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A kommunista diktatúrák áldozataira emlékeztek
ban nyitotta meg a Nemzeti
Emlékezet Bizottságának Egyházüldözõk címû (NEB) kiállítását.
A letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskola diákjainak
mûsora után (felkészítõ Varga
Ferencné) került sor a Letenyei
Polgári Egylet által meghirdetett történelmi verseny díjainak kiosztására. (A bázakerettyei, borsfai, letenyei, muraszemenyei és tótszerdahelyi
diákok saját nagyszüleiket, dédszüleiket interjúvolták meg a

Cseresnyés Péter államtitkár köszöntõt mond.
Letenyén február 25-én a
mûvelõdési ház nagytermében
került sor a Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapi megemlékezésre. Dömõk

József, az FMHK igazgatójának
köszöntõje után Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyûlési képviselõje Farkas Szilárd polgármester társaságá-

Az ünnepség résztvevõi.

kommunista diktatúra megnyomorító évtizedeirõl.)
Ezt követõen Földváryné
Kis Réka, a NEB elnöke négy
egyházi személy példájával illusztrálta a kommunizmus elnyomását, rémtetteit. Közölte
azt is, az emléknapon felkerült
a NEB honlapjára az 1956-ban
szerepet vállaló kommunista hatalombirtokosok (pártvezetõk,
bírák, munkásõrök, vizsgálótisztek, katonai vezetõk, állambiztonsági, belügyi vezetõk) névsora.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Beavatkozó egyesületté válna a letenyei ÖTE

Fotó: Letenye ÖTE
Fontos kérdésekrõl esett szó a közgyûlésen.
Február 19-én került megrendezésre a Letenye város
Körzeti Tûzoltó Egyesület éves
közgyûlése. Az eseményt megtisztelte jelenlétével és a végzett munkáért köszönetet
mondott Farkas Szilárd polgármester.
A közgyûlésen a 2015-ös év
értékelése és a 2016-os esztendõ terveinek ismertetése
volt a fõ téma. Fõbb napirendi
pontok voltak:
– A sikeres tavalyi pályázatok, amelyek új technikai eszközökkel
gyarapították
az
egyesületet.
– A tavaly végrehajtott vonulások és azok tapasztalatainak ismertetése.
– Az egyesület 2015. évi
rendezvényeirõl, a nemzetközi
kapcsolatairól, társadalmi eseményeirõl történõ beszámoló.

INDULÓ
KÉPZÉSEK

– A 2015-ös év pénzügyi
mérlege, 2016. évi költségvetése.
– Az egyesület 2016. évi
programja és a szakmai feladatok ismertetése.
Ennél a pontnál Kovács
Tibor elnök kiemelte az idei év
egyik legjelentõsebb célkitûzését, hiszen Letenye is önálló
beavatkozó egyesületté szeretne válni 2017 év elejétõl. Mit is
jelent ez? Jogosan teszi fel a
kérdést az olvasó.: „Vajon átveszik az önkéntesek a hivatásosok munkáját? De ez miért
jó a hivatásos tûzoltóknak?
Lesz-e ez olyan hatékony, mint
a hivatásos állomány? Röpködnek a kérdések.
A válasz azonban egyszerû:
igen. Mindenki jól fog ezzel
járni.
Az önkéntes egyesületek
eddig is csak akkor vonulhattak, ha megvoltak a megfelelõ
eszközeik, amelyekhez vannak
megfelelõen kiképzett embe-
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Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

rek is a rajban. Ez a jövõben is
így marad. Igaz több felelõsséggel jár, hiszen amelyik
egyesület ezt a kategóriát eléri,
az egyedül, hivatásos közbenjárás, segítség nélkül állhat
helyt egy-egy veszély- vagy kárhelyzetben. Ez azonban Letenye ÖTE-re nem ró nagyobb
terhet, hiszen eddig is meg
tudták hozni a kellõ döntéseket és szakmailag helyesen
hajtották végre a feladatokat,
nagy segítséget nyújtva ezzel a
Nagykanizsai Tûzoltóság hivatásos állománynak. Az elnök
azt is kiemelte, hogy ez a
presztízs és a hivatásosok
munkájának
megkönnyítése
mellett nagy segítség lenne ez
az egyesületnek is, hiszen nagyobb volumenû pályázatokat

is benyújthatnának, amibõl az
eszközeiket folyamatosan újíthatnák, fejleszthetnék, emellett megoldódnának az egyesület fenntartási gondjai is. A
státusz eléréséhez azonban
sok munka, kitartás és az tagok szorgalma szükséges.
Emellett az éves tervben
olyan programok is szerepelnek, mint például Szent Flórián napi megemlékezés májusban, a Zala megyei ifjúsági
verseny júniusban, a hagyományõrzõ vizes gyakorlat és a
nemzetközi veterán tûzoltó
verseny lebonyolítása Kistolmácson augusztusban. Novemberben az elmaradhatatlan 20.
hagyományos tûzoltóbál kerül
megrendezésre.
Szöveg: Mirkó Imre

