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Nemzetközi pincejárás Letenyén
A letenyei Szõlõ és Gyümölcstermesztõk Egyesülete
január 23-án (szombaton)
rendezte meg a hagyományos
Vince-napi pincejárást. A civil
szervezet elnöke, egyben a város alpolgármestere, Somogyi
András lapunknak elmondta,
több mint negyed évszázada
indították útjára a januári pincejárásokat. A találkozó elsõ állomása ezúttal a Júlián-hegyen
a Kovács-Gerencsér pincénél
volt, ahová több mint ötvenen
jöttek el. A program nemzetközi volt, mert a hármashatárnál lévõ kisváros jó kapcsolatokat ápol a szlovén és horvát
borosgazdákkal is. Itt voltak a
szlovéniai Csentérõl és Letenye
horvátországi testvérvárosából

a ludbregi szõlõtermelõk, az
eseményt jelenlétükkel szebbé
tették a Balatoni Borbarát
Hölgyek és a Letenyei Borbarát Hölgyek.
Természetesen jelen voltak
a Da Bibere Zalai Borlovagrend letenyei tagjai is. A Kovács-Gerencsér birtokon a szõlõvesszõ szentelést Farkas Károly letenyei plébános, a metszést Kovács Gyula borász,
mint házigazda végezte el. Ezt
követõen a társaság gyalogosan látogatta meg a Csököly-,
Kuprivecz- és Molnár-pincét,
majd az Öreg-hegyi boronapincénél ebéddel vendégelték
meg a pincejárás résztvevõit. A
boronapince melletti, hamarosan avatandó Boldog Buzád

Kovács Gyula házigazda, borász megmetszi a szõlõvesszõt,
mellette (j-b) Somogyi András elnök, Farkas Károly plébános.
Kilátót Farkas Szilárd, Letenye
polgármestere mutatta be az
érdeklõdõknek.
Ha fénylik a Vince, megtelik a pince – tartja a mondás,
vagyis jó termés várható. A letenyei pincejárás során a
mínusz 10 fokban egy kis

idõre kisütött a nap, megeredt
a hó is, így ha nem lesz túl
szélsõséges az idõjárás, jó borok készülhetnek ezen a tájon, de ez majd szeptemberben kiderül – mondta a
Dél-Zala Murahídnak Somogyi
András.
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100 forint az építési telek Becsehelyen
Rendkívül kedvezõ feltételekkel lehet építési telekhez
jutni Becsehelyen. Errõl beszélgettünk a település vezetõjével.
– Ez tényleg igaz, nem
kamu? 100 Ft egy telek?
– Igen, ez tényleg igaz, Becsehelyen az önkormányzat
100 Ft/telek áron biztosít lakótelkeket a fiatalok részére! –
válaszolt Németh Géza polgármester a telefonon érdeklõdõk számára.
Becsehelyen már 2007-ben
építési telkek kialakításába fogott az önkormányzat azzal a
céllal, hogy a faluban tartsa a
fiataljait, valamint más településekrõl is ösztönözze a fiatalok betelepülését.
– Elõször a Szabadság utcában alakítottunk ki 6 db építési telket, majd amikor azok
elkeltek, a Táncsics utcában
további 8 házhely kialakítására
került sor – folytatja a polgármester. – Itt már csak egy ingatlan maradt szabadon, és
gondolkoztunk a további lehetõségekben, amikor a kormány
által meghirdetett új lakástámogatási rendszer felgyorsította a szándékunkat. A Szabadság utcában további 6 lakótelek kialakítása van folyamat-

ban. A telkek nagy része már a
megosztási vázrajz alapján gazdára talált. Komoly érdeklõdés
mutatkozik a helyi és a környezõ települések fiataljai mellett
az ország távolabbi vidékeirõl
is (Budapest, Alföld, stb.).
– Miért oly népszerûek a
becsehelyi telkek?
– A település központi fekvése (10 percre van Nagykanizsától), gondozott környezete mellett teljes közmûvesítéssel bír (valamennyi közmû a
telek elõtt). Teljes az intézményi alapinfrastruktúra. 3
csoportos óvoda, iskola, gyermek- és felnõtt háziorvos,
gyógyszertár, stb. áll az itt élõk
rendelkezésére.
– Városokban több millió
forintot is elkérnek egy építési
telekért, amíg itt csak 100 Ftba kerül, amennyiben az
igénylõk néhány feltételt vállalnak. Melyek ezek a feltételek?
– Az önkormányzat rendelete szerint az ingatlanon 3
éven belül lakóházat kell építeni, amelybe állandó lakosként be is kell jelentkezni. A
fiataloknak kettõ kiskorú gyermekkel kell rendelkezniük,
vagy vállalniuk kell, hogy négy

Az elmúlt években kedvezõen alakult a születésszám Becsehelyen.
éven belül egy, nyolc éven belül kettõ gyermek megszületik,
és a helyi óvodába és iskolába
járnak legalább 5 évig. Az elmúlt néhány évben a születésszám kedvezõen alakult a településen, az éves átlag közelítette a 20 fõt. Ez a létszám
már biztosítja a gyermekintézményekben az önálló csoportok indítását. Ennek ellenére Becsehely is többen halnak meg, mint születnek,
emellett a fõváros „agyelszívó”
hatása miatt a felsõfokú tanintézményekben végzett fiatalok
fele már nem tér vissza a településre, így a lakosság pótlása
szükséges. Ezt ismerte fel a

község önkormányzati képviselõ-testülete, amikor úgy határozott, befektet a jövõbe, építési telkeket kínál a fiataloknak. A nagy érdeklõdésre tekintettel további 6 telek kialakításának az elõkészületei is
elkezdõdtek, és amennyiben
ez sem lesz elég, úgy keressük
a további lehetõségeket, hiszen ilyen kedvezõ lakásépítési
feltételek ritkán esnek egybe
az önkormányzat céljaival. E
lehetõséget a lakosságszám növelésére és fiatalítására nem
szeretnénk elszalasztani. Továbbra is várjuk Becsehelyre a
fiatalokat! – zárta a beszélgetést a polgármester.

