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Farsangi felvonulás és bál Semjénházán
házi nemzetiségi önkormányzat elnöke horvát és magyar
nyelven köszöntötte a közel
százötven fõt számláló vendégsereget.
– Szép számban érkeztek
fiatalok is, melyet nagy örömmel veszünk. Ebbõl is látszik,
nem kell õket noszogatni, hogy
részt vegyenek ezen a hagyományápoló felvonuláson és
bálon, hanem évrõl évre már

hónapokkal elõtte készülnek
rá, várják, és mindenben számíthatunk a segítségükre –
mondta Kiss Gyuláné.
A köszöntõt követõen a fúvósok kísérte álarcos, jelmezes
felvonulással vette kezdetét az
esemény. A menetben felfedezhettük Hófehérkét és a hét
törpét, a szépségkirálynõt, egy
vidám bohócot, Lúdas Matyit,
(Folytatás a 2. oldalon)

Közös hivatal
A fiúk és a leányok a bányában dolgoznak, avagy a farsangi
hét törpe.
Az idén hatodik alkalommal rendezték meg a farsangi
felvonulást Semjénházán. A
rendezvény immáron regionálisnak mondható, hiszen többek között Nagykanizsáról,
Molnáriból, Tótszerdahelyrõl,
Szepetnekrõl és persze a tele-

A letenyei, a kistolmácsi, a
murarátkai valamint a zajki
képviselõ-testületek február 21én közösen tartott ülésükön dön-

töttek arról, hogy március 1-i hatállyal létrehozzák a Letenyei
Közös Önkormányzati Hivatalt.
(Folytatás a 2. oldalon)

pülésrõl is érkeztek álarcos,
jelmezes vendégek.
A község önkormányzata,
a Zala Megyei Nemzetiségi Önkormányzat és a falu nemzetiségi önkormányzatának
jóvoltából létrejött rendezvényen Kiss Gyuláné, a semjén-

Pál Józsefné Murarátka, Halmi Béla Letenye, Birkás Zoltán
Kistolmács, Bagladi Róbert Zajk polgármestere a csatlakozási
okmánnyal.

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
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Farsangi felvonulás és bál Semjénházán
Jelmezes kicsik és nagyok együtt mókáztak
a párválasztás és egyben az
esküvõk idõszaka is volt. Ez az
idõszak a karácsonyi ünnepkör
végén, vízkeresztkor indult, és
hamvazószerdáig, a nagyböjt
kezdetéig tartott.
A falvakban a férfiak szervezték a bálokat, melyek lényege az eljegyzés volt. A lányok pedig rokonaik közvetítésével bokrétát küldtek a
kiszemelt legényeknek, akik a
farsang végén színvallásként a
kalapjukra tûzték azokat.
Csúcspontjának a farsangvasárnaptól húshagyó keddig
tartó utolsó három nap számít,
mely télbúcsúztató is egyben.

A hangulatos élõzene sem hiányzott.
zölték a beöltözött felvonulókat,
(Folytatás az 1. oldalról)
aki a lúdjait sem hagyta ott- néhol meg is kínálták õket.
Az utcák végigjárását kövehon, cigányasszonyokat, menyasszonyt, álarcosokat, félelme- tõen táncos, zenés programoktes szellemeket, apácákat, szu- kal kedveskedtek a népes töperhõsöket, vámpírokat... Fel- megnek. A vacsora után Prosorolhatatlan mind, hiszen a szenyák László és Balázs Gámaskarák rendkívül változato- bor szolgáltatták a talpalávalót
sak és fantáziadúsak voltak. A az éjszakába nyúló bálban,
legtöbb háznál a teraszról és a ahol a fiatalok párjukra lelhetkapukból is figyelték, üdvö- tek, hiszen eleinknél a farsang

Közös hivatal
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Nagylengyel

Virágvasárnapon pedig már a
tavasz közeledtét ünnepelik.
A keresztény liturgikus
naptárban jelentõs vallási ünnep nem köthetõ hozzá, csupán a gazdag néphagyományokra épül. A bujaságot szimbolizáló szokásai miatt a 16. és
a 17. században tiltották. Hazánkban a farsangi szokások a
középkorban honosodtak meg.
Elnevezése és az eredete középkori német polgári hatásra
utalnak, de felfedezhetõek az
Anjouk és Mátyás király udvarából itáliai hatásra utaló
motívumok is.
Szöveg és kép: Varga Rita

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

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

Vörös tojótyúkok
március 16-tól
házhoz szállítással
eladók: 700 Ft/db
Zalaboldogfán: 650 Ft/db

További információ: 06-30/851-0452 • 06/30-682-3217

Kustor Ferenc átadja a székelyzászlót Halmi Béla polgármesternek.
gozóihoz és külön köszöntötte
(Folytatás az 1. oldalról)
Az errõl szóló okmány hi- Szendrõdi Gabriellát, a Letevatalos aláírására március 1-én, nyei Járási Hivatal vezetõjét és
a város napján került sor a le- helyettesét.
Mint mondta: a letenyei játenyei polgármesteri hivatal
rás megalakulásával új mérfölddísztermében.
A program elején Kustor kõhöz érkezett az ahhoz tartoFerenc, a Fidesz MPP letenyei zó 27 település, mely átszerveszervezetének vezetõje kapott zés tulajdonképpeni folytatása,
szót. A helyi politikai szervezet hogy a törvényi elõírásoknak
elnöke többek között szólt az megfelelõen a három község és
Erdélyben kialakult székely- Letenye közös hivatalt hoz létre.
A letenyei polgármester
zászló akcióról, melyhez Magyarország számtalan települé- szavai szerint gyakorlatilag eddig is kvázi körjegyzõségben
se csatlakozott.
Szavainak végeztével Kus- mûködött a négy település,
tor Ferenc a Fidesz ajándé- amely most már papíron is egy
kaként székelyzászlót adott át hivatalt alkot.
Ezt követõen Letenye, KisHalmi Béla, polgármesternek,
mely lobogót a városházára tolmács, Murarátka, Zajk polgárBagladi Róbert, Zajk polgár- mesterei aláírták és pecséttel
látták el a hivatal létrehozásámestere tûzte ki.
A program folytatásaként ról szóló okmányt, melyet dr. KeHalmi Béla polgármester szólt resztesi Tímea városi jegyzõnek
négy a település polgármeste- adott át a kisváros polgármestere.
M.I.
reihez, testületi tagjaihoz, dol-
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Hagyományõrzés az összetartozás jegyében
A böjti idõszak kezdetéig mulattak húshagyó kedden a becsehelyiek

A munkálatokat a becsehelyi gyerekek is figyelemmel kísérték.

A közös vacsorát megelõzõen léptek közönség elé a maszkák.

