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Programkavalkád Semjénházán Letenyei majális
Május 18-án és 19-én ismét
kétnapos falunapot rendeztek
Semjénházán.
A szombati nap kerékpártúrával vette kezdetét, majd
labdarúgó-mérkõzéssel, erdõjáró kalandtúrával folytatódott.
A pünkösdi hétvége fõ attrakciója a falu összefogását is

szimbolizáló III. Kakasdomb
Kupa volt, melyen hét csapat
vett részt.
A focipályán rendezett versengés során a szervezõk gondoskodtak a játékos ügyességi
versenyek kavalkádjáról, melynek díjait Preksen László
(Folytatás a 2. oldalon)

A majális közönsége.
A 2013-as Letenyei Majális
délelõtt a sportpályán vette
kezdetét, ahol Letenye Város
Önkormányzata és Kovács József vállalkozó (Lila presszó)
által alapított Majális Kupáért

A semjénházi amazonok egy traktorral is elbírtak…

versenyeztek férfi és nõi focicsapatok.
Itt a férfiak között elsõ helyezést ért el a letenyei Öregszem csapata, második lett a
(Folytatás a 2. oldalon)

A vendégváró letenyei termálfürdõ

Június elsejétõl fogadja a vendégeket a letenyei termálfürdõ
és kemping. Részletek a 3. oldalon
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Programkavalkád Semjénházán
(Folytatás az 1. oldalról)
polgármester adta át. A Kakasdomb Kupa legjobbja a Pustara (Semjénháza horvát neve)
lett. Másodikként végzett a
Lucky S csapata, harmadikként
pedig a Sándorica gárdája
vehette át az értékes díjakat.
Az eredményhirdetés végeztével ízletes gulyással vendégelték meg a falu aprajátnagyját és a szép számban érkezett vendégeket.
Pünkösdvasárnap délelõtt
szentmise keretében a Hõsök
napjáról is megemlékeztek a
faluban, de a motoros felvonulás, a terepjáró és quad élménytúra is sok érdeklõdõt

vonzott. A tûzoltóbemutatót
követõen késõ délutántól kultúrális csoportok szórakoztatták a nagyérdemût. A falunap
sztárvendége a Fiestás Csordás
Tibor volt, a bálhoz a talpalávalót a Mura Band szolgáltatta.
A falunapi rendezvény szervezésében részt vettek: Semjénháza Község Önkormányzatának képviselõ-testülete, a
helyi horvát nemzetiségi önkormányzat, a semjénházai
ifjak, a Semjénháza Gyöngyszemei Asszonykórus, a Semjénházai Öregfiúk és az
Erdõsfa Polgárõr Egyesület.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Egy tréfás feladat a Kakasdomb Kupában.

Letenyei majális
(Folytatás az 1. oldalról)
Galatasaray gárdája, a harmadik helyezést pedig a Boody
FC érdemelte ki. A nõi focisták
mérkõzésén elsõ a Gutorfölde,
második a Letenye csapata lett.
Szintén itt, immár 20. alkalommal került megrendezésre a
Diesel Kerékpárverseny.
A kerékpáros ügyességi
versenyen a fiúk között elsõ
lett Iványi Dániel, második
Molnár Botond és harmadikként végzett Iványi Dávid. A
lányok közül elsõ lett Kele Tí-

mea, másodikként végzett Cselényi Anna és harmadik lett
Vukics Hanna.
A könyvtárban Dallosné Gyergyák Katalin gobelin és horgolt kézimunka kiállításában
gyönyörködhettek a látogatók.
A Fáklya Mûvelõdési Ház
és Könyvtár által rendezett
városi majálisra a letenyei platánnál került sor, ahol számos
kulturális program között válogathattak a szép számban
megjelent majálisozók.
Mirkó Imre

A hölgyek is kitettek magukért.

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
ng

Hu

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

A kis hastáncosok.

m

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

u
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ar

Nagylengyel

3

Dél-Zala Murahíd

2013. május

Emlékmû épül Becsehelyen A vendégváró letenyei termálfürdõ
Az emlékparkot a polai
templom keleti területén tervezik megépíteni, amellyel
olyan becsehelyi és polai hõsöknek állítnak emléket, akikre a település valamennyi lakója tisztelettel emlékezik. A
kivitelezés várhatóan június elsõ napjaiban kezdõdik és a
nyár végére fejezõdik be.
– Napjainkban már csak
kevesen tudják, hogy egykor
Pola és Becsehely önálló településként mûködött egészen
az 1940-es közigazgatási egyesítésig. Azóta eltûntek a különbségek és a hagyományok
megtartása, valamint ápolása
mellett egység jellemzi a községet – mondta elöljáróban
Németh Géza polgármester.
Megemlékezéseiken is az
összefogás jelenik meg. 2001
óta május utolsó vasárnapján a
hõsi halottaik elõtt hajtanak
fõt, mindazok elõtt, akik az
elsõ és a második világháborúban a hazáért áldozták életüket. 2007-tõl pedig az 184849-es forradalom és szabadságharc ismert becsehelyi és polai
áldozatai elõtt is tisztelegnek.
– A képviselõ-testület már
korábban döntött arról, hogy

egy emlékparkot létesít a
településen, ahol a világháborús áldozatok nevei mellett, az
1848-49-es hõsök is emléktáblát kapnak, így egy helyen,
együtt tudunk emlékezni és
koszorúzni – ismertette a részleteket Németh Géza.
A mementó helyéül pedig
a polai templom melletti területet jelölték ki, ahol 1990-ig
egy más jellegû, a lakosságban
vegyes érzelmeket kiváltó,
1956-os karhatalmista emlékmûve állt. A tervezett emlékparkban olyan becsehelyi és
polai hõsöknek állítanak emléket, akikre a település valamennyi lakója tisztelettel emlékezik, továbbá itt helyezik el
azt a kopjafát is, amelyet a
korondi testvérváros mesterei
faragtak és adtak ajándékba.
– Az elképzelések szerint a
jövõ évtõl a Hõsök napi megemlékezõ ünnepségeket már
az emlékparkban tartjuk. Szeretnénk, ha az emlékhely a
múlt megõrzése mellett az
összefogás, az egység szimbólumává is válna a jövõben –
emelte ki végezetül a polgármester.
Varga Rita