Farsang és batyusbál Letenyén

Körbetáncolták a kiszebábut.
Fõszervezõként a letenyei
Fáklya Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, valamint a helybeli
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a Letenyéért Közéleti Egyesület rendezte meg a
február 9-i letenyei farsangi
vigasságot. A kisváros apraját
és nagyját a Napred Nosztalgiazenekar szórakoztatta a
város fõterének parkolójában,
ahol este 7 óráig gyülekeztek a
maszkák. Ezt követõen a tél és
a baj elûzése céljából elégették

a kiszebábut, amit körbetáncoltak a jelmezesek.
A húshagyókeddi farsangolás a mûvelõdési ház felújított tánctermében folytatódott, ahol 9 órakor a zsûri
megválasztotta a Farsang szépét, a Farsang rémét és díjat
kapott a legfinomabb hozott
fánk készítõje is. A népes batyus maszkabálon a Letenye
Nosztalgia Duó húzta a talpalávalót.
M.I.

www.zalatajkiado.hu
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Hagyományõrzõ farsang Becsehelyen
A farsang kezdete január 6.
napja, és mindig hamvazószerdáig tart, így hossza változó. A
farsang a tavaszvárásról, a tél
elûzésérõl szól, fõszerep a mókáé, a bolondozásé.
A téli idõszak a disznóvágás
ideje is, ehhez régen több szokás is kapcsolódott: a disznókörmöt lehúzás után a gyerekeknek adták, akik az ujjukra
húzták, de a disznófület is õk
kapták meg. A disznó felbontása után a hólyagot szalmaszállal felfújták és azzal focizhattak a gyerekek.
A disznóvágás napján szinte azonos volt az aznapi menü
is. A háziasszony elõzõ nap
pogácsát sütött, reggelire májat, kövesztett szalonnát adtak,
ebédre megfõtt a toroskáposzta és sült húst is tettek az asztalra. Vacsorára elkészült már a
hurka, a kolbász, amelybõl egyegy tepsivel megsütöttek a munkában elfáradt embereknek.
A hagyományõrzés jegyében került megrendezésre Becsehelyen a hagyományos disznóvágás és a farsangi mulatság.
A rendezvény jelentõs társa-

dalmi összefogással valósult
meg és a település minden
korosztályát megmozgatta.
Délelõtt az óvodások és az
általános iskola elsõ és harmadik osztálya nézte meg a disznó hagyományos, szalmával való perzselését. Nagyon kellett
vigyázni, hogy ne égjen egy
helyen sokáig a szalma, mert
ott a disznó bõre megfeketedik, berepedezik.
A konyhában kilencen szorgoskodtak, hogy a 10 kg lisztbõl idõben elkészüljön a sajtos
és a töpörtyûs pogácsa, valamint estére a toroskáposzta.
Délután a hurkának való
abálása mellett vette kezdetét
az elõzetesen meghirdetett
kolbásztöltõ verseny, ahol három csapat versenyzett a szakavatott zsûri által kiosztott
díjért.
A 2015. évi gyõztes Töltött
Pitypang csapata mézes szeder és mézes dinnye pálinkával melegített be, hogy a kiadott 5 kg darálthús fûszerezése után ismét megnyerjék a
versenyt. Nem árulták el a receptjüket, õk „szívvel-lélekkel,

Disznóperzselés szalmával a faluház udvarán.