Pálinkaverseny Becsehelyen Hirdetmény
A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999.évi XLIII.
törvény végrehajtásáról szóló
145/1999.(X.1.) Kormányrendelet 19.§ (3) bekezdése alapján Molnári Községi Önkormányzat (8863 Molnári, Hevesi u. 4.) közhírré teszi,
hogy a fenntartásában lévõ
Molnári 100. helyrajzi számú
köztemetõ területére vonatkozóan a 25 éves sírhelyhasználattal meg nem váltott sírhelyek 2016. július 15. napjától megszûntetésre kerülnek.
A felvétel a 2014-es pálinkaverseny díjátadóján készült.
2016. február 27-én, szombaton a Faluházban
Nevezés: február 25-én és 26-án 8-19 óra között a
helyszínen 0,5 l/palack mintával
Nevezési díj: 1.000 Ft/minta
Eredményhirdetés: 27-én 18.00-kor a Faluházban, amelyet
vacsora és kötetlen beszélgetés követ.
Az Agárdi Pálinkafõzde szakemberei által végzett minõsítés értékelõlapját mindenki megkapja.
Országos szintû, hiteles értékelés, konzultációs lehetõség!
Önkormányzat

A meg nem váltott sírhelyek megszûntetésével kapcsolatban 2016. június 30.
napjáig adategyeztetés kezdeményezhetõ Molnári Községi
Önkormányzat Hivatalában,
ügyfélfogadási idõben:
8863 Molnári, Hevesi u. 4.,
Telefon: 93-383-203,
e-mail:
onkormanyzat@molnari.hu,
web: www.molnari.hu
Vuk István
Molnári község
polgármestere

Ha elolvasta, adja tovább!
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A letenyei fúvószenekar koncertje Kihívásokkal teli új esztendõ
Letenye Város Fúvószenekara újévi koncertjével immár másodízben köszöntötte népes nézõközönségét január 2-án az általános iskola tornacsarnokában.
Farkas Szilárd polgármester köszöntõjében kihangsúlyozta, hogy az új esztendõben
gondoskodó családot, szeretõ
rokonokat, megértõ barátokat
és ismerõsöket kíván a polgároknak. Kiemelte, akinek a
munkája, szerencséje vagy sorsa megadta, hogy élvezheti az
élet ajándékait, tudjon alázattal fordulni azok felé, akik
valamiben hiányt szenvednek.
Akik pedig segítségre szorulnak, tudják méltósággal fogadni mások jó szándékát.
Nem csupán ez a nap, de
már az ezt megelõzõ idõszak is
errõl a hangversenyrõl szólt,
hiszen hosszú hónapok munkája érett be erre a napra –
folytatta Proszenyák István, a
Letenyei Alapfokú Mûvészeti
Iskola igazgatója.
Nagy öröm a mûvészeti iskola igazgatójának és az itt
dolgozó zenetanárok számára,
hogy egyre több általános iskoláskorú gyermek dönt az mellett, hogy bekapcsolódik a zenekar munkájába.
A város mûvészeti iskolájában ifjúsági fúvószenekar is

mûködik, melynek vezetõje
Friman Martin elkötelezett
híve a zenekari utánpótlás nevelésének.
A koncert zenei vázát filmzenék adták, melyek között
elhangzottak Az oroszlánkirály, A Karib-tenger kalózai, A
nyomorultak címû filmek ismert részletei. Természetesen
nem maradhattak ki a repertoárból az indulók sem, melyek a két részbõl álló hangverseny méltó „felvezetései”
voltak.
Hatalmas közönségsikere
volt a magyar rajzfilmslágereknek és a Jégvarázs zenei betétdalainak, melyek képi megjelenítéssel még érdekesebbé
tették a koncertet. Az egyes filmek fõszereplõi meg is elevenedtek egy-egy jelmezbe bújt
szereplõvel – fokozva ezzel a
koncert hangulatát.
Az elhangzott Sosztakovicskeringõ dallamaira a mûvészeti iskola tánc szakos növendékei tartottak bemutatót.
A két ráadásszám eljátszása
is hatalmas közönségsikert aratott, a közönség állva, vastapssal köszönte meg a zenekar
munkáját. A mûveket Proszenyák István és Friman Martin
dirigálta.
P-né Gróf Mónika

Fotó: Tóth Zsolt
Másodszor adtak újévi koncertet.

Tisztelt Letenyei Polgárok!
A karácsony üzenete, a
csend, a béke és a szeretet
még itt van a szívünkben.
Még halljuk a csengõk halk
szavát és még abban a nyugalmas szeretetben állunk itt,
ami körülvett bennünket az
elmúlt napokban.
Emlékek és tervek, keserû
pillanatok és boldog percek
vonulnak el újra meg újra
elõttünk, hogy végül egy rendezett egésszé, egy teljes évvé álljanak össze. 2015 tartalmas és tanulságos idõszak
volt számunkra, sok változással és küzdelemmel tûzdelve.
Fontosnak tartom, hogy
ne lépjünk tovább, ne fordítsuk át addig a naptár lapjait,
míg nem érezzük magunkénak az Óévet, míg nem értjük
meg annak fontos üzenetét.
Hiszen bármilyen furcsa
is, életünket a múlt és a jövõ
közötti vékony pókfonálon
egyensúlyozva dolgozzuk, harcoljuk, küzdjük végig.
Egy vékony fonálon, melyet jelennek szokás nevezni.
Ám a jelen soha nem ez a
törékeny pillanat, hanem az
azt falként tartó múlt és jövõ,
amely adhat nekünk célokat,
feladatokat és tapasztalatokat.
Letenye egyike azon településeknek, melynek jelene,
múltja és jövõje harmonikus
egységben szolgálja az itt élõ
polgárok mindennapjait. A
fennmaradásért folytatott küzdelem, a fejlõdés iránti igény
sok erõt adott történelmünk
során elõdeinknek, és sokat
segített 2015-ben is, amikor
számos új kihívással, változással kellett szembenéznünk.
Hazánk, Magyarország az
utóbbi évtizedek legnagyobb
átalakulását élte és éli. Nagyszerû, felemelõ érzés átélni
változást, ám tudjuk, hogy ez
az út nem a légvárak, az álmok világa, hanem korunk
Európájának valósága felé vezet bennünket. Ezen az úton
pedig csak egy nemzetként,
együtt dolgozni akaró és tu-

