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(Folytatás a 2. oldalon)

Február 9-én lá-
togatott a
önkormányzati delegáció. A

Letenyére
prelogi (perlaki)

Testvérvárosi találkozó Letenyén
horvát település polgármeste-
rét, és
osztályvezetõit

dr. Ljubomir Kolareket
Farkas Szilárd

polgármester fogadta Lete-
nyén az önkormányzati hiva-
talban.

A találkozó alkalmat adott a
bemutatkozásra és a horvát
testvérvárosi kapcsolat meg-
erõsítésére, a jövõbeni kultu-
rális és gazdasági kapcsolatok
folytatására. Farkas Szilárd pol-
gármester tájékoztatása szerint
projektpartnerként Letenye
részt vesz Perlakkal és további

négy településsel az „Európa a
Polgárokért” program „demok-
ratikus szerepvállalás és pol-
gári részvétel” alprogramjá-
ban, melynek elsõdleges célja
segíteni a polgárokat az Euró-
pai Unió, a közös történelem
és a sokszínûség jobb megér-
tésében, elõsegíteni az euró-
pai polgárság fogalmának jobb
megértését, valamint a polgári

Bal oldalon a letenyei, jobb oldalon a prelogi delegáció.

Becsehelyen ismét jelen-
tõs, települést megmozgató
eseményre került sor február
17-én.

Téltemetõ vigasság Becsehelyen

Az egész napos rendezvény
disznóöléssel és koccintással
kezdõdött, majd a szokásos

Disznóöléssel kezdõdött.

(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)

Semjénháza legifjabb lakóit
várták a helyi IKSZT-be, hogy a
mesék világába belemerülve
ismerkedjenek a könyvekkel, az
irodalommal, hiszen a mesélés
fontos gyermekeink számára.
A meseolvasás alatt a fantázia
szárnyal, a kíváncsiság felébred,
a képzelet kitárul, a figyelem
összpontosul. A Mesedélután
során A kis vakond, Thomas, a
gõzmozdony és még számos
mesehõs kalandjait izgulhatták
végig a gyerekek. Az izgalmas
mesék meghallgatása után egy
kis frissítõvel kedveskedtek a
jelenlévõknek, az esemény pe-
dig közös játékkal zárult.

Semjénházán minden év-
ben hagyományõrzõ farsangi

Mesedélután és farsangi készülõdés
felvonulást szervez a helyi

. Ennek jegyében egy
héttel az esemény elõtt far-
sangi kézmûves foglalkozásra
vártak kicsiket és nagyokat
egyaránt. A helyi IKSZT-ben
farsangi álarcokat készítettek a
jelenlévõk, melyek a felvonu-
lásra tervezett jelmezt még
inkább feldobják. A téli, havas
idõjárás ellenére számos ér-
deklõdõ megjelent, hogy álar-
cot válasszon és készítsen ma-
gának. Nagyon sok szép és öt-
letes maszka készült a nap
folyamán, így mindenki elé-
gedetten húzhatta haza szán-
kóját.

Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat

Preksen-Ifka Ágnes

Elmerültek a mesék világában.

és demokratikus részvétel fel-
tételeit.

A letenyei képviselõ-testü-
let határozatot is hozott, hogy
csatlakozni kíván a projekt-
hez, melynek gesztora Perlak

település. A programon be-
lül lehetõség kínálkozik a
fiatalok bevonására, valamint
a prelogi és letenyei gazda-
sági kapcsolatok megalapozá-
sára is.

M.I.

Testvérvárosi találkozó Letenyén

Téltemetõ vigasság Becsehelyen

Kolbásztöltõ versenyt is rendeztek. Este a faluházban közös vacsorára került sor.

perzselés után szakértõ kezek
szedték részeire a kocát.

A munkában szorgos asz-
szonykezek segítették a férfia-
kat a faluház konyhájában,
akik a hagyományos disznóto-
ros káposztát készítették va-
csorára, és frissen sütötték a
sajtos és töpörtyûs pogácsát.

A hurkának valók abálása
után a délután kezdõdõ kol-
básztöltõ versenyre várták az
elõzetesen jelentkezett hat csa-
patot. A versenyen minden
csapat 5 kg darálthúst és fû-
szereket kapott (fokhagyma,
bors, só, pirospaprika), ezen
kívül minden egyéb ízesítõt
saját maguknak kellett hozni.

A csapatok közül a tavalyi
gyõztes gyu-
lai kolbász ízesítéssel készült, a

– akik a név-
választással a tavasz érkezését
sürgetik – szintén magyaros
ízek mellett voksolt.

A a
könnyed, újszerû ízeket kedve-
li, ezért francia beütésû kol-
bászt készítettek.

Három fiatalember a ke-
resztnevük kombinációjából
alkotott névvel – ANTIJÓ Csa-
pata – már ötödik alkalom-
mal vett részt a versenyen.
Taktikájuk szerint hagyomá-

Dalárda Csapata

Töltött Pitypang

Kolb-Ászok csapata

nyos, becsehelyi ízekkel ké-
szültek.

Újoncként vett részt velük
szemben a csapata, akik
szerint más nem lehet a ver-
seny nyertese rajtuk kívül. Tag-
jai foglalkozásuk alapján vá-
lasztották nevüket: pap, orvos,
polgármester.

A hamisítat-
lan horvát jókedvvel

érke-
zett már negyedik alkalommal.
Horvát ízlés alapján nem hasz-
náltak pirospaprikát, kevesebb
fokhagymát kevernek a húshoz
és tengeri sóval fûszerezték.

Az esti órákban egyre több
becsehelyi lakos érkezett a fa-
luházba, ahol elõször a kol-
bászverseny helyezettjeit hir-
dették ki és jutalmazták. A
zsûrizést találomra kiválasztott
5 fõ helyi lakos végezte, dön-
tésük alapján a Töltött Pity-
pang csapata nyerte el az I. he-
lyezettnek járó jutalmat. II. he-
lyen a Kolb-Ászok csapata vég-
zett, III. helyen holtverseny
alakult ki a P.O.P. csapata és az
ANTIJÓ csapata között.

A fõszerep ezután a hagyo-
mányos maszkáké lett, akik
egy-egy mûsorszámmal szóra-
koztatták a több mint 200 fõs
közönséget. Láthattunk bajor
triót, térdbalettet, Klímaxos

P.O.P.

Zebo Csapata
Horvátor-

szágból, Kisszabadkáról

Barbikat és még sok más,
mulatságos fellépõt.

A csapatok mindegyike ju-
talmazásra került, majd a kö-
zös vacsora után, ahol a 300

liter toroskáposzta, hurka, kol-
bász és a pogácsa elfogyasz-
tásra került, gondosko-
dott a jó hangulatról és éjfélig
szólt a zeneszó.

Miske
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Február 24-én ke-
rült sor rövid találkozóra és a
mentõgarázs megépítésének
elvi indító megbeszélésére,
melyen az
Országos Mentõszolgálat Nyu-
gat-dunántúli megbízott orvos-
igazgatója is részt vett. A meg-
beszélésen elhangzott, hogy
korábban is indult kezdemé-
nyezés a mentõgarázs megépí-
tésére, mert az új, Letenyére
került mentõautó nem fér be a
garázsba. Letenye külterületén
halad az M7 autópálya, amely
még indokoltabbá teszi a járás-
ban a bevetés meggyorsítását,
azaz nappal 1 percen, míg
éjszaka 2 percen belül szüksé-
ges elhegyni a személyzetnek
az állomást. A mentõgépjármû-

Letenyén

dr. Lórántfy Mária,

Mentõgarázs építése
vek méretei miatt nem elhe-
lyezhetõk a már meglévõ iker-
garázs helyiségeiben.

polgármes-
ter elmondta, hogy az önkor-
mányzat 2015. évi költségveté-
sében 3 millió forint került ter-
vezésre a letenyei mentõbeálló
építésére, amely „egy pavilon-
szerû” épület lenne. A találko-
zón elhangzott, hogy Zala me-
gyében kettõ mentõállomás, így
a letenyei épülete önkormány-
zati tulajdonban van, azon köz-
ponti forrásból az OMSZ nem
tudott korábban sem fejleszté-
seket megvalósítani. A megbe-
szélés azzal zárult, hogy közösen
keresik a megoldást a lehetsé-
ges mentõgarázs kialakítására.