Muraszemenyei ovisok farsangja
„Karnevál! Mesébe illõ forgatag”... – énekelték maskarába bújva a muraszemenyei
óvodások vidám télbúcsúztatójukon.
Óvodánkban minden évben megrendezésre kerül a
farsangi karnevál, melyre óvodás gyermekeink már hetek
óta nagy-nagy izgalommal készültek. Minden nap újabb és
újabb ötletekkel rukkoltak elõ,
minek öltöznek majd fel az
óvodai farsangon. A felvonulás
során emelte a kellemes hangulatot, hogy gyermekeink szüleikkel, nagyszüleikkel és testvéreikkel együtt ünnepelhettek.
A kis maszkák a jelmezbe
bújás izgalmától fûtve nyitották meg a farsangot verses zenés - táncos mûsorukkal,
majd ezt követõen Borka Bohóc látogatott el hozzánk cirkuszi mûsorával. Az interaktív

„cirkuszi elõadásban” oroszlánok, kötéltáncosok, elefántok
bõrébe bújhattak a gyerekek.
A délután további része kötetlen formában, zenével, tánccal, játékkal és színes bohócfej
barkácsolásával zajlott. Vásárolhattak zsákbamacskát, amelyek nyereményeit a szülõk
ajánlották fel. Az anyukák finom süteménnyel, keksszel,
csokis fánkkal és szörppel vendégelték meg a résztvevõket.
Volt mosolygós, éneklõ
hercegnõ csillogó ékszerekkel,
varázspálcás tündér, félelmetes
dinoszaurusz, csodaszép röppenõ pillangó és ugráló kis
tigris.
Tartalmas, maradandó élményt nyújtó farsangi mulatságot töltöttünk együtt, melyet mosolygós, vidám arcuk igazolt.
Turósné Lõrincz Anita
óvodavezetõ

Változatos jelmezeket viseltek a gyerekek.

Munkában a zsûri.
meg ami még kell” fûszereztek.
A Becsehelyi Dalárda csapata a hagyományos ízesítésre
voksolt. Komoly tanácskozás
után a receptúra szerint a fûszereket (fokhagyma, só, bors,
pirospaprika) precízen kimérték. A legjobb erõben lévõ csapattagot kérték fel a húsmassza átdolgozására.
A POP-csapata (polgármester-orvos-pap) éppen ellenkezõleg, recept nélkül, ízlelés útján fûszerezett. Egyöntetû véleményük volt, hogy
megnyerik az idei versenyt,
ezért többször is kóstoltak,
utánfûszereztek.
Délután elkészült a konyhában a pogácsa, a káposzta, a
sült hurka, a sült kolbász és
este már a jókedvé, a vigalomé,
a maszkáké volt a fõszerep.
Régen a gyerekek délután
mentek maszkázni, este a felnõttek jártak házról-házra és
gyûjtötték botjukra a lyukas
fánkokat. A felnõtteket megkínálták borral vagy pálinkával, ilyenkor nádból készült
szívószállal ittak, az álarcot
nem vehették le, nehogy felismerjék õket.
Becsehelyen két helyen is
tartottak bált a régi idõkben,
most a faluházba várták terített

asztal mellé a maszkákat és az
érdeklõdõket egyaránt.
Elõször a kolbásztöltõ verseny díjazására került sor: a
több mint 200 fõs közönség
soraiból kiválasztott 5 tagú
zsûri egymás után megkóstolta
a csapatok által készített kolbászt. A versenyt a POP-csapata nyerte meg, õk érdemelték ki 2016. évben a Legjobb
Kolbásztöltõ Csapat elnevezést.
A függöny mögött izgatottan várakoztak a jelmezbe, álarcba öltözött csapatok, akik a
jelmezes felvonulásukat egy-egy
produkcióval egészítették ki.
Találkozhattunk
Csizmás
Kandúrral; egy egész úttörõ
õrssel, akik között egy kisdobos is akadt; ellátogatott Becsehelyre a BoneyM együttes;
megérkeztek Aprajafalváról a
hupikék törpikék, nyomukban
Hókuszpókkal; láttunk temetést, valamint visszatért a Király és megjelent egy végvári
vitéz is.
Németh Géza polgármester konferálta fel a csoportokat, és jutalmazta meg az elõadásukat.
A finom disznótoros vacsora után éjfélig tartó mulatság
vette kezdetét, ahol a jókedvé,
a táncé volt a fõszerep.
Hováthné Szirmai Szilvia
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Falugyûlés Becsehelyen
A szokásoknak megfelelõen
falugyûlést tartottak február
5-én, pénteken a faluházban
Becsehelyen, ahol Németh Géza polgármester köszöntötte a
megjelenteket, majd kiemelte,
hogy ez a fórum a közös dolgok megbeszélésének helyszíne, tájékoztatás arról, hogy
a település vezetése mit és
miért tesz.
A 2015-ös évrõl elmondta,
hogy eredményes volt, a programok helyi összefogással valósultak meg, a hagyományos
rendezvényeken résztvevõk jól
érezték magukat. A karácsonyi
programokon sokan vettek
részt, a hideg idõ sem riasztotta vissza az érdeklõdõket.
A karácsonyi gyûjtés eredményeként összegyûlt összeget az önkormányzat megduplázta, így 400.000 Ft értékben
került ajándékcsomag összeállításra. A Szociális Bizottság
elnökével, Vörös János képviselõvel együtt vitték a tartós
élelmiszereket tartalmazó csomagokat házhoz a civil közösség által kiválasztott 27 családnak.
Köszönet illet mindenkit,
aki segítette az elmúlt év prog-