dó közösségként haladhatunk igazán sikeresen.
Köszönet illeti ezért városunk minden lakóját, hiszen
magukénak érezték közös
ügyeinket és tenni is készek
voltak érte. Köszönet illeti az
intézmények, a civil szervezetek, a vállalkozók és testvértelepüléseink áldozatos munkáját is.
Hiszek abban, hogy ilyen
csapatban, egy ilyen városban, mint Letenye, egyéni
életünk nagy kérdéseire is
könnyebben kaphatunk választ.
Mielõtt azonban elindulnánk vessünk még egy pillantást 2015-re és vegyünk magunkhoz mindent, amit érdemesnek tartunk arra, hogy
útravalóként, erõt adó biztatásként kísérjen bennünket
2016-ban is. Bízom abban,
hogy kinek-kinek gazdag, tartalmas lesz ez a személyes
csomagja és bízom abban is,
hogy ezáltal közelebb kerülhetnek álmaikhoz, céljaikhoz.
Lépjünk hát át most együtt,
egy emberként 2016-ba. Abba az évbe, mely ismét sok
izgalommal, feladattal áll elõttünk, mint egy, a maga ismeretlenségében is vonzó kihívás. Rajtunk múlik, hogy
mely ösvényen haladunk végig rajta.
Mit kívánhatnék még Önöknek a 2016-os esztendõben a
boldogságon, a sikereken és
az eredményeken túl?
Letenye Város Önkormányzata nevében kívánok mindenki köré gondoskodó családot, szeretõ rokonokat, megértõ barátokat és ismerõsöket. Akinek a munkája, szerencséje vagy sorsa megadta,
hogy élvezheti az élet ajándékait, tudjon alázattal fordulni azok felé, akik valamiben hiányt szenvednek. Akik
pedig segítségre szorulnak,
tudják méltósággal fogadni
mások jó szándékát.
Boldog, szeretetteljes Új
Esztendõ járja át szívüket!
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Ahol tud, segít a becsehelyi Molnár-család
Egy 1990-ben elindított,
garázsból kialakított mezõgazdasági boltból nõtte ki magát a
becsehelyi Molnár Farm '90
Kft. 2000-ben a család úgy
döntött, hogy belevág egy nagyobb beruházásba és létrehozták a jelenleg is mûködõ
szárító és tároló telepet, amely
2007-ben mezõgazdasági üzletházzal egészült ki. Ettõl kezdõdõen a termelõk és vevõk
kiszolgálása egy helyen történik. A feleség, Molnár Zoltánné a község alpolgármestere is, aki férjével együtt mindig
is aktív tagja volt a település
közéletének.
– Mióta képviselõ és mióta
alpolgármester? – kérdeztük
Molnár Zoltánnétól.
– A rendszerváltást követõen az elsõ 4 évben a férjem
volt képviselõ, '94-98 között
nagyon sok munkát adott a
vállalkozásunk, ekkor nem vettünk részt a faluvezetésben.
Jómagam 1998-tól folyamatosan képviselõ, majd 2006-tól
alpolgármester vagyok.
– Ahogy gyarapodott a vállalkozás, úgy vállaltak egyre
több feladatot a becsehelyi
közéletben, segítettek, azon
voltak, hogy fejlõdjön a falu.
– Ahogy említettem '98-tól
vagyok önkormányzati képviselõ, a férjem pedig ugyanezen
idõ alatt egyházközségi tag
volt. A 90-es években, akkori
plébánosunk Végh László vezetésével, elindultak a becsehelyi Keresztelõ Szent János
templom nagyon értékes barokk oltárainak és belsõ faszerkezeteinek renoválási munkái. Ebbe a munkába kapcsolódtunk be mindketten. Szál-

A Molnár Farm telephelye.

lítottuk az oltárokat a dunabogdányi restaurátor mûhelybe, majd vissza az elkészülte
után. Segítettünk az adományok összegyûjtésében és a
helyszíni munkák szervezésében. Nem kis összeg volt a
90-es évek elején az a 20 millió
forint, amibõl megszépültek a
templom faszerkezetei. Ezek a
munkák még teljes egészében
lakossági adományokból valósultak meg, amelyhez mi is
hozzájárultunk. Amikor Végh
László atyát Kirner Zoltán atya
váltotta az egyházközség élén,
a templomaink felújítása tovább folytatódott. Elõbb kívülbelül megújult a Keresztelõ
Szent János templom, mintegy
30 millió forintból. Ennek az
összegnek jelentõs részét – 21
millió forintot – 1993-ban Sapard-pályázaton nyertük, ami
akkoriban még kuriózumnak
számított. Férjemmel együtt
menedzseltük a pályázatot,
közben részt vettünk a napi
építési munkák szervezésében. 2005-re befejezõdött a
felújítás és azonnal elkezdtük,
szintén pályázati támogatás
segítségével, másik templomunk felújítását. Az elmúlt 3
év nagy egyházközségi beruházása a közösségi és zarándokházunk megépítése volt, mintegy 98 millió forint pályázati
támogatással, amelynek munkáit a kezdetektõl koordináltam. A vállalkozásban végzett
munkánk mellett igyekeztünk
részt venni településünk kulturális életének alakításában is.
Egyházközségünkben 2002 óta
rendszeressé váltak az egyházközségi bálok, amelyeknek
szervezését a kezdetektõl ma-

Molnár Zoltán és Molnár Zoltánné.
gamra vállaltam. Színvonalas
mûsorok, izléses dekoráció és
magas létszámú részvétel jellemzi ezeket a bálokat. De
egyéb települési programok
szervezésébõl és lebonyolításából is kivettük a részünket
az utóbbi években, ha szükség
volt, akár anyagi hozzájárulással is. Ide sorolnám a farsangi rendezvényeket, a szüreti felvonulást, a borversenyeket, kirándulások és zarándoklatok szervezését.
– Úgy tudom ezt a munkát
kitüntetéssel is elismerték.
– 2014 októberében Becsehely Díszpolgára címet adományozott az önkormányzat képviselõ-testülete, aminek nagyon
örülök, hiszen a rendszerváltás
óta mindössze két ilyen elismerést osztottak ki a településen. Az elsõt Horváth Imréné
tanító kapta és most a másodikat én. Hogy ezt a címet
megkaptam – az adományozókon kívül – egész családomnak
köszönöm, hiszen õk álltak
minden munkában mögöttem.
– Karitatív tevékenységet
is végeznek, magyarul, ahogy
tudnak, segítenek a falubelieknek is.
– Becsehely nem olyan
nagy létszámu település, hogy
ne értesülnénk arról, ha valakinek komoly anyagi nehézségei vannak. Lehetõségeinkhez képest természetesnek
vettük mindig a családban,
hogy segítsünk, ha ilyen a tudomásunkra jutott. Ünnepek
elõtt, vagy egy temetés esetén,

vagy ha gyógykezeléshez kellett hozzájárulni.
– A vállalkozás is egyre sikeresebb lett.
– Nagyon sok munkánk van
a vállalkozásban. 1993-ban jegyeztek be bennünket integrátorként. Azóta fogjuk össze a
szûkebb környezetünkben élõ
mezõgazdasági termelõket. Banki háttérrel finanszírozzuk a
termelésüket, növényvédõszert,
vetõmagot, mûtrágyát biztosítunk részükre, aratáskor pedig
a 2000-ben elkészült telephelyünkön fogadjuk a megtermelt terményt, amelyet tisztítunk, szárítunk és raktározunk
részükre. Szintén 2000-ben, immár 15 éve kezdtük forgalmazni a borászatban használatos
acéltartályokat. Kezdetekben
csak itt helyben, a mezõgazdasági boltunkban, késõbb borászati szakboltokat is elláttunk ezzel a termékkel. Jelenleg egy webáruházat is üzemeltetünk az acéltartályok forgalmazására. Ma már lányunkkal és férjével közösen dolgozunk a vállalkozásban és próbálunk megfelelni a körülöttünk élõk elvárásainak. Arra
próbáltam mindig törekedni
és ebben családom is segített,
hogy a saját boldogulásunkon
túl a környezetünkre is figyeljünk. Mert ha a környezetemben is elégedett embereket
láttam, az számomra is örömet okozott – mondta a DélZala Murahídnak Molnár Zoltánné.
(Kép és szöveg: Mirkó Imre)
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Fiatalos lendületben a letenyei mûvészeti iskola