Farkas Szilárd

(Mirkó)

Vlaj Zoltán a letenyei mentõállomás vezetõje mutatja Farkas
Szilárd polgármesternek az új mentõautót, amely kénytelen a
szabad ég alatt parkolni, mert nem fér be a garázsba.

Az õszi önkormányzati vá-
lasztás után õrségváltás történt
a

elnöki
posztján:

, Bázakerettye polgár-
mestere váltotta.

– Valljuk be, az utóbbi idõ-
ben meglehetõsen kiüresedett
szervezetek lettek ezek a kis-
térségi társulások. Már nem
azt a szerepet töltik be, mint
évekkel ezelõtt.

Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás

Halmi Bélát Iványi
László

– Milyen elképzelésekkel
látott munkához?

Új elnök a kistérség élén
Beszélgetés Iványi Lászlóval

–Nem lenne akkor célsze-
rû megszüntetni?

– Ennek ellenére maradtak
olyan feladatkörök, amik miatt
érdemes fenntartani. Ilyen pél-
dául az orvosi ügyelet szerve-
zése. Jelenleg ugyan ez nem a
kistérségi társulás keretein be-
lül történik, de a jövõbeni le-
hetõségét ennek meghagytuk.
A területfejlesztésben is van-
nak lehetõségek, s ezeket sze-
retnénk is kihasználni. Egyelõ-
re még nem tudunk konkré-
tumokat, de bízunk abban, hogy a kormányzat a jövõben

is szerepet szán ezeknek a
társulásoknak. Ha nem, akkor
sem gondolkodunk a meg-
szüntetésen, hiszen ez a közös-
ség már bebizonyította életké-
pességét az adott pályázati for-
rások elérésénél. Most is eze-
ket célozzuk meg, s várjuk,
hogy kiírásra kerüljenek.

– Hogy került szóba a sze-
mélye erre a posztra?

– Több polgármester ré-
szérõl is érkezett felkérés,
mondván nem elsõ ciklu-
sos polgármester vagyok. Le-
tenye város új polgármes-
tere is támogatta azt az el-
képzelést, hogy olyan tele-
pülésvezetõ legyen az elnök,
aki kellõ tapasztalattal és
kapcsolatrendszerrel rendel-
kezik.

(e)

Iványi László (jobbról) Rigó Csaba kormánymegbízottal és
Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõvel.

Február 27-én elsõ alka-
lommal rendeztek vállalkozói
fórumot . A mûvelõ-
dési házban (FMHK) tartott,
érdeklõdéssel kísért eszmecse-
rét polgármes-
ter a bizalom, a partnerség és
az eredményesség jegyében
nyitotta meg, ugyanakkor kö-
szöntõjében ismertette a kis-
város 2015. évi fejlesztési el-
képzeléseit is. A rendezvényen

, a

elnöke köszöntötte a jelenlévõ
vállalkozókat és cégek vezetõit.

A rendezvény elsõdleges
célja volt, hogy a letenyei vál-
lalkozások képviselõi, a cégtu-
lajdonosok információt szerez-
zenek a 2014-2020-as ciklus
fejlesztési elképzeléseirõl, meg-
ismerjék a Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Prog-
ram és a Széchenyi 2020 Prog-
ram lényegi elemeit, valamint
elsõ kézbõl kaptak tájékozta-
tást a kamarai szolgáltatások-
ról, a KKV szektor vállalkozás-
fejlesztési lehetõségeirõl és
mezõgazdasági támogatási, zöl-
dítési rendszerérõl.

– A rendezvényen közel
90 fõ vett részt. Jó kezdés-

Letenyén

Farkas Szilárd

Mazzag Ferenc Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozói fórum Letenyén

nek bizonyul, mivel a helyi
vállalkozók fontos szerepet
töltenek be városunkban,
õk a helyi gazdaság moz-
gatórugói – tájékoztatta la-
punkat Farkas Szilárd polgár-
mester.

A fórumon a Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
nagykanizsai irodájából

csoportve-
zetõ elõadásában tájékoztatott
a kamarai szolgáltatásokról, a

részérõl
ügyvezetõ igaz-

gató és , a nagy-
kanizsai iroda vezetõje a vál-
lalkozásfejlesztési támogatások
lehetõségeirõl számolt be, majd
ismertette a jövõbeni operatív
programokat, kitérve a gazda-
ságfejlesztésre és innovációra.
A

részérõl
fõfalugazdász tartott elõ-

adást a mezõgazdasági terü-
letek zöldítésérõl.

A fórumot állófogadás zár-
ta, ahol lehetõség nyílt a helyi
vállalkozók kapcsolatainak meg-
erõsítésére.

Ban-
gó-Rodek Viktória

Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány
Nagy András

Kerekes Gábor

Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Zala Megyei Szerve-
zete Keresztesné Tóth
Éva

Mirkó Imre
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„Komplex turisztikai központ kialakítása Muraszemenyén”

Április végére várható a felújítás befejezése.

A 2015-ös kiállítás a
Hungexpo budapesti vásárköz-
pontban idén a 38. alkalom-
mal került megrendezésre. Ez
az ország legnagyobb turisz-
tikai termékeket felsorakozta-
tó és bemutató rendezvénye.

Ezen a turisztikai sereg-
szemlén már második alkalom-
mal vehetett részt a

székhelyû

, amely
és a

egy közös standon a
Mura Régió térségét képvisel-
ték. Az egyesület koordinálja a
Mura Régiós projektet és fogja
össze a térség kistelepüléseit,
így Nagykanizsa városával
olyan lehetõségeket, turiszti-
kai látványosságokat tud kínál-
ni, ami miatt már érdemes ide
látogatni. Nagykanizsa csatla-
kozása a Mura Régió brand-
hez nem egyszerûen egy kiállí-
táson való együttes megjele-
nést jelent, hanem komoly kö-

Utazás

kerka-
szentkirályi Zala
Zöld Szíve Vidékfejlesztési
Egyesület Nagykani-
zsával Lenti Tourinform
Irodával

Összefogással az Utazás kiállításon

Összefogtak a régióbeliek.

A közös stand.

zös tervek megvalósítását is a
jövõt illetõen.

A kiállítás elsõ napja kife-
jezetten a szakma képviselõi-
nek, újságíróknak, egyéb tu-
risztikai kiadványok szerkesz-
tõinek szólt. Ezen a napon

országgyûlési
képviselõ is részt vett a térség
népszerûsítésében. A sajtótájé-
koztatókon kiemelte, hogy a
tavaly kezdõdõ együttmûkö-
dés nagyon hasznosan alakult
a felek számára.