ramjait, az önkormányzat, az
intézmények munkáját.
A polgármester a lakosságszám alakulását bemutatva elmondta, hogy a 2014. évhez
viszonyítva kevesebb volt a
halálesetek száma, de a születéseké is, így a természetes
fogyás 10 fõ. Tartózkodási hely
tekintetében kiemelte, hogy a
felsõfokú tanulmányokat folytatók más településen létesítenek tartózkodási helyet, ezért
is fontos, hogy beköltözés révén fiatalítsa meg az önkormányzat a települést.
A pályázati támogatásoknak köszönhetõen több beruházás, fejlesztés is lezárult
2015-ben: a temetõi sétányok
megújítása, kerítés felújítása,
padok, eszközök beszerzése,
a sportlétesítmény felújítása.
Az önkormányzat közel 234
millió forint összegben fejlesztett és az egyházközség közel 100 millió forint
összegû beruházása, a Zarándokház kialakítása ezen felül
értendõ.
A civil szervezetekkel szoros együttmûködésben, partnerségben valósultak meg a
projektek.

„Torkos csütörtök” Molnáriban

A „férfinép kizárásával” ünnepeltek.
A Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és az
IKSZT közös szervezésével
Molnáriban a torkos csütörtök
hagyományát elevenítettük fel
2016. február 4. napján. Ez a
nap a farsangi szokások különleges napjainak egyike, mely része a horvát népszokásoknak.
Lényege, hogy – a közelgõ
nagyböjt elõtt, ezen a napon
bõségesen fogyasztunk hagyományos, és egyben a farsangi
idõszakhoz kötõdõ ételeket

(pl. fánk), valamint a szokásosnál „mohóbban, torkosabban”
étkezünk. Így, tettünk mi is.
Asszonyainkkal, lányainkkal, sok finomsággal, jobbnál
jobb ételekkel, italokkal közösen készültünk erre a rendezvényre. Horvát, magyar énekek
éneklésével, zenével, tánccal, a
„férfinép kizárásával” ünnepeltünk, „torkoskodtunk” ettünk,
ittunk, jól éreztük magunkat a
nagyböjt elõtt.
Takács Dalma

Az elmúlt évben is látványosan fejlõdött Becsehely, s számos
program várta a helybelieket és a vendégeket.
Az önkormányzat részérõl
nincs fizetési probléma, az
évet jelentõs pénzmaradványnyal zárta.
A 2016. év fejlesztései, tervei között a polgármester részletesen ismertette a háziorvosi
szolgálati lakás építési terveit,
amelyet önerõbõl old meg az
önkormányzat.
Az Arany János és Ifjúsági
út közötti szakasz közvilágításának bõvítésére 2 millió forintot különít el a 2016. évi
költségvetésében.
A fõzõkonyha fejlesztésére
benyújtott pályázat elõször
tartaléklistára került, majd december végén kapott értesítést az önkormányzat a pályázat támogatásról. A konyhában
jelentõs fejlesztés zajlott le
õsszel, kiépítésre került a fûtésrendszer és sütõkemence
került beszerzésre.
Pályázatot nyújtott be az
önkormányzat 2015-ben mûfûves pálya építésére is, amelyrõl
a napokban jött értesítés, hogy
70%-os támogatással 2016. évben megvalósulhat.
Hosszú távú befektetésként a 2016. éves költségvetésben elfogadta a képviselõ-testület, hogy 6 millió forintot
lakótelkek kialakítására fordít.
A sajtómegjelenés miatt óriási
az érdeklõdés, az újonnan kialakítottak közül 6 lakótelek
már elkelt, az elõzõ idõszakból
1 telek volt eladó, ez is tulajdonosra talált. Az önkormányzat
további telkek kialakítását tervezi, az egyeztetések folyamatban vannak. A telkek kialakítása befektetés a jövõbe, ez
nem anyagilag térül meg a
település számára.

