napsütést, gyönyörködtünk az Adriai-tenger kékségében, csodáltuk a még mindig nyüzsgõ
tengerparti életet. A csoport-

Közös programjaink között az
egyik legnagyobb a közös
szervezésû szüreti felvonulás,
melyet az idén negyedik alkalommal szerveztünk meg szeptember 29-én. A Molnári Sándor-hegy - Semjénháza útvonalon felvonulók igazán színes
látványt nyújtottak. A szépen
feldíszített traktorokon a kicsi
ovisoktól az idõsebbekig szép
számmal képviseltették magukat a két falu lelkes tagjai. A
menetet a bírót és bírónét
szállító hintó vezette, s õket
követte a harsány, zenére felvonulók hosszú sora. Valóban
hosszú, hiszen minden évben
egyre többen csatlakoznak a

ból néhányan most elõször
jártak tengerparton, számukra
különösen nagy élményt jelentett a kirándulás. Bár már az
õsz leheletét egy kissé éreztük,
azért a fürdõzés nem maradhatott ki a programból. Solinében egy kis öbölben mártóztunk meg a valóban „hûs habokban”. A vidám hangulatban
eltöltött nap mindenkiben sok
szép emléket hagyott.
Ha õsz akkor szüret!
Molnári és Semjénháza jószomszédi viszonya már soksok esztendõ óta töretlen.

Lenti Hulladékkezelõ Kft.
értékesíti a saját elõállítású
Kerka Komposzt
termésnövelõ anyagát
1.100 Ft/tonna + ÁFA egységáron
Fuvar díja: 5.500 Ft + ÁFA.
Megrendelhetõ:
Tel./Fax: +36 92/551 387; +36 92/351 379
E-mail: info@lentihuke.hu

vidám mulatsághoz. A Sándorhegyi szõlõhegyen végigvonulva bõven jutott a különféle
borok kóstolgatásából. Az utcákra kivonuló falubeliek örömmel kínálgatták a felvonulókat.
Molnáriban, majd Semjénházán
kis mûsorral is kedveskedtünk
a nézõknek. Az este vacsorával,
majd báli mulatsággal zárult.
Jó volt újra azt látni, hogy
él a falu, mindenki az utcákon
van, az emberek vidáman integetnek, örülnek egymásnak.
S, hogy ezt együtt a szomszédokkal tettük, még örömtelibbé varázsolta ezt a szép
õszi napot.
G.K.
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Jól vizsgázott a kistolmácsi biokertészet
400 ezer forint bevételt produkáltak
– A tavaszi fagyok és az
aszályos nyár ellenére 4 tonna
krumplit tudtunk betakarítani
és értékesíteni – folytatta Birkás Zoltán. A 250 kilogramm
zöldborsón túl sárgarépát, zöldséget, zellert, karalábét, sárgababot, hagymát, salátát, cukkinit, spárga és csillagtököt,
paprikát, paradicsomot sikerült a mindenkori nagybani
piac árain eladni.
A konyhakerti munkákból
400 ezer forint bevétele származott az önkormányzatnak,
mely összeget a jövõ évi hasonló program, eszközvásárlására használhatnak fel.
Jelenleg az elvetett kerekrépa díszeleg az önkormányzati kertészetben, mely szintén
a közétkeztetéshez kerül eladásra.

Fáj a háta? Dereka?
Fájnak az ízületei?
Kezeltesse magát a lenti gyógyfürdõben!

AKCIÓS GYÓGYKÚRA AJÁNLATOK:
Aki legalább napi 3 gyógykezelést vesz igénybe, azok részére
INGYENES MAGNETOTERÁPIÁS (Bremer 3000) KEZELÉST
biztosítunk!

Aki legalább napi 4 gyógykezelést vesz igénybe,
az ingyenes magnetoterápiás kezelésen felül

5 napos kúra esetén - 2 fürdõbelépõt
10 napos kúra esetén - 4 fürdõbelépõt
15 napos kúra esetén - 6 fürdõbelépõt
kap ajándékba!
Amit kínálunk:
gyógymasszázs, iszappakolás, víz alatti sugármasszázs,
medencefürdõ, vízi torna
(Az akció 2012. október 1. és december 20. között érvényes!)
A kezeléseket az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár is támogatja!