A Szapáry-kastély õsparkjának öreg tölgyei és vérbükkjei alatt
50 °C-os termálvízre épült fel a 33x20 m-es nagymedence, a kör alakú
gyermekmedence, röplabda és strandfoci pálya.
A nagymedence és gyermekmedence mellett 2007-ben elkészült
a tanmedence és ülõmedence is.
A nagymedence vize 28 °C-os, a gyermek- és a tanmedence
32 °C-os, az ülõmedence pedig 35 °C -os melegvizet biztosít.
Termálfürdõnk vízét a legmodernebb eljárással fertõtlenítik – az
ún. DEWAN nevû fertõtlenítõszerrel –, amely bõrbarát, a szemet nem
irritálja és a vizet lenyelve sem károsítja a szervezetet.
A tág, nagy szabad tér, az erõt sugárzó hatalmas zöld felületek
kitûnõ alkalmat kínálnak a szórakozásra és a felüdülésre. A határmentiségbõl adódóan a hazai mellett várjuk a horvát, osztrák és szlovén
vendégeinket is.

Vendégváró áraink:
Termálfürdõ belépõ árak - 2013.
Belépõjegyek
Forint
(HUF)
Felnõtt napijegy

Euro
(EUR)

1.100

4

Gyermek napijegy (14 éves korig)

600

2

Ifjúsági napijegy (14-18 éves korig)

800

3

Nyugdíjas napijegy (58 év felett)

800

3

Napijegy 17.00 h után

600

2

2.500

9

Felnõtt bérlet

6.500

23

Gyermek bérlet (14 éves korig)

4.000

14

Ifjúsági bérlet (14-18 évig)

5.500

19

Nyugdíjas bérlet (58 év felett)

5.500

19

Családi napijegy (2 felnõtt és 2 14 év alatti gyermek)
Csoportos kedvezmény 10 fõ felett 10%

Bérletek 10 alkalomra

Kedvezményes bérletek letenyei lakosoknak 10 alkalomra
Felnõtt bérlet

5.500

19

Gyermek bérlet (14 éves korig)

3.000

10

Ifjúsági bérlet (14-18 évig)

4.000

14

Nyugdíjas bérlet (58 év felett)

4.000

14

Kemping szolgáltatások díja - 2013.
Sátorhely

850

3

Motorkerékpár hely

500

2

Autóhely

850

3

Lakókocsi hely autóval

1.900

7

Lakóautó hely

1.600

6

Szállásdíj 12 év felett

1.600

6

Szállásdíj 3-12 év között (3 év alatt in.)

1.050

4

900

3

2.000

7

1 fõ részére Ft/éj

6.500

23

2 fõ részére Ft/éj

12.000

42

3 fõ részére Ft/éj

16.000

56

3.900

41

Áramdíj csatlakozás

Az emlékmû látványterve.

Tisztelt Megrendelõim!
Ezúton ajánlom fel bármely hazai
és külföldi úti célra
19 személyes, légkondicionált
Volkswagen LT kisbuszomat.
Az ülések karfás, dönthetõ,
szélesíthetõ, magas támlás kivitelûek,
hosszabb távon is kényelmesek.
ÁRAJÁNLATOM: 180 Ft + ÁFA / KM
(50 km alatti futásteljesítmény esetén 5.000 Ft+ÁFA/óra)
Megtisztelõ érdeklõdésük esetén elérhetõ vagyok a
• nauratyill@gmail.com e-mail címen
• +36-30/ 97 98 999-es telefonszámon
• 92/ 327 777-es üzenetrögzítõs faxon.
Tisztelettel:
Nauratyill József

Faház, bungaló esetén
Faház, bungaló Ft/fõ/éj

Apartmanház esetén

4 és több fõ részére Ft/fõ/éj

A kemping szolgáltatásait
igénybe vevõ
vendégeinknek a
termálfürdõ használata
ingyenes!
Idegenforgalmi adó 300,Ft/fõ/éj 18 és 70 év között.
Információ:
Tel.: 93/343-044, 30/5204052 fax: 93/343-006
E-mail: info@ekkov.hu
Web: www.ekkov.hu
A termálfürdõ nyitva tartási ideje:
2013. június 1. - 2013. szeptember 1.
Hétfõ-vasárnap: 10.00-20.00 óráig
A kemping 2013. június 1-tõl 2013. szeptember 1-ig 0-24
óráig nyitva áll a vendégek számára.
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Határtalan vendégszeretet
A „Határtalanul” program
keretében május 6-10. között a
becsehelyi és a bázakerettyei
általános iskola 7. osztályosai
öt napot tölthettek Erdélyben.
A nyolcadikosoktól, akik tavaly vettek részt ezen az utazáson, már sokat hallottunk a
ránk váró út szépségeirõl.
Még soha nem látott gyönyörû tájakon haladtunk: Királyhágó, Tordai hasadék.
Ámulva sétáltunk át a Békásszoroson, nem találtunk semmi félelmeteset a Gyilkos-tónál, ám finom kürtõskalácsot
ehettünk. A Medve-tó formájában nehezen találtuk meg a
medvét, de azért mi is kitaláltunk új mondákat a tó keletkezésérõl. Csíksomlyóra pedig
odaképzeltük azt a rengeteg
embert, aki pünkösdkor megtölti a hegyoldalt.
Utunk során sokat tanultunk a Hunyadiakról, Arany
Jánosról, Petõfi Sándorról, Tamási Áronról, a 13 aradi vértanúról. Nagyságuk elõtt fejet
hajtva emlékhelyeiknél koszorút helyeztünk el és elénekeltük a Himnuszt.
Az erdélyi emberek kedvessége, vendégszeretete minde-

nütt megnyilvánult. A bélfenyéri gyermekotthonba élelmiszercsomagot vittünk, õk
pedig bõségesen megvendégeltek bennünket. A fiúkkal
még egy rövid focimeccset is
lejátszottunk.
Korondon az iskolalátogatás alkalmával kiderült, hogy
az ottani gyerekeknek nem
csak az iskolában, hanem otthon is helyt kell állniuk. Délutánonként õk is korongoznak, mintáznak, készítik az
edényeket, vagy éppen a boltokban árulják a portékákat.
Szállásadóink is mindenhol
rendkívül szívélyesek, barátságosak voltak. Csernakeresztúron családok láttak vendégül
bennünket, tõlük megtudtuk,
hogyan kerültek a bukovinai
székelyek Vajdahunyad mellé,
s hogy nagyon sok rokonuk itt
él Baranyában.
Sokunk szülei még nem jártak Erdélyben. Szeretnénk újra
elmenni velük is, és megmutatni nekik azt a sok csodát,
amit ott láttunk.
Léman András,
Széphegyi Dániel
7. osztályos tanulók
Becsehelyi Általános Iskola

Kolozsváron, Mátyás király emlékmûvénél.