– „Azon dolgozom, hogy
egy nagyon komoly koncep-
ciót tudjunk egy megfelelõ,
hozzáértõ csapattal készíteni,
amely hasonló egy kicsit az õs-
Dráva programhoz, és ez nem
turisztikai fejlesztés lenne ön-
magában, hanem egy gazda-
ságfejlesztés, minek természe-
tesen része lenne a turisztika
is. Nagykanizsa azt gondolom
– ezt is sokat hallhatták már
tõlem – a térségért is felelõs,
nem csak a városban élõ em-

Cseresnyés Péter

berekért, mert ha Kanizsa fej-
lõdik, a térség is fejlõdik –
mondta el a kiállításon Cse-
resnyés Péter.

a Zala Zöld
Szíve Vidékfejlesztési Egyesü-
let elnöke, Kerkaszentkirály
község polgármestere így fo-
galmazott:

– Ez egy nagyon szerencsés
egymásra találás. A régió egy
meghatározó város nélkül iga-
zándiból turizmust nem tud
építeni. De ez azt hiszem egy
kicsit kölcsönös is, oda-vissza
érvényes, hogy Nagykanizsa
turizmusát mi erõsíteni tud-
juk. Azt hiszem, ez egy termé-
szetes egymásra találás, hogy
így fogalmazzak, és nagyon
szerencsés csillagzat alatt szü-
letett, mert úgy tûnik, hogy
mind a két fél úgy érzi, hogy
ebbõl profitálhat és ebben le-
hetõségei vannak.

, a Lenti Tour-
inform iroda vezetõje Lentit és
térségét népszerûsítette, sok

Pál Zoltán,

Szabadi Olga

látnivalóra és programra hívta
fel az érdeklõdõk figyelmét.

A kiállításon természetesen
a zalai hagyományos ételek
sem hiányozhattak. Nagy si-
kert aratott a kóstoltatás során
a kanizsai kerekrépából ké-
szült rétes, a farsangi fánk és az
elmaradhatatlan dödölle.

A
jóvoltából,

és sze-
mélyében pedig zalai borok
kóstolására is lehetõség nyí-
lott, ami nagyon vonzotta az
érdeklõdõket.

Ezzel az összefogással a Mu-
ra Régió térsége és Nagykani-
zsa olyan színes programaján-
latokat, valamint szabadidõs te-
vékenységeket tud felmutatni,
mint a kiépített kerékpáros utak,
a murai rafting túrák, meleg vi-
zes strandok és épített örök-
ségek látogatása, a hagyomá-
nyokra épülõ helyi termékek
és gasztronómia bemutatása.

Da Bibere Zalai Bor-
lovagrend Kondá-
kor József Vlasics Lajos

Káliné Kománovics Éva

A
2014. ja-

nuár 15. napján „Komplex tu-
risztikai központ kialakítása
Muraszemenyén” címmel pá-
lyázatot nyújtott be a Mezõ-
gazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz. Az MVH 2014. szep-
tember 15-i határozatában a
projektet bruttó 22.590.272 Ft-
tal támogatta.

Az elõkészítési munkákat
követõen, 2014. december ele-
jén indult el a kivitelezésre vo-
natkozó közbeszerzési eljárás,
melynek nyertese a szepetneki
székhelyû lett. A
projekt mûszaki ellenõri fel-
adatait az
látja el.

A szerzõdések megkötését
követõen, 2015. február 4-én

Muraszemenye Közsé-
gért Közalapítvány

Grasal Kft.

Apart-Plan Kft.

történt meg a munkaterület
(8872 Muraszemenye, Zrínyi
út. 2.) átadása, elkezdõdött az
épület felújítása.

A felújítás során sor kerül
az épület utólagos víz- és hõ-
szigetelésére, a villamosság és
a gépészet komplett felújítá-
sára, új fûtéshálózat kiépítésé-
re, a külsõ-belsõ nyílászárók
cseréjére, a homlokzat hõszi-
getelésére, valamint az ács- és
tetõszerkezet cseréjére. A meg-
újuló energiák hasznosítása a
villamos rendszerre visszadol-
gozó napelemes rendszer ki-
építésével, az akadálymentesí-
tés pedig rámpaépítéssel és
AM vizesblokk kialakításával
valósul meg.

A kivitelezés várhatóan 2015.
április 30-án fejezõdik be.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A téli szürke hónapok
után mindenki várja a ta-
vaszt. Valaki azért, hogy vég-
re kimozdulhasson az ott-
honából és élvezhesse a nap-
sütést. Valaki viszont azért,
hogy végre friss zöld saláta
kerüljön az asztalra a kony-
hakertbõl, mert annak van
csak íze igazán. Ezt nem
egyszerû megoldani, mert
ebben az idõben még csak
ébredezik a természet. Ezért
alig terem valami. Ennek el-
lenére keressük a megol-
dást. Bár kézenfekvõnek tûn-
het a több ezer kilométerrõl
származó zöldségekhez nyúl-
ni, de annyi mindent hal-
lani ezekrõl, hogy megpró-
báljuk kihúzni ezt a pár he-
tet ezek nélkül. A múlt hé-
ten én is az esti vacsorához
vadásztam alapanyagokat,
amikor összefutottam Ági-
val. Ügyfelünk volt, konyhát
terveztünk és gyártottunk
neki. Ezért tudom, hogy õ is
szeret fõzni. Egybõl elkez-
dett együtt érzõen moso-
lyogni, amikor a mirelit
zöldségek elõtt meglátott.

– Te is zöldre vadászol?
– Igen, valami zöldséggel

fel akarom dobni a vacsorát.
Már hiányzik.

– A hétvégén én is így
voltam vele. Laci nem örül,
ha ki tudja honnan szárma-
zó, szerinte ízetlen zöldség-
gel állítok haza. De nem
tudtam megállni, hogy azt a
zöldbabot ne vegyem meg.
Laci is szereti, mikor idénye
van. Ezért nézett egy kicsit
szúrósan. Majd mikor vajon
megpároltam, nagyon fi-
nom lett, ezért õ is örült
neki.

– Akkor volt pici bol-
dogság?

– Igen! – mosolygott Ági.
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Pici boldogság…

Immár 7. alkalommal ke-
rült megrendezésre a farsangi
felvonulás . A
program a község

szervezésében valósult meg. A
hagyományõrzõ rendezvény az
évek során regionális prog-
rammá nõtte ki magát, hiszen
évrõl-évre a szomszédos hor-
vát ajkú települések is képvi-
seltetik magukat. Idén

,
és

maszkái, valamint a falu apraja
és nagyja öltözött be az elõze-
tesen meghirdetett Rock&Roll
korszaknak megfelelõen. A fel-
vonulás, mely nagy népszerû-
ségnek örvend, ismét több
száz embert mozgatott meg. A
színes forgatagban felfedezhet-
tünk bohócokat, ördögöt, pom-
pom lányokat, banyákat, orosz-
lánt, retro televíziót, két Elvis-t,
valamint Fenyõ Miklóst és a
jampikat is.

Semjénházán
Horvát

Nemzetiségi Önkormányzata

Molná-
ri Tótszerdahely, Tótszentmár-
ton, Petrivente Szepetnek

Farsangi felvonulás és bál Semjénházán

Az egybegyûlteket
, a helyi Horvát Nemzeti-

ségi Önkormányzat elnöke kö-
szöntötte, majd ezt követõen
zenei kíséret mellett vonultak
végig a „Fasenkok” a település
utcáin. A legtöbb háznál a te-
raszról és a kapukból is fi-
gyelték, üdvözölték az egyre
ötletesebb, kreatívabb jelmez-
be öltözött felvonulókat, néhol
meg is kínálták õket.