Utaltassa be magát illetékes
reumatológus szakorvosához:
Dr. Hamadeh Fuad,
(Szakorvosi Rendelõintézet Lenti)!
A felírt gyógykezelésekre jelentkezni:
a fedett fürdõ pénztáránál vagy a
0692/351-320 telefonszámon lehet.

www.lentifurdo.hu

Épül a pályázaton elnyert traktor garázsa.
A pályázaton elnyert Tuber 40-es pótkocsis kistraktornak
önerõbõl
garázs
kialakítását kezdték meg
a községben. A kultúrház
udvarán zajló és augusztusban kezdõdött építkezésen – szintén a mintaprogramon belül – négy ember dolgozik.
A közel 6 méter széles, 8
méter hosszú garázs várhatóan október elejére lesz teljesen kész.
Az õsz elmúltával a téli
idõszakban két hagyományos
programot is szerveznek Kistolmácson.
Így december 8-án Mikulás
ünnepségre várják az apróságokat és szüleiket és ugyanezen hónapban 15-én az
idõseket köszöntik majd fel

Szép zöldségeket termesztettek Kistolmácson.
Kistolmácson – mondta végezetül Birkás Zoltán polgármester.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Megszûnik a „kopogtató”

Rajz: Farkas László

A rendkívül forró idõ ellenére sajnos a pénztelenség, a
válság nyomta rá bélyegét a
kistolmácsi nyári szezonra –
mondta érdeklõdésünkre Birkás Zoltán polgármester.
Ettõl függetlenül a szokásos nyári rendezvények, úgy
mint a nomád, a tûzoltó táborok a nyugdíjas találkozó sem
maradtak el, de a helyi vállalkozók szerint a tavalyinál valamivel kisebb bevételû szezont
zártak a festõi szépségû faluban.
Jó hírekkel is szolgált a település elsõ embere.
A Start Mintaprogramon
belül a faluban 17 fõnek sikerült munkát, megélhetést biztosítani, közülük négyen dolgoztak a kultúrház mögött kialakított biokertészetben –
mondta a faluvezetõ.

– Újabb csapás, Drumikám! Megint elesünk egy ciklikus
pénzügyi forrásunktól. Nem lehet elpasszolni majd a
céduláinkat!
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Zsebhektárok
– avagy elment a hajó?

Fotó: Sári Zoltán
2001. július 17., Kálócfa: Orbán Viktor hadat üzent a zsebszerzõdéseknek. Nyolc év MSZP-SZDSZ-es kormányzás után most
sikerül végre a „zsebekbe” látni?
Szakembereket kerestem
meg az 1085/2012 (III.30) kormányhatározat – az úgynevezett zsebszerzõdésekkel szembeni küzdelem adminisztratív,
jogi és közgazdasági eszközeinek kidolgozása és a kapcsolódó ellenõrzési tevékenység
céljából – tárcaközi operatív
bizottság felállításával kapcsolatban. A fenti mondat nem
saját szüleményem, idézet egy
hivatalos körlevélbõl.
Beszélgetõtársaim lényegre
törõ, egybehangzó, ugyanakkor sajnos lesújtó véleménye
erre a következõ volt: Ez a hajó
már elment! Mégpedig 199495-ben…
Beszélgetõpartnereim azt
kérik, hogy ne említsem a nevüket. Nem azért, mert valótlan dolgokat állítanának, s
ezért a magyar jogszolgáltatás
fogást találna rajtuk. Nem, ennél nagyobb a tét: olyan jövõbeni élettérõl, olyan gazdasági
potenciálról van szó, ami mindent megér egyeseknek. Többet, mint egy „ártatlan” bírósági kereset.
A Zalatáj hasábjain már 15
évvel ezelõtt is olvashattak a
gyanús földszerzõdésekrõl. Nem
voltak követõink, igaz ez valamivel komolyabb és veszélyesebb ügy, mint serdülõ leányok küllemversenyével foglalkozni.
– A sejtés nem elég. Hogy
lehet ezt bizonyítani? – veti fel
egyik beszélgetõtársam. – Egyik
félnek sem érdeke, hogy kiderüljön az igazság. A beígért
amnesztia sem fog segíteni. Ez
a hajó már 1994-95-ben elment! Az osztrák odajött Z.-ra