A Pongrác-tetõn.

Hõsök napi megemlékezés Becsehelyen
Fõhajtás a hõsi halottak, a katonai és polgári áldozatok emléke elõtt
szen csak azok halnak meg,
akiket elfelejtenek. Nem szabad hagynunk, hogy Becsehely hõsi halottai feledésbe
merüljenek, a jövõ generációjának is feladata a fõhajtás.
Ahogy a polgármester hangsúlyozta, egységesen kell leróniuk a tiszteletüket, hiszen a
két település, Pola és Becsehely, a történelem során elválaszthatatlanul egybeforrt. Éppen ezért határoztak úgy, hogy
egy olyan emlékmûvet állítanak a polai templom melletti

Méltóságteljes volt a megemlékezés.
Május utolsó vasárnapján
Becsehelyen, ahogy országszerte számos településen, a haza
érdekében áldozatot hozó elõdökre, a nemzet hõsi halottaira emlékeztek. A Hõsök terén a korábbi évek hagyományainak megfelelõen az elesett
katonák, honvédek, hõsök

elõtti tisztelgés az emlékbeszéddel vette kezdetét a Himnuszt követõen.
– Évrõl-évre ezen a napon
emlékezünk meg azokról, akik
a hazáért, a nemzetükért adták
életüket – mondta Németh
Géza polgármester, majd hozzátette, emlékeznünk kell, hi-

terület keleti oldalára, melyen
a két település hõseinek neveit
egységesen feltüntetik, így az
1848-49-es szabadságharc, valamint az elsõ és második világháború hõseiét.
Ezt követõen Horváth Gábor plébános ökomenikus imával áldozott az elesett magyar
honvédek emlékének. A megemlékezést, a koszorúzást követõen, a közösen elénekelt
Szózat zárta és tette még magasztosabbá.
Szöveg és kép: Varga Rita

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

2013. május
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A kultúrház felújítása a közeljövõ legnagyobb feladata
Elsõsorban pályázataik sikereiben bíznak, s természetesen továbbra is minden lehetõséget megragadnak fejlesztési elképzeléseik realizálására a
molnáriak. Vuk István polgármesterrel a közeljövõ feladatairól beszélgettünk.
A Molnári Önkormányzat
a Molnári Sportegyesület konzorciumban pályázva, egyesületi néven adott be egy „ütõs”
anyagot a Leader kör keretében kiírt, falufejlesztés - falumegújítás programra.
– A kultúrház felújítására
benyújtott pályázatunk a maximális 129 pontból 120-at ért
el, ami a hetedikként besorolt
helyen van, s így már szinte
biztos, hogy hamarosan rendelkezésünkre áll a munkálatokhoz szükséges forrás –
mondta Vuk István. – Az egész
épület rekonstrukcióját célzó
programban megvalósul a nyílászárók cseréje, a hõszigetelés, a fûtés és világítás modernizálása, a tetõszerkezet újjáépítése, s természetesen a kultúrház és környezete rendbetétele, fásítással, virágosítással,
kerti bútorokkal történõ ellátása. A kulturális élethez immár
elengedhetetlen a rendezvényeinken fellépõ csoportok
számára megfelelõ öltözõk kialakítása, így azok is szerepelnek a felújítási tervben, mely
összesen 27 milliós pályázati
támogatással számol. S mivel a
Molnári SE civil szervezetként
100 százalékos támogatottsággal bír, ez az összeg teljes
egészében rendelkezésünkre

fog állni. Reményeink szerint
legkésõbb június elején megkapjuk a határozatot, s onnantól kezdve sürgõs ütemben
megindítjuk a közbeszerzési
eljárást, hogy õszre elkészüljön
a felújítás. Amúgy a pályázat
kihirdetését követõen egy
éven belül le kell zárni ezeket
a projekteket, mert az Európai
Unióban új gazdasági ciklust
kezdünk 2014-gyel, s ezek a
2007-2013 közötti pénzek legkésõbb 2014. december 31-ig
elszámolásra kell kerüljenek.
A közmunka programra is
sikerrel pályázott az önkormányzat, miáltal 12 szociális
segélyen lévõ molnári lakosnak tudtak idén munkát biztosítani, március 1-jétõl december 31-éig. Feladatuk a mezõgazdasági utak karbantartása, a csapadékvíz elvezetõ árkok rendbetétele, s a településen a járdák felújítása, a vízelvezetõk tisztítása, a temetõnél egy parkírozó kialakítása
és térkövezése, továbbá az új
temetõi részen egy közlekedõ
út megépítése. A közmunkások munkabérét, valamint a
település karbantartásához feltétlenül szükséges kisgépeket
(bozótvágó, fûnyíró) és anyagokat a pályázat fedezi.
– A horvát-magyar IPA pályázatra benyújtott, s a „Telitál”
fesztivál folytatását célzó anyagunk az elsõ körben ugyan
nem nyert, de a tartalék lista
elsõ helyén található, így még
reménykedhetünk annak sikerében is – folytatta Molnári
polgármestere, akitõl hallhat-

Molnári polgármestere, Vuk
István bízik a pályázatok
sikerében.
tuk: korábban négy magyar
(Molnári, Tótszerdahely, Tótszentmárton, Murakeresztúr)
és négy horvát (Gorican, Donji Vidovec, Donja Dubrava,
Sveta Maria) település kezdte
meg a gasztronómiai kultúrát
bemutató programsorozatot. –
A harmadik körben a molnári
állomást a július második hétvégéjén esedékes falunapra
tervezzük, a térségünkre jellemzõ krumplis, hagymás, babos étkeket (többek közt mazanica, zlicnaka, kukoricás prósza, dödölle, babos kása) felvonultatva. Vuk István szerint
a határon átívelõ kapcsolatokra érdemes folyamatosan
figyelmet fordítani, hiszen Horvátország uniós csatlakozásával a még fennálló adminisztrációs nehézségek is megszûnnek, s a határ átjárhatósága sokkal könnyebb lesz.