A védõnõi szolgálat és a
gyermekorvosi rendelõ épületének felújítására nyújt be pályázatot az önkormányzat, az
óvodaudvar felújítása is ebben
a projektben szerepel.
A településképet rontó
épületek felújítására is lehetséges pályázni, itt több helyszín
is szóba kerülhet.
Kerékpárút megvalósítására folytak elõzetes tárgyalások,
de a lehetõségek csekély mértékûek. Egy nagyobb projekt
részeként lehet esélyes a kivitelezés.
Németh Géza polgármester a hulladékszállítással kapcsolatban elmondta, hogy 2016.
január 1.-tõl több ûrmértékû
edény kiajánlása kötelezõ a
szolgáltató részérõl: 60 l-es, 80
l-es és 120 l-es. Meghatározásra
került a kisebb ûrtartalmú
edényeket igénybe vehetõ jogosultak köre, ezzel együtt változik a fizetendõ díjak mértéke is. A jogosultság az önkormányzat által kiadott igazolással történik. A szelektív
hulladékgyûjtés ezután kétféle
módon valósulhat meg: továbbra is a szelektív szigethez lehet vinni a hulladékot
vagy külön zsákban gyûjtik és
szállítási napon a szolgáltató
elviszi.
A képviselõ-testület döntött a temetési helyek díjtételeirõl is, a kialakított urnafalon lehetõség lesz egyes és kettes urnafülke megváltására is.
A részletes beszámoló után
lakossági kérdések, felvetések
fogalmazódtak meg, amelyek
megoldása a közeljövõ feladata
lesz.
Horváthné Szirmai Szilvia

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

2016. február

Dél-Zala Murahíd

5

„Semjénházán jó élni”
Településünk közbiztonságának megóvásáért az Erdõsfa
Polgárõr Egyesület kiváló szakmai felkészültséggel évrõl évre
hatékonyan dolgozik. Az egyesület január 30-án tartotta a
2015-ös évzáróját, valamint a
2016. évre vonatkozó munka
meghatározását. Preksen László, Semjénháza polgármestere
kiemelte, hogy településünk a
rendõrségi statisztikák alapján
kiemelkedõen teljesít a közbiztonság területén, nem történt nagyobb bûncselekmény,
amely köszönhetõ a rendõrség
munkájának, de a polgárõröknek is.
Preksen László az önkormányzat és a lakosság nevében
köszönetét fejezte ki az egyesületben dolgozó polgárõr tagoknak áldozatos munkájukért,
és külön köszönetet mondott
Cziczeli József elnöknek a példás feladatellátásáért, a polgárõr egyesület magas szakmai
színvonalon történõ vezetéséért. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat a polgárõr szervezettel kiemelkedõen jó együttmûködésben dolgozik, a szervezet munkájához EMVA pályázat révén egy korszerû terepjáró beszerzését is támogatta,
valamint tavaly került sor a faluban a több települést is érin-

tõ kamerarendszeres projekt
megvalósítására.
Semjénházán a projekt révén eddig három térfigyelõ kamera került felszerelésre, de a
hatékonyabb közbiztonsági feladatok ellátása érdekében az
önkormányzat további térfigyelõk felszerelését is elõirányozta idei költségvetésében.
A polgármester kiemelte, hogy
az önkormányzat minden évben anyagilag is segíti az egyesületet. A települési és a horvát nemzetiségi önkormányzat
szervezésében megtartott rendezvények, események, programok alkalmával a polgárõrség minden kérésüket teljesítette, részt vettek a rendezvények szervezésében, lebonyolításában, a rendezvények
ideje alatt biztosították a rendet. Preksen László a településen mûködõ horvát nemzetiségi önkormányzat képviselõjeként is méltatta a polgárõrség közbiztonságért végzett tevékenységét, és elmondta, hogy
a faluban élõ horvátok képviseletében a nemzetiségi önkormányzat is támogatja a
szervezetet.
Cziczeli József elnök elmondta, hogy az egyesület
2006-ban került bejegyzésre,
azonban már jóval korábban is