(helységnév a szerkesztõségben – E.E.), x ezer forintot
kínált aranykoronánként. Idõs
tulajdonosok, távoli gyerekek…
Papa, döntse el maga! – kapták
a tanácsot a földtõl irtózó vagy
nagyon távol élõ gyermekektõl. Az osztrák kft.-nek 2 hónap
alatt bejegyezték a tulajdonjogot, viszont az aggastyán magyarnak két év alatt sem. Egyszerûen kihasználták a joghézagot. Ha akkor az állam annyit
ad, mint a külföldi, talán más
lenne ma a helyzet – véli.
Ha akadozott volna esetleg
a gépezet, hát „megolajozták”.
Érdemes lenne vizsgálni a földhivatalok akkori mûködését.
De errõl lesz még szó késõbb.
– Szerezhetett itt legálisan
is földet külföldi – emlékeztet
másik riportalanyom. – Három évet meghaladóan Magyarországon kellett élni, mezõgazdasági
tevékenységet
folytatni, s korlátozás nélkül
vehetett földet a külföldi. Természetesen adóbevallásra kötelezték. Az eredeti tulajdonost hibáztatjuk? Annak adja el
a földet, aki többet ad érte, alkotmányos jog, hogy tulajdonával rendelkezzen. Szerintem
legalább ekkora kárt okoztak a
magyar spekulánsok, akik felvásárolták a földet, bérbe adták, s felvették a földalapú támogatást. Ha a bérlõ tiltakozott, hát repült. Sorban álltak
földért…
– A pontos dátumra nem
emlékszem, de dr. Fendrik
Gyula volt a megyei közgyûlés
fõjegyzõje, amikor felkerestük
32 dokumentummal, amik
zsebszerzõdésre utaltak –
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mondja újabb beszélgetõpartnerem. – Azt hittem azonnal
intézkednek az ügy fontossága
miatt. Eltelt 2 hónap, de nem
kaptunk választ. Aztán megjelenik az újságcikk: „Magyarországon nincsenek zsebszerzõdések.” Erre mit mondjak? 32
zsebszerzõdésre utaló dokumentumot adtunk át a megyei
fõjegyzõnek. De említek egy
személyes példát is! Földet
akartam venni, s már meg is
egyeztem a gazdával, de váratlanul visszalépett: az osztrák H.
úr (pontos név a szerkesztõségben – E.E.) többet ajánlott
– mondta az okot. – Amikor
tovább firtattam a zsebszerzõdés-gyanús ügyeket, az országos fõfalugazdász letelefonált a megyei fõfalugazdásznak: mit ugrál ez az ember?!
Kérdezte ezt az országos fõfalugazdász akkor, amikor 2001.
július 17-én a Zala megyei Kálócfán tartott kihelyezett kormányülés egyik központi témája volt a zsebszerzõdés.
Ezen Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy a kormányzat minden erejével azon
van, hogy véget vessenek a „gyepü menti” osztrák vircsaftnak.
A vircsaft azonban csak
nem akart véget érni. Volt viszont nagy felzúdulás a bejelentés miatt külföldön, különösen Ausztriában. Kíváncsi
vagyok mi történik fordított
helyzetben „sógoréknál”… Riportalanyunk egyébként felszólaló lett volna a kihelyezett
kormányülésen, végül nem kapott mikrofont. A harcot azonban nem adta fel:
– Azt hittem, hogy a fõjegyzõnek kötelessége hivatalból
intézkednie, de semmi sem
történt. Én legalábbis nem tudok errõl, mert nem kaptam
értesítést. Egy másolatot két
kollégám (egyikük ma országgyûlési képviselõ – E.E.) eljuttatott a Magoszhoz. Telt, de
inkább múlt az idõ. Semmi
sem történt érdemben. S most

felmelegítették újra az ügyet.
Nesze semmi, fogd meg jól!
Riportalanyom e keserû szavak ellenére azért lát halovány
reménysugarat, de szerinte
sokkal határozottabb cselekvésre van szükség. S azok felelõsségre vonására is, akik eddig hátráltatták a felderítést.
– Három nap alatt fel lehetne göngyölíteni az ügyet –
mondja némi túlzással, de szavaiból kitûnik, hogy jól látja az
összefüggéseket, a mozgatóerõket. – A földhivatalok adják
ki, hogy mikor történtek nagymértékû földvásárlások! Ha
magyar a vevõ, akkor vagyonosodási vizsgálatot kell lefolytatni. Honnét volt pénz a vásárlásra? Ha külföldi a vevõ, akkor
egyértelmû a helyzet. Kulcskérdés a magyar nevére szóló
szerzõdés mellé egy viszontszerzõdést keresni, ami a földmoratórium leteltével életbe
lép. Vizsgálni kell az akkori
Közigazgatási Hivatalnál, hogy
a kérdéses idõpontban kik
kapták meg a magyar állampolgárságot, kik voltak a felterjesztõk, s megfeleltek-e minden szempontból a követelményeknek. Igen fontos az ügyvédek szerepe. Biztos, hogy a
szerzõdésekrõl van náluk másolat. Érdemes lenne azt is
megvizsgálni, hogy a kérdéses
idõszakban mely ügyvédek fordultak leggyakrabban a földhivatalokhoz. Az ügyvédek felesküdtek a törvényesség betartására és betartatására. Ezen a
ponton kell elindulni határozottan és következetesen. Különben semmi sem lesz a felderítésbõl. S amint a moratórium letelik, két nap múlva
fél Magyarország már külföldi
kézben lesz. Ez az ügy az olajmaffia áldatlan tevékenységéhez hasonlítható. Félek, hogy
itt is csak a kishalak kerülnek a
hálóba, a nagyok megússzák.
A téma boncolgatását következõ számunkban folytatjuk.
E.E.