Onnantól kezdve a térséget,
mint régi történelmi egységet
lehet már fejleszteni a kiírásra
kerülõ pályázatokkal.
– A csatlakozásukat követõen a horvát oldalon számos
olyan határ menti együttmûködést segítõ programra írnak ki
pályázatot, melyekbõl mi is
profitálhatunk, a már meglévõ
határon átnyúló partneri, baráti, kulturális, gazdasági és
sport kapcsolataink révén –
vélekedett Vuk István. – Gondolok itt a régi bakancsos kerékpáros turizmus felvirágoztatására, a falusi vendégfogadásra és vendéglátóhelyek
kialakítására, melyek a munkahely teremtés szempontjából is fontos, s a térség potenciális szerepét is jelentõsen
növelheti. Akárcsak az a Murakeresztúr és Molnári, valamint
a horvát Kotoriba közötti híd,
mely az engedélyes tervekkel
már rendelkezik. Bízunk benne, hogy a két kormányzat
uniós forrásokat talál a megépítésére, hiszen a megépülése esetén nem kellene Letenye
felé kerülni, néhány kilométeren belül ott lehetnénk a folyó túloldalán Molnárival szemben fekvõ, s velünk régóta
együttmûködõ horvát településeken.
A pályázati lehetõségeket
folyamatosan figyelõ önkormányzat a közeljövõben megjelenõ Leader pályázati kiírásban a molnári harangláb
felújítására fogja benyújtani
igényét.
Kelemen Valéria

Faluszépítés és mezõgazdasági termelés Petriventén
A jó idõ beköszöntével kezdetét vették a faluszépítõ munkálatok Petriventén. A település közcélú munkásai a falu
több pontján található virágágyásokba egynyári, színes virágokat ültettek. Trojkó Tamás
polgármester elmondása szerint a tavasztól õsz végéig tartó folyamatos munkálatok során megszépül a temetõ, a
templomkert, megtörténik a
falu közterének rendbetétele, melynek célja a szép falukép kialakítása a helyi lakosok
és az idelátogatók számára
egyaránt.
Zala megye több településén is beindult a közelmúltban
a START munkaprogram. Mezõgazdasági termelésbe kezd-

tek Petriventén is. 11 fõnek
tud munkát kínálni két foglalkoztatási területen a falu önkormányzata a munkaprogram
segítségével. A kertészetben
dolgozó közfoglalkoztatottak a
kötelezõ oktatás és a talaj elõkészítése után burgonyát,
hagymát és konyhakerti növényeket ültettek, az önkormányzat 1 hektáros termõföldjén. A
növények ápolása és betekarítása szintén a közfoglalkoztatottak feladata lesz. A település önkormányzata a betakarított zöldségek egy részével
az itt élõ rászorulókat szeretné
támogatni, másik része értékesítésre kerül. A munkaprogram hosszú távú célja, hogy
példát mutasson azoknak az

Trojkó Tamás szerint tavasztól õsz végéig folyamatos lesz a
munka.
embereknek, akiknek kertjeik
gazosak, elhanyagoltak, s õk is
termeljenek saját háztartásaik

számára, ezáltal könnyebbé téve családjaik megélhetését.
Hegedüs Anett
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Újabb horvátországi testvérváros 310 zalai diák énekelt
– a letenyei kórustalálkozón

Az aláírt okmányokkal a szlovén, horvát és magyar vezetõk.
Balról a negyedik Halmi Béla letenyei polgármester.
A letenyei Szõlõ és Gyümölcstermesztõk Egyesülete
még korábban létesített kapcsolatot a ludbregi Gracki
Grozdek Szõlészeti és Borászati Egyesülettel, melynek köszönhetõen a napokban újabb
testvérvárosa lett a dél-zalai településnek.
A Muraköz megyei Prelog
után május 4-én a Varazsd megyei Ludbreggel is testvérvárosi kapcsolatot kötött Letenye.
A Halmi Béla vezette képviselõkbõl és borászokból álló
küldöttséget a volt BatthányStrattmann László kastélyban
(a jelenlegi városházán) Marijan Krobot polgármester fogadta. A protokoll rendezvényen megjelent a szlovéniai
Ptuj polgármestere, dr. Stefan
Celan is, mert Ptuj is aznap
létesített tesvértelepülési kapcsolatot a horvát kisvárossal.

Elhangzott: a három város vezetõje a kulturális kapcsolatokon túl uniós pályázatok segítségével mihamarabb a gazdaság élénkítését tûzte ki céljául, de a vallási és borturizmus területén is vannak közös
elképzelések. A háromezres
Ludbregben éppen a három
napig tartó virágvásárt tartották a település fõterén. Az ott
fellállított színpadon a horvát,
szlovén csoportokon kívül fellépett a letenyei Mákvirág Citerazenekar, Letenye Város
Fúvószenekara és tappssal honorálta a közönség a Mura Mazsorettek produkcióit is.
A program során ludbregi
fõtéren a világ közepét (Centrum Mundi) jelképezõ területen a testvérvárosi okmányok
aláírását követõen elhelyezésre
került Letenye táblája is.
Mirkó Imre

Május 24-én a letenyei Andrássy Gyula Általános Iskolában került sor a Zala megyei
kisvárosok kórustalálkozójára.
A megyében unikumnak
számító rendezvény 19 évvel
ezelõtt a lenti Magyar Anna és
a letenyei Sebõk Imréné kezdeményezésére jött létre.
A kórustalálkozó elõtt a
horvátországi Draskovec iskolájának tamburazenekara lépett fel, majd Bedõ Ildikó iskolaigazgató, Halmi Béla letenyei polgármester és Balassa
Istvánné tankerületi igazgató
nyitotta meg a rendezvényt.
A program során felléptek
a letenyei, a lenti, a zalakarosi,
a hévízi és a zalaszentgróti általános és mûvészeti iskolák kórusai. A rendezvény végén az

összes énekkarból – 310 diák –
álló egyesített kórus Dalok a
hazaszeretetrõl címû összeállítást a letenyei Mákvirág Citerazenekar kíséretével énekelte el.
Az iskolai kórusokat vezényelték: Cselényiné Erõs Enikõ
(Letenye), Magyar Anna, Németh Ágnes (Lenti), Biczó
Henriett (Zalakaros), Holczerné Szabó Ágnes (Hévíz), Szolnoki Tibor (Zalaszentgrót).
Cselényiné Erõs Enikõ fõszervezõ, letenyei karvezetõ lapunknak elmondta: a zalai
kisvárosok kórustalálkozóját a
barátság, a közös éneklés öröme tartja életben a mai napig.
A 20. jubileumi találkozóra a
jövõ esztendõben Zalaszentgróton kerül sor.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Az egyesített kórus a Dalok a hazaszeretetrõl címû összeállítást adta elõ.