Az utcák végigjárását köve-
tõen a jelmezes csoportok tán-
cos, zenés programokkal ked-
veskedtek a népes tömegnek.
Elsõként a helyi asszonykórus
tagjai mutatták be „banya-tán-
cukat”, s a mûsor végére kis
híján söprûre is pattantak. Sze-
petnek csapata következett,
tagjai megtanították a közön-
ségnek, hogy milyen tánc is a

Preksen
Csaba

„Casino twist”. Õket a molnári
asszonyok és lányok produk-
ciója követte. A felvonulás té-
májához hûen, az 50-es évek
pörgõs-tüll szoknyás, pöttyös
kendõs ruháiba öltözve ropták
Fenyõ Miklós, Shakira és a Del-
ta együttes dalaira, mellyel el-
söprõ sikert arattak a nézõk
körében.

zárták az elõadások sorát
ABBA elõadásukkal, s ismét
bebizonyították, hogy nem
csak énekelni, de táncolni
is tudnak. A mûsor befejezté-
vel a közönség ráadást köve-
telt, így közkívánatra a molná-
riak megismételték fellépé-

Semjénháza Gyöngysze-
mei

süket, melyet a helyi „Fenyõ
Miklós” gitárszólója koroná-
zott meg.

A sok zene meghozta hatá-
sát, hiszen a rock & roll dalok
hallatán kicsik és nagyok, jel-
mezes felvonulók és nézõk
egyaránt táncra perdültek, s a
csípõs idõ ellenére majdnem
sötétedésig szólt a „limbó hin-
tó” a település fõterén. Az est
a faluház nagytermében foly-
tatódott, a hangulatra pedig
nem lehetett panasz, hiszen a
táncparketten egy gombostû-
nyi hely sem maradt.

A vacsorát követõen tom-
bolán próbálhatták ki szeren-
cséjüket a jelenlévõk, majd a
zenészek hajnalig szolgáltat-
ták a talpalávalót a farsangi
bálban.

Preksen-Ifka Ágnes

Hetedik alkalommal rendezték meg a farsangi felvonulást.

Jó hangulatban nem volt hiány.

Fotó: Kárpáti EdinaFotó: Kárpáti Edina

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.
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Értesítem a megye választópolgárait, hogy a 2011-ben meg-
választott bírósági ülnökök megbízatása 2015. májusban lejár.

A törvényszéki valamint a közigazgatási és munkaügyi bíró-
sági ülnökök személyére javaslatot tehet a megye területén la-
kóhellyel és választójoggal rendelkezõ minden magyar állam-
polgár, valamint a helyi önkormányzat képviselõ-testülete és – a
pártok kivételével – minden társadalmi szervezet.

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató,
a jelölések nyomtatványai, illetve az ülnökké választáshoz szüksé-
ges elfogadó nyilatkozatok a www.zala.hu honlapról letölthetõk.

Az ülnökválasztással összefüggõ információkkal kapcsolat-
ban közvetlenül tájékoztatást kérhet a Zala Megyei Önkor-
mányzati Hivataltól. (Tel: 92/500- 722., 92/ 500-721)

A bírósági ülnök személyére tett javaslatot és az ülnökké
választáshoz szükséges elfogadó nyilatkozatot legkésõbb

közvetlenül a Zala Megyei Önkormányzati Hiva-
talhoz (Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) kérem eljuttatni.

Zalaegerszeg, 2015. február 20.

a Zala Megyei Közgyûlés Elnöke

Ülnöknek jelölhetõ az a 30 életévet betöltött magyar
állampolgár, aki nem áll a cselekvõképességet érintõ
gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya
alatt, továbbá büntetlen elõéletû és nem áll közügyektõl
eltiltás hatálya alatt sem.

2015.
április 3-ig

Dr. Pál Attila

Pácsonyi Imrével Zala
Megyei Közgyûlés

– Mit takar pontosan ez a
hosszú név, milyen szervezõ-
désrõl van szó?

, a
alelnökével

beszélgettünk a Közép-Európai
Közlekedési Folyosó Korlátolt
Felelõsségû Európai Területi
Társulásról.

– Az Európai Unió 2004-es
bõvítése, majd a Schengeni
Övezet kiterjesztése után jelen-
tõs fejlõdésnek indult a szállí-
tási piac Észak- és Dél-Európa
között, s ezáltal az E65-ös út
irányát követõ, a Baltikumot az
Adriával összekötõ tranzitút vált
az egyik legforgalmasabb euró-
pai közlekedési folyosóvá. Svéd
kezdeményezésre, lengyel part-
ner régiók bevonásával már ek-
kor létrejött a Közép-Európai
Közlekedési Folyosó Kezdemé-
nyezés a multimodális – közúti,
vasúti, vízi, légi – szállítási út-
vonalak modernizálásának, illet-
ve a legkritikusabb szakaszokon
új infrastruktúra kiépítésének
elõmozdítása céljából. A kezde-
ményezés tagjai együttmûködé-
sük során új elvárásokkal szem-
besültek és új célkitûzéseket
fogadtak el, amelyek megvaló-
sítása és az ahhoz szükséges
európai források megszerzése
már csak egy magasabb szintû
érdekérvényesítést lehetõvé te-
võ szervezeti formában képzel-
hetõ el. Így 2014-ben létrehoz-
ták az önálló jogi személyiség-
gel bíró Közép-Európai Közle-
kedési Folyosó Korlátolt Fele-
lõsségû Európai Területi Társu-
lást, amelynek fõ célkitûzése
már nem csupán az észak-déli
irányú tranzitforgalom megfele-
lõ infrastruktúrával való kiszol-
gálása, hanem a tagrégiók társa-
dalmi kohéziójának erõsítése és

Nemzetközi összefogás a Baltikum és az Adriai-tenger közötti közlekedés fejlesztése érdekében

a további gazdasági-kereskedel-
mi kapcsolatok elõmozdítása is,
mindvégig figyelembe véve a
természeti környezet megóvásá-
nak és a fenntartható fejlõdés
megvalósításának szempontjait.

– Mi, zalaiak jól ismerjük, a
Zalabaksán és Kálócfán, illetve
Zalalövõn élõk pedig naponta
megszenvedik a 86-os fõút rend-
kívüli mértékben megnöveke-
dett kamionforgalma miatti ne-
hézségeket. A megye gazdaságá-
nak fejlõdéséhez pedig elen-
gedhetetlen a gyorsforgalmi út-
hálózatba való bekapcsolódás, a
jobb nemzetközi megközelíthe-

– Miért érdeke Zala me-
gyének a társulásban való rész-
vétel és milyen szerepet játszik
annak mûködésében?

tõség biztosítása. Mindkét prob-
lémára megoldást jelentene az
M9-es autópálya megvalósulása,
amely az elõbb említett közle-
kedési folyosó részét képezné.
A Zala Megyei Önkormányzat
minden lehetséges fórumot
megragad az M9-es gyorsforgal-
mi út mielõbbi megvalósulásá-
nak elõmozdítása érdekében,
ezért hívtuk életre évekkel eze-
lõtt az érdekelt magyarországi
partnereket összefogó M9 Tér-
ségi Fejlesztési Tanácsot, illetve
csatlakoztunk az európai szintû
érdekérvényesítést lehetõvé te-
võ társuláshoz. Ez utóbbi szer-
vezet közgyûlése épp a napok-
ban ülésezett Budapesten, ahol
döntés született arról, hogy a
zalaegerszegi székhelyû straté-
giai központ felállítására 2015-
ben kerül sor a jelenleg is fo-
lyamatban lévõ elõkészítõ mun-
kát követõen. Jelenleg is dolgo-
zunk a szczeceni (Lengyelor-
szág) székhelyû társulás jövõ-
beni tevékenységét megalapozó
elemzéseket, kutatásokat, hatás-
tanulmányokat készítõ központ
mûködési koncepcióján, amely-
nek elfogadását követõen rövid
idõn belül megindulhat a tény-
leges szervezés és a szakmai
munka, amelyet az Európai Bi-
zottság illetékes munkatársai is
figyelemmel kísérnek.

