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Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
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Bérfõzés

Palackozás

A jó pálinka fõzéséhez idõ kell!

Nálunk 50 l pálinka fõzési ideje,

10 óra!kétszeri lepárlással

Tel.: 30/586-3090

Almafajták:

Fuji, Braeburn, Golden, Gála Galaxy

Alma: 129 Ft/kg

Mandarin: 249 Ft/kg

Alma- és mandarinvásár

Érdeklõdni: 93/360-304

Kilimáni Hûtõház!

Advent elsõ vasárnapján,
november 30-án este 6 órára

polgármester a
város adventi koszorújához
invitálta a , ahol
sor került az elsõ gyertya meg-
gyújtására. A rendezvényre
meglepõen sokan – több mint

Farkas Szilárd

letenyeieket

Meggyújtották a gyertyát Letenye adventi koszorúján

százan – jöttek el. A
erkélyérõl

már a program elõtt fél órával
szóltak az egyházi ünnephez
kapcsolódó dallamok.

Elsõként Farkas Szilárd pol-
gármester köszöntötte a szép-
számú jelenlévõt, akik közül

Fáklya
Mûvelõdési Ház

ott voltak településünk képvi-
selõi is. Mint mondta, már egy
nappal ezelõtt elhelyezésre
került Letenye fõterén a város
adventi koszorúja és felállítot-
ták a Mindenki karácsonyfáját
is. A 4 méter átmérõjú, ledes
világítású koszorú fémvázát

letenyei vállalko-
zó készítette, a díszítést

segítségével (Kos-
suth úti Virágkuckó) a

végezte el. Az adventi
koszorú díszeit a polgármester
ajánlotta fel. A Mindenki ka-
rácsonyfája a letenyei

ajándéka, a szállítást
vállalta magára, a

karácsonyfát is az LKE tagjai
díszítették fel.

Farkas Szilárd köszönõ sza-
vai után az adventi koszorút

plébános áldot-
ta meg, majd a koszorú elsõ

Benkõ Lajos
Ko-

vács Béláné
Lete-

nyéért Közéleti Egyesület
(LKE)

Zsohár
Imre Ká-
tai Tibor

Farkas Károly

gyertyáját
, az LKE elnöke gyújtot-

ta meg. Ezt követõen a polgár-
mester kérte a letenyeieket,
hogy december 7-én este 6 órá-
ra ismét jöjjenek el az adventi
koszorúhoz, amikoris a máso-
dik gyertya meggyújtására ke-
rül sor. A mûsor során furu-
lyán néhány dalt adott elõ

és saját versét sza-
valta el

Letenyén minden vasárnap
délután újabb adventi gyertyát
gyújtanak meg egészen kará-
csonyig.

Mint megtudtuk, mindkét,
az ünnephez kapcsolódó jel-
kép a Fõtéren olyan helyen
van, ahol térfigyelõ kamera
rögzíti az eseményeket. A vá-
rosvezetés kéri, hogy óvják,
védjék Letenye adventi koszo-
rúját és karácsonyfáját.

kép és szöveg:

Ráczné Lánczok Zsu-
zsanna

Ben-
csik Hanna

Fülöp Lászlóné.

Mirkó Imre

Farkas Szilárd és Rácné Lánczok Zsuzsanna gyújtották meg
az elsõ gyertyát.
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Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Az idõsek napja alkalmából
a szépkorúakat köszöntötték
november 29-én (szombaton)

. A faluházban ren-
dezett ünnepség során az

adták elõ az Öreg néne
õzikéje címû mesét, majd az

a Nem csak a húszéve-
seké a világ címû Aradszky-
dalra táncoltak, ezek után
Arany János a Fülemüle füttye
címû költeményét mutatták be
a tanulók. Ezt követõen az

ügyesen össze-
állított mûsorát tapsolták meg
a szépkorúak.

Becsehelyen
óvo-

dások
is-

kolások

egyházközség

Idõsek napja Becsehelyen
Meggyújtották az adventi gyertyát

Németh Géza

Szõke István
Dávid Lõrincné (Annus

néni)

polgármes-
ter Becsehely két legidõsebb
polgárát is köszöntötte. A 98
esztendõs és a 93
éves

ajándékot vehetett át az
ünnepi vacsora elõtt a falu-
vezetõtõl.

Vasárnap délután 5 órakor
vette kezdetét az adventi gyer-
tyagyújtás és vásár. A faluban
elsõ alkalommal szervezett
program célja, hogy szeretnék
meghittebbé, hangulatosabbá
tenni az adventi idõszakot. A
gyertyagyújtás után került sor

a Nõ-klub által készített és az
új parkban felállított betlehem
átadására és megáldására. Az
ezt követõ adventi vásáron
forralt borral kínálták az ér-
deklõdõket, akik az alkalom-
hoz illõ kézmûves termékeket
is vásárolhattak. Az estet a le-

tenyei
által elõadott karácsonyi dalla-
mok tették hangulatosabbá.

Becsehelyen minden vasár-
nap délután újabb adventi
gyertyát gyújtanak meg egé-
szen karácsonyig.

Kép és szöveg:

Muramenti Fúvósok

Mirkó Imre

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

A becsehelyi iskolások mûsora.

Szõke Istvánnak gratulál Németh Géza polgármester.

Dávid Lõrincné köszöntése.

A Nõ-klub által készített betlehem.
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A

november 14-én rendezte meg
a hagyományos
bormustrát és újbor szentelést.
A mûvelõdési ház táncter-
mében tartott program elején
a nagykanizsai

két tagja,
és dalokat
adott elõ. Ezt követõen

, a civil szervezet
elnöke – egyben Letenye alpol-
gármestere – köszöntötte a
borosgazdákat, majd

letenyei plébános ál-
dotta meg az újborokat és
egyházi áldásban részesült a

szépen kidolgozott zászlója
is. (A hölgyeknek köszön-
hetõen számtalan házi ké-
szítésû finomság is az asztalra
került.) A program során

is szólt a

letenyei Szõlõ és Gyü-
mölcstermesztõk Egyesülete

Márton-napi

Tüttõ János Nó-
taklub Jakab Zoltán

Godinek Zoltán
Somo-

gyi András

Farkas
Károly

Letenyei Borbarát Hölgyek

Somogyi Andrásné

Márton-napi bormustra
Márton-naphoz és Szent Már-
tonhoz kapcsolódó hagyo-
mányokról.

Mint kiderült, a 27 mintát a
résztvevõkön kívül a

(a Da Bibere Zalai Bor-
lovagrend tiszteletbeli nagy-
mestere, Letenye Város Dísz-
polgára) vezette és

és természetesen az
elnök alkotta szakértõi csapat
véleményezte.

Az eszmecserén többek kö-
zött elhangzott, hogy a rendkí-
vül csapadékos idõjárás a szõ-
lõtermelõknek egyáltalán nem
kedvezett, viszont sok odafi-
gyeléssel így is lehetett ízletes
borokat alkotni. Errõl is be-
szélt többek között dr. Pálfi
Dénes.

Végül kiderült, hogy a bor-
mustra nedûi közül kié lett a
legjobb bor. A jelenlévõk a

dr. Pálfi
Dénes

Simon Zol-
tán, Horváth Miklós, Molnár
Ferenc

Balról Soós László, felesége és Somogyi András elnök a
nyeremény libával.