Püspöki szentmise és szociális központ avató Bázakerettyén
Május 25-én (szombaton)
került sor Bázakerettyén a
Szent Borbála Szociális Központ ünnepélyes avatására.
Az avatás elõtt Bázakeretytyén elsõ alkalommal vett részt a
faluban szentmisén a Szombathelyi Egyházmegye vezetõje,
dr. Veres András megyéspüspök.
A mise után Kiss László
pákai plébános mondott köszöntõt, majd az egykori plébánia épületébõl kialakított
szociális központot a megyéspüspök áldotta meg.
Tuczainé Régvári Mariettától, az egyházmegyei Karitász igazgatójától megtudtuk,
hogy az épületet közadakozás-

ból sikerült felújítani és a Karitász 10 millió forint pályázati
támogatást nyert el a kerettyei
központ év végéig tartó mûködtetésére.
A cél: 60 további önkéntes
bevonása a karitatív munkába.
A bázakerettyei Szent Borbála
Szociális Központ vezetõje Szakosné Bedõcs Katalin Éva lesz.
M.I.

Hirdetésszervezõket

Dr. Veres András megyéspüspök a bázakerettyei templomban.

keresünk a megye
minden részébõl!
Érdeklõdni lehet:
92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.
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„Ez az emberek érdekében történik!”
Mintegy 2 millió ember írta alá a Fidesz-KDNP rezsicsökkentést támogató ívét, egyetértve az eddigi és a tervezett
lépésekkel.
Ezzel kapcsolatban kérdeztük Vigh László zalai országgyûlési képviselõt, a Parlament
önkormányzati és területfejlesztési bizottságának tagját.
– A kormány eltökélt szándéka, hogy a rezsicsökkentést
végrehajtsa Magyarországon –
szögezi le Vigh László. – Azt hiszem, az Európai Unió történetében ilyen lépésre még
nem volt példa, s akárhogy is
kutatok az emlékezetemben,
életemben olyasmire még nem
került sor, hogy az év elején
nem emelkedik, hanem csök-

ken a rezsidíj. A magyarországi
áramszolgáltatók 2011-ben 31
milliárd forint nyereséget vittek ki hazánkból. A rezsicsökkentés folyamata nem áll meg,
hiszen még ebben az évben
mérséklõdik a víz- és csatornadíj, a hulladékszállítás, a kéménysöprés költsége is. Sõt, a
tûzifa árának csökkentése is
felvetõdött. A Fidesz-KDNP
koalíció aláírásgyûjtéssel méri
fel, hogy miképpen fogadja a
lakosság ezeket a kezdeményezéseket. A mintegy 2 millió támogató aláírás bizonyítja a kormány helyes lépését.
– Akadnak azonban fanyalgók is… Van egy szûk ellenzéki réteg, amely szinte tiltakozik a rezsicsökkentés el-

Vigh László
len. Annak pedig kifejezetten
szurkolnak, hogy nehogy kikerüljön hazánk a túlzott

deficiteljárásból,
amit
az
MSZP-SZDSZ kormányzat rakott súlyos teherként a vállunkra…
– Ezek az ellenzéki csoportosulások már nem is a Fidesz,
hanem Magyarország ellen
harcolnak. Nekik az a jó, ami a
magyar embereknek rossz. Õk
abban reménykednek, hogy ez
majd szavazatokat hoz nekik a
2014-es választásokon, de ezt
kétlem. A rezsicsökkentést támogató aláírók negyven százaléka nem tagja, nem elkötelezettje, nem szavazója a Fidesznek. Közöttük szép számmal
vannak olyan baloldali érzelmû polgárok is, akik azt mondják: igen, ez az emberek érdekében történik!

Játékvilág – Gyermeknap
Korunk egyik nagy népbetegsége a mozgáshiány. Jogos a
kérdés: mit lehet tenni azért,

hogy már fiatal korban kialakuljon az igény az egészséges
életmódra?

Zsákban ugrálásban is megmutathatták ügyességüket.

Az ugrókötelezés sem maradt ki a programból.

Május 1 - nosztalgia

Délután az épületbe kényszerültek, de itt is feltalálták magukat.

– Tudod, a vörös csillagot meg a sarló-kalapácsot nem is
annyira bánnám, csak legalább a potya virsli és sör maradt
volna meg a jelképeink közül.
Rajz: Farkas László

Nem feltétlenül a versenyzésért, hanem a mozgás öröméért tartottuk 2013. május
24-én a muraszemenyei IKSZTben Játékvilág programunkat,
ahol a sport került elõtérbe.
Délután ugrókötelezésben,
zsákban ugrálásban mérhették
össze tudásukat a résztvevõk.
Sajnos a rossz idõ miatt az
épületbe kényszerültünk, de
ez nem vette el senki kedvét a
további megmérettetéstõl. Be-

ugratós és ügyességi játékokon, különféle vetélkedõkön
vehettek részt a jelenlévõk,
mely feladatokat nagyon jól
oldották meg.
Programunk célja az életkor sajátságainak figyelembevételével a játék- és mozgáskultúra megszerettetése,
s a fiatalok igényének kialakítása az egészséges életmódra.
B.E.
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Határtalanul…
A Felvidéken jártak
A Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. Határtalanul! pályázata jóvoltából a letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola
36 hetedik évfolyamos tanulója
vehetett részt a négynapos
szlovákiai kiránduláson.
Hat tanár, tíz szülõ és Letenye polgármestere kísérte el a
kis csapatot. Az 53 fõs delegáció e látogatással az iskola
névadójának, gróf Andrássy
Gyulának és családjának történelmi, gazdasági és kulturális
munkássága elõtt adózott múlhatatlan tisztelettel.
A kirándulás elsõ állomása
Selmecbánya, a gazdag erdészeti és bányászati múlttal büszkélkedõ város volt. Elsõként a
Szlovák Bányászati Múzeumot
látogatták meg, a tárlatlátogatás
közben rendhagyó kémiaórát is
tartottak. Az óvárosban tett séta
után a bányászhimnusz eléneklésével vettek búcsút a városkától.
Besztercebánya fõterén tájékozódási versenyt rendeztek:
csoportokban, szülõk segítségével tájékozódtak vaktérképen, az épületekre vonatkozó