Húshagyó kedden minden esztendõben együtt vigad
Becsehely apraja-nagyja, s ez
idén sem volt másképp. Hagyományos disznóvágás, kolbásztöltõ verseny és maszkabál
színesí-tette február 12-én a
reggeltõl éjfélig tartó, vidám
programot.
A faluház udvarán kora
reggel két megtermett hízó
várt a sorsára, azaz, hogy ebédként és vacsoraként végezze, s
a kíváncsiskodó óvodások és
iskolások gyûrûjében elkezdõdött a disznóvágás. A szabadtéri munkákat követõen,
ebéd után vette kezdetét a
kolbásztöltõ verseny, melyre
ezúttal öt csapat nevezett. A
nyers és sült kolbászokat a
vacsora elõtt szakértõ zsûri
állaguk, ízük, fûszerezettségük
és illatuk alapján bírálta el.
A disznótoros vacsorára
természetesen az egész falu

elég megszerezni a második
helyezett receptjét, majd egy
kis pluszt kell hozzátenni.
Ilyen egyszerû.
Ezután következett a maszkák ideje, akik nem csak megmutatták magukat, hanem jelmezükhöz zenét választottak, s
kacagtató jeleneteket rögtönöztek. Az utolsó pillanatban
még érkezett egy csapat a
szomszédos Letenyérõl is, így a
részvételért járó pezsgõbõl nekik is jutott, s természetesen
vacsorát is kapott mindenki. A
jelmezesek között zajki, kanizsai, zalaegerszegi, sõt: balatonfüredi indulót is felfedezhettünk a bemutatáskor,
így igazán színes volt a maszkák palettája. A hangulatos
program résztvevõi jókedvtõl

hivatalos volt, s mivel mintegy
háromszázan éltek is a lehetõséggel, nem mindenkinek
jutott hely a terített asztaloknál. A megjelentek kedvét persze ez sem vette el, fõleg, hogy
ekkor már a különféle jelmezekbe öltözött maszkák is gyülekeztek.
Elsõként a kolbásztöltõ csapatok vonultak fel Németh
Géza polgármester hívására,
aki bemutatva õket, számos
háttér információt és érdekességet is megosztott a közönséggel, s persze ismertette a
zsûri döntését. Elsõ helyen
végzett a Huller József, Hajdú
Antal, Soós Tibor „Húha, de
sós!” nevû triója, második lett
a Kolb-Ászok (Hajdú Szilárd,
Pál Gyula, Kun Tamás), a harmadik helyre pedig a Dalárda
(Vörös János, Balogh József)
futott be. A gyõztes csapat
szerint egy ilyen versenyen

hangosan múlatták az idõt
egészen éjfélig, a böjti idõszak
kezdetéig.
– Ez a nap nem csupán a
hagyományõrzésrõl szól, jó alkalmat ad arra is, hogy tovább
erõsítse a közösség összetartó
erejét – mondta a mûsorvezetõ szerepét nagyszerûen betöltõ Németh Géza polgármester.
Eközben a vendégek vidáman
beszélgettek egy-egy pohár
bor mellett, legtöbben pedig
táncra is perdültek.
A nagyszabású rendezvényt
ezúttal is az önkormányzat
támogatta, s mint ahogy az
Becsehelyen szokásos: nagyon
sok helyi és környékbeli lakos,
illetve vállalkozás közremûködésével.
Kelemen Valéria

Becsehelyi rendezvények márciusban
Becsehelyen már több
éves hagyománya van annak,
hogy a helyi férfiak és az
önkormányzat összefognak, s
a nõnap alkalmából megvendégelik a település hölgy
tagjait.
– Az idei nõnapra is szeretettel hívjuk a faluházba a
település valamennyi nõi lakóját – mondta Németh Géza
polgármester, akitõl hallhattuk: a március 9-én, szombaton 19 órakor kezdõdõ rendezvény meglepetését ezúttal
Bereczki Zoltán egyórás mûsora jelenti. – A korábbi
egyéb programjainkat kísérõ
széles körû összefogás és

anyagi támogatás jóvoltából
tudtuk sztárvendéget hívni a
nõnapra, ezáltal kínálunk kellemes szórakozást nyújtó, nívós mûsort a becsehelyi hölgyeknek – tette hozzá.
A március 15-ei ünnepi
megemlékezést elõzõ este,
azaz március 14-én (csütörtökön ) az esti szentmise után
tartják a hagyományos helyszínen, a becsehelyi templom elõtt. Ezt követõen koszorúzásra kerül sor a kopjafánál. A huszárokkal kísért
megemlékezésre minden becsehelyi lakost szeretettel vár
az önkormányzat vezetése.
(kv)
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Pezseg az élet a Molnári IKSZT-ben

Esti mulatság Semjénházán.

„Molnári kisasszonyok.”
IKSZT, avagy teljes nevén
az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér valóban a közösségi élet központja Molnáriban.
Szinte minden héten történik
valami érdekes dolog az IKSZT
szervezésében. A szépen felújított épület mindenki tetszését elnyerte.
Miért is jó ide eljárni?
A barátságos, családias környezet, a segítõkész munkatársak, a magas színvonalú számítástechnikai eszközök, s a sok
jó könyv is hozzájárul ehhez.
Vannak, akik csak beszélgetni,
TV-t nézni jönnek, vagy az
otthon készített finomságokból hoznak kóstolót.
Utoljára Fasenkre (ahogy
mi horvátok mondjuk) készülõdtünk.
Február a farsangolás idõszaka. A nagyböjti idõszak
kezdete elõtt még egy utolsót
torkoskodunk (Torkos csütör-

tök) és mulatsággal zárjuk a
farsangi idõszak végét. A muramenti horvátok hagyományos farsangi felvonulására
Semjénházán került sor. A környezõ településekrõl érkezõ felvonulók közt mi is szép számmal képviseltettük magunkat.
A felvonulást lázas elõkészületek elõzték meg, varrtuk
a ruhákat, készítettük a kalapokat, s egy rövid kis mûsorral
is megleptük a semjénházi
közönséget. Az ovisoktól az
idõsebb korosztályig mindenki szívesen vett részt a vidám
mulatságban.
A két település jószomszédi viszonya már régmúltra tekint vissza. Szívesen látogatjuk
egymás programjait, veszünk
részt bennük. Ezen a vidám
farsangi mulatságon pedig valamennyien remekül éreztük
magunkat.
-g-

Farsangi mulatság Letenyén
A letenyei városi farsangi
mulatság hagyományosan Húshagyó kedden este 18 órakor a
fõtéren vette kezdetét.
A téltemetõ mulatság során
sor került a kiszebábu elégetésére, majd a Bajcsy úti iskola
ebédlõjében folytatódott a
program.
Itt batyusbál keretében
késõ este megválasztásra
került a „Farsang réme és
szépe”, de díjazásban részesült a legfinomabb batyus
fánk is.

A Farsang szépe díjat Benkõ Istvánné (Letenye) érdemelte ki, a Farsang réme díj tulajdonosa idõ elõtt távozott a
rendezvényrõl, a legjobb batyus
fánk díjat a szintén helyben
lakó Mánfai Csaba vihette haza.
A városi télbúcsúztatót a
Fáklya Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, a letenyei horvát és
német nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Letenyéért Közéleti Egyesület közösen szervezte meg.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

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

www.zalatajkiado.hu

A fõtéren vette kezdetét a mulatság.