A letenyei borbarát hölgyek zászlójukkal.

A
és a

közös
szervezésében hat települé-
sen, köztük
2014. november 20-tól hatvan
órás hímzõ tanfolyam indult,
melynek az ad otthont.

Nagy örömmel fogadtuk a
kezdeményezést, hiszen egy
régi, már-már elfeledett ipar-
mûvészeti ág újjáélesztése
mindig nemes feladat.

A szakkör vezetõje
, aki nemcsak mint alko-

tó, hanem mint kiváló szakem-
ber – oktatója is e mûvészetnek.

Három tájegység hímzõ
kultúrájával ismerkedhetnek

Nemzeti Mûvelõdési In-
tézet Zala Megyei Nép-
mûvészeti Egyesület

Muraszemenyén

IKSZT

Stefán
Vincéné

„Újra öltünk örökítünk”
Hímzõ tanfolyam Muraszemenyén

meg a résztvevõk, s szerezhet-
nek elméleti, illetve gyakorlati
tapasztalatokat.

Bízunk benne, hogy az
„Újra öltünk örökítünk” pro-
jekt eléri célját, hiszen a hímzõ
kultúra újraértelmezése, mai
darabokon történõ alkalma-
zása, az elsajátított ismeretek
lehetõséget adnak arra, hogy
a népmûvészet egyik igen
fontos szelete eljusson a la-
kosság tágabb rétegeihez, s
fennmaradjon utódaink szá-
mára is.

A projekt záró elemeként
a tagok munkáiból kiállítást
rendezünk.

B.E.

Hatvan órás tanfolyam indult.

Ragadós példa...

– Nekünk is össze kellene ütnünk egy Facebook-oldalt!
Mondjuk „Egymillióan a fröccsárak csökkentéséért”
címmel...
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legízletesebb nedûnek a lete-
nyei és családja
Zenit borát szavazták meg és õ,
valamint felesége vehette át a

Soós László
Kuprivecz József

Mirkó Imre

önkormány-
zati képviselõ által felajánlott
élõ libát is.

Kép és szöveg:
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2014. november 7-én tar-
tottuk a

épületében „Olvasó-
sarok” klubfoglalkozásunkat.

A résztvevõk az õsz témá-
jában otthoni vagy könyvtár-
ból kivett könyveket és köte-
teket hoztak magukkal, me-
lyekbõl olvasmányokat és ver-
seket hallhattunk.

A felolvasás után mindenki
elmondhatta, hogy ki milyen
információt és összefüggést
vélt felfedezni a hallottakból.

Sokunkkal ugyanis – vall-
juk be õszintén – gyakran

muraszemenyei
IKSZT

„Olvasósarok” Muraszemenyén
megesik, hogy átsuhanunk lé-
nyeges információk, kulcsfon-
tosságú események felett egy
szöveg olvasása közben.

E klubfoglalkozásunk az olva-
sási képességek fejlesztése jegyé-
ben telt, hiszen nem elég elol-
vasni az adott szöveget, sokkal
fontosabb, hogy meg is értsük
azt, leszûrjük a mondanivalóját.

Az információ megértése
és a belsõ összefüggések felis-
merése egy olvasmány kap-
csán mindenekelõtt a legfon-
tosabb tényezõ.

Varga Zsófia

A klubfoglalkozás az olvasási képességek fejlesztése jegyé-
ben telt.

November 29-én a horvát
ajkú is elláto-
gattunk, ahol a község nyug-
díjasainak köszöntésére ke-
rült sor.

A szépen felújított kultúr-
házban pol-
gármester méltatta az idõse-
ket, mely során köszöntésre
került a falu két legidõsebb
embere.

A 91 éves
és a 89.

évét taposó

Semjénházára

Preksen László

Kéri Ré-
musné (Kati néni)

Preksen Ist-

Köszönet Semjénháza nyugdíjasainak

Preksen László polgármester, Preksen István, Kárpáti István
alpolgármester, Kéri Rémusné és családja.

Az óvodások mûsora.

Rajz: Farkas László

Identitás zavar

– Most már teljesen összezavarodtam! Régen a gazdagok
voltak a kapitalisták, most meg milliárdosok a baloldaliak...

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
té r ség i hav i l a p

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
II. évfolyam 2012. augusztus

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

ván

molnári óvodások
Semjénháza Gyöngyszemei Asz-
szonykórus Petriventei Asz-
szonykórus

Kó-
sa Dániel

Horváth Viktória

Mirkó Imre

ajándékcsomagot vehe-
tett át.

Az önkormányzat által szer-
vezett kulturális mûsorban fel-
léptek a , a

és a
, de verseket szavalt

a már fiatalon Kazinczy-díjas
és horvát nyelven éne-

kelt dalokat .
A vacsora után élõzenés

bált adott a Vígadó Duó.
kép és szöveg:
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Bázakerettye képviselõ-tes-
tülete önkormányzata, az elmúlt
éveknek megfelelõen, 2014. no-
vember 7-én ismételten vendé-
gül látta a település idõs lakóit.
A korábbi évekhez hasonlóan
egy vidám estével ajándékoz-
ták meg a nyugdíjasokat.

Az idõsek köszöntése Bázakerettyén

A helyi általános iskola diákjai is felléptek.

Sokan vettek részt a köszöntésen.

A mûsort a helyi általá-
nos iskola diákjai kezdték
egy elõadással és táncos
mûsorral, majd a

tagjai adták elõ
mûsorukat, végezetül a vacso-
rát követõen zenés est követ-
kezett.

Tüttõ János
Nótaklub

Sokan mondják, hogy a
Halloween nem magyar ün-
nep, felesleges ezt itthon meg-
ünnepelni. Ez a negatív hoz-
záállás azonban nem szegte a

kedvét és idén
elõször, amerikai módon, jel-
mezekbe öltözve ünnepeltek.

Már délután elkezdõdött a
lázas készülõdés, aminek a

adott otthont.
A közösségi ház dolgozói

az ünnep hangulatának megfe-
lelõn díszítették az épületet. A
teraszt a korábban faragott
hatalmas töklámpások világí-
tották meg, a termek sarkaiban
pókok, szellemek, életnagysá-
gú boszorkányok bujkáltak. A
hangulatos környezetben a fel-
nõttek és a gyerekek együtt
öltötték magukra félelmetesen
szép jelmezeiket és

se-
gítségével elkészítették mûvé-
szi sminkjeiket.

molnáriak

Molnári IKSZT

Kovacsics-
né Budavölgyi Veronika

Halloween-buli Molnáriban
A jelmezes csapat nagy iz-

galommal várta, hogy besöté-
tedjen és elkezdõdjön a fel-
vonulás.

Az ünneplõk elõre elkészí-
tett töklámpásokkal világítot-
ták meg a sötét utcákat, és
vidám hangulatban vonultak
végig a falun.

Mire odaértek a kultúrház-
ba, a parti helyszínére már
fergeteges hangulat és remek
zene várta õket. Az elõre el-
készített szendvicseknek, süte-
ményeknek és üdítõitaloknak
köszönhetõen a szellemek, bo-
szorkányok és zombik nem
maradtak éhen és szomjan
sem. A buli hajnalig tartott és
nagyon jól sikerült. A együtt
eltöltött délután és este kötet-
lensége, újdonsága, remek han-
gulata miatt minden résztvevõ
alig várja, hogy jövõre ismét
magára ölthesse rémesen tö-
kéletes jelmezét.