tesztlapokat töltöttek ki. A déli
meleg után meglepõ volt, hogy
az esti órákban Kokava Línián,
a rendkívül barátságos szálláshelyünkön havas táj fogadta a
letenyei csapatot: jóízûen fogyasztották el a vacsorára kapott helyi specialitást, a knédlit,
majd hógolyócsatát vívtak.
Második nap Rozsnyón az
iskolában a hetedikes tanulók
magyar népdalokkal és verssel
kedveskedtek a hazaiaknak,
akik átadták ajándékaikat, a magyar nyelvû szépirodalmi könyveket, a saját kezûleg készített
könyvjelzõket, faliképeket, a Letenyét bemutató kiadványokat.
Az iskolalátogatás után megnézték Andrássy Franciskának,
az árvák, özvegyek, ügyefogyottak pártfogójának szobrát, az
Andrássyak által alapított kórházat, a városházát.
Betléren csak ámultak és
bámultak, milyen gyönyörû a
kastély, és élvezettel hallgatták az Andrássy család sok tagjáról szóló érdekes történeteket. A parkban növényhatározásra és természetfotó-versenyre került sor.

Osztrák vendégek az Andrássyban

Fotó: Andrássy Gyula Általános Iskola
Számos történelmi emlékhelyet felkerestek.
A kirándulás meghatározó
élménye volt, hogy Krasznahorkaváralja polgármestere személyesen fogadta a letenyeieket, és apró gesztusként mindnyájuknak a várat ábrázoló kis
kitûzõt hozott ajándékba. A polgármester úr rendkívül barátságos és közvetlen volt, elkísérte a kirándulókat a mauzóleumhoz, ahol együtt koszorúzott velük. A koszorúzást követõen a
polgármester úr átvette a letenyei díszegyenruhás ifjúsági
tûzoltóktól a vár felújítására
gyûjtött pénzadományt és viszonzásul egy szép köszönõ oklevelet adományozott az Andrássysoknak.
A második szálláshely Kassán volt, a fiúk nagy örömére a
stadionnal egybeépített sportszállóban: focizhattak is a stadion gyakorlópályáján, ami életre szóló élményt jelentett nekik.
A harmadik nap iskolatörténeti jelentõségû eseménynek számított Tõketerebesen gróf Andrássy Gyula mauzóleumának meglátogatása, hiszen Letenyérõl õk
voltak az elsõk, akik felkeresték
névadónk sírját, ahol elhelyezték a megemlékezés koszorúit.

Negyedik nap Kassa belvárosával ismerkedtek. A Szent
Erzsébet Dómban megtekintették a Rákóczi triptichont.
Az altemplomban II. Rákóczi
Ferenc és Zrínyi Ilona szarkofágjánál koszorút helyeztek
el, majd az Ima a hazáért nehéz idõkben közös elmondásával tisztelegtek a fejedelem
elõtt.
Az Andrássy palota földszintjén a cukrászdában sütiztek. A szívélyes kiszolgálást, fogadtatást megköszönve a magyarul beszélõ alkalmazottnak a
Letenyei Borbarát Hölgyek Társaságának képviselõje átadta
Letenye város borát, egy tanuló
pedig a szintén helyi Pusztai
méhészet ajándékát.
A kiránduláson sok élménynyel gazdagodtak: meghatódva
álltak a történelem dicsõ emlékeit õrzõ színtereken, de a táj
szépsége, a parkok növényvilága is elbûvölte az Andrássys
kirándulókat. Személyes kapcsolataik is elmélyültek: egymással, illetve a rozsnyói iskola
tanulóival is mélyebb barátságok szövõdtek.
Mirkó Imre

A letenyei és prinzersdorfi diákok a város jelképének számító
platánnál.
A letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskola több mint egy
évtizede tart kapcsolatot az
ausztriai Prinzersdorf (Letenye
tesvértelepülése is) iskolájával.
Letenyére minden második évben érkeznek osztrák tanulók,
hogy megismerjék egymás kultúráját és gyakorolják a német
nyelvet is. Az osztrák diákok
helyi családoknál laknak és közöttük sokan már ismerõsként
fogadják a Letenyére érkezõ
fiúkat és lányokat.
Májusban nem csak Letenyével, hanem a város környékével és Nagykanizsával is ismerkedtek az újonnan érkezõk.
A diákok részt vettek az iskola

életében is, megismerkedtek a
szakkörökben folyó munkával.
A mostani alkalommal a városi könyvtárral közösen kézmûves foglalkozást is szerveztek számukra. Csoportmunka
keretében összehasonlították
az osztrák és magyar iskolarendszert, felkeresték a letenyei polgármesteri hivatalt is,
hogy a két település közti
testvérvárosi kapcsolatot felelevenítsék.
A sok komoly feladat után a
sportra is jutott idõ, a német és
angol nyelvek gyakorlására pedig e-mail cserék útján kínálkozik lehetõség.
M.I.

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Dél-Zala Murahíd

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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60 év az ismeretterjesztés jegyében
SAJTÓKÖZLEMÉNY
UNIÓS PROJEKT A VÍZBÁZIS BIZTONSÁGBA
HELYEZÉSÉÉRT KISTOLMÁCSON
Kistolmács Község Önkormányzata 41 414 449 Ft vissza
nem térítendõ támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül „Üzemelõ vízbázisok diagnosztikai
vizsgálata” tárgyú KEOP-2.2.3/A/09-2010-0019 azonosítószámon nyilvántartott projektre. A Vízügyi és Környezetvédelmi
Központi Igazgatóság nyilvántartása alapján a vizsgált kistolmácsi ivóvízbázis sérülékeny földtani környezetben helyezkedik el. Ennek a problémának a megoldására az önkormányzat támogatásban részesül.