– Tekintettel arra, hogy Ma-
gyarország Kormánya az Euró-
pai Unióval egyetértésben erõ-
síteni kívánja a gazdasági, tár-
sadalmi és területi kohéziót,
pályázati formában támogatást
nyújt a határokon átnyúló
transznacionális és régiók kö-
zötti együttmûködés elõmozdí-
tása érdekében létrejövõ euró-
pai területi társulások mûkö-
désében való részvételhez. A Za-
la Megyei Önkormányzat „CETC-
EGTC 2014” címû, ETT-14-B-0003
azonosító számon nyilvántartás-
ba vett projektjével 100%-os
vissza nem térítendõ támoga-
tást nyert a Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal által képvi-
selt Közigazgatási és Igazságügy
Minisztérium „Az Európai Terü-
leti Társulások 2014. évi támo-
gatására” meghirdetett pályáza-
ti felhívása keretében (amelyet
jelenleg a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium kezel) a Kö-
zép-Európai Közlekedési Folyo-
só Korlátolt Felelõsségû Euró-
pai Területi Társulásban való
részvétele költségeinek fedezé-
sére a 2014. június 1 - 2015. má-
jus 31. közötti idõszakra.

– Az elmúlt néhány évben
aktív promóciós tevékenység és
kapcsolatépítés révén sikerült
elfogadtatni és bevezetni az
uniós köztudatba a Közép-Euró-
pai Közlekedési Folyosót, mint
létfontosságú észak-déli közle-
kedési tengelyt, amely így már
tényleges fejlesztési területet

– Milyen források segítik a
nemzetközi együttmûködésben
való részvételt és munkát?

– Vannak-e már kézzel fog-
ható eredményei a közös mun-
kának?

jelent az unió szempontjából is.
A Zala megyei ETT projekt ke-
retében nemrégiben elkészült
„A CETC-EGTC-ben résztvevõ
régiók közti szállítási infrastruk-
túra kompatibilitása fejlesztésé-
nek lehetõségei – az M9 gyors-
forgalmi út szerepe a CETC
ROUTE65 korridor fejlesztésé-
ben” címû tanulmány, amely
bemutatja az E65-ös számú eu-
rópai fõút Zala megyei szakaszá-
nak gyors megépítése révén el-
érhetõ elõnyöket ipari, foglal-
koztatási, idegenforgalmi és
környezetvédelmi szempont-
ból. 2015. február 27-én tartotta
ülését az M9 Térségi Fejlesztési
Tanács, amely rendszeresen na-
pirendjére tûzi az M9 gyorsfor-
galmi út elõkészítési, tervezési
munkáinak elõrehaladásáról, a
nyomvonalak kijelölésérõl és a
lehetséges forrásairól szóló tájé-
koztatót. Az elõterjesztés hatá-
rozati javaslatában az M9 Tér-
ségi Fejlesztési Tanács felkéri a
Nemzetgazdasági Minisztériu-
mot, hogy a 2014-2020 közötti
uniós ciklusban biztosítsa az
M9 gyorsforgalmi út teljes nyom-
vonala vonatkozásában szüksé-
ges valamennyi tervezési mun-
ka elvégzésének forrását, a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tõ Zrt.-t pedig arra, ezen ciklus-
ban gondoskodjon a teljes nyom-
vonal kivitelezéséhez szükséges
engedélyek beszerzésérõl és
terveinek elkészítésérõl.

Pácsonyi Imre és Thomas Lantz,
a társulás közgyûlésének lekö-
szönõ svéd elnöke.

A Közép-Európai Közlekedési
Folyosó tervezett nyomvonala.

Felhívás
A törvényszéki valamint közigazgatási és

munkaügyi bírósági ülnökök jelölésére

Dél-Zala Murahíd
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Hosszú idõ után a

újra megrendezte a szülõk
bálját, amelynek a

adott helyet.
A farsang utolsó szombat-

ján tartott mulatságon több
mint 160 vendég vett részt.

Az alkalom különlegessé-
gét a 19 szülõ összefogásával
készült Hófehérke és a hét
törpe címû színdarab paródia
tette még teljesebbé, melyet

tanítónõ rendezett.
A lelkes szereplõk immár

újabb színdarab elõadását pró-

Mura-
szemenyei Általános Iskola

csörnyeföldi
faluház

Kovácsné Horváth Szabina

Szülõk bálja

bálják, felbuzdulva a sikeres
debütáláson. Az iskola és a
szervezõk nagyon büszkék és
hálásak az áldozatos munkáért,
mellyel a darab létrejöhetett, s
reményeik szerint ez által egy
még sokáig fennálló baráti
közösség is.

A rendezvény nagy sikert
aratott a vendégek körében. A
talpalávalót hajnalig a FLÖRT
zenekar húzta, neki szintén kö-
szönet a fergeteges hangulatért.

Az iskola köszönetet mond
minden támogatójának.

igazgató helyettes
Pál Tiborné

A szülõk színtársulata.

Letenyén

Építõipari Kereskedelmi Köz-
szolgáltató Kft. (ÉKKÖV Kft)

Kustor Ferenc

– De sikerült életben ma-
radni, sõt tavaly már jelentõs
nyereséggel is zárt a cég.

egyetlen önkor-
mányzati tulajdonú cég van, az

.
A 24 dolgozónak megélhetést
biztosító cég ügyvezetõje 2012
áprilisától . Vele
beszélgettünk a múltról és a
jövõrõl.

– Amikor a cég vezetését
átvettem, meglehetõsen lehan-
goló állapotok uralkodtak itt –
mondta az ügyvezetõ. – Töb-
bek között üres volt a kassza, a
kft. ingatlanjain banki jelzá-
loghitelek voltak, amirõl az ön-
kormányzat is csak késõbb ér-
tesült, sõt annak idején a vál-
lalat átalakítása, megszünteté-
se is szóba került. Egy bizo-
nyos érdekcsoport a bezárás
mellett foglalt állást, a másik
pedig a munkahelyek megtar-
tása mellett tette le a voksát.

– A sok munka meghozta
gyümölcsét, a cég megmaradt

Sikeres évet zárt letenyei ÉKKÖV Kft.
és a korábbi években elért
árbevételét tavaly már duplájá-
ra tudta növelni. A hitelt sike-
rült visszafizetni, a jelzálogot
törölték. Jó minõségben, határ-
idõre elkészült munkáinkkal
elismerést és kiváló referen-
ciákat szereztünk.

– Csak néhányat sorolnék
fel, amelyekkel sikerült kilábal-
nunk a bajból. Hulladékgyûjtõ
fémkonténereket javítottunk a
Zala Depo-nak, a Zalaerdõ Zrt.
megbízásából erdei iskolát épí-
tettünk, szolgálati lakásokat
újítottunk fel, a Naste Bau Kft.
Letenye Petõfi utca hídépítési
munkáival bízott meg, a Bau-
terc-Prizma Kft. a petriventei
kultúrház felújítását rendelte
meg, a Magyarországi Piarista
Rend megbízásából mintegy
50 milliós munkát végeztünk
el a nagykanizsai Piarista Álta-
lános Iskola és Gimnázium-
ban. Az 5 hónapig tartó mun-

– Melyek voltak azok a
projektek, amelyek a cég fenn-
maradását segítették?

ka átadása az idei év elején
történt meg, amely során a
tartományfõnök és a projekt-
vezetõ is köszönetét fejezte ki
a pontos és jó munkáért. Meg-
elégedettségüknek köszönhe-
tõen várhatunk tõlük egy
újabb, közel 10 milliós nagy-
ságrendû megrendelést.