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824
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Felkészülés az átalakuló közigazgatási rendszerre
Hagyományteremtõ szüreti felvonulás Csörnyeföldén
Jól sikerült szüreti felvonulást rendeztek szeptember közepén Csörnyeföldén. A program fõszervezõje Bekõ Attiláné, a teleház vezetõje volt. Õt
kérdeztük a részletekrõl.
– Négy éve dolgozom az
önkormányzatnál, s kezdettõl
fogva az a cél is vezérel, hogy a
modern technikai szolgáltatások világában se feledkezzünk
el hagyományainkról. Elõször
májusfa állítással próbálkoztunk, majd ennek sikerén felbuzdulva vágtunk bele a szüreti felvonulás megszervezésébe. Nem is gondoltam, hogy
ilyen sok népviseletet rejtenek
a csörnyeföldi porták szekrényei, így színpompás felvonulás sikeredett. A gyerekek is
nagyon élvezték a forgatagot.
Jövõre ismét megrendezzük
ezt a programot, kiegészítve
egy bográcsozással. Nem köny-

nyû a mai világban összehozni
az embereket, de ez a két rendezvény segítette ezt a törekvést.
Simon Zoltánnal, a falu
polgármesterével az önkormányzati rendszer átszervezésérõl beszélgettünk.
– Köztudott, hogy körjegyzõségünk (Muraszemenye, Szentmargitfalva, Kerkaszentkirály
és Csörnyeföld tartozik ide)
összlélekszáma 1500 alatt van,
vagyis nem éri el a 2000 fõt.
Tárgyalásokat kezdtünk az önálló Bázakerettyével, hiszen ott
is létszámgondok vannak. Az
egyeztetések zajlanak, részletekrõl még korai lenne beszélni. Egy biztos: hivatali elérhetõség ezután is lesz Csörnyeföldén.
A polgármestertõl megtudtuk, hogy egy sikeres MVHpályázatnak köszönhetõen ka-

Simon Zoltán: – Hivatali elérhetõség ezután is lesz.

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Dél-Zala Murahíd
havilapban.

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

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

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

Hagyományt szeretnének teremteni a szüreti felvonulással.
merarendszer kiépítése történik Letenyén, Murarátkán,
Csörnyeföldén, Becsehelyen,
Tótszentmártonban, Tótszerdahelyen, Molnáriban, Semjénházán és Petriventén. Településenként három – rendszámleolvasásra is alkalmas –
kamerát helyeznek el. A
rendszert a pályázó Letenyei

Polgárõr Egyesület mûködteti majd.
– Örvendetes ez, hiszen sajnos településünkön is megnövekedett a besurranásos lopások száma. Reméljük, hogy a
kamerarendszernek köszönhetõen nõ a közbiztonság –
mondta lapunknak Simon
Zoltán.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Megjelenik a Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás településeinek támogatásával
Kiadja: Zalatáj Kiadó
kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937;
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
www.zalatajkiado.hu
ISSN 2063-000X
Készült: Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783
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RÓMA- ORVIETO - TIVOLI
Okt. 3-7.
74.610Ft/fõ
PRÁGA GAZDAGON
Okt. 5-7.
35.910 Ft/fõ
VELENCE ÉS SZIGETEI: Murano-Burano-Torcello
Okt. 12-14.
38.610 Ft/fõ
A FELVIDÉK történelmi városai
Okt. 19-23.
49.050 Ft/fõ
PLITVICEI TAVAK
Okt. 13.
6.900 Ft/fõ
ADVENT PRÁGÁBAN
Nov. 30 - Dec.2.
34.900 Ft/fõ
ADVENT ZAKOPANE-KRAKKÓBAN
Dec. 7-9.
35.900 Ft/fõ
VELENCEI KARNEVÁL
2013. Febr. 8-10.
32.900 Ft/fõ

Keresse egynapos adventi programjainkat is!
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Nagylengyel
Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

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

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

www.zalatajkiado.hu
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A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
ÕSZI ÉS ADVENTI AJÁNLATAI

– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

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