Bánfalvi Péter tartott tájékoztatót. Mellette Rózsás Csaba.
Megtartotta éves közgyûlését a TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület. Bánfalvi Péter elnök, valamint Rózsás Csaba ügyvezetõ igazgató sajtótájékoztató keretében ismertette az elmúlt
év eredményeit és a 2013-as év
legfontosabb teendõit.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy pénzügyileg és
programok, képzések tekintetében is eredményesnek ítélhetõ a 2012-es év a TIT számára. Bánfalvi Péter kiemelte,
hogy az elmúlt esztendõben a
bevételi forrásaik meghaladták
a kiadásaikat. A pénzügyi stabilitás érintette az ismeretterjesztõ programok, valamint a
szakképzési feladatok sikeres
megvalósítását is. Az elnök
fontosnak tartotta elmondani,
hogy az egyesület továbbra is
ragaszkodik a hagyományos,
személyes találkozáson alapuló
ismeretterjesztõ fórumokhoz.
Rózsás Csaba rövid statisztikai összefoglalójában elmondta: a 2012-es esztendõben 292
elõadást tartottak, melyek jelentõs tömegeket vonzottak,
pontosan 10.593-an vettek
részt azokon.

A felnõttképzés tekintetében ugyancsak eredményesnek mondható a múlt év, hiszen a szervezett tanfolyamokon összesen 1093-an vettek
részt, 479 fõ szerzett OKJ-s
szakképesítést és közülük korábban mintegy 100-an munkanélküliek voltak – tette hozzá az ügyvezetõ igazgató.
Az idei évben jubilál a TIT
Öveges József Ismeretterjesztõ
és Szakképzõ Egyesület, ugyanis pontosan 60 évvel ezelõtt
alakult a szervezet 272 taggal
– hangzott el a sajtótájékoztatón. A jubileumi esztendõben
3x60 (60 év, 60 helyszín, 60
elõadás) címmel nagyszabású
programsorozatot is indítanak,
amely november 29-én ismeretterjesztõ nappal, és ünnepi
elnökségi üléssel zárul, amelyre nagy tisztelettel várják az érdeklõdõket. Másik fontos lépésként az egyesület folytatja
idén a TIP (TIT Ismeretterjesztõ és információs Pont
hálózat kiépítését), ami jelenleg 5 helyen mûködik, de a tervek szerint az év végére már
20 helyszínen lehet elérni a
TIP-eket.
Odonics Zsuppán Beáta

A projektben szereplõ szervezetek képviselõi.
A 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet szerint elvégzett alapállapot felmérés és rendszeres vízvizsgálatok dokumentációja, valamint a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság nyilvántartása alapján a vizsgált kistolmácsi ivóvízbázis sérülékeny földtani környezetben helyezkedik el. A vízbázisvédelmi program szerint a vízbázisokkal kapcsolatban fõ feladat a meglévõ földtani vízföldtani ismeretek kiegészítése, majd a biztonságba helyezés
elõkészítése. Ez azt jelenti, hogy újabb, a vízkészleteket veszélyeztetõ tevékenységek betelepülését, továbbá a víztermelõ helyeken és közvetlen környékén a beépítéseket meg kell akadályozni.
A biztonságba helyezési folyamat diagnosztikai fázisában kiemelkedõ feladat a vízbázis állapotának ellenõrzésére alkalmas monitoring-rendszer kiépítése is.
E projekt megvalósításával újabb 5 500 m3 évi átlagkapacitású
rétegvízbázisú vízkészlet biztonságba helyezéséhez szükséges
diagnosztikai feltárás valósulna meg. Fejlesztendõ tevékenység
tehát a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ minõségû és mennyiségû ivóvíz szolgáltatása, biztonságba helyezett, hatóságilag kijelölt védõövezeti rendszerrel rendelkezõ vízbázisról, mely az érintett település hosszútávú közüzemi ivóvízellátását biztosítja.
Stratégiai cél:
A kistolmácsi vízbázis környezeti állapotának javulása, esetleges további romlásának megakadályozása, az emberi tevékenységbõl származó szennyezõdések feltárása, megelõzése, a természetes vízminõség megõrzése, hosszútávú biztosítása.
Projektcél:
Biztonságosabb ivóvízellátás a kistolmácsi vízbázisról a diagnosztika vizsgálatait szolgáló létesítmények megtervezése, kiépítése, monitoring hálózatának kialakítása, üzemeltetése, biztonságban tartásának megalapozása, diagnosztikai vizsgálatok elvégzése
és a védõövezeti rendszer kijelölése, majd fenntartása által.
A projekt megvalósítása során célként megfogalmazódik, hogy
környezetkímélõ technológiák használata kerüljön elõtérbe, mind
a felhasznált anyagok, mind az eljárások, munkafolyamatok terén.
Társadalmi szempontból a tisztább, egészségesebb környezet
iránti igény is alátámasztja jelen projektjavaslat létrejöttét.
Kistolmács Község Önkormányzata
Cím: 8868 Kistolmács, Béke u. 4.
Telefon: 06-93/ 543-190
E-mail:info@kistolmacs.hu
Honlap: kistolmacs.fw.hu
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Férfinapot ünnepeltek Kistolmácson Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Lóhúsbotrány

Sikere volt a gulyásnak.
Május 18-án (szombaton)
immár a 19. alkalommal tartották meg a férfinapot Kistolmácson.
Az Ivó nap délelõttjén Birkás Zoltán polgármester vezényletével az önkormányzati
konyhakertben termesztett alapanyagokból (zeller, sárgarépa,
burgonya és tisztességes adag
húsbolti sertésbõl) finom gulyást készítettek.
Az elsõ férfinapot 1994ben szervezték meg azért,
hogy a tolmácsi férfiaknak is
legyen egy olyan napjuk, amikor övéké lehet a fõszerep. A
programok között játékos vetélkedõk is voltak, de baráti
alapon zenész is érkezett a

szomszédos Borsfáról. Az élõ
zenét a környékbeli bálokból
jól ismert Bazsi Boy prezentálta.
Mint Birkás Zoltán polgármestertõl megtudtuk: a község
falunapját a magyar hagyományok figyelembevételével július 20-án rendezik meg. Kistolmács nagy napján ekkor néptánc, népzene, kórusok várják
az érdeklõdõket.
A falunappal egyidõben
motorostalálkozót is szerveznek, amely során megemlékeznek a közlekedési balesetekben elhunyt motorosokról is –
tudtuk meg Kistolmács polgármesterétõl.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

– Fõúr, ez mégiscsak pofátlanság! Szerintem ez a marha
nemrég még a Balkánon nyerített!...