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

Nem csak egy nap gondoskodnak róluk
Idõsek napja rendezvényünk mottója: Embernek lenni pontosan annyit jelent,
mint felelõsnek lenni. Érezni,
hogy a kõ, melyet lehelyezel, a
világot építi tovább.
Önkormányzatunk immár
harmadik alkalommal rendezte meg a szépkorúak tiszteletére az idõsek napja rendezvényt, melyre a községben élõ,
62 életévüket betöltött nyugdíjasokat invitáltuk személyre
szóló meghívóval. Községünk
400 lakója közül 94 szépkorú
személy él velünk, a rendezvényen közülük 40-en jelentek
meg. Önkormányzatunk azon
idõs személyekrõl sem feledkezett meg, akik betegség vagy
egyéb elfoglaltság miatt most
nem tudtak megtisztelni bennünket avval, hogy aktívan is
részt vesznek a rendezvényen,
számukra a falugondnoki szolgálat segítségével juttattuk el
az ünnepi menüt. Az étel
mellé kedveskedtünk süteménnyel, innivalóval és gyümölccsel is. Azon szépkorúakat, akik megtiszteltek bennünket a személyes megjelenéssel, vidám mûsor, hangulatos elõadások, zenék és finom

vacsora, sütemény, gyümölcs
fogadta.
A rendezvényt Trojkó Tamás polgármester nyitotta
meg, méltatta a falu idõs lakóit, a nemzedékekért tett
munkásságukat, beszélt megbecsülésükrõl, a család összetartó erejérõl, az idõsek tiszteletérõl. Ezt követõen a hangulatot a Petrivente Virágai
Hagyományõrzõ
Egyesület
horvát és magyar nyelvû dalai
színesítették, melyet Kaczeus
Zsófia, Kém Veronika és Trojkó Szilvia idõseket köszöntõ
versei tettek meghittebbé. Az
ünnepi mûsort az egyesület
vidám elõadása és éneke zárta,
amelyet a jelenlévõk fergeteges tapssal köszöntek meg. Az
ünnepi vacsora alatt és utána a
jókedvrõl tótszentmártoni zenészek gondoskodtak horvát
és magyar nyelvû dalokkal, nótákkal, muzsikaszóval.
A polgármester otthonában virággal, tortával és jókívánságaival köszöntötte Tkálecz Vincénét, a falu legidõsebb polgárát, aki 97 éves múlt
tavaly december 21-én, valamint a falu legidõsebb férfi
lakóját, Kuzma Istvánt (1930-

Vidám mûsorral szórakoztatták az ünnepelteket.
ban született) köszöntette
ajándékkal.
Önkormányzatunk az idõs
személyek megbecsülését, tiszteletét, segítését év közben is
biztosítja. Falugondnoki szolgálatunk munkatársa, Kuzma
József az év minden munkanapján helyt áll, segíti az idõseket napi problémáik, bevásárlásaik, gyógyszereik kiváltásában és minden olyan ügyben,
amelyet az idõsek rábíznak,
mert megbíznak benne.

Minden évben, a karácsonyi ünnepek idején az idõs
személyek részére ajándékutalványt adunk, evvel is segítve a
szeretet ünnepének kiteljesedését. Farsangi, falunapi, szüreti és egyéb rendezvényeink
alkalmával szívesen és szeretettel várjuk kedves idõseinket,
akik a rendezvények színvonalas megtartásában nem csak
tudásukkal, de jelenlétükkel is
sokat segítenek.
k.cs.

Szépkorúak a neten Letenyén

A tanfolyam 30 órában nyújt ismereteket a kezdõknek.
Farkas Szilárd információs
társadalmi tanácsadó és Dömõk József, a letenyei Fáklya
Mûvelõdési Ház és Könyvtár
igazgatója szervezésében, „Szépkorúak a neten” elnevezésû
alapfokú IKT ismereteket adó,

ismeretterjesztõ tanfolyamot
indított a Mura városában, Letenyén, az Andrássy-Szapáry
kastélyban helyet foglaló teleházban.
Az információs társadalmi
tanácsadó tájékoztatása szerint

az alapfokú, alapszintû tanfolyam 30 órában nyújt ismereteket teljesen kezdõ nyugdíjas
korúaknak, akik részérõl már
korábban is felmerült hasonló
igény a kisvárosban. Az ismeretterjesztésen közel 35 fõ
vesz rész. Nagy érdeklõdésre
való tekintettel 3 csoportot
indítottak, csoportonként heti
1 alkalommal, alkalmanként 2
tanórában.
A tanfolyam 2012. novemberben kezdõdött és várhatóan 2013. március közepén
fejezõdik be, addigra a résztvevõk képesek lesznek használni az operációs rendszert,
könyvtár- és fájlmûveleteket
végrehajtani, kezelni, valamint
betekintést kapnak a szövegszerkesztés és az internet
használat mindennapjaiba –
tájékoztatott Dömõk József
igazgató.
Az információs társadalmi
tanácsadó tájékoztatása szerint
egy másik pályázat révén,

TÁMOP 2.1.2 idegen nyelvi és
informatikai kompetenciák fejlesztése címû projektnek köszönhetõen 2013. március 11-i
kezdéssel elindul 100 órás számítástechnikai képzés az Andrássy Gyula Általános Iskolában, melynek eredményeként
sikeres vizsgát tevõk a megszerzett tudás, kompetencia
mellé tanúsítványt is kapnak.
Aki kedvet érez nyelvi vagy
informatikai kompetencia fejlesztésre, még lehetõség van
jelentkezni német, angol, számítástechnika képzésekre Letenyén, érdeklõdni a Városi
Könyvtárban lehet.
Farkas Szilárd külön örömét fejezte ki, hogy az országos számítástechnikai és nyelvi kompetenciafejlesztõ program Zala megye hátrányos
helyzetû kistérségében is megjelent, melynek köszönhetõen
várhatóan növekedni fog a
digitális írástudók és idegen
nyelvet beszélõk száma.
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Kilenc település alkotja a közös körjegyzõséget
Az elõzetes egyeztetések és
döntések értelmében március
1-jétõl már mûködik az a közös
körjegyzõség, mely két korábbi körjegyzõség, a bázakeretytyei és a csörnyeföldi egyesülésével jött létre.
– Az összevonást az új szabályozások és létszámkorlátok
miatt voltunk kénytelenek meglépni, mivel a törvény kimondja, hogy minimálisan vagy
2000 fõ vagy 7 település alkothat egy körjegyzõséget – fogalmazott Iványi László bázakerettyei polgármester, hozzátéve: az új, közös körjegyzõség
9 települést érint. A keretytyeiek részérõl Bázakerettye,
Lispeszentadorján, Maróc, Kiscsehi és Lasztonya, míg a csörnyeföldiek oldaláról Csörnyeföld, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Szentmargitfalva
alkotja az újonnan létrejött közös körjegyzõséget.
– A képviselõ-testületeknek és polgármestereknek az
volt az elképzelésük, hogy ezt
a közös körjegyzõséget csak
úgy érdemes létrehozni, hogy
az emberek ne érezzék ennek
az átalakulásnak semmiféle
hátrányát – folytatta Iványi
László. – Az érintett települések lakói ugyanolyan módon
intézhetik az ügyeiket, mint
korábban, tehát egy lasztonyai
lakosnak ezentúl sem kell a
csörnyeföldi hivatalba elmenni, vagy fordítva: egy kerka-

sen ez olyan hivatali és jegyzõi
feladat, ami megoldott lesz –
vélekedett Iványi László. – Egy
összecsiszolt, jól mûködõ rendszert várok az új felállástól, s
erre szerintem minden esély
és lehetõsége megvan. Mi pedig ezt a lehetõ legjobb tudásunk szerint meg is csinál-