– Hát igen. Két évbe telt,
amíg az önkormányzattal és
dolgozóinkkal közösen szinte
a nulláról építettük fel újra a
céget. Mára elmondható, hogy
sikeresek lettünk, a dolgo-
zóink munkához való hozzáál-
lása, szakértelme is jó. Így a
korábbi évektõl eltérõen a ta-
valyi év végén már újra juta-
lommal tudtuk megköszönni
munkájukat.

– Egy mai kornak megfe-
lelõ temetkezési bemutató ter-
met alakítottunk ki, új halott-
szállító autót vásároltunk, sike-
rült egy 7 személyes kisteher-
autót is beszereznünk. Az ÉK-
KÖV épületeit, szolgáltató he-
lyiségeit felújítottuk, hõszige-
teltük, amelynek köszönhe-
tõen a fûtési költség 30 száza-
lékkal csökkent.

– Ezek szerint az irány jó?

– Melyek voltak a legfõbb
beruházásai a cégnek?

– Az idei évre vonatko-
zóan milyen megrendelései
vannak a kft.-nek?

Mirkó Imre

– A zajki hegyen lévõ Bol-
dog Buzád torony kivitelezését
az idén kezdtük el, amely nettó
33 millióból készül el és iga-
zán barátságos helyszíne lesz a
helyi borturizmusnak, egyben
közösségi helyként is fog funk-
cionálni. A Szociális és Gyer-
mekvédelmi Fõigazgatóság Za-
la Megyei Kirendeltségéhez
tartozó muraszemenyei gon-
dozóháznál javítási, tetõfelújí-
tási munkát végzünk, ez nettó
3,5 milliós beruházás lesz. A
Happy Bike Kft. megbízásából
Pápa és környéke projektjéhez
hirdetõtáblákat gyártunk, ez egy
1,5 milliós megbízás. A lispe-
szentadorjáni Skanzen Értékvé-
dõ, Hagyományõrzõ Egyesület
megbízásából közel 9 milliós
munka vár ránk. Itt bemutató
melléképületet, fedett, nyitott
színt alakítunk ki. Ugyanakkor
a letenyei Egészségügyi Köz-
pont átalakítási munkálataiba
is sikerült bekapcsolódnunk.
Emellett várjuk a további meg-
rendeléseket – mondta végeze-
tül Kustor Ferenc, a letenyei
ÉKKÖV ügyvezetõ igazgatója.

Kép és szöveg:

Kustor Ferenc a Boldog Buzád torony terveit mutatja.

Fotó: Bánfai LászlóFotó: Bánfai László
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Káli Jánosnét

Muraszemenye
Község Önkormányzata

Stefanec Mária

90. születés-
napján otthonában gyermekei,
unokái és dédunokái körében
köszöntötte

nevé-
ben polgár-
mester, (képünkön).

Méltatta a hosszú élet mun-
káját, tapasztalatát, élettel teli
bölcsességét, szeretetét, gon-

Jubileumi köszöntés
doskodását, amit a mai napig a
családja iránt tanúsít.

Továbbra is jó erõt és egész-
séget kívánva neki, hogy életét
még sokáig ragyogja be családja
és a falu közösségének szeretete.

Végül virággal és
miniszterelnök által alá-

írt emléklap átadásával tette
marandóvá az évfordulót.

Orbán
Viktor

Február 17-én (Húshagyó
kedden) rendezte meg a

, a
és a helyi

a farsangi vígasságot.
A program hagyományos

módon a fõtéren vette kezde-

lete-
nyei Fáklya Mûvelõdési Ház
és Könyvtár Letenyéért
Közéleti Egyesület
Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat

Farsang Letenyén
tét, ahol a maszkák gyülekezõ-
jét követõen muzsikaszó mel-
lett a tél elûzését szimbolizálva
elégették a kiszebábut. Ezt kö-
vetõen a farsangolók a mûve-
lõdési ház tánctermébe vonul-
tak, ahol batyus maszkabál
vette kezdetét. A talpalávalót a

zenekar húzta, majd esteFlört

9 órakor a zsûri megválasztotta
a legötletesebb jelmezeket és a
legfinomabb fánkokat.

A Farsang szépe díjat a
Piroska jelmezes hölgy ve-

hette át, míg a Farsang ré-
me a Fekete özvegy lett. A
legfinomabb fánkért járó dí-
jazást vehet-
te át.

Nagy Jánosné

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Február végén került sor a
dél-zalai községben,

birtokán egy baráti össze-
jövetel keretében megtartott
mangalicavágásra.

A birtokon sokféle állat
tartásával foglalkozik a gazda,
vannak pónilovak, kecskék,
birkák, juhok, nyulak és több-
féle szárnyas is. Ezen a napon
a mangalica miatt gyûlt össze
egy szépszámú társaság. Az
utóbbi években került ismét
elõtérbe a mangalica, nap-
jainkban a reneszánszát éli, de
még annyira nem terjedt el a

Káli Já-
nos

Hagyományos mangalicavágás Kerkaszentkirályon
térségben, mint a hagyomá-
nyos sertés.

A vendégek egy része
jött,

a tagjai
kaptak meghívást, valamint
egy fiatalokból álló társaság

érkezett, tagjai most
vettek részt életükben elõször
ilyen falusi programon.

A munkára fogott vendé-
gek elõször a szalmával való
pörzsölésben segédkeztek, ami-
vel a régi módszert elevení-
tették fel, de be kellett látni,
hogy ez hosszadalmas és ne-

Szlo-
véniából Nagykanizsáról

Tüttõ János Nótaklub

Pécsrõl

héz feladat lenne, így átváltot-
tak a napjainkban használt
módszerre. Az ételek elkészí-
tése a hölgyek feladata volt,
amely során répából, káposz-
tából és hajdinából is készül-
tek finomságok a hagyomá-
nyos hurka és kolbász mellett.

A hangulat egész nap na-
gyon jó volt, a nótaklub tagjai
gondoskodtak arról, hogy rá-
dióra semmiképpen ne legyen
szükség. A vendéglátó maga is
nagy magyar nóta kedvelõ, így

ezen a napon a munka és a
szórakozás együtt is jól mû-
ködött.

Káli János elmondta, hogy
már régóta tervezgette ezt a
mangalicavágást de valami
mindig közbejött, viszont
ezen a napon még az idõjárás
is kedvezett a programnak. Na-
gyon örült neki, hogy a nap
vidám hangulatban telt el, a
vendégek a munka mellett is
nagyon jól szórakoztak.

Káliné K. Éva

A szalmás pörzsölés után átváltottak a napjainkban használt
módszerre.

Letenye Város Önkor-
mányzata még tavaly „Foto-
voltaikus rendszerek kialakítá-
sa” elnevezésû kiírásra nyújtot-
ta be pályázatát, melyen siker-
rel szerepelt és 26.594.505 Ft
támogatást nyert el. A KEOP-os
pályázat keretében egy 36 KW
össz-inverter-teljesítményû nap-
elemes rendszer kerül kialakí-
tásra a városháza villamos
energia felhasználásának meg-
újuló energiával való csökken-
tésére, annak kiváltására.

Napelemes rendszerrel spórolnak
Várhatóan éves szinten kö-

zel 2.000.000 forintot fog ez-
zel a hivatal megtakarítani. A
beruházás összköltsége közel
31 millió, az önrészhez pá-
lyázatot kíván benyújtani a
település. A támogatási szer-
zõdés aláírása folyamatban
van, a kivitelezés május végéig
megtörténik. A rendszer földi
telepítésû lesz – tudtuk meg

polgármes-
tertõl.
Farkas Szilárd

M.I.

Sikeresen pályázott a város.