Biosz érettségin

–Elnök úr, remélem ön is úgy látja, hogy biológiailag
tökéletesen érett vagyok!...

Devizaadósok

Bazsi Boy húzta a talpalávalót.

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

– A Kovácsnak még megvan a háza. Szerinted kinél bankol?
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A hagyományokhoz méltóan
Rangos tekeverseny Bázakerettyén
Május 31-tõl június 2-ig tartott Bázakerettyén a 48. Olajos Kupa és 7. Lukvár Ferenc
teke emlékverseny. Az ország
egyik legrégebbi tekeviadala
keretében emlékeznek a hazaiak fiatalon elhunyt versenyzõjére, a Szuper-Ligát is megjárt Lukvár Ferencre.
Az idei versenyen a következõ eredmények születtek:
Férfiak. Egyéni: 1. Varga
Péter (Bázakerettye SE) 455 fa,
2. Bekõ Péter (HTT Resznek)
451, 3. Szelényi Géza (Bázake-

rettye SE) 442. Legjobb telizõ:
Bekõ Péter (HTT Resznek)
308. Legjobb taroló: Varga Péter (Bázakerettye SE) 158.
Csapat: 1. Bázakerettye SE
1664, 2. NK Teke SE 1656, 3.
Lovászi 1649.
Nõk. Egyéni: 1. Tuboly Jenõné (NK Teke SE) 410, 2. Pázsitné Lukács Kató (NK Teke
SE) 407, 3. Eszenyi Ambrusné
(NK Teke SE) 389. Legjobb telizõ: Pázsitné Lukács Kató (NK
Teke SE) 284. Legjobb taroló:
Tuboly Jenõné (NK Teke SE) 133.

A nyertes csapat.

A férfi egyéni verseny gyõztesét köszöntik.

Kerettye Termál Kupa

Csapat: 1. NK Teke SE
1506, 2. Zalaszentgrót 1416, 3.
Lenti 1403.
Fülöp Csaba, a rendezõ
klub szakosztályvezetõje így
értékelte a viadalt:
– 18 férfi és 3 nõi csapat indult, ami népesebb mezõnyt
jelentett a korábbi évekhez
képest. A résztvevõ csapatok
többsége az NB II-ben, illetve
az NB III-ban szerepel.
– Milyen volt a színvonal?
– Nagyon szép eredmények születtek, példa erre Varga Péter 455 fás teljesítménye.
50

07 Megnyitó
00
00
08 - 12 Reggeli
00
15
08 - 14 Csoportmérkõzések
00
13 - Ebéd (folyamatos)
20
45
14 - 15 Helyosztók és döntõ
00
16 Ünnepélyes
eredményhirdetés
00
00
21 - 02 Bál
(Déryné Mûvelõdési Ház)
Zene: FLÖRT
Kiegészítõ programok
•Egész napos fürdõzési
lehetõség a helyi strandfürdõben

Ezen a pályán ez nagyon jó
produkciónak számít egyesületünk versenyzõjétõl. Összességében színvonalas volt a
verseny.
– Ezek a napok, hetek a tekérõl szóltak Zala megyében…
– Feltétlenül. Óriási magyar
sikerrel zárult a zalaegerszegi
világbajnokság, a megyeszékhelyi férfi és nõi együttes bajnok lett a Szuper Ligában. Talán nem tûnik szerénytelenségnek, de a mi kis versenyünk is jól szolgálta a zalai tekesport népszerûsítését.
•Vonatozás az erdei kisvasúton (Csömödér-BázakerettyeKistolmács), menetrend szerint
Rendezvénnyel kapcsolatos információk: Horváth Zoltán
Tel.: +36 30 332-7737,
+36 30 247-2188
E-mail:
zoltanhorvath64@t-online.hu
A rendezvénnyel kapcsolatos minden fontos információ
és dokumentum elérhetõ a
www.bazakerettye.hu honlapon.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Jelenet a tavalyi tornáról.
Június 29.-én rendezik meg
Bázakerettyén a hagyományos
Kerettye Termál Kupa kispályás labdarúgó-tornát és családi napot.
A versenykiírásnak megfelelõen a tornán 24 csapat vesz
részt, melyek 4 csoportba osztva játsszák a csoportmérkõ-

zéseket. A mérkõzések játékideje 2x10 perc. A nevezések
beérkezését követõen elkészítették a csoportbeosztásokat,
és a játéksorrendet, melyet
megkapták a csapatok.
A program:
2013. június 29. (szombat):
Sportpálya:

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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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,
ahol szabadtéri és fedett élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,
játszótér, sportpálya, az Európában egyedülálló Szent György Energiapark
valamint 8 hektár parkosított zöldterület kínál felüdülést és
kikapcsolódást minden korosztálynak!

A csúszdás élménymedence június 1-tõl nyitva!
Felnõtt belépõ*: 1 800 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 500 Ft
Kombinált belépõ (minden medence + szaunavilág): 2 500 Ft
(* Nem tartalmazza a hidromasszázs medence használatát.)

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770

2013. május

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI
LAST MINUTE:
TOSZKÁN varázslat Firenzével fûszerezve
Jún. 29. - Júl. 3.
73.350 Ft/fõ
BAJORORSZÁG másképpen
Júl. 19-22.
53.900 Ft/fõ
PALÓCORSZÁG látnivalói (SZÉP kártya)
Júl. 19-21.
28.400 Ft/fõ
SVÁJC gazdagon
Júl. 30. - Aug. 4.
113.900 Ft/fõ
LONDON és a királyi rezidenciák
Aug. 5-11.
123.500 Ft/fõ
Észak-Erdély és a moldvai kolostorok
Aug. 6-11.
66.400 Ft/fõ
VÁROSLÁTOGATÁSOK, ÜDÜLÉS:
Zakopane-Krakkó-Auswitz
Aug. 1-4.
49.900 Ft/fõ
Debreceni Virágkarnevál (SZÉP kártya)
Aug. 18-20.
28.900 Ft/fõ
Közép-Olaszország: tengerparti pihenés kirándulásokkal
Aug. 24-29.
101.900 Ft/fõ
Velence és szigetei
Szept. 6-8.
43.500 Ft/fõ
Keresse további ajánlatainkat, illetve egynapos
programjainkat is.
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

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

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület
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

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

honlapját,

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

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

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!