Friman Martin zenetanár az ifjúsági fúvószenekar próbáján.
Letenye Város Fúvószene- ménybe, betöltve ezáltal egykarának újévi koncertje is bi- fajta térségi szerepkört.
Az itt dolgozó zenetanárok
zonyította, hogy nagyfokú érdeklõdés övezi a Letenyei Alap- elkötelezett hívei az ide járó
fokú Mûvé szeti Iskola diák- gyermekek komplex mûvészeti nevelésének. A zene tanítájainak és tanárainak munkáját.
Az iskola az idei évben kö- sának kapcsán egész embert
zel 200 növendék részére biz- formáló „munkának” tekintik
tosítja a zene- és tánctanulást – saját hivatásukat. Ennek szeltudtuk meg az iskola igazga- lemében vállalkoztak az elmúlt
tójától, Proszenyák Istvántól. évben az Innovatív iskolák fejÕk természetesen nem csak lesztése c. Támop - pályázat beLetenyérõl, hanem a járás 10 nyújtására, (lásd Letenye mûtelepülésérõl járnak az intéz- vészeti nevelésének fejlesztése

a magas színvonalú oktatás keretében) melynek sikeres elbírálása révén zenei sporttábort és
táncos ökotábort szervezhettek.
Fiatalos lendületet kapott
azáltal az iskola, hogy pályakezdõ pedagógusok is bekapcsolódtak az itt folyó munkába. Az
idei tanévtõl új fafúvós tanárnõt, Lukács Adriennt, immár 4
éve pedig fiatal rézfúvós- és
tánctanárt alkalmazott az iskola, akik dinamikus lendületet hoztak az intézmény mindennapjaiba. Friman Martin,
a rézfúvós tanszak tanára – aki
szintén ebben a zeneiskolában
kezdte tanulmányait – ifjúsági
fúvószenekart alapított és
elkötelezett híve a zenekari
utánpótlás nevelésének. A letenyei karácsonyi programsorozatot novemberben adventi,
templomi koncerttel színesítette az együttes.
Az iskola 80 iskolás korú
tanítványt oktató tánctanára,
Muik Dávid óvodás korú kis
növendékekkel is büszkélkedhet. A táncosok számtalan fellépést tudhatnak már maguk
mögött. A helyi és városkörnyéki szerepléseken túl a megye táncversenyeirõl is több
éremmel tértek haza.

Kiemelt figyelmet fordít az
intézmény a tehetséggondozásra, ebben a tanévben megkapta a „Regisztrált Tehetségpont” minõsítést is.
Több éve már növendékeik rendszeres résztvevõi a
megyei és országos zenei
(hangszeres) versenyeknek,
több diák nyert sikeres felvételit mûvészeti szakközépiskolákba.
Sokoldalú erkölcsi és anyagi támogatást kap az iskola
polgármesteri, önkormányzati
és tankerületi szinten egyaránt. A támogatásoknak köszönhetõen a tavalyi évben
megkezdõdtek az intézmény
állagmegóvási munkái, melynek keretén belül szinte teljesen megújult az iskola. A táncterem és a vizes blokk felújításra került, a fûtés rekonstrukció is folyamatban van, sõt
még – egyéni felajánlásnak köszönhetõen – komplett kerítéssel is gazdagabb lett az iskola.
A mûvészeti iskola ebben
az évben is gazdag programsorozatot tervez, melynek megvalósításához a pedagógusok
és a támogatók lelkesedésében
nem lesz hiány.
(Kép és szöveg: Mirkó Imre)

A Magyar Kultúra Napja Letenyén
Január 22-én a Fáklya Mûvelõdési Ház nagytermében
rendezték meg a Magyar Kultúra Napja városi ünnepségét.
Dömõk József, az FMHK
igazgatójának köszöntõje után
Farkas Szilárd polgármester
szólalt fel. Mint mondta, a kultúra napja számunkra akkor
válik igazi ünneppé, ha feladataink jegyében számvetést készítünk, vagy legalábbis kijelöljük önmagunkban, hogy milyen módon kell a ránk hagyott
kulturális örökségünkkel felelõsséggel bánnunk. S ezt tovább kell adnunk az utánunk
következõ nemzedéknek, annak a nemzedéknek, amelynek
nevelésében a szerepünk felbecsülhetetlen! Hiszen nekünk

kell értékes mintát felmutatnunk, a kultúra értékeit becsülnünk és tanulságait érvényesítenünk. Mert ez a kultúra
nemcsak tudást, mûveltséget
hordoz, hanem erkölcsöt is.
A városvezetõ köszöntõ szavai után Pácsonyi Imre, a Zala
Megyei Közgyûlés alelnöke
mondta el ünnepi beszédét.
Úgy fogalmazott: sajátos, furcsa és zaklatott világban élünk.
A tudáshoz egyre könnyebben
és gyorsabban férünk hozzá,
az internet egy-egy kattintással
hozza hozzánk a távoli világok
történelmét, a múlt eseményeit. Ez az ismerethalmaz ránk,
fiataljainkra,
gyermekeinkre
ömlik és mégis arra jövünk rá,
hogy töredékes a tudásunk. Ha

www.zalatajkiado.hu

Kegye János pánsípmûvész.
régi eleink enciklopédikus,
majd polihisztor tudására gondolunk, sokszor azt látjuk,
hogy a mai embernek csak
részismerete van. A kultúra segít, hogy eligazodjunk a világ
dolgaiban, megtaláljuk a válaszokat, a megoldásokat – mondta többek között Pácsonyi
Imre.

A program során ünnepi
koncertet adott a világszerte
ismert Kegye János pánsípmûvész, akinek eddig több
mint 30 lemeze jelent meg és
annyi koncertet adott különféle kontinensen, hogy évekig
élt például Amerikában vagy
például Japánban.
M.I.
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Széleskörû nemzetközi összefogás az észak-déli közlekedés fejlesztése érdekében
Pácsonyi Imrével, a Zala Megyei Közgyûlés alelnökével beszélgettünk
Egy évvel ezelõtt tudósítottunk a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelõsségû Európai Területi Társulás tevékenységérõl. Most ismét aktuálissá vált a legfrissebb információk ismertetése,
miután 2015 decemberében
közgyûlést tartott a szervezet
Zágrábban.
– Alelnök úr, mit is kell
pontosan tudnunk errõl a
társulásról?
– Az Európai Unió 2004-es
bõvítése, majd a Schengeni
Övezet kiterjesztése után jelentõs fejlõdésnek indult a
szállítási piac Észak- és DélEurópa között, s ezáltal az E65ös út irányát követõ, a Baltikumot az Adriával összekötõ
tranzitút vált az egyik legforgalmasabb európai közlekedési folyosóvá. Svéd kezdeményezésre, lengyel partnerrégiók bevonásával már ekkor
létrejött a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Kezdeménye-

zés a multimodális – közúti,
vasúti, vízi, légi – szállítási
útvonalak modernizálásának,
illetve a legkritikusabb szakaszokon új infrastruktúra kiépítésének elõmozdítása céljából.
A kezdeményezés tagjai együttmûködésük során új elvárásokkal szembesültek és új célkitûzéseket fogadtak el, amelyek
megvalósítása és az ahhoz
szükséges európai források
megszerzése már csak egy magasabb szintû érdekérvényesítést lehetõvé tevõ szervezeti
formában képzelhetõ el.
– Milyen fontosabb döntések születtek a decemberi közgyûlésen?
– Fontos mérföldkõnek tekinthetõ a zágrábi közgyûlés,
hiszen az eddigi három lengyel, két magyar és egy svéd
taggal mûködõ társulás egyezménye és alapszabálya is módosításra került, melynek nyomán három horvát megye is
teljes jogú taggá válhatott. Az