Évek óta hagyománynak
számít a farsangi
felvonulás és mulatság. Az idei
évben sem maradhatott el a
télûzés. Szép számban gyüle-
keztek a maskarások és a jel-
mezesek február 14-én a

elõtt. Közösen éne-
kelve, kolompolva vonultak
végig a falun, ahol több lakó is
várta õket a kertkapukban,
fánkokkal és más finomságok-
kal. Jó hangulatban indult el a
díszes sereg a szomszédos te-
lepülésre, , ahol
már nagyon várták Molnári jel-
mezeseit. Az idei farsang té-
mája a rock 'n roll korszak volt,
ennek megfelelõen Semjénhá-
za utcáit ellepték a 60-as, 70-es
évek elképesztõ ruháiba öltö-
zött felvonulók. A felvonulást a
részvevõ települések (Semjén-
háza, Molnári és )
bemutatkozó mûsorai követ-
ték. A molnári rokis csajok, a

Molnáriban

Mol-
nári IKSZT

Semjénházára

Szepetnek

Átruccantak Semjénházára is

Farsang Molnáriban

színes, korhû ruhájukhoz illõ,
szédületes tánccal kápráztat-
ták el a közönséget. A mûso-
rok után a házigazdák vacso-
rával vendégelték meg a fellé-
põket, majd elkezdõdött a ké-
sõ estig tartó táncos mulatság.

Farsang napján, február 17-én
a molnári óvodások készülõd-
tek szorgosan. Felöltötték saját
készítésû álarcaikat és színe-
sebbnél színesebb ruhába öl-
töztek, hogy elûzzék a hosszú
telet, és vígan várják a tavasz
eljövetelét. Énekelve, dobolva,
tapsolva járták végig a falut,
megemlékezve a farsang napjá-
ról. A Molnári IKSZT dolgozói
üdítõvel és finom meleg fán-
kokkal várták a megfáradt
maszkásokat. A hangulat vi-
dám, az idõ csodálatos, a fánk
pedig isteni finom volt, amit
ezúttal is nagyon szépen köszö-
nünk profi fánksütõinknek,
néninek és néninek!

Kati
Marika

Itt a farsang áll a bál!



10 2015. februárDél-Zala Murahíd

Az Európai Unió az Új Széchenyi Terv Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program keretében 5,00 millió Ft össze-
gû vissza nem térítendõ támogatásban részesítette
Becsehely Község Önkormányzatának TÁMOP-3.2.3.B-
12/1-2013-0089 „Közösségépítés Becsehelyen” címû
projektjét, mely 2013. július 1. és 2014. december 31.
között valósult meg.

További információ kérhetõ:

A projekt keretében szervezett kulturális szolgáltatások a
lakosság számára a helyi általános iskola diákjaival és pe-
dagógusaival együttmûködve valósult meg. A programoknak
a projekt 18 hónapos idõszaka alatt a Becsehelyi Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) adott helyet.

Szakmájukban kiváló oktatókkal megszervezésre és lebo-
nyolításra került a Becsehelyen élõ 18 év feletti digitálisan
írástudatlan lakosság részére egy 36 órás, digitális kompe-
tenciák fejlesztése elnevezésû számítógépes tanfolyam. A
16 év feletti becsehelyi lakosok 43 alkalom alatt tánctu-
dásukat fejleszthették társastáncoktatás keretében.
Az alsó és felsõ tagozatos diákoknak havi 2 alkalommal
szervezett olvasókör, a színjátszó kör, a hagyományõrzõ
kör, valamint a néptánc kör új élményeket és ismereteket
adott, közelebb kerültek a népi hagyományokhoz és érté-
kekhez. A helyi amatõr mûvészek számára a Kisrécsei
Kendlimajor Galéria Kft. elõadást tartott a kortárs mûvé-
szetrõl, majd egy 5 napos alkotótábor keretében ismerked-
hettek meg a résztvevõk a festészet, illetve a rajzolás alap-
jaival, technikáival. Az alkotótáborban készült „mûveket” a
projekt idõszaka alatt az IKSZT kiállítótermében tekinthette
meg a lakosság.

A projektnek köszönhetõen bõvültek, és színesebbé váltak
az IKSZT szolgáltatásai. Megalakult a településen egy
gyermek néptánccsoport, és egy felnõtt társastánc csoport,
melyek a jövõben a helyi rendezvényeken lépnek fel, mellyel
színesebbé teszik a programkínálatot. A hagyományõrzõ
körben résztvevõ gyermekek megismerték a gyökereiket,
megtapasztalhatták azok múltbéli, jelenbeli és a jövõt illetõ
értékét, jelentõségét. Összegyûjtötték a helyi népszokások-
hoz, hagyományokhoz kapcsolódó tárgyakat és eszközöket,
melyekbõl kiállítás is nyílt.
Tehetséges diákok verseikkel, költeményeikkel, mûvészi
alkotásaikkal járultak hozzá a település kulturális életének
színesítéséhez.

A projekt fizikai befejezését követõen a megalakult körök és
csoportok számára az IKSZT továbbra is lehetõséget
biztosít a foglalkozások megtartására, a település kulturális
életének továbbfejlesztése, a hagyományõrzés és további
ismeretátadás céljából.

Becsehely Község Önkormányzata
„Közösségépítés Becsehelyen”
8866 Becsehely, Béke u. 2.
Tel.: 06-93/351-001
e-mail: onkormanyzat@becsehely.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2015. január 5.

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS BECSEHELYEN

Muraszemenye Község Ön-
kormányzata

Stefanec Mária

2014. december
13-án tartotta meg a hagyomá-
nyos idõsek napi ünnepséget
a cserneci falurész kultúrhá-
zában.

A község 60 évnél idõsebb
lakóit, a közel 90 fõ szépkorút

polgármester
köszöntötte.

– A mai napon megállunk
egy pillanatra életünk rohanó
zajában és szívünk minden
melegével önök irányába for-
dulok, önök azok akik elõt-
tünk járnak, önöktõl örököl-
tük meg ezt a települést. Ke-
mény munkával kerestek ben-
ne kenyeret, építettek benne
hajlékot, s neveltek benne
gyermekeket. Amikor eljött az
idõ, a stafétabotot a mi kezünk-
be adták, a mi feladatunk,
hogy tartsuk oda vállunkat és
fussuk meg a pályát. Felada-
tunk, hogy az idõs emberekre

Szépkorúak napja Muraszemenyén

évente ne csak egy napig irá-
nyuljon a figyelmünk, hanem
az év minden napján érezzék a
család, a társadalom megbe-
csülését. Érezzék, hogy szük-
ség van magukra, tapasztala-
taikra. Minden kedves jelenlé-
võnek azt kívánom, erõben
egészségben maradjanak meg
sokáig köztünk.”

Az ünnepi beszéd után
óvodásaink és iskolásaink szív-
hez szóló mûsorral kedvesked-
tek. Majd finom házi készítésû
ételekkel és süteményekkel és
italokkal vendégeltük meg
az egybegyûlteket. A délután
hátralévõ részében

sanzon énekesnõ elõ-
adása következett, melyet nagy
tapssal háláltak meg a jelen-
lévõk.

Elégedettségüket, köszöne-
tüket kifejezve és egy újabb
összejövetel reményében jó
kedvvel indultak haza.

Merics Ni-
kolett

Közel kilencven szépkorút köszöntöttek.

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
Ha elolvasta, adja tovább! HIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Dél-Zala Murahíd Hirde
ssen

nálu
nk !

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Január 31-én szombaton
farsangváró kézmûves dél-
utánt rendeztek

a gyerekek részére. A far-
sangra készülõdés nagy öröm
a gyerekeknek, mert vidám

Csörnyeföl-
dén

Farsangváró kézmûves foglalkozás

álarcok mögé bújva játsz-
hatnak, bolondozhatnak.

A délután nem csak a gye-
rekeknek telt vidáman, hanem
a szülõk is velük bolon-
dozhattak.