Elméleti és gyakorlati ismeretek tárháza
Iványi László
szentkirályi lakosnak sem kell
Bázakerettyére menni ügyintézés céljából. Ez már csak a
meglévõ távolság miatt, illetve
a tömegközlekedési rend miatt
sem lenne célravezetõ.
A közös körjegyzõség székhelye Bázakerettye, de úgy az
eddigi kerettyei, mint a csörnyeföldi hivatali helyszínen a
korábbi feltételek várják az
ügyeiket intézõket – hiszen senkinek az érdeke nem sérülhet.
A testületek döntése alapján a jegyzõi tisztséget a korábbi csörnyeföldi körjegyzõséget vezetõ dr. Ratkovics Ágnes
tölti be.
– Az újonnan felálló rendszerben eleinte nyilván lesznek nehézségek, hiszen a korábbi két hivatal munkáját egy
nevezõre kell hozni, azonos
rendszer és struktúra mentén
munkálkodva, de természete-

Elkészültek a rekonstrukciós tervek
Bázakerettye önkormányzata tavaly nyert közel 90
ezer eurós támogatást egy új
szennyvíztisztító telep tervezésére. A szennyvízhálózat és
a szennyvíztelep rekonstrukcióját szolgáló engedélyes
tervdokumentáció már el is
készült, a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Program keretében, s
annak hathatós támogatásával.
– Az önkormányzatunk
elkötelezte magát a decentralizált közmûfejlesztés iránt,
így a szennyvizet sem egy távolabb lévõ nagy telepre szállítjuk vezetékek segítségével,
hanem helyben tisztítjuk
meg – mondta a projekt céljáról szólva Iványi László, Bázakerettye polgármestere, aki-

juk, hiszen ez a közös érdekünk és elhatározásunk. A közös körjegyzõségünkben akkor
lesznek jó hivatalok és ügyintézési helyek, ha a lakosság szinte semmit nem fog megérezni
és észrevenni mindaddig, míg
valaki a pecsétre rá nem néz.
Kelemen Valéria

tõl megtudtuk: számításaik
szerint hosszabb távon jóval
gazdaságosabb egy kis szenynyvíztisztító
üzemeltetése,
mint egy vezetékhálózat és
az átemelõk kiépítése. – A
rekonstrukciót az tette szükségessé, hogy az 1950-es
években kiépített szennyvízhálózat és tisztító telep mostanra elavult, s az elmúlt évtizedek során növekedett a
szennyvíz mennyisége, ráadásul a környezetvédelmi elõírások is szigorodtak. S mivel a
hajdani közmûtérkép sem
túl pontos, a csatornahálózat részletes feltérképezését
és digitalizálását is elvégezték a szakemberek, ráadásul
a tervezõk a megbízható és
olcsó üzemeltetésre is fókuszáltak.

60 éves a TIT zalai szervezete
A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat az 1841-ben
alapított Magyar Természettudományi Társulat, valamint az
1901-ben alakult Társadalomtudományi
Ismeretterjesztõ
Társulat jogutódja. A tudományos ismeretek közvetítésében
szerves szerepet betöltõ intézmény zalai ügyvezetõ igazgatója, Rózsás Csaba foglalta
össze e nagy múltú, értékteremtõ munka fõ vonulatát.
– 1953. november 29-én
alakult meg a Zala Megyei Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat, amely 1990 óta egyesületi formában, önfenntartó
szervezetként mûködik. Az önfenntartás kényszere miatt a
tevékenység eltolódott a hagyományos ismeretterjesztéstõl az iskolán kívüli felnõttképzés, szakképzés felé, amelynek
következtében 2004-tõl TIT
Öveges József Ismeretterjesztõ
és Szakképzõ Egyesület néven
végzi munkáját. Egyesületünk
az egyik jelentõs felnõttképzési intézménnyé nõtte ki magát az évek során. Az elmúlt év-

tizedekben sikerült megõriznie pénzügyi stabilitását. A saját bevételekbõl jelentõs összegeket fordítottunk a hagyományos ismeretterjesztésre és
a tehetség gondozására is. Tavaly az általunk szervezett és
lebonyolított
felnõttképzésben több, mint 1000 fõ vett
részt. OKJ-s szakképesítést
450-en szereztek, ebbõl 120 fõ
munkanélküliként, munkaerõpiaci képzésben részesült. A
hagyományos ismeretterjesztés keretében 302 elõadást tartottunk szerte a megye településein, melyeket több mint
10000 érdeklõdõ kísért figyelemmel. 2013-ban is meghatározó tevékenysége egyesületünknek – a változó törvényi
feltételekhez alkalmazkodva –
a felnõttképzés. Idén a TIT zalai szervezetének 60. évfordulója jelenti az esztendõ egyik
hangsúlyos programsorozatát
intézményünk életében: „3x60”–
elnevezéssel, amely 60 évet, 60
helyszínt és 60 elõadást foglal
magába.
Török Irén

www.zalatajkiado.hu
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Bemutatjuk a Letenyei Járási Hivatalt
Mint ismeretes, 42 év után
újra járási székhely lett Letenye. A Letenyei Járási Hivatal
vezetõjét, Szendrõdi Gabriellát ez alkalomból kérdeztük.
– Nagykanizsán születtem
1973. október 9-én. 1988-1992
között a dr. Mezõ Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola igazgatási-ügyviteli ágazatára jártam, majd 1992-ben érettségiztem, és igazgatási ügyintézõi
szakképesítést szereztem. 1992.
október 15-tõl 1997. február
28-ig Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatalánál dolgoztam
ügyintézõként. Közben, 1996ban igazgatás-szervezõi diplomát szereztem az Államigazgatási Fõiskolán. 1997-ben megpályáztam Surd község jegyzõi
állását, melyet az év március
elsejétõl 2007. december 31-ig
töltöttem be. 2008.01.01-jétõl
Surd és Liszó községek körjegyzõséget hoztak létre, a kiírt körjegyzõi pályázatot elnyerve 2008.01.01-jétõl 2012.
12.31-ig dolgoztam Surd és
Liszó községek körjegyzõjeként. A közigazgatási szakvizsgát 2000.04.18-án tettem le.
2003. 06. 27-én angol nyelvbõl
középfokú nyelvvizsga bizonyítványt szereztem. 2003. 08.
13-án Európai Számítógéphasználói Jogosítványt (ECDL)
szereztem – mondta a Dél-Zala
Murahídnak a járásvezetõ.
– Mely települések tartoznak a letenyei járáshoz?
– A letenyei járási hivatalhoz 27 település tartozik: Bánokszentgyörgy, Bázakerettye,
Becsehely, Borsfa, Bucsuta,
Csörnyeföld, Kerkaszentkirály,
Kiscsehi, Kistolmács, Lasztonya, Letenye, Lispeszentadorján, Maróc, Molnári, Murarátka, Muraszemenye, Oltárc, Petrivente, Pusztamagyaród, Semjénháza, Szentliszló, Szentmargitfalva, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Valkonya, Várfölde,
Zajk. A Letenyei Járási Hivatal
szervezeti felépítése: Letenyei
Járási Hivatal Okmányirodai
Osztály, Letenyei Járási Hivatal
Hatósági Osztály, Letenyei Járási Gyámhivatal, Letenyei Járási Földhivatal és Letenyei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége.
– Melyek a járási hivatal
feladatai?
– A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendõ államigazgatási feladatok ellátása. Így megvalósult az
államigazgatási és az önkormányzati feladatok szétválasztása. Okmányirodai feladatokat, gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek

Hivatal Hatósági Osztálya a
intézését látja el a jáPolgármesteri Hivatal épületérási hivatal. A Leteben kapott helyet, és mivel a
nyei Járási Hivatalon
hatósági osztály a 2. emeleten
belül szakigazgatási
lévõ irodákban helyezkedik el,
szervként mûködik
ezért az ügyfeleknek az ügya Letenyei Járási
intézõkhöz való könnyebb elGyámhivatal, a Letejutást szem elõtt tartva egy
nyei Járási Földhiföldszinti irodában biztosítjuk
vatal, a Letenyei Jáaz ügyfélfogadást februártól.
rási Hivatal Munka– A nem letenyeiek milyen
ügyi Kirendeltsége.
A hatáskörök szétidõpontokban kereshetik fel
választásánál kiemelt
az ügysegédeket ?
szempont volt, hogy
– Kedden:
a helyi szabályozásBecsehelyen 8.15-11.15
hoz kapcsolódó, mérPetriventén: 14.15-16.15
legelési jogkörbe
Páratlan héten Valkonyán
tartozó ügyek leheis van ügysegéd 12.00-14.00
tõleg maradjanak a
között.
települési jegyzõnél,
Muraszemenyén 9.00-13.00
ahol viszont az adott
és Kerkaszentkirályon 14.00ügyben az államnak
16.00 között.
van egyértelmûen
Tótszerdahelyen 8.15-11.45
feladata, szerepe, ott
és Tótszentmártonban 12.45a járási hivatal tud16.15 között.
jon hatékonyabban
Csörnyeföldön 8.30-12.00
Szendrõdi Gabriella, a Letenyei Járási
intézkedni.
között. Szentmargitfalván pá– Letenyén is lesz Hivatal vezetõje.
ratlan héten 13.00-15.00 kökormányablak? Miképpen tud- mûködés pl. nyomtatványok zött. Kiscsehiben páros héten
nak eljutni a járás legkisebb kitöltésében, a kérelmek ille- 13.00-15.00 között.
településeire?
tékes ügyintézõhöz való elSzerdán:
– A tervek szerint 2013. vé- juttatásában. A települési ügyBázakerettyén páros héten
gére az okmányirodák bázisán segédek kiválasztásánál alapve- 8.30-12.30, páratlan héten
alakítják ki a kormányablak- tõ szempont volt az adott sze- 12.35-16.00 között.
rendszert. A területi közigazga- mély helyismerete, amely vagy
Lispeszentadorjánban pátási reform távlati célja az egy- a lakóhely vagy a korábbi mun- ratlan héten 8.30-11.30 között.
ablakos ügyintézés biztosítása kavégzési hely szem elõtt tartáVárföldén páros héten
az ügyfelek számára, hogy az sával történt, mivel így bizto13.15-15.45 között.
állampolgárok egyetlen he- sítható, hogy az állampolgárok
Molnáriban 8.15-12.00 között.
lyen, a – 2013 végéig kialakí- az általuk már régebb óta
Semjénházán
tandó – kormányablakoknál ismert személlyel találkozhat13.00-16.30 között.
tudják majd hivatalos ügyeiket nak az ügyintézés során. HeCsütörtökön:
intézni.
tente egyszer minden kijelölt
Becsehelyen
A járási rendszer felállításá- településre eljut az ügysegéd,
8.30-12.00 között.
nak kiemelt célja volt, hogy az kivéve néhány kisebb telepüBorsfán 8.15-11.45 között.
állampolgárok számára bizto- lést, mint pl. Bucsuta, Oltárc,
Bánokszentgyörgyön
sítsa az államigazgatási szol- Várfölde, Lispeszentadorján,
12.45- 16.00 között.
gáltatásokhoz való gyors és Valkonya, Szentmargitfalva és
Tótszerdahelyen
könnyû hozzáférést úgy, hogy Kiscsehi, ahol kéthetente van
12.00-15.00 között.
a korábban meglévõ ügyinté- ügyfélfogadás. Viszont 3 közPusztamagyaródon
zési helyszínek megmaradnak, ségben heti két alkalommal is
8.30-11.00 között.
de ahol indokolt, ott bõvülnek. van ügyfélfogadás (BázakeSzentliszlón
A letenyei járás a népessége és rettye, Becsehely, Tótszerdahely).
11.45-13.15 között.
településeinek száma tekinte– Hol találják meg a jáBucsután páratlan héten
tében is a második legkisebb a rásközpontot az ügyeket in14.00-16.00 között.
megyében.
Oltárcon páros héten
tézni akarók?
Az ügyintézés sokkal em14.00-16.00 között.
– A Járási Hivatal Munkaberközpontúbb, a letenyeiek- ügyi Kirendeltsége, az OkPénteken:
nek nem kell Nagykanizsára mányirodai Osztály, a Járási
Bázakerettyén 8.30-12.00
utazniuk ügyeik elintézéséhez, Földhivatal és a Járási Gyámhi- között tartunk kihelyezett ügya települési ügysegédek azok- vatal változatlanul a korábbi félfogadást – mondta végezetül
hoz az állampolgárokhoz is el- helyén mûködik változatlan lapunknak a járásvezetõ asszony.
jutnak, akik nem járási szék- ügyfélfogadási idõvel. A Járási
Kép és szöveg: Mirkó Imre
helyen élnek. Így a Letenyei
Járási Hivatalhoz tartozó olyan
kistelepülésekre is eljut az
ügysegéd, ahol eddig nem
volt állandó ügyfélfogadás,
hiszen a cél az, hogy ne az
állampolgár utazzon, hanem az ügyirat. A letenyei
járásban 21 településhez érünk
el ügysegéddel. Az ügysegéd
Érdeklõdni:
kiemelkedõ feladata az állampolgárok tájékoztatása, az ügy92/596-936; 30/378-4465
intézésben való eligazodásuk
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
megkönnyítése, segítõ közre-