Pácsonyi Imre alelnök aláírja a horvát megyék csatlakozási
szerzõdését Zágrábban 2015. december 3-án.
immár uniós tag Horvátország- pontjából kiemelten fontosból Karlovac megye, Varasd nak tartom, hogy a közgyûlés
megye és Primorje-Gorski Ko- döntése alapján biztosítottá
tar megye csatlakozott a szer- vált a Zalaegerszegen létrejövõ
vezethez. Zala megye szem- Stratégiai Központ mûködésének finanszírozása. A tavasszal
tartandó soron következõ közgyûlés pedig már várhatóan
Zala megyében kerül megrendezésre, s ez alkalommal ismertetjük a Stratégiai Központ
mûködésérõl szóló koncepciót,
valamint közös pályázat elõkészítésérõl is dönthet a testület.
– Milyen új cselekvési iránosításra, a mezõgazdasági támogatásokra, az erdõgazdálko- nyok körvonalazódnak a hordásra, valamint az állattenyész- vát megyék csatlakozását kötéssel kapcsolatos problémákra.
vetõen?
A Kincstár jogelõdje, a Zala
– Az észak-déli, a BaltikuMegyei Területi Államháztartá- mot az Adriai-tengerrel összesi Hivatal igazgatói posztján az kötõ európai tranzitút fejleszönkormányzatok finanszírozá- tésével kapcsolatban Zala mesát ismerhette meg. Az elmúlt gye a kezdetektõl fogva támoévekben ezeken a munkahe- gatta azt az elképzelést, hogy a
lyeken nem csak szakmai ta- Baltikumtól déli irányba haladpasztalatokat, hanem vezetõi va valamennyi érintett orszárutint is szerzett. Nagy hasznát got bekapcsoljuk az együttmûvette ennek késõbb, amikor ködés ezen rendszerébe. Ezért
két cikluson keresztül megyei fontos állomásnak tekinthetõ a
fõjegyzõ volt. Ezen idõszak három horvát megye csatlakoalatt alaposan megismerte az zása, hiszen ez újabb lendüleönkormányzati testületi mun- tet adhat további országok rékát, az intézményfenntartást, s gióinak csatlakozásához. A tártapasztalatokat szerzett a te- sulás igazgatója folyamatos
rületfejlesztés vonalán is. A köz- tárgyalásokat folytat szlovák és
igazgatási hivatalvezetõi be- cseh megyékkel a bõvítés érosztása közvetlenül megelõzte dekében. Amennyiben a tára megyei kormányhivatal fõ- gyalások eredményesen záruligazgatói posztján eltöltött idõ- nak, abban az esetben egy
szakot. Úgy érzi, hogy ennek a olyan széleskörû európai ösztöbb, mint ezer fõs hivatalnak szefogás alakulhat ki, amely
az irányításához szakmai és ve- kellõ érdekérvényesítõ erõvel
zetõi tapasztalatokkal is ren- rendelkezhet a kitûzött célok
delkezik, s ez nagy segítséget mihamarabbi
megvalósítása
jelent az új beosztásban.
érdekében. Zala megye a StraDr. Sifter Rózsa – mint tégiai Központ mûködtetésémondta – kormánymegbízott- vel segíteni és elõmozdítani
ként kiemelt feladatának tartja kívánja ezt a nemzetközi összea köz szolgálatát, a kormány- fogást, amelyrõl a tavaszi közzati célok maradéktalan meg- gyûlésen is meggyõzõdhetnek
valósítását.
majd a társulás tagjai.

A folytonosságot és a tapasztalatot képviseli
Dr. Sifter Rózsa Zala megye új kormánymegbízottja

Dr. Sifter Rózsa: – Az eddigi tapasztalatok szakmai és vezetõi
biztonságot adnak.
Orbán Viktor miniszterelnök 2016. január elseji hatálylyal dr. Sifter Rózsát, a Zala
Megyei Kormányhivatal fõigazgatóját nevezte ki Zala
megye kormánymegbízottjának. A váltásra azután került
sor, hogy Rigó Csaba korábbi
kormánymegbízott a Közbeszerzési Hatóság elnöke lett.
Dr. Sifter Rózsa pályakezdõként hét évet dolgozott a
nagylengyeli tsz-ben, ahol
munkája során – noha jómaga
is falun született – nagyon sok

mindent megtapasztalt a vidéki emberek életérõl. Következõ munkahelyén, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának igazgatási osztályán olyan közigazgatási tapasztalatok birtokába
jutott, amiket a késõbbi munkája során is hasznosíthatott. A
Kárrendezési Hivatal élén eltöltött évek kellõ ismerettel
vértezték fel, hogy rálátása legyen a földhivatalok munkájára, az ingatlan-nyilvántartási
feladatok ellátására, a földhasz-
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Díjazták a legszebb letenyei karácsonyi kirakatokat
Január 19-én (kedden) este
a letenyei városháza dísztermében került sor a Letenyéért
Közéleti Egyesület (LKE) és a
Letenye Város Önkormányzata által meghirdetett karácsonyi kirakatverseny díjazására.
Az üzletek tulajdonosait,
képviselõit Farkas Szilárd polgármester köszöntötte, egyben
megköszönte a látványos ünnepi dekorációk elkészítését. A

kirakatverseny céljáról Ráczné
Lánczok Zsuzsanna, az LKE
elnöke beszélt. Ismertette a
zsûri személyi összetételét,
megköszönte az önkormányzat támogatását, melynek révén az oklevelek mellett tárgyjutalmakkal is el lehet ismerni
a kiemelkedõ díszítéseket. Elmondta, hogy 2016-tól vándordíj is jár az I. helyezettnek, melyet ha 3 évig meg tud tartani

Bensõséges ünnep Molnáriban
Molnáriban immár 2. alkalommal került megrendezésre
a „Mindenki karácsonya” elnevezésû rendezvény, amely a tavalyi évben is nagy siker aratott. A Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat minden
falubelit meginvitált egy karácsonyváró délutánra. A rendezvény a falu központjában a helyi kultúrház elõtt került megrendezésre, ahol a központban
felállított betlehem és a falu
karácsonyfája is látható volt.
A program kulturális részében a falu fiataljai adventi
gyertyát gyújtottak, majd a falu
asszonyaiból álló kórus magyar,
illetve horvát nyelvû dalokkal
melengette a szíveket a csípõs
kora estén. Az énekes produkciók után a szervezõk a kultúrház elõtt, halk karácsonyi
zene hallgatása mellett, hangulatosan berendezett asztalok-

nál látták vendégül a falu lakosait.
Sült kolbász, virsli, forralt
bor, forró puncs elengedhetetlenek voltak ezen a rendezvényen. Természetesen a gyermekekrõl sem feledkeztünk
meg, forró teával lettek megkínálva. A rendezvény kitûnõ alkalom volt régi barátságok
megújítására, beszélgetésre egy
forró ital, meleg étel mellett. A
Molnári Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat fontosnak tartja, hogy ne vesszen ki az öszszetartás, minden házhoz jusson el a szeretet, a béke, és
senki ne maradjon egyedül karácsonykor. Végül Budavölgyi Veronika, Budavölgyi Bálint gitáros kíséretében énekelte el a „Halleluja”-t, kívánva
a dallal mindenkinek meghitt,
szeretetben gazdag, békés ünnepeket.

Második alkalommal került sor a rendezvényre.

Bicskei Gyuláné átveszi az elsõ helyezésért járó díjat Farkas
Szilárd polgármestertõl. A képen középen Szabó Katalin, a
zsûri elnöke.

A díjátadó ünnepség résztvevõi.
egy üzlet, akkor az véglegesen
náluk marad. A vándordíj elkészítését a letenyei Benkõ Lajos
vállalkozó készítette el felajánlásként, a fa talapzatot az ÉKKÖV Kft., a felirat pedig a szintén helybeli Szabó Katalin
grafikus munkája.
A zsûri elnöke, Szabó Katalin grafikus a figyelembe vett értékelési szempontokat is ismertette. A társadalmi zsûri a kirakat külsõ megjelenését nézte,
fontos szempont volt az összhang, az izléses, hangulatos dekoráció megvalósítás, illetve a
kétkezi munkát, az egyedi megoldásokat is nagyra értékelték.

A Csaba Zoltán LKE-tag által készített okleveleket a polgármester, a tárgyjutalmakat
pedig a zsûri elnöke adta át az
üzletek vezetõinek.
A kirakatverseny elsõ helyezettje a Tutika ABC, a második a Tom Market lett. Két
harmadik díj került kiosztásra,
amelyeket a Virágkuckó és a
Vasember Szerszám és Barkácsbolt kapott. Különdíjban
részesült a Kazay Endre Gyógyszertár. Az eredményhirdetés
végén fogadáson látták vendégül a letenyei vállalkozások
képviselõit.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Elfogadták a 2016. évi költségvetést

A közgyûlés tájékoztatást kapott a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat feladatairól és tevékenységérõl.
A Zala Megyei Közgyûlés
2016. január huszonnyolcadikai ülésén a testület a közgyûlés vidékfejlesztési feladatköréhez kapcsolódóan tájékozódott a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat (MNVH) feladatairól és tevékenységérõl,
amely szorosan kapcsolódik a
Vidékfejlesztési Operatív Program (VP) megvalósításához. A
tájékoztatóban kiemelték, hogy
a 2014-2020-as idõszakban Magyarországon a NUTS 3 szintû
megyék képezik a fejlesztéspolitika területi alapegységeit.

A szervezet célja, a vidék
társadalmi-gazdasági fejlõdése,
a felzárkóztatás, a támogatási
források hatékony felhasználása, valamint a gyakorlatorientált térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a
magyar nemzeti érdekek és
értékek európai képviselete,
összhangban áll a Zala Megyei
Önkormányzat fejlesztési elképzeléseivel. Ennek jegyében
a megyei önkormányzat vezetésének támogatásával már
2015 szeptemberétõl létrejött
a Zala Megyei Vidékfejlesztési

Mûhely, melynek keretében
havi rendszerességgel találkoznak a vidékfejlesztésben érintett partnerek, melyek között
kiemelt szerepük van a Leader
Helyi Akciócsoportoknak. Az
MNVH kiemelt feladatának tekinti a Vidékfejlesztési Program folyamatos ismertetését,
minél szélesebb partneri kör
bevonását a közös munkába,
területi felelõse közremûködésével rendszeres tájékoztatókat tart a megyében, valamint
keresi az olyan projekteket,
amelyek a megyére jellemzõ
erõforrásokra építve új munkahelyeket teremtenek. A megyei TOP és a VP számos területen kapcsolódik egymáshoz, többek között mindkettõben kiemelt célként jelenik
meg a helyi termékek piacra
jutásának támogatása.
Tekintettel arra, hogy a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programban a Magyar Államkincstár (MÁK) látja el a közremûködõ szervezeti
feladatokat, a közgyûlés tájékoztatást kapott a szervezet
Zala Megyei Igazgatóságának
mûködésérõl és a feladatra
való felkészülésérõl. Szabóné
Mileji Ágota elmondta, hogy 8
új munkatársat vettek fel és
képeztek ki a TOP-hoz kapcso-

lódó feladatok ellátására. A
megyei irodák ügyfélszolgálatot mûködtetnek majd, a pályázók és kedvezményezettek
segítése érdekében, közvetlen,
intenzív kapcsolatot tartanak a
kedvezményezettekkel, õk végzik a szerzõdések megkötését,
nyomon követik a projektek
megvalósulását, kezelik a kifizetési kérelmeket, valamint
helyszíni ellenõrzéseket is végeznek. Összességében arra
törekednek, hogy az így kialakuló egyablakos, integrált ügyfélszolgáltatás keretében minden lehetséges segítséget megadjanak a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásához.
A közgyûlés elfogadta a Zala Megyei Önkormányzat 2016.
évi költségvetését 492 966 000
forintos bevételi és kiadási
fõösszeggel.
Elfogadták az önkormányzat tulajdonában álló Zala
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft. 2016. évi üzleti tervét,
melynél Bali József ügyvezetõ
igazgató hangsúlyozta, hogy
mivel az alapvetõen projektek
lebonyolításában való közremûködésre épül, a társaság
bevételeit minél nagyobb részben pályázati pénzekbõl kívánják biztosítani.

Mézeskalács-sütés Semjénházán

Készülnek a finomságok.
A karácsony elõtti készülõdés az év egyik legszebb idõszaka. A fa díszítése mellett a
mézeskalács sütése során kerülhetünk leginkább ünnepi

hangulatba. Semjénháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzata által szervezett mézeskalács-készítés jó alkalom volt
arra, hogy a településen élõk

ráhangolódjanak a kis Jézus
születésére. Karácsony elõtt
néhány nappal ezért, a helyi
IKSZT-ben gyûlt össze minden
sütni vágyó. A nemzetiségi
önkormányzat által biztosított
hozzávalókból kisebb és kicsit
nagyobb kezek is tésztát gyúrtak, nyújtottak. A legkisebbek
számos sütemény kinyomó forma közül választhattak, milyen
mintát szaggassanak a mézesfûszeres tésztából. A fenyõfa,
maci, rénszarvas, hópehely, harang és a hagyományos mézeskalács ember bizonyultak a
legnépszerûbbnek. Rövid idõn
belül pedig a mézeskalács illata lengte be az épület minden
helyiségét.
A munka legfontosabb,
ügyes kezeket igénylõ része
még csak ezután kezdõdött,
hiszen az aranybarnára sült
kalácsok mind díszítésre vártak. E munkafolyamat során a
résztvevõk kreativitása nem is-

mert határokat. Szebbnél-szebb
mézeskalács költemények születtek, melyek egy része nem
kerülhetett a karácsonyfára,
vagy az alá, hiszen ott helyben
elfogyasztották az ügyes kis
cukrászok.
Preksen-Ifka Ágnes

S az eredmény.
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Ünnep Muraszemenyén

A karácsonyvárás mindenki
életében egy izgalommal teli
idõszak, amit különféle díszítésekkel még emlékezetesebbé
tehetünk. Ilyenkor minden a

várakozásról és a szeretetteljes
készülõdésrõl szól.
Mint minden évben, 2015ben is megrendezésre került
karácsonyi ünnepségünk, me-

Szociális célú tûzifa Letenyén

lyet december 18-án, pénteken
tartottunk a muraszemenyei
IKSZT-házban.
A már hagyományosan viszszatérõ karácsonyi ünnepségünkre vártuk a falu lakosságát.
A szép számmal érkezett
vendégeket a feldíszített épület és karácsonyfa várta. Az ünnep Stefanec Mária, Muraszemenye polgármestere köszöntõjével kezdõdött. Majd óvodásaink és iskolásaink adták
elõ betlehemi és karácsonyi
mûsorukat. Jézus születését
elevenítették fel, zenés-énekes
elõadásuk során (képünkön).
Az ünnepség után szépen
megterített asztalok várták
édességgel, üdítõvel a szereplõket és a jelenlévõket. A mûsorban szereplõ gyerekek felkészülését ajándékkal is jutalmaztuk. A megvendégelés békés, családias hangulatban telt,
a résztvevõk úgy vélték, hogy a
délutáni program segített a
karácsonyra hangolódásban.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

Január 8-9-én került sor az
önkormányzat által 2015-ben,
a Belügyminisztériumhoz benyújtott szociális célú tûzifa
kiszállítására (képünkön). A
Humán és Ügyrendi Bizottság
által elbírált kérelmek alapján
152 letenyei család kapott 1-1
erdei köbméter, 2 család pedig
2-2 erdei köbméter tûzifát, így
156 erdei köbméter keménylombos fa jutott el 154 letenyei
családhoz.
A támogatásban részesített
családok örömmel és nagy segítségként fogadták a tüzelõanyagot – fogalmazott Farkas
Szilárd polgármester.
A szociális célú tûzifa kiszállításában oroszlánrészt vál-
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lalt kettõ letenyei vállalkozó
és Tamás Tamás külsõs
gazdasági bizottsági tag is, aki
a szervezést és koordinációt
bonyolította. Farkas Szilárd
polgármester lapunknak elmondta, a jövõben is minden olyan pályázati lehetõséggel élni kíván az önkormányzat, amely a városban
élõ polgárok javát és életfeltételeinek javítását szolgálja.

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

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
A titok…

Laci sokáig nem értette,
hogy idõsebb barátai a tél
vége felé miért a súlygyarapodásukon aggódnak a
legtöbbet. Lacinak nem volt
ilyen problémája, ehetett
bármit és bármennyit, a
súlya alig változott. Azonban pár éve észrevette, valami megváltozott. A kedvenc zakója mintha összement volna, mert egyre nehezebben tudta begombolni. Eleinte nem foglalkozott
ezzel, de amikor ironikusan
többen megjegyezték: mi a
helyzet Laci, újabban hasra
gyúrsz?
Neki is be kellett látnia,
hogy véget kell vetni „a bablevest eszek lekváros buktával” korszaknak. Laci a
mozgásban látta a megoldást, de azért túlzásba sem
akarta vinni. Ezt a gondolatmenetét megerõsítette a
tv-ben látott reklám ígérete,
ami egy edzõgép pár perces
használatával csodákat ígért.
Meg is rendelte az elsõ
gépet, két izmos szállító fel
is cipelte neki a második
emeletre. Az elején még
használta is, majd egyre ritkábban. Biztos rossz gépet
választottam – gondolta magában. Igaz, a nappalija kezdett már egy konditeremre
hasonlítani, de újabb és
újabb gépet rendelt.
Lacit már régi ismerõsként üdvözölte a két izmos
szállító. Laci nekik is szegezte a kérdést: ugye maguk
is ezt a gépet használják,
vagy mi a titok, mitõl ilyen
izmosak? A két izmos szállító döbbenten egymásra
nézett, majd az egyikük a
már megrendelt sok gépre
nézve mosolyogva ennyit
mondott: – Tudja László,
ezeket a gépeket nem használni kell, hanem cipelni….
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Jubilált a polgármester Koncert Letenyén
A Cselényiné Erõs Enikõ
vezette letenyei Vox Varietas
Kamarakórus december 20án jubileumi karácsonyi koncerttel örvendeztette meg az
érdeklõdõ közönséget.
A kórus vasárnap 25. koncertjét adta a letenyei Szentháromság templomban.
A szép zenei eseményen
most is jelen volt és a kórussal

együtt énekelt a letenyei
Andrássy Gyula Általános Iskola Énekkara, melynek karnagya szintén a zenetanárpedagógus Cselényiné Erõs Enikõ.
Az emlékezetes koncert
után a Vox Varietas Kamarakórus közremûködött a Templom téren felállított városi
betlehem megáldásakor is.
M.I.

Pál Zoltán, Resch Karolina és Gazdag László.
Kerkaszentkirályon december utolsó hétvégéjén a hagyományok szerint megrendezésre került a falukarácsonyi ünnepség. A rendezvényen a muraszemenyei óvodások és iskolások adtak elõ ünnepi mûsort
majd a Honvéd Kaszinó Városi
Diákszínpad: Angyalképzõ, –
avagy eljött a karácsony segítünk szeretni címû színházi
elõadását tekinthették meg a
vendégek.
A karácsonyi ünnepség ebben az évben kibõvült egy jubileumi évforduló megünnepelésével is. A község polgármestere, Pál Zoltán immár 25
éve, 1990 óta igazgatja a falu
életét, és az alkalom méltó volt
a köszöntéshez. Az elismerõ

szavakat dr. Resch Karolina
jegyzõnõ mondta el, aki egyben be is mutatkozott a helyieknek, mert a közelmúltban
kezdte meg munkáját a bázakerettyei közös hivatalnál.
Egy kerámia emlékplakettet
adott át Pál Zoltánnak, és Gazdag Lászlót is köszöntötte, aki
szintén 25 éve vesz részt a község képviselõ-testületi munkájában. A polgármester karácsonyi beszédében felelevenítette az elmúlt 25 év nagyobb
történéseit és eseményeit, emlékezve a kezdeti nehéz idõszaktól napjainkig.
Az ünnepi program közös
vacsora elfogyasztásával zárult
a késõ esti órákban.
Káliné Kománovics Éva

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

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

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

Zalatáj naponta!
Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Siker a „hobbi horgász” kategóriában
A Kerkaszentkirályi Kerka
Horgász Egyesület egyik tagja,
Csótár János nyerte meg a
Sporthorgász Egyesületek Vas
Megyei Szövetsége által hatodszor megrendezett versenysorozatát a hobbi horgász kategóriában. Az egész éven át tartó verseny eredményhirdetésére még decemberben került
sor a vaskeresztesi horgászközpontban.

A megyei versenysorozaton
profi és hobbi pecások indultak, összesen 121-en, volt forduló, ahol a nevezõk száma
elérte a 62 fõt. A kupasorozat
a kerkafalvi Kéthatár-tónál
kezdõdött május elsején, majd
a szombathelyi Csónakázó-tó,
Abért-tó Lukácsházán, a Gersekaráti Sárvíz-tó és a Vadása-tó
is szerepelt a helyszínek között. A versenyzõ kategóriában

Letenyeiek Hodosányban

Farkas Szilárd köszönti az egyesület elnökét.
Január 23-án a Letenyei
Körzeti Tûzoltó Egyesület képviselõi és Farkas Szilárd, Letenye polgármestere közösen
vettek részt a horvátországi
Hodosányban, ahol a hodosányi tûzoltó egyesület 126. közgyûlése került összehívásra.
Az egyesületi ülésen beszédében a letenyei polgármester
kihangsúlyozta, hogy a letenyei és a horvátországi civil

szervezetek együttmûködése
továbbra is kiemelten fontos, a
kialakult népvándorlási hullám
ellenére a határok nem elválasztanak, hanem összekötnek
minket.
Letenye Város Önkormányzata és a Hodosányi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület közötti jó
együttmûködést Andrija Ilijaš
elnök oklevéllel köszönte meg
Letenye városnak.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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www.zalatajkiado.hu

Csótár János
a megadott 5 fordulóból minimum 3 fordulón, a hobbi
kategóriában megrendezett 6
fordulóból minimum 3 fordulón kellett részt venni ahhoz,
hogy a versenysorozatban értékelve legyen a sporthorgász
eredménye. Versenyzõ kategóriában elsõ helyezett Varga
Bálint (Elektromosok SHE)
lett, a hobbi horgászok versenyében szoros eredmény alakult ki az élen, a dobogós helyezések csak az utolsó fordulóban dõltek el, végül az óriási
vándorserleget Csótár János
szerezte meg.
Csótár János elmondta,
hogy 15 éve kezdett el horgászni és azóta is ez a kedvenc
idõtöltése. „Fogd ki, fotózd le,
engedd vissza!” elv alapján pecázik, és kiveszi a részét min-

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

den más horgászattal kapcsolatos egyéb munkából. A kerkaszentkirályi horgászegyesületben jelenleg titkárként tevékenykedik, a halõri vizsga mellett a rendészeti szakvizsgát is
letette, így a VMSZ vizein
hivatásos halõrként ellenõrzéseket végez, valamint a szövetség intézõbizottság tagjaként
is lát el feladatokat. Kiemelten
fontos számára hogy minden
horgásztárs betartsa a szabályokat, különbözõ elõírásokat
és minden vízpartra járó ember tisztelje a természet szépségét és óvja meg értékeit.
Csótár János beszámolt arról is, hogy a helyi horgászegyesület a múlt hónapban tartotta meg közgyûlését, melyen
elfogadták az új alapszabályt,
új vezetõségi tagokat választottak, valamint a korábbi elnököt, Gróf Jánost újra az egyesület elnökének választották
meg.
Káliné Kománovics Éva

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

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
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 1 600 Ft
Gyermek belépõ (0-14 éves korig):
Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!
Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

Zalaszám, a kultúra mecénása
A IV. Zalaegerszegi Szalon megnyitásával, koncerttel és elismerõ díjak átadásával ünnepelte a zalai
megyeszékhely a Magyar Kultúra Napját. A jeles ünnepen dr. Szász Péter, a Zalaszám Informatika Kft.
ügyvezetõ igazgatója vehette át a cégnek ítélt Kultúra
Mecénása Díjat.

Kombinált belépõ (minden medence + szaunavilág): 2 500 Ft

Fotó: Seres Péter

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

KOZMA KFT
• IPARI ÉPÜLETGÉPÉSZET
TERVEZÉS, KIVITELEZÉS
• GRUNDFOS szivattyúk
• GÁZGÉP nyomásszabályzók
• GEBERIT termékek

Zalaegerszegen a Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem
adott otthont az önkormányzat által szervezett ünnepi gálaestnek. A 21 mûvész alkotását felvonultató tárlat megnyitását és a Zalaegerszegi Szimfónikus Zenekar koncertjét
követõen Balaicz Zoltán polgármester elismerõ okleveleket adott át kulturális és közmûvelõdési szakembereknek.
Az eseményen került átadásra a Kultúra Mecénása
Díj is, melyet Zalaegerszeg
kulturális életének támogatá-

sában játszott meghatározó
szerepe, valamint a mûvészeti események, közösségi rendezvények, és a színházi élet
példaértékû támogatásának
elismeréseként a Zalaszám
Informatika Kft.-nek ítélt a
város közgyûlése. A díjat dr.
Szász Péter ügyvezetõ igazgató vette át.
A megtisztelõ kitüntetés
mellett Nagy Kálmán festõmûvész Balatoni emlék címû
alkotása is az elismerés részét
képezte.
(x)

Operátorokat és szakmunkás
Adecco Kft.
végzettséggel rendelkezõket
30/516-6403
felveszünk!
Azonnali kezdési lehetõség!!! iroda.szombathely@adecco.com

• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um

Álláslehetõség!

ik

Zalaegerszeg
Virágzó mezõ út 2/B
www. kozmakft.hu
Tel/Fax: (92) 599-911;
Tel: (92) 599-910
email: info@kozmakft.hu
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• ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS
• ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

Balaicz Zoltán átadja a díjat dr. Szász Péternek.

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

www.zalatajkiado.hu