Sokan részt vettek a foglalkozáson.

A
diákjai idén is ha-

gyományaik szerint búcsúztat-
ták el a telet húshagyó kedden,
február 17-én. A diákönkor-
mányzat által szervezett farsan-
gi ünnepség kora délután kez-
dõdött az osztályok csoportos
felvonulásával.

Az alsó évfolyamos tanulók
táncos produkciókkal várták a
nézõket: láthattunk kalózokat,
erdei gombákat, illetve az Egy
szoknya és egy nadrág címû
dalra készített koreográfiát is.
Ezután a felsõsök következtek:
óvodásoknak, mosolygó ar-

Muraszemenyei Általá-
nos Iskola

Iskolai farsang Muraszemenyén
cocskának öltöztek, majd a
sort a hetedik osztályosok,
vagyis az „iskola rabjai” zárták.

A mûsor második felében
az egyénileg beöltözött tanu-
lók mutatták be jelmezeiket.
Nagyon élvezték a gyerekek a
tombolasorsolást is, amire sze-
rencsére sok felajánlás érke-
zett a szülõk jóvoltából. Ezú-
ton is köszönjük a támoga-
tásukat.

Végül egy közös tánccal zá-
rult a vidám hangulatú ren-
dezvény, ahol gyerek és felnõtt
egyaránt jól érezte magát.

László Eszter

Az elsõ osztályosok…

Hagyományõrzõ céllal asz-
talitenisz versenyt szerveztek

. A település

támogatásával megvaló-
suló eseményre számos hely-
béli jelentkezett. A vegyes kor-
osztályból összetevõdött me-
zõny tagjai már hetekkel a
verseny elõtt naponta edzettek
a helyi faluházban erre a célra
kialakított teremben.

A megmérettetés napján
ugyan izgultak a versenyzõk,
de félelmüket a sport iránti
szeretet legyõzte, s izgalma-
sabbnál izgalmasabb mérkõzé-
sek szemtanúi lehettünk. A
versenyszabály alapján a je-

Semjénházán Hor-
vát Nemzetiségi Önkormány-
zata

lentkezõket négy 3 fõs cso-
portba sorsolták be a szer-
vezõk. A csoportokba beosz-
tott játékosok egymás ellen
küzdöttek meg a továbbjutást
jelentõ elsõ két helyért.

Az egyenes kieséses sza-
kaszban már csak a legjobbak,
vagyis a középdöntõk gyõzte-
sei kapták meg az esélyt a dön-
tõbe jutásért. A végsõ csatát

és
vívta egymással, mely-

bõl egy nagyon szoros mérkõ-
zés után Kanizsai Roland ke-
rült ki gyõztesként. A verseny
elsõ három helyezettje értékes
ajándékban részesült.

Kanizsai Roland Bencze
László

Preksen-Ifka Ágnes

Asztalitenisz-verseny Semjénházán

Sikere volt a versenynek.

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!
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ: 1 600 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)

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Márciustól változik a szo-
ciális ellátórendszer. A kor-
mányzat törekvése, hogy mi-
nél több ember jusson mun-
kához, de adódhatnak olyan
élethelyzetek, amikor a bajba
jutott családok támogatásra
szorulnak, elsõsorban rajtuk
kíván az eddigieknél célzot-
tabban segíteni a korszerûbb
rendszer.

Március elsejétõl az ön-
kormányzatok maguk dönt-
hetnek a szociális keretek
elosztásáról és a támogatási
formákat is maguk határoz-
hatják meg. A szociális biz-
tonság erõsítését szolgálja,
hogy márciustól két helyrõl
kérhetnek az érintettek támo-
gatást: a jövedelemkompen-
zációs keret elosztásáról a
járások, a kiadáskompenzáló
támogatásokról – mint pél-
dául a lakásrezsi kiegészítése
– a helyi önkormányzatok
döntenek.

A pénzbeli ellátási formák
közül a foglalkoztatást helyet-
tesítõ támogatás (FHT) meg-
marad, az eddigi „rendszeres
szociális segély” azonban
megszûnik, és helyette beve-
zetésre kerül az „egészségká-
rosodási és gyermekfelügye-
leti támogatás”.

A kötelezõen nyújtandó
ellátásokat 2015. március 1-
tõl a járási hivatalok állapítják
meg. Ezek az ellátások a
következõk:

(alapössze-

– aktív korúak ellátása,
– idõskorúak járadéka,
– ápolási díj

gû, emelt összegû és kiemelt
ápolási díj),

(ala-
nyi és normatív formák),

A változás tehát az aktív
korúak ellátását érinti, a fel-
sorolt többi ellátást az eddi-
giekben is a járási hivatalok
állapították meg. Az ellátá-
sokkal kapcsolatos kérelmek
a továbbiakban a kérelmezõ
lakcíme szerint

, a közös
, a

valamint
is

benyújthatók. A március else-
jétõl benyújtott kérelmek – a
vonatkozó törvényi szabályok
szerint – az illetékes járási hi-
vatalhoz továbbításra kerül-
nek, az állampolgároknak ez-
zel kapcsolatban egyéb teen-
dõjük nincs. A benyújtandó
okiratok köre, valamint a
formanyomtatványok nem
változnak. Az ellátások folyó-
sítása a továbbiakban bank-
számlára, vagy lakcímre tör-
ténõ utalással, vagyis postai
úton történhet, házipénztár-
ból történõ kifizetésre nincs
lehetõség. A járási hivatal
munkatársai, valamint a tele-
püléseken járási ügyfélszolgá-
latot biztosító állandó és
ideiglenes ügysegédeink is
várják a hozzájuk forduló
állampolgárokat.

– közgyógyellátás

– egészségügyi szolgál-
tatásra való jogosultság.

illetékes te-
lepülési önkormányzat
polgármesteri hivatalá-
nál önkormányza-
ti hivataloknál kor-
mányablakoknál, a járási
hivataloknál, a te-
lepülési ügysegédeknél

Változik a segélyezési rendszer

ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)

Zakopane-Krakkó-Auschwitz

Beneleux körút (pótcsoport)

Velence és szigetei

Bajor kastélyok

Nyugat-Macedónia kulturális értékei

Toszkán varázslat - Elba szigete

Észak-olasz tóvidék és mûemlékvárosok

Barangolás Dél-Erdélyben

KARINTIA: tavaktól a hegyóriásokig

Párizs gazdagon

Ápr. 30-Máj. 3. 49.500,- Ft/fõ

Máj. 12-17. 109.900,- Ft/fõ

Máj. 23-25. (Pünkösd) 45.900,- Ft/fõ

Máj. 23-25. (Pünkösd) 47.900,- Ft/fõ

Máj. 21-25. (Pünkösd) 81.900,-Ft/fõ

Máj. 21-25. (Pünkösd) 82.500,-Ft/fõ

Jún. 3-7. 79.500,-Ft/fõ

Jún. 25-30. 78.900,-Ft/fõ

Júl. 10-12. 43.900,-Ft/fõ

Júl. 18-23. 104.900,-Ft/fõ

Megjelent az új programfüzetünk, ami a honlapról is letölthetõ.
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat igény esetén

készséggel postázzuk. Vegye igénybe elõfoglalási
kedvezményünket!

www.enykk.hu • www.volantourist.hu

Bõvebb információval várják irodáink:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045 Nagykanizsa: +36 93/ 536-716

Keszthely: +36 83/ 511-231 Hévíz: +36 83/ 540-399
Lenti: +36 92/ 551-061 Szombathely: +36 94/ 311-134

Eng. sz.:U-001588

Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Akció
Lenti állatpiac

2015. március 21.,7 órakor

Házhoz szállítva

600 Ft/db

700 Ft/db

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket