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

8

Dél-Zala Murahíd

2013. február

Új elnök a Kistolmács Jövõjéért Közhasznú Egyesület élén
A Kistolmács Jövõjéért Közhasznú Egyesület 2010. év végén közfelkiáltással alakult
meg, melynek fõ feladata a település fejlesztése. Emellett az
egyesület részt vesz Kistolmács kulturális életének fellendítésében, épített és a természeti környezet ápolásában,
megõrzésében, együttmûködik
a határon átnyúló és belföldi,
hasonló célú civil szervezetekkel, humán és kapcsolati tõke létrehozásában vesz részt, valamint hozzáértéssel segít a településen élõ állampolgároknak.
2012. november 26.-a óta,
alelnökkel és pénzügyi felelõssel együtt Farkas Szilárd elnök vezeti a 24 taggal bíró
egyesületet.
– Milyen fejlesztéseket, célkitûzéseket kívánnak a jövõben megvalósítani?
– 2010-ben vetõdött fel,
hogy Kistolmácson szükségessé válik civil szervezet megalakítása, létrehozása. Egyesületünk csatlakozott az eMagyarország Programhoz, az alapszabályban meghatározott tevékenységek egyik eleme a digitális írástudatlanság felszámo-

lása, ezért infokommunikációs
ismeretterjesztõ elõadásokat
tartunk a helyi és környékbeli
állampolgárok részére kistolmácsi és nem kistolmácsi helyszínekkel. Fontosnak tartom,
hogy a települési önkormányzattal jó kapcsolatot ápoljunk,
csatlakozzunk rendezvényeikhez. 2013-ben egyesületünk
tagjai aktívan részt kívánnak
venni az önkormányzat által
szervezett nõnapi, férfi-napi,
falunapi, Mikulás-napi és idõsek napi rendezvényeken.
2013. februárban közgyûlésünk elfogadta az idei költségvetést, melybe a pályázati források támogatható összegét is
beterveztük. Szeretnék részt
venni a Leader pályázatokban,
mivel ezen konstrukcióban civil szervezetek részére nincs
önrész mérték, tehát 100%-os
intenzitású finanszírozás adott.
Kistolmácson játszótér megvalósításában látok lehetõséget,
melyre nagy valószínûséggel
egyesületünk pályázhat. Emellett természetesen más pályázati források, lehetõségek is rendelkezésre állnak, amelyben
civil szervezetünk részt vehet.

Farsang a muraszemenyei iskolában

Az egyesület szeretné ápolni az önkormányzattal meglévõ jó
kapcsolatát, s aktívan részt venni a rendezvényeken.
Személyi jövedelemadó 1%ára még nem tervezhettünk
bevételi forrást, mert kettõ lezárt adóév nem telt el megalakulásunk óta, azonban 2014ben már tervezhetõ ez a forrás.
Egyesületünk csatlakozási szándékot fejezett ki Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesülethez, melynek befogadása még
folyamatban van. 2013-ban
egészségmegõrzéssel kapcsolatos elõadásokat is szerve-

Együtt a farsangolók.
2013. február 12-én, hagyományosan húshagyó kedden került megrendezésre iskolánkban a farsangi jelmezes bál.
Szinte minden diák jelmezbe bújt ezen a délutánon. Láthattunk õshüllõt, cowboyt,
transformers autót, de angyalokkal, királylányokkal és a görög istenekkel is találkozhattunk. Immár hagyományossá
vált, hogy minden osztály készült valamilyen produkcióval.
Az elsõsök megelevenítették
az iskolakezdés és iskolatáska
nehézségeit, tengerészként tán-

coltak a másodikasok, a harmadik és a negyedik osztály
felidézte nekünk a 80-as évek
diszkóhangulatát, az ötödikesek PSY-t utánozták, míg a hatodikasokkal
HamuTündike
történetén szórakozhattunk, a
8. osztályos lányok visszavarázsolták az óvodás éveket.
A hangulatot fokozta az a
rengeteg értékes tombola, melyeket ezúton is köszönünk a
felajánlóknak. Emlékezetes, vidám délutánnal temettük a telet a muraszemenyei iskolában.
P.R.

zünk a helyi mûvelõdési házban fiatalok részére, szakember közremûködésével bûnmegelõzési tanácsadást, valamint ismeretterjesztõ elõadásokat tartunk. Önkéntes munkában egyesületünk honlapja az év elején megújult, s
kibõvített tartalommal várja az érdeklõdõket.
(k)
A honlap címe:
www.kistolmacsert.eoldal.hu

HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Érdeklõdni: 06 - 20 - 336 5202
Hagyárosbörönd, Fõ út 37.
kocsishuszonhat@freemail.hu

HIRDETÉSÉT

feladhatja a Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Amit tudni kell a földhasználónak
A termõföld törvény, valamint a végrehajtási rendelet
módosításával a jogalkotó
változtatott a földhasználati bejelentés szabályain – mondta
el dr. Mészáros Levente, a Zala

Megyei Kormányhivatal hivatalvezetõje.
A legfontosabb változások
közül kiemelte, hogy a földhasználati bejelentések határideje 2013. április 30. napja

100 éves lett
– Letenye legidõsebb lakója
Február 20-án nagy napra
ébredt a letenyei Benkõ
Lajosné, hiszen pontosan azon
a napon töltötte be 100. születésnapját. A korához képest
jó egészségnek örvendõ, Petõfi utcában lakó Kati nénit, a
sokat látott ükmamát népes
rokonsága (köztük a krónikás
is) köszöntötte a jeles nap
alkalmából.
Kati néninek öt lánya született, kilenc unokája, tíz dédunokája és négy ükunokája van.
A rokonság Dömösön, Becsehelyen, Budapesten, Budaörsön, Kaposváron, Keszthe-

lyen, Pilisvörösváron, Pusztaszabolcson és természetesen
Letenyén él.
Kati néni jól érzi magát az
1903-ban épített és 1985-ben
felújított Petõfi utca 9. szám
alatti házban.
Az ünnepeltet illõ tisztelettel, ajándékokkal köszöntötte Halmi Béla polgármester
és dr. Keresztesi Tímea városi
jegyzõ is.
100. születésnapja alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök is oklevelet küldött
Letenye legidõsebb lakójának.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Az ünnepelt Halmi Béla polgármesterrel.