Jövõre ismét jelmezt öltenek…

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu



Már november vége óta
zajlik a

ellenõr-
zése az áruházláncokban, be-
vásárlóközpontokban, vásárcsar-
nokokban és piacokon is. A
razzia célja nem más, mint a
Zala megyei fogyasztók érde-
keinek és értékeinek a védel-
me. A részletekrõl

, a

veze-
tõjével beszélgettem.

– A karácsonyi ünnepek
elõtt a butikok, boltok, áruhá-
zak üzletpolitikai szempontok
alapján gyakran felajánlják a
vásárlók számára, hogy azon
termékeket, melyek nem nye-
rik el az ajándékozott személy
tetszését, bizonyos feltételek
mellett (például bontatlan cso-
magolás vagy csomagolás meg-
léte) az üzletek visszaveszik az
ünnepek után is. Azonban
azon termékek visszavétele,
melyek nem rendelkeznek mi-
nõségi kifogással, az üzletek-
nek nem jogszabályi kötele-
zettsége, tehát hibátlan ter-
méket a kereskedõ sem kicse-
rélni, sem visszavenni nem
köteles.

– Ebben az esetben a felté-
teleket az üzlet állapítja meg.
Amennyiben szóban kapunk
az eladóktól erre vonatkozó
tájékoztatást, minden esetben
kérjünk valamilyen írásbeli
igazolást, melynek legegysze-
rûbb módja, hogy a vásárlást

Zala Megyei Kor-
mányhivatal Fogyasztóvédel-
mi Fõfelügyelõségének

dr. Molnár
Sándorral Zala Megyei Kor-
mányhivatal Fogyasztóvédel-
mi Fõfelügyelõségének

– Mi az, amire valóban
érdemes odafigyelni a vásár-
lások elõtt, hogy aztán késõbb
érvényesíteni tudjuk esetleges
panaszainkat?

– Mi történik, ha ezt mégis
megteszik?

A karácsonyi vásárlás 12 pontja
– avagy hogyan igazodjunk el a vásárlás útvesztõjében?

igazoló blokk vagy nyugta hát-
oldalára egy aláírás mellé ve-
zettessük fel azt az idõpontot,
amely dátumig az üzlet vissza-
veszi a terméket. A fehérnemû
kivételt képez, hiszen az üz-
letek nagy többsége higiéniai
okokból még ekkor sem veszik
vissza.

– A vásárlói kifogásról jegy-
zõkönyvet kell felvenni, rögzít-
ve a fogyasztó adatait, igényét,
a termékre vonatkozó adato-
kat és a forgalmazó indokolá-
sát. Viszont a kötelezõ jótállás
általában a 10.000 Ft vételár
feletti termékekre vonatkozik
(pl. bútor, óra, számítógép,
fényképezõgép, porszívó, mo-
sógép). Itt emelném ki, hogy
az akciós termékre ugyanazok
a vásárlói jogok érvényesek,
mint a teljes értékû árura,
vagyis 2 évig lehet szavatossági
igénnyel élni.

– A kereskedõ a vásárlók
könyvére tett bejegyzésre 30
napon belül köteles válaszolni.
Amennyiben a vásárló megadja
a nevét és a címét, úgy postai
úton, amennyiben csak egyik
adatát vagy egyiket sem, abban
az esetben pedig elég, ha a
kereskedõ a bejegyzést a vásár-
lók könyvébe, a bejegyzés alatt
válaszolja meg.

– Választása szerint – kija-
vítást vagy kicserélést követel-
het ebben az esetben. Azon-
ban bármelyiket is igényli, az
nem jelenthet indokolatlan
többletköltséget az üzlet szá-

– Mit kell tennünk, ha a
vásárolt termék meghibá-
sodik?

– Mire számíthatunk mi-
után rögzítették a kifogást?

– Ha valóban hibás a ter-
mék, a vásárló azonnali cse-
rét is kérhet?

mára. Így többnyire, ha egy
termék javítható, az üzlet a
javítással fogja rendezni a mi-
nõségi kifogást, mivel annak
során az eredeti állapotot kell
visszaállítani. Amennyiben még-
sem javítható, akkor lehetõség
van a cserére, mely csak azo-
nos márkájú, típusú és para-
méterû termékek esetében
történhet meg.

– Úgy a fogyasztó megfele-
lõ árleszállítást igényelhet, vagy
elállhat a vásárlástól, ekkor
visszakapja a termék teljes
vételárát.

– Valóban, hiszen interne-
tes vásárlás esetén a fogyasztó-
nak a termék átvételétõl számí-
tott 14 napon belül nem kell
megindokolnia, ha eláll a vá-
sárlástól. Ez a jog azonban pél-
dául a CD-k, DVD-k, parfümök,
gyorsan romló élelmiszerek,
egyedi készítésû termékek és
online aukciók esetén nem ér-
vényesíthetõ. Arra is érdemes
odafigyelni, hogy nem minden
„.hu” végzõdéssel rendelkezõ
webáruház mûködik ténylege-
sen hazánk területén. A kül-
földrõl érkezett áru esetében
pedig nagy esély van arra,
hogy nincs magyar nyelvû tá-
jékoztató a csomagban, vagy
a reklamáció nehézségekbe
ütközhet.

– Ha webáruházból ren-
delt, 14 napon belül indokolás
nélkül elállhat a szerzõdéstõl
akkor is, ha a terméket nem
postán, hanem személyesen
vette át a boltban. A 14 napon
belül történõ elállás során a
termék visszaküldésének költ-
sége rendszerint a vásárlót
terheli, azonban errõl érdemes
tájékozódni a webáruházak
honlapján található Általános
Szerzõdési Feltételekben. Csak
megbízható, nagyobb múlttal
rendelkezõ webáruházból ren-
deljünk, szem elõtt tartva,
hogy évente több ezer inter-
netes áruház jelent csõdöt.

– Mi történik, ha sem kija-
vításra, sem kicserélésre nincs
lehetõség?

– A világhálón gyorsan,
egyszerûen és a földrajzi tá-
volság okozta probléma nél-
kül lehet beszerezni a kívánt
árut. Elõnyei mellett azonban
nem árt, ha az internetes
vásárlás árnyoldalait is is-
merjük, mielõtt elküldjük a
rendelésünket.

– Mire hívná még fel a fo-
gyasztók figyelmét az online
vásárlással kapcsolatban?

– Online vásárlás elõtt te-
hát érdemes akár a vásárlási
feltételeket is kinyomtatni?

– Ha karácsonyi fényfü-
zért szeretnénk vásárolni
akár a boltokban, akár on-
line, mit tartsunk szem
elõtt mielõtt a kosarunkba
tesszük?

– Mit tegyünk, ha még-
sem jutunk dûlõre a hely-
színen fogyasztóvédelmi prob-
lémánkkal kapcsolatban?

– Természetesen igen, sõt a
megvásárolni kívánt termék
adatait tartalmazó oldalt is
mentsük le, így késõbb bizo-
nyíthatjuk, hogy a vásárlás idõ-
pontjában milyen feltételek
voltak érvényben. Érdemes
meggyõzõdni továbbá arról is,
hogy mekkora lesz a szállítás
költsége, mivel sok olyan web-
áruház van, amely viszonylag
alacsony áron kínálja a ter-
méket, viszont drágán szállít!

– Azt kell eldöntetnünk,
hogy ledes vagy hagyományos
izzós égõsorral szeretnénk dí-
szíteni otthonunkat, illetve
hogy beltéri (Indoor) vagy kül-
téri (Outdoor) égõsort sze-
retnénk-e vásárolni, hiszen
ezeket különbözõ jelölésekkel
látják el.

– Akkor ne késlekedjünk,
és lépjünk kapcsolatba a Zala
Megyei Kormányhivatal Fo-
gyasztóvédelmi Fõfelügyelõsé-
gével, akár személyesen a
8900, Zalaegerszeg, Göcseji út
24. alatt, vagy telefonon a
92/510-530-as számon.

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel./fax: 92/510-159

Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu

Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:

E-000803/2014

@

Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.

Dr. Molnár Sándor
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Mindjárt itt a karácsony.
Még több a tennivaló, ami-
kor még a Jézuska hozza a
fát, mert senki sem szeretne
lebukni. Gyermekeink csil-
logó tekintete karácsonykor
ezért mindig kárpótol.

Balázs barátom is így
volt ezzel. Minden évben si-
került úgy megszervezni,
hogy még a gyerekek haza-
érkezése elõtt a fa is megér-
kezzen. Az egyik évben azon-
ban a gyerekek értek haza
hamarabb. A fa viszont még
valahol úton volt.

Most mi legyen? – nézett
Balázsra ijedten felesége,
mert szerették volna a kará-
csony varázsát a gyerekek-
nek minél tovább fenntarta-
ni. Nyugi – mondta felesé-
gének, valahogy majd meg-
oldjuk. A helyzet nem volt
egyszerû. A fenyõfát úgy
kell hátravinni, és elrejteni,
hogy a nappali hatalmas ab-
lakaiból a gyerekek ne ve-
gyék észre.

Balázs mindenre elszán-
tan megfogta a fát, miköz-
ben a felesége jelzett, viheti
hátra. Kommandós módjára
lopakodott el a hatalmas ab-
lak elõtt a fenyõfával. A gye-
rekek a nappaliban dvd-t
néztek, ám egy pillanatra a
kisebbik kitekintett. Látta,
hogy egy fenyõfa szalad el
az ablak elõtt.

– Nézzétek, nézzétek!!!
És rohant az ablakhoz az
összes gyerek. Nem lehetett
megállítani õket.

Hát eddig tartott, most
lebuktunk – keseredett el a
feleség. Hajszálon múlott,
hogy Balázzsal már a fa nél-
kül találkoztak a gyerekek.
Valami leírhatatlan lelkese-
déssel újságolták: Képzeld
apa, az elõbb egy fenyõfa
szaladt el az ablak elõtt!…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Amikor a fenyõfa elszaladt
Rajz: Farkas László

Iskolai kiegészítõk...

Ma: mobil-tokRégen: tornazsák
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2013-ban öt Zala megyei
szervezet Leader térségek kö-
zötti együttmûködési jogcímre
vonatkozó pályázatot nyújtott
be „Közös kertünk: Zala – Fenn-
tartható táj(újra)használat a Za-
lai-dombságban” címmel. Az
együttmûködésben a

mellett a
, az

, a
és

vett részt.
A projekt célja ismeretter-

jesztõ, szemléletformáló tevé-
kenységek megvalósítása, min-
taértékû megoldások kidolgo-
zása, bemutatása a Zalai domb-
ság földterületeinek fenntart-
ható módon történõ hasznosí-
tása, újrahasznosítása érdeké-
ben. Az érintett Leader egyesü-
letek kiemelten foglalkoznak a
helyi vidékfejlesztési stratégi-
ában a térség problémáival,
így a szõlõhegyek kérdés-
körével is.

Zala Zöld
Szíve Egyesület Zala
Termálvölgye Egyesület In-
novatív Dél-Zala Vidékfejlesz-
tési Egyesület Georgikon
Tanüzem Nonprofit Kft. Za-
laszentgrót Város Önkor-
mányzata

Közös kertünk…
Az aprófalvas térségek szõ-

lõhegyei, zártkertjei, termõ-
földjei a népességcsökkenés a
gazdasági struktúraváltás és az
életkörülmények változása mi-
att fokozatosan és egyre gyor-
suló ütemben vesztik el jelen-
tõségüket. Például a szõlõhe-
gyeken alig folyik gazdálkodás,
pedig a hegyhátak komoly épí-
tészeti, kulturális, gazdasági,
természeti értékkel bírnak
még ma is. A „hegyi birtok”
nemcsak mezõgazdasági tevé-
kenységet jelenthet, hanem kö-
zösségit is. A lakosságnak egy-
re kevesebb kötõdése a hegyi
földtulajdonhoz, emiatt elvesz-
nek az élelmiszer-elõállításhoz
kötõdõ helyi tudások is. Az
alapvetõ probléma az, hogy a
szõlõhegyek gazdasági értéke
a mai ember számára jelen-
tõsen devalválódott – legalább-
is a hagyományos hasznosítási
módok tekintetében.

A projekt célja többek kö-
zött az, hogy a jó és hasznos
példákat és kezdeményezése-

ket – szemléletformáló tanul-
mányutak formájában – az
érintett térségek szereplõi
megismerjék. Ennek jegyében
került sor 2014. november 7-
én arra a tanulmányútra, mely-
nek házigazdája a Zala Zöld
Szíve Vidékfejlesztési Egyesü-
let volt. A program során a

és Zalaszentgrót
térségébõl érkezõ vendégek
megismerkedhettek

és jó-
voltából a lovas tu-
risztikai fejlesztésekkel és ha-
gyományokkal, megkóstolhat-
ták a helyi gyümölcsbõl ké-
szített gyümölcsleveket. A kö-
vetkezõ állomás volt,
ahol a hagyományos tájfajták-
nak otthont adó
kalauzolt el bennünket házi-
gazdánk, . Dél-
ben a

göcseji ízekre ala-
pozott ebéd várta a csoportot,
melynek elköltése után

volt a következõ úti cél. Itt
polgármester is-

mertetett meg bennünket ha-
zánk egyik legnagyobb, éppen

Nagykanizsa

dr. Török
László Nyakas István

rádiházi

Nova

Tündérkertbe

Ruzsics Milán
Csicsergõ Szabadidõ-

központban

Lová-
szi
Léránt Ferenc

ezért egyedülálló légoltalmi
pincéjével, a Zala
Zöld Szíve HACS elnöke – pe-
dig röviden ismertette a dél-
zalai szõlõhegyeken is min-
duntalan feltûnõ bunkerek –
vagyis a Déli Védelmi Rend-
szer/Magyar Maginot-vonal -
történetét.

A Szentjános-
hegyen a Fü-
geliget Kft. képviseletében
várt bennünket a nemrégiben
elkészült fügefeldolgozó épü-
leténél. Fügelekvár kóstolás
közben megismerkedhettünk
nem csak a füge, de a kiwi és a
káki szilva termesztésének he-
lyi lehetõségeivel is.

A program utolsó állomása
volt, ahol a

dombhátakat is érintõ kerék-
páros turizmus bemutatása
volt a központi téma. Itt az új
Kerékpáros Központban látott
vendégül bennünket

és . Gesz-
tenyesütés és új bor kóstolás
zárta a már estébe nyúló prog-
ramot.

Pál Zoltán –

tormaföldi
Harcz Endre,

Lispeszentadorján

Lorschy
András Czupi József

Káliné K. Éva

A Szentjános-hegyen, a Fügeliget Kft. bemutatóján.

Még a korábbi ciklusban
határozta el a letenyei vezetés,
hogy egy 20x40 méteres
mûfüves pálya megépítésére
nyújtanak be pályázatot. Elsõ
helyszínként a focipályát je-
lölték ki, aztán olyan döntés
született, hogy a mûfüves in-
kább az

udvarán legyen.
(A kezdeményezés

FMHK igazgató kép-
viselõi javaslatára indult út-
jára.) A pályázatot a Zala
Megyei Labdarúgó Szövetség
írta ki, a beruházás össz-
költsége közel 30 millió fo-
rint, melyhez a városnak 3 mil-
liós önrészt kellett bizto-
sítania.

Andrássy Gyula Ál-
talános Iskola

Dömõk
József

Elkészült a letenyei mûfüves pálya

Farkas Szilárd polgármes-
tertõl – aki a korábbi testület
tagja volt és igennel szavazott
a pálya megvalósítására – meg-
tudtuk, a sportberuházás elké-
szült, a mûszaki átadás meg-
történt, melyen jelen voltak a
Magyar Labdarúgó Szövetség
képviselõi is. Az igényesen ki-
alakított mûfüves pályán már
testnevelés órákat is tartanak a
letenyei suliba járó diákoknak.
Farkas Szilárd polgármester
azt is elmondta, hogy a sulis
sikeres „beüzemelést” követõ-
en sor kerül egy ünnepélyes
átadásra is és a vadonatúj pá-
lyát természetesen a sportsze-
retõ városlakók és a letenyei
sportolók is használhatják majd.

Farkas Szilárd polgármester, dr. Keresztesi Tímea jegyzõ és az
MLSZ képviselõi.

A falu szülötte fa-
faragó mester, akinek az alko-
tásaiból egy kis ízelítõt látha-
tott közössége
egy kiállítás alkalmával. Ennek
a kiállításnak a megnyitója a
Kapunyitogató rendezvény ke-
retében került sor.

A nagy érdeklõdésre való
tekintettel és a mester fel-

Boa Endre

Csörnyeföld

Boa Endre kiállítása és felajánlása
ajánlásaként Boa Endre ezen-
túl minden évben 2 szobrot
adományoz, mint állandó
kiállítási darabot
fafaragó állandó kiállítása
mellé.

Ezek az alkotások meg-
tekinthetõk a falu könyvtárá-
ban, annak nyitvatartási ideje
alatt.

Soós Lajos
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Augusztus 25-tõl megkez-
dõdött a hivatalból indított
adategyeztetési eljárás a nyug-
díjbiztosítási igazgatóságoknál.

– Országosan több mint
400 ezer, Zala megyében pe-
dig 14 ezer 157 fõ 1955. és '59.
között születettet érint az el-
járás, melyet 2 év alatt kell
lefolytatni – bocsátja elõre

, a

vezetõje. – Az eljárás
célja, hogy a nyugdíjbiztosítás
hatósági nyilvántartásába az
ügyféllel egyeztetett szolgálati
idõ és kereseti adatok kerülje-
nek be, határozati formában,
annak érdekében, hogy a maj-
dani öregségi nyugdíjkorhatár
elérésekor a nyugdíj megálla-
pítása gyorsabban, egyszerûb-
ben történhessen meg. Továb-
bi célja még az is, hogy a járu-
lékfizetõk aktív korban kapja-
nak visszajelzést a nyilvántar-
tásban szereplõ adatokról,
hogy legyen idõ az esetlegesen
hiányzó adatok pótlására, illet-
ve az adatok pótlása akkor tör-
ténjen meg, amikor még a fog-
lalkoztatóknál rendelkezésre
állnak a szolgálati idõ, jogo-
sultsági idõ és kereseti, jöve-

dr.
Fürediné Kerkai Valéria
Zala Megyei Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási Igazgatósá-
gának

Adategyeztetés a nyugdíjbiztosítási igazgatósággal
Beszélgetés dr. Fürediné Kerkai Valériával, az igazgatóság vezetõjével

delmi adatok, tehát a legmini-
málisabb adatvesztéssel lehes-
sen azokat pótolni. Kiemelten
fontos, hogy a bejelentési kö-
telezettséggel nem érintett
idõszakok nyilvántartásba vé-
tele is megtörténjen, ilyenek a
1998. elõtti nappali tagozatos
felsõfokú tanulmányok ideje,
vagy a sorkatonai szolgálat idõ-
tartama, ha az nem a munkavi-
szony ideje alatt volt. A végsõ
kiemelt cél, hogy egy egyezte-
tett, letisztított adatbázis jöjjön
létre, amely azonnal felhasz-
nálható az öregségi nyugdíj
megállapításakor, ezzel idõt
megtakarítva az állampolgárok
érdekét szolgálva.

– A lakóhely szerinti nyug-
díjbiztosítási igazgatóságoktól
az állampolgárok elõször egy
tájékoztató levelet kapnak az
adategyeztetés megkezdésérõl
és az eljárással kapcsolatos tud-
nivalókról. Ezt követõen kül-
dünk egy részletes kimutatást
tartalmazó végzést a szolgálati
idõrõl és 1988. január 1-tõl a
kereseti adatokról, a hivata-
lunk központi elektronikus
rendszerében tárolt, szemé-
lyekre lebontott nyilvántartás
alapján. A végzés kézhezvéte-

– Mi az eljárás menete?

lét követõen leg-
késõbb 90 napon
belül jelezni le-
het, hogy a nyil-
vántartásban sze-
replõ adatokkal
egyetért-e az ál-
lampolgár, vagy
valami esetlege-
sen hiányosan sze-
repel a nyilván-
tartásban. Nagy-
ban segítené az
ügyek intézését
az, ha az érin-
tett állampolgá-
rok részérõl minél
elõbb megtörtén-
ne a jelzés ab-
ban az esetben
is, ha mindent
rendben talál az
ügyfél, mert így
igazgatási szer-
vünk határozat-
tal lezárhatja az
ügyet.

– Mi törté-
nik, ha valaki hiányosságot
tapasztal?

– Mit tesz az igazgatóság,
ha nem érkezik reagálás?

– Akkor az eltérést alátá-
masztó, bizonyító erejû okira-
tok megküldését várjuk, amely
lehet munkakönyv, munka-
szerzõdés, Tb-i kiskönyv, meg-
bízási szerzõdés vagy a beje-
lentési kötelezettséggel nem
érintett idõszakokról lecke-
könyv, katonakönyv. A nõk
kedvezményes nyugdíjának
megállapításához pedig a gyer-
mekre/kekre/ vonatkozó gyer-
mek gondozási (GYED, GYES)
idõszakra vonatkozó adatok
bejegyzésérõl várunk tájékoz-
tatást.

– Ha a 90 nap letelt és az
állampolgár részérõl nem érke-
zett visszajelzés, akkor a hiva-
tal a nyilvántartásban szereplõ
adatok alapján meghozza a
határozatot, melyet megküld
az ügyfél részére. A határozat
egyébként az általános szabá-
lyoknak megfelelõen megfel-
lebbezhetõ, sõt bírósági felül-
vizsgálatnak is helye lehet. Ak-
kor sincs probléma, ha az ügy-
fél az általa hiányolt idõsza-
kokról nem tudja megküldeni
a bizonyító erejû okiratokat,
ilyenkor hivatalunk lefolytatja
a bizonyítási eljárást, pl. be-
szerzi a felsõfokú tanulmá-
nyokról az igazolást, vagy fel-
keresi a foglalkoztatót, iratõr-

zõt és az 1998. elõtti idõszakok
tekintetében helye lehet tanú-
bizonyítási eljárás lefolytatásá-
nak is. A gyorsabb ügyintézés
érdekében idõpont foglalható
a honlapon, valamint levélben
és telefonon. Saját ügyében
mindenki érdeklõdhet call
center-en keresztül, továbbá az
eddig szokásos módon is hi-
vatali idõben, hivatali telefon-
számokon, e-mail-en és postai
úton. A hivatalból indított
adategyeztetési eljárás, ellen-
tétben a kérelemre induló el-
járással, egy hagyományos pa-
pír alapú eljárás, de az eljárás
bármely szakaszában át lehet
térni elektronikus ügyintézés-
re, ehhez azonban ügyfélkapus
hozzáférés szükséges. Ha vala-
ki az elektronikus utat válasz-
totta, megteheti, hogy vissza-
tér a hagyományos ügyinté-
zésre.

– Nem kapnak sem tájé-
koztatót, sem kimutatást azok
az állampolgárok, akik részére
saját jogú nyugdíjat, bármilyen
korhatár elõtti ellátást, vagy
más szolgálati idõ alapján ki-
számított ellátást állapítottak
meg, illetve 2009. december
31-ét követõen szolgálati idõ
elismerési kérelmet nyújtottak
be hivatalunkhoz és az errõl
szóló határozatot kézhez vet-
ték vagy kérelemre indítottak
adategyeztetési eljárást.

– Kik ne várják a postást?

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047

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

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Dr. Fürediné Kerkai Valéria: – Zala megyé-
ben 14 ezer 157 fõt érint az eljárás.

Dél-Zala Murahíd
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2014. október 12-én hely-
hatósági választásokon a reg-
náló képviselõ-testület tagjai:

alpolgármes-
ter,

, képvise-
lõk és polgár-
mester további öt évre kapott
bizalmat a település választó-
polgáraitól. A testület október
21-én tartotta meg ünnepélyes
keretek között alakuló ülését.

Preksen László polgármes-
ter hangsúlyozta, hogy a képvi-
selõ-testület maximális támo-
gatásával és egyetértésével, a

szakmai
közremûködésével, és

önkormányzataival,
valamint a település lakossá-
gának együttmûködésével tud-
ja csak az eltervezett és meg-
álmodott célokat, elképzelé-
seket, programokat megvaló-
sítani.

A projektek keretében jövõ
év tavaszáig az impozáns falu-
házunk elõtti tér kap új utca-
bútorokat, használati térele-
meket, a térkõ-burkolatok
megkapják végleges formáju-
kat, megkezdõdik a tér virágo-
sítása is. Az elsõ és második
világháborús emlékmû méltó
helyére kerül és új, egyedi ter-
vezésû arculati elemeket kap,
így a település hõseirõl tetteik-
hez méltó módon és helyen
tudunk megemlékezni. Falu-
házunk és az önkormányzati
hivatal épülete már a nyáron
kívülrõl megújult, új hõszigete-
lést és színt kapott, nyílászárói
újrafestése megtörtént. Jelen-
leg a belsõ festési és felújítási
munkálatokat végzik a szakem-
berek. Hivatalunk belsõ felújí-
tása már évek óta húzódott,
most a lakosságot, az ide ér-
kezõ önkormányzati partne-
reket és településvezetõket
kulturált, a mai kor igényeinek
megfelelõ környezetben tud-
juk fogadni.

Templomkertünk és az ott
kialakításra kerülõ pihenõhely
végleges formájának kialakítá-
sára szintén a jövõ év tavaszáig
kerül sor. Már most, az átalakí-
tási munkálatok közepén járva
is látható, hogy az eddig is
méltán híres templomunk és a
pihenõhely településünk egyik
díszévé válik, mely a tizennégy
stáció és a pihenõ pagoda fel-
állításával még kiemelkedõbb
momentuma lesz a községnek.
Temetõnk kovácsoltvas kerítés-

Kárpáti István
Haszon István, Mátés Fe-

renc Preksen Csaba
Preksen László

Semjénházai Közös Önkor-
mányzati Hivatal

Molnári
Petrivente

Semjénháza a célkitûzések tükrében
elemei már elkészültek, festé-
sük után kerülnek felállításra.
A színben és természetesség-
ben is harmonizáló lábazata a
tavaszi munkálatok során kerül
elkészítésre.

A jelenlegi játszótér mellé
egy új, komplett játszótéri rend-
szer kerül felépítésre, amelyen
az óvodás korosztály mellett a
kisiskolások is szívesen és biz-
tonságosan tudnak játszani,
szüleik pedig az egységesített
utcabútorokat tudják igénybe
venni.

Sportegyesületünkkel szo-
ros szakmai és pénzügyi
együttmûködésben valósítjuk
meg a sportöltözõ bõvítését, a
nagypálya világításkorszerûsí-
tését és funkcionális lelátó épí-
tését, amely követi a mûfüves
kispálya, a mobil játékos ki-
járó, a homokos szabadidõ
pálya, és a kültéri sakkpálya
már megvalósult projektele-
meket.

Településünk vezetõsége
prioritásként kezeli a közös-
ségi sportolási lehetõségeket,
éppen ezért a sportegyesület
keretein belül nemcsak a fut-
ball látványsport nagyívû fej-
lesztési elképzeléseit valósítja
meg, hanem a biciklis, a vízi és
a horgász szabadidõsport sze-
relmeseinek is kedvezni akar.
A már beszerzésre került te-
rep- és túrakerékpárok mellett
még az idei évben beszerzésre
kerül egy raffting csónak, va-
lamint két kajak-kenu csónak
is, így a közeli sebes folyású
Murát a bátrabb sportolók ki-
váló felszerelésekkel fedezhe-
tik fel. A méltán híres murai
halászlé elkészítéséhez önkor-
mányzatunk hozzáadott erõ-
ként a beszerzésre kerülõ pro-
fi horgászfelszereléseket tudja
adni a csendesebb sportot
kedvelõ horgászok részére.

A nemrég felújított IKSZT
épületének tetõterében egy
agroturisztikai központ kerül
kialakításra, ahol a horvát ha-
gyományõrzés kerül elõtérbe.
Az egyes helyiségek kialakítá-
sánál a horvát identitás erõ-
sítését, a gasztronómiai sajá-
tosságokat és ízeket szeret-
nénk bemutatni, látványkony-
ha és egyéb technikai eszkö-
zök segítségével. A cél, hogy
Semjénházára minél több ven-
dég, turista látogasson el, tölt-
sön el itt néhány kellemes na-
pot, a nyújtott sport és szabad-
idõs tevékenységek keretében.

A település szociálisan rá-
szoruló, az idõsebb korosztály,
valamint Újtelep településrész
szolgáltatásaink fejlesztése ér-
dekében az idei évben létre-
hozott falugondnoki szolgálat
mûködésének bõvítését is ter-
vezzük, bevezetésre kerül a
szociális étkeztetés a telepü-
lésen, és igény esetén a szállí-
tási feladatokat is a szolgálat
látja el már az új falugondnoki
busszal.

Önkormányzatunk mindig
is nagy hangsúlyt fektetett a
szociálisan hátrányos helyzetû-
ek bevonásával megvalósított
közfoglalkoztatási programok
tervezésére és megvalósításá-
ra. Minden olyan pályázati le-
hetõséget megragadunk, amely-
lyel a közfoglalkoztatás kere-
tén belül értelmes, értéket épí-
tõ tevékenységet tudunk nyúj-
tani az embereknek.

Gazdálkodásunk stabilitá-
sát és erõsítését vállalkozás-
barát politikánk, valamint az
önfenntartást elõsegítõ kultú-
ra pilléreinek kialakítására sze-
retnénk helyezni. Volt óvo-
dánk épülete jelenleg funkcio-
nálisan kihasználatlan, megol-
dásként gondolkodunk a helyi
horvát hagyományokra épülõ,
kézzel készített, házi jellegû
tésztafélék gyártásában, de a
lakossággal együttmûködve szí-
vesen veszünk gazdaságélén-
kítõ terveket, elképzeléseket
is, valamint szívesen látunk te-
lepülésünkön olyan vállalkozá-
sokat, amelyek a helyi munka-
erõben is tudnak gondolkod-
ni. A volt óvoda udvarában
kerül felállításra a helyi piac.

Messzebbre nyúló terveink
között szerepel a központot
Újteleppel összekötõ kerékpár-
út megépítése is, sõt a megyei
program keretei között szeret-

Semjénházai képviselõ-testület eskütétel közben.

nénk Molnári településsel tör-
ténõ összekötését is. Járdáink
állapotának felülvizsgálata, a
szükséges helyreállítások el-
végzése is szerepel ötéves cik-
lusprogramunkban, ugyanúgy,
mint a csapadékvíz-elvezetõ
rendszer rekonstrukciója, me-
derlapos kialakítása, valamint
a hegyi utak rendbetétele. A
szennyvízelvezetõ rendszer
kiépítése során az utcák új bur-
kolatot kaptak, illetve a hely-
reállítási munkák során kapni
fognak. Az utcában a te-
metõnél a csapadékvíz-elveze-
tõ rendszer zárttá tétele meg-
történt, ilyen módon szeret-
nénk kialakítani a ut-
cai árokrendszert is. A telepü-
lés közvilágításának teljes kor-
szerûsítését, megfelelõ pályá-
zati forrás elnyerése esetén a
közeli jövõben tervezzük meg-
valósítani.

Közterületeink és a lakos-
sági értékek biztonságának vé-
delme érdekében szorosan
együttmûködünk a helyi

és a
, és szakmai

munkájuk kiegészítéseként és
segítéseként a településen
több helyre is kamerát szere-
lünk fel, amelyet pályázati
úton nyert el az önkormány-
zat. A környezõ települések is
a projekt részesei, így a vé-
delem többszörösére növe-
kedhet azáltal, hogy az át-
menõ forgalom ellenõrizhetõ-
vé válik.

Önkormányzatunk a

karöltve a település kö-
zösségi életét is színesíteni,
erõsíteni szeretné, amelyhez
partnerként a helyi civil életet,
az tagjait is sze-
retné még jobban bevonni. Az

Ady

Kossuth

Polgárõr Egyesülettel Lete-
nyei Rendõrörssel

Hor-
vát Nemzetiségi Önkormány-
zattal

asszonykórus

(Folytatás a 11. oldalon)
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A
november 15-én

(szombaton) a kul-
túrházban tartotta újjáalakulá-
sának 30. jubileumi ünnepsé-
gét. A programon a Zala me-
gyei iparosság képviselõi kö-
zül jelen voltak a

és a

Letenye és Környéke
Ipartestület

kistolmácsi

zalaeger-
szegi, nagykanizsai, keszt-
helyi, lenti vonyarcvas-

30 éves a Letenye és Környéke Ipartestület

hegyi
Németh László

Boa Endre,

szervezetek képviselõi
is, ugyanakkor
személyében elsõként láthat-
tak vendégül országos Iposz
elnököt.

Bevezetõjében
a letenyei ipartestület tagja
többek között szólt arról, hogy
a Letenye környéki iparos egy-
let elõször 1925-ben alakult

meg és 1970-ig mûködött,
majd a járás megszûnése után
1984-ben alakult újjá, melynek
25 évig volt az el-
nöke, jelenlegi vezetõje pedig

, alelnöke
Kistolmács pol-

gármestere. A második meg-
alakulás ideje alatt mintegy
300 fõ- és mellékállású tagja
volt, melynek derékhadát az
építõiparosság, a gépipar és a
szolgáltatók adták. Mint el-
hangzott: vannak még elhiva-
tott emberek, vezetõk, ha ne-
hézségek árán is, de létezik a
szervezet és most következik
újjáéledésük elsõ lépcsõfoka.

Németh László országos el-
nök úgy fogalmazott, a magyar
iparosság története elválaszt-
hatatlan Magyarország törté-
netétõl, az ipartársulások örö-
kébe lépõ ipartestületek hiva-
talos története 130 évvel eze-
lõtt kezdõdött. A letenyei szer-
vezet 27 település iparosait
képviselte és képviseli és na-
gyon fontos, hogy a jó legyen a
kapcsolatuk a helyi vezetések-
kel és a civil szervezetekkel.
Ugyanakkor kiemelte, hogy
tárgyalnak a

egy olyan kedvezõ

Ádám István

Gregorovics József
Birkás Zoltán,

Magyar Nemzeti
Bankkal

konstrukciójú hitelformáról,
amely a kisvállalkozásoknak
adhat újabb lendületet.

Letenye
polgármestere köszöntõjében
partneri együttmûködést aján-
lott a helyi ipartestületnek,
akikkel egy egyeztetett idõ-
pontban tárgyalni kíván, hi-
szen a vállalkozókkal való szo-
ros együttmûködés rendkívül
fontos nem csak Letenye, ha-
nem környéke számára is. Bir-
kás Zoltán kistolmácsi pol-
gármester elmondta, örömmel
látja Letenye és környéke ipa-
rosságát, a régi barátokat, is-
merõsöket a településen. Mint
mondta, Kistolmács minden
évszakban szép és ismertette a
falu, valamint környéke turisz-
tikai nevezetességeit.

Mint a rendezvényen meg-
tudtuk, az idén egy ünnepség
keretén belül 25 éves letenyei
ipartestületi tagságáért ezüst
gyûrût vehettek át Birkás Zol-
tán, Gregorovics József és

vállalkozók.
Az ünnepség során ízletes,

házias jellegû vacsorával látták
vendégül a megjelenteket Kis-
tolmácson.

Kép és szöveg:

Farkas Szilárd,

Se-
bestyén István

Mirkó Imre

elkészült IKSZT épületében, a
faluházban és az elõtte lévõ
rendezvénytéren olyan progra-
mok tartását célozzuk meg,
amellyel a településen élõ vala-
mennyi korcsoport számára
tartalmas, színvonalas kultu-
rális, közösségi életet tudunk
biztosítani. Szeretnénk elérni,
hogy a programokon mind na-
gyobb számban vegyenek részt
a családok, a fiatal generáció-
tól kezdve az idõsebb korosz-
tályig. Ebben eddig is nagy se-
gítséget kaptunk egyesülete-
ink, alapítványunk és asszony-
kórusunk tagjaitól.

Településünk életében a
már hagyománynak számító
rendezvényeket, mint a far-
sangi felvonulás, a gyermek- és
falunap, a szüreti felvonulás,
idõsek napja, a jövõben is szín-
vonalasan szeretnénk megtar-
tani, és újabb családi és turisz-
tikai programok, fesztiválok
megszervezésével mind na-
gyobb számban kívánjuk ide-
csalogatni vendégeinket.

Igazgatási feladataink ellá-
tására továbbra is a semjénhá-
zai központú közös hivatal ke-
retein belül teszünk eleget,
Molnári és Petrivente települé-
sekkel szoros szakmai együtt-

mûködésben és kölcsönös ba-
ráti viszonyban, a horvát ha-
gyományokra és történelmi
múltra alapozva. Az errõl szóló
megerõsítõ döntést és a megál-
lapodást a három település a
november 13-ai együttes tes-
tületi ülésén hozta meg. Ezen
a napon került sor a Horvát
Nemzetiségi Önkormányzattal
szakmai együttmûködési meg-
állapodás megkötésére és meg-
erõsítésére is, amely a horvát
identitás és nyelv továbbörö-
kítését határozza meg.

Önkormányzatunk a köte-
lezõen ellátandó feladatainak
olyan szinten és mértékben kíván
eleget tenni, hogy az a lakos-
ság megelégedésére váljon, ön-
kéntes feladatként pedig csak azt
vállaljuk, amely széles lakossá-
gi igényeket elégít ki, és amely
nem veszélyezteti az önkormány-
zati kötelezõ feladatellátást.

A programban meghatáro-
zott célkitûzések kizárólag pá-
lyázati támogatási források
bevonásával tudnak megvaló-
sulni, és mint az elõzõ ön-
kormányzati ciklusban, a jelen-
legiben is a legkiemelkedõbb
hangsúlyt a sikeres pályázatok
elnyerésére és megvalósítására
helyezzük.

K.

Balról Nádler József az Iposz zalai elnöke, Németh László or-
szágos elnök, Farkas Szilárd letenyei, Birkás Zoltán kistol-
mácsi polgármester.

(Folytatás a 10. oldalról)
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www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ: 1 300 Ft

Gyermekeknek 14 éves korig : INGYENES!

Gyermek belépõ : 800 Ft

Felnõtt belépõ : 2 500 Ft

(hétköznapokon)

(3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon)

(pezsgõfürdõ és szauna használattal)

A

névadó-
jára emlékezve ünnepi elnök-
ségi ülést tartott.

elnök tájé-
koztatása szerint feladataikat
idõarányosan teljesítették no-
vember közepéig. A közössé-
gi csoportok támogatását je-
lentõ elõadások ebben az év-
ben is lezajlottak már. Emel-
lett számos rendhagyó órát
tartottak általános és közép-
iskolákban. 2014-ben is meg-
rendezték az Öveges József
levelezõs versenyt.

ügyvezetõ
igazgató a mûködés pénzügyi
alapjait megteremtõ szakkép-
zésrõl tájékoztatta a tagságot.
Elmondása szerint eredmé-
nyes gazdasági évet zárnak. A
felnõttképzésben 704 fõ vett
részt, az OKJ-es képzéseken
422 fõ kapott szakképesítést.
Újdonságként munkanélkü-
liek részére Keszthelyen
uszodamester, Nagykanizsán
kerti munkás képzést szer-
veztek. A tanórán kívüli fog-
lalkozások Zala megyében
TÁMOP-3.2.13-12/1 sz. pro-

zalaegerszegi TIT Öve-

ges József Ismeretterjesztõ és

Szakképzõ Egyesület

Bánfalvi Péter

Rózsás Csaba

jektben 647 óvodásnak és
iskolásnak kínáltak különféle
programokat a megyében. Az
egyesület megújította felnõtt-
képzési engedélyét, s ez ga-
rantálja, hogy a jövõben is
eredményesen végezhessék
ezt a tevékenységet.

A rendezvényen köszön-
tötték . A 15
éves festõmûvész fiút a kor-
társ hazai és nemzetközi
gyermek- és ifjúsági képzõ-
mûvészeti élet különleges
képviselõjének tartják szá-
mon, és akit az egyesület ja-
vaslatával terjesztettek fel a
2015-ös Junior Príma díjra.

Az ünnepi ülésen elis-
merések átadására is sor ke-
rült. Kiváló Ismeretterjeszté-
sért társulati kitüntetést

, a TIT
Aranykoszorús Jelvény díjat

ítélték oda.
Az Ismeretterjesztõ Mun-
káért - Öveges József Emlék-
plakettet a

érdemelte ki.
és

Elnökség Dicsérõ Ok--
levél elismerésben részesült.

Vollein Ferencet

dr.

Szinku Mihálynak

Szemes Bélának

letenyei Fáklya

Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Dr. Balogh Im-

re, Jánoki Lajos Kovács Fe-

rencné

Elnökségi ülés a TIT-nél
Elismeréseket adtak át

A kitüntetettek Bánfalvi Péterrel és Rózsás Csabával.

A TIT Zala Megyei Szer-
vezete november 28-i ünnepi
közgyûlésén a Fáklya Mûve-
lõdési Ház és Könyvtár ré-
szére „Ismeretterjesztõ Mun-
káért Öveges József Em-

lékplakett” kitüntetést ado-
mányozott. Ezt a rangos el-
ismerést a letenyei intéz-
mény a zalai kulturális szer-
vezetek közül elsõként érde-
melte ki.

TIT emlékplakettet kapott a Fáklya

A
és a

immár ne-
gyedik alkalommal rendezte meg
a városszerte nagy sikert ara-
tott Márton-napi lámpás járást.

A gyülekezõ október 11-én
(Márton napján) kora este a

köszönhetõen a 2010-ben
Az Év Fájának választott lete-
nyei platánnál volt, ahol

, az FMHK igaz-

letenyei Hóvirág Óvoda
Fáklya Mûvelõdési Ház és

Könyvtár (FMHK)

Letenyéért Közéleti Egyesület-
nek

Dö-
mõk József

Márton-napi lámpás járás
gatója szólt Szent Márton élet-
útjáról és a szenthez kapcso-
lódó népszokásokról. Ezt köve-
tõen a több száz fõs menet a
város fõterén vonult végig. A
felvonulás után a kastélypark-
ban az ovi dolgozói és a szülõi
munkaközösség tagjai vendég-
látással kedveskedtek az ap-
rónépnek, az anyukáknak, a
nagymamáknak és a résztve-
võknek.

M.I.

A lámpás járás résztvevõinek egy csoportja.