Tiszta képet szeretnének kapni a termõföldekrõl.
azokban az esetekben, ame- napja elõtt megindult, azonlyekben a földhasználati beje- ban a befizetés csak 2013. évlentési kötelezettség 2013. ja- ben történt meg.
nuár 01. napján keletkezett az
Ki kell emelni ugyanakkor,
új jogszabályi rendelkezés hogy azon földhasználók esealapján. A bejelentés díj- és tében, akik 2013. január 01.
illetékmentes azokban az ese- napjáig már regisztráltak a
nyilvántartástekben, amikor a bejelentést földhasználati
2013. január 01. napja után tet- ban, ezt a regisztrációjukat ki
te meg az érintett. A fentieken kell egészíteniük magánszemétúl azon földhasználók, akik a lyek esetében a személyi azoföldhasználati bejelentési kö- nosítóval és az állampolgárságtelezettségüknek 2013. január gal, szervezetek esetén a sta01. napját követõen tettek ele- tisztikai azonosítóval, aminek
get és az igazgatási szolgálta- határideje 2013. március 30.
tási díjat megfizették, ezt a napja. A bejelentések és adatmegfizetett díjat 2013. február közlések – az elektronikus for27. napjától számított 90 na- mában az interneten is elérpon belül visszakapják. A hetõ – formanyomtatványok
visszafizetés iránt a megyei kitöltésével teljesíthetõek. Jogkormányhivatalnak kell intéz- szabályi változás az is, hogy az
kednie. A visszafizetés nem osztatlan közös tulajdonú
terjed ki azokra a földhaszná- termõföldek használati meglókra, akik a bejelentésüket osztására vonatkozó szabályo2013. január 01. napja elõtt kat nem kell alkalmazni a zárttették meg, azaz a földhasz- kerti földekre, illetve a halasnálati eljárás 2013. január 01. tavakra.

Kocsis János e.v.
8999 Zalalövõ, Bem u. 2/a
Tel.: 30/610-6707
E-mail: info@kocsisweb.hu

EINHELL, KRESS szerszámgépek,
kenõanyagok, autóalkatrészek szûrõk forgalmazása.

Elérhetõségeink:

A nagy család egy része a közös fotón.

Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Avarégetés vagy más megoldás?
Az avarégetés sajnos nálunk „népbetegség”! Nagyon
sokan nem tudják, nem látják
át, hogy ez mennyire káros
környezetünkre és az emberi
egészségre. Nem csak zavaró,
például szellõztetéskor a nyitott ablakon betódul a füst, a
bûz, vagy a kiterített ruhákat
belepi a korom, hanem sokkal
súlyosabb problémák is jelentkezhetnek! Ha bárkit megkérdeznénk arról, szeretné-e,
hogy családjában, környezetében olyan egészségügyi problémák jelentkeznének, mint a
légúti megbetegedések, az
asztma, az allergia vagy a legsúlyosabbak egyike, a rák, akkor biztosan nemet mondana.
De erre senki sem gondol,
amikor meggyújtja azt a tüzet.
Persze mondják: „régen is
égettek…” „Az iskolában még
azt tanultuk, hogy a kártevõk
ellen csak így védekezhetünk.”
A válasz erre: igen, régen is
volt rá példa, csak sokkal kisebb mértékben, mert voltak
háziállatok. A fûkaszálékot feletették az állatokkal, az avar
egy részét alomnak is használták, a gallyakat összegyûjtötték és a sparhertben tüzelték el, azon fõztek. Felhasználtak mindent, és ami szerves
hulladék keletkezett, azt is
nagyrészt a trágyadombra vitték, mert minden udvarban
volt trágyadomb, ahol állatok
voltak, akkor az volt a komposztdomb.

Megéri mindezt kockáztatni?
Van más megoldás a kertben keletkezõ hulladékok eltüntetésére!
A komposztálás

Nem is sejtik az emberek, hogy az avarégetés mennyire káros.
Most nézzük meg azt, hogy
milyen anyagok, gázok szabadulnak fel, ha meggyújtunk
egy átlagos kerti tüzet, melyben vegyesen van fûnyesedék,
avar, gallyak és más, a kertben
talált hulladékok.
A nagyfokú szennyezést az
váltja ki, hogy mivel nedves
(van úgy, hogy esõs napok
után tüzelnek), sokszor zöld
részek is belekerülnek a kupacba, az égés alacsony hõmérsékleten megy végbe és
nem tökéletes az oxidáció.
Ezen kívül vannak olyanok is,

Téltemetés Muraszemenyén

akik nem csak kerti, hanem
háztartási hulladékot is belekevernek az égetnivalóba, ami
kifejezetten mérgezõ gázok
felszabadulását idézi elõ!
Egy tanulmány szerint 100
kilogramm vegyes hulladék
elégetésekor 5-7 kg szénmonoxid, 3,3- 4,9 kg 10 mikrométernél kisebb levegõben lebegõ részecske, 1,5-2 kg különbözõ szénhidrogén származék, 20 gramm nitrogén-oxid,
3,6 gramm metil-etol-keton,
3,3 gramm etil-benzol, 6,8
gramm sztirén, 3,3 gramm
fenol, 0,45 gramm dibenzo-furán, 0,06 gramm benz-a-pirén.
Mit okoznak ezek a vegyületek? Anélkül, hogy részletezném, csak felsoroljuk: fejfájás,
émelygés, szédülés, látás- és
halláscsökkenés, asztmás roham,
légúti irritáció, szív- és érrendszeri zavarok, rákkeltõ, öröklõdõ genetikus károsodások, tüdõvizenyõ, az immunrendszer
károsodása, károsítja a központi idegrendszert, hatással van
az emberi reprodukcióra, ha születés körül kerül be a szervezetbe, egy életre megváltoztathatja a hormonok termelését.

A kertben keletkezett öszszes szerves anyag (lomb, avar,
gallyak, gyommaradvány, fûkaszálék, az összes zöldséghulladék, sövények, bokrok nyírásából származó nyesedék, zöldségtisztítás hulladéka, ételmaradék (zsírok, olajok, szószok
stb.), húsmaradékok, kávézacc,
gyümölcshéjak, fahamu, papírhulladékok) komposztálható.
Tévedés az az állítás is, ami
szerint a diófa, tölgy, gesztenye
levele nem komposztálható.
Tény, hogy ezen fák levelei
nehezebben bomlanak le és
friss állapotukban más növények számára növekedésgátló
anyagokat tartalmaznak, de
komposztálódva használhatók.
Ezeket sem kell elégetnünk, külön kezeljük õket és hosszabb
ideig legyenek a komposztálóban, akár másfél-két évig.
Az eljárás során az elhalt
növényi részeket mikroorganizmusok bontják le a növények számára közvetlenül felvehetõ tápanyagokra. A keletkezõ, visszamaradó anyag pedig nem más, mint a humusz.
A humusz a földi élet egyik
meghatározója, ha a talajban
nincs vagy kevés a humusz,
akkor az élettelené válik. Humusz nélkül a növények nem
jutnak megfelelõ táplálékhoz,
a talaj tömörödött kõzetté válik, nem képes megtartani a
vizet, a tápanyaghiányban szenvedõ növények védtelenek
lesznek, megbetegszenek, kiszáradnak, elpusztulnak. Ez történik most a mai monokultúrás mezõgazdaságban, ahol nincs
szervesanyag visszapótlás, így
csak vegyszerekkel tudják a
megfelelõ terméshozamokat
biztosítani, ami tudvalevõ, hogy
menyire káros mind a környezet, mind az ember számára!
A komposztálás nem ördöngösség! Ennek részleteirõl egy
késõbbi számunkban olvashatnak.
Halász Elemér
Takács Sándor

’’SZORT 99’’
SZOLGÁLTATÓ ZRT.
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.
A vidám szórakozásé volt a fõszerep.
2013. február 22-én „Télte- lomhoz illõen játékos, táncos jemetés” szakkört tartottunk a lenetekkel, ügyességi vetélkedõkkel, különbözõ farsangi játékokmuraszemenyei IKSZT-ben.
A vidám szórakozásé volt a kal színesítettük a programot. Ezfõszerep a farsangi vigasságon. zel a nappal búcsúztattuk a telet.
A farsangi mulatság elérte
Gyerekek és szüleik is nagyon
kreatívak voltak. Nagy sikert arat- a célját, mert mindenki natak a zenehallgatás mellett ké- gyon jól érezte magát.
B.E.
szített maszkok, álarcok. Az alka-

SZOLGÁLTATÓ ZRT.

• Méret utáni polgári és ortopéd
cipõkészítés a Piac tér 1. sz. alatt
Tel.: 92/312-543

• Munkaruha készítése nagy választékban.
Extra méret esetén egyedi gyártást is végzünk.
ZALAEGERSZEG Tel.: 92/311-111/20
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„Aranyos” letenyei remények
Szeretnék visszaszerezni a régi rangot
A jól sikerült õszi szezon
után a Letenye SE labdarúgócsapata a megyei másodosztály
Déli-csoportjának élén telelt. Decemberi számunkban már írtunk róla, hogy a letenyeiek célja a bajnoki cím megszerzése
és visszajutás az elsõ osztályba.
Ennek jegyében január közepén kezdték meg a felkészülést a tavaszi idényre.
A szakvezetés szerint a játékosok tisztességesen dolgozták végig az alapozó idõszakot,
és az edzõpályának köszönhetõen pár elõkészületi meccset
is tudtak játszani.
A munkát nehezítette Horváth Áron és Takács Árpád
edzõ külföldi munkavállalása,
de az elõírt penzumokat teljesítette a csapat.
A keretben történtek változások: fél évtized után visszatért a középpályás Kósa Attila,
bár rá 3 meccses Borsfáról
„hozott” eltiltás vár, március
végén játszhat újra. Hosszabb
kihagyás után Varga Gergõ ismét csatasorba állt. Õk erõsítést jelentenek, sokat várnak
tõlük. A rutinos sokszoros gólkirály Adorján mûtétje után

Nagy lehetõség elõtt a letenyei csapat.
már edzeget, remélhetõleg mielõbb teljesen felépül. Marton
Attila visszaigazolt Borsfára.
Mire e sorok megjelennek,
már lejátszották a Kiskanizsa
elleni rangadót. Ha sikerrel, az
nagy lendületet adhat, de eset-

Hónaptól hónapig…

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!

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Dél-Zala Murahíd

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

honlapját,

leges pontvesztés(ek) esetén
sincs veszve semmi, hiszen a
szezon elején járunk, lehet
még javítani.
Mindenki érzi, itt a nagy
lehetõség, amivel élni kell.
Sánta Tibor, a csapat korelnöke úgy fogalmazott, hogy
karrierje vége felé szeretne
újabb aranyérmet nyerni, és az
LSE színeiben majd a megyei
egyben befejezni pályafutását.
Reméli játékostársai is átérzik ezt a lehetõséget és fele-

lõsséget, hogy a letenyei labdarúgás visszajuthasson az õt
megilletõ szintre és visszaszerezze korábbi nimbuszát.
Ehhez az önkormányzat
lehetõségeihez mérten támogatja az egyesületet. A klubvezetés pedig a sikeres pályázaton túl is mindent megtesz újabb támogatók, források megszerzéséért, és számít a sportbarátok összefogására.
- dj -

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

Keresse idén 24 éves kiadónk
ahol naprakész hírekkel, riportokkal, háttérinformációkkal várjuk olvasóinkat!
Valamennyi újságunk (Zalatáj, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke, Dél-Zala Murahíd, Szentgrót és Vidéke,
Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala) körzetébõl találhatnak friss írásokat, s olvashatják nyomtatott lapjainkat!
www.zalatajkiado.hu • Kattintson ránk!
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Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:
HOLLÓKÕ HÚSVÉTKOR
Márc. 31.
9.900 Ft/fõ
BENELUX körutazás tulipánvirágzáskor
Máj. 10-15.
104.900 Ft/fõ
BAJOR KASTÉLYOK (PÜNKÖSD)
Máj. 18-20.
45.900 Ft/fõ
RÓMA-ORVIETO-TIVOLI-ASSISI
Máj. 23-27.
79.900 Ft/fõ
BULGÁRIA körutazás-fürdõzéssel
Jún. 22-29.
99.900 Ft/fõ
Észak-Olasz tóvidék és mûemlékvárosok
Jún. 12-16.
73.500 Ft/fõ
PÁRIZS gazdagon Versailles-Disneyland
Júl. 16-21.
96.900 Ft/fõ
SVÁJC gazdagon
Júl. 30-Aug. 4.
119.900 Ft/fõ
Örömmel tájékoztatjuk kedves Utasainkat, hogy
megjelent 2013. évi programfüzetünk, ami honlapunkról is letölthetõ. Keresse belföldi és egynapos programjainkat is. Elõfoglalási kedvezmény
március 31-ig.
Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
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

2013. február

Ebadták
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

– Sajnos mi még kicsik vagyunk, nem csinálhatunk matek
helyett blokádot, mint a nagyok az egyetemen!...

Mellékhatás...

Akció a
Sári Fotónál
Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról
100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény
Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

II. HÓVIRÁG FESZTIVÁL
2013. március 17., vasárnap
LETENYE - KASTÉLYPARK

– Higgyem el, hogy tényleg csak az tart vissza, hogy
mindössze két százalékot mértek a Gyurcsány-pártnak a
közvélemény-kutatók?!

Így már érthetõ!

13.30 Térzene - Letenye Város Fúvószenekara
14.00 Megnyitó: Megyer Csaba - Balatonfelvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság természetmegõrzési osztályvezetõ
Közremûködnek: - Letenyei Hóvirág Óvoda növendékei
- Andrássy Gyula Általános Iskola növendékei
- Letenyei Versmondó Kör
14.30
15.00
16.00
16.30
16.45
17.00
17.30

Mákvirág Citerazenekar (Letenye)
„ZÜMMÖGÕ” - Kis-Hétrét Együttes koncertje
Letenye Mûvészeti Iskola tánccsoportjai
Letenye Város Mazsorettcsoportjai - Fire Girls, Mura Mazsik
Csillag Citeraegyüttes (Nk.)
Zalagyöngye Néptáncegyüttes
Leslie Band - country és világslágerek

Népi ételek (prósza, lángos), Mura menti tájborok
Tavaszi ügyeskedõ játszóház (Városi Könyvtár)
„Tavaszköszöntõ hóvirág” - rajzkiállítás

– Azt hallani, hogy a Bajnai bevezetné a vagyonadót!...