Jubileumi köszöntés Semjénházán

Családja körében köszöntötték a falu vezetõi az ünnepeltet.
Kropf Pálné (Kati néni) a
közelmúltban töltötte be 90.
életévét. Ebbõl az alkalomból
köszöntötte õt családja körében Semjénháza Község Önkormányzata nevében Preksen László polgármester és
Kárpáti István alpolgármester.
Kati néni Semjénházán született 1926. január 25-én. Népes családból származik, hiszen nyolcan voltak testvérek.
A szépkorú hölgy 1943-ban
kötött házasságot Kropf Pállal,
kilenc gyermekük közül már

csak 3 él. 16 unokája született,
közülük 14 unoka él, ezen kívül 13 dédunokája van. A szépkorú hölgy szerencsére kielégítõ egészségnek örvend, Preksen László polgármester továbbra is jó erõt, egészséget kívánt neki, majd egy virágcsokor és egy ajándékcsomag kíséretében nyújtotta át Orbán
Viktor miniszterelnök által aláírt jubileumi emléklapot, s tette még emlékezetesebbé ezt a
szép ünnepet.
Preksen-Ifka Ágnes

Cziczeli József polgárõr elnök.
hatékonyan mûködött – nem
hivatalos, egyesületi formában
– a polgárõrség. 2006-ban 15
taggal indultak, a létszám az
évek során egyre nõtt, így jelenleg 30 taggal büszkélkedhet. Az EMVA pályázat útján
támogatott korszerû terepjáróval a szolgálatokat a település
közigazgatási területén, Újtelep településrészen, Ivánhegy
és Sándorhegy területeken szervezik meg, hogy ellátási területükön a közbiztonság biztosított legyen. Ünnepek alkalmával a terepszolgálatot sûrítik.
Az önkormányzat, a Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat és
a településen mûködõ civil
szervezetek – sportegyesület,
Faluházért Alapítvány – által
szervezett rendezvények, programok, elõadások, kulturális
események ideje alatt a szervezési, s a biztonságot célzó feladatok ellátásában részt
vállalnak, s ehhez a személyi és
tárgyi védelem is hozzátartozik.
Több célkitûzést is megfogalmaztak:
1. A település közbiztonságának szervezésével összefüggõ problémák feltérképezése,
dokumentálása, elemzése, a
megoldások és megoldási prioritások felállítása, az egyesületi
szervezeten belüli kompetenciák felállítása. 2. A hivatásos
rendõri szervekkel való szorosabb együttmûködés keretén
belül a járõrszolgálat fejlesztése. 3. A korszerû terepjáró kihasználása a települési járõrszolgálat hatékonyságának, területi leosztásának növelése
érdekében. 4. A lakosság szubjektív biztonságérzetének elõsegítése érdekében a településen és településhez tartozó
hegyhátakon erõsített járõrszolgálat megszervezése. 5. A
lakosság biztonságának erõsítése érdekében tájékoztató fórumok szervezése – együttmûködésben a rendõri szervekkel. 6. Írásos szakmai anyagok,
felhívások készítése és szétosztása a lakosság körében. Elsõsorban a fokozottabb biztonságot igénylõ idõszakok elõtt
(pl.: ünnepek, rendezvények,

karácsony, halottak napja, stb…)
7. A településen saját polgárõr
iroda folyamatos fenntartása,
ehhez szükséges infrastrukturális és humán erõforrás feltételek biztosítása. 8. Az egyesület munkáját elõsegítõ pályázati támogatások lehívása. 9.
Folyamatos és szoros együttmûködés megteremtése a környezõ települések polgárõr
szervezeteivel. 10. Szoros és
minden területre kiterjedõ
együttmûködés megvalósítása
a települési önkormányzattal,
a nemzetiségi önkormányzattal, valamint a civil szervezetekkel, annak érdekében, hogy
az infrastrukturális és humán
erõforrás feltételek nagymértékben javuljanak, a figyelemfelhívó kampányok célt érjenek.
A szervezet mûködésével
kapcsolatban prioritásként fogalmazta meg, hogy az Országos Polgárõrség a megyei polgárõr szövetségen keresztül
mind szakmailag, mind pénzügyileg is segíti az egyesület
munkáját. Hozzátette, hogy a
hatékony feladatellátás biztosítását a települési és horvát
nemzetiségi önkormányzat is
támogatja anyagilag és szakmailag is, melyért köszönetet
mondott Preksen László polgármesternek, Preksen Csaba
horvát nemzetiségi elnöknek
és a képviselõknek egyaránt.
Kiemelte, hogy az élhetõbb
település biztosításáért a polgárõr szervezet a jövõben is
minden tõle telhetõt megtesz
az önkormányzatokkal, civil
szervezetekkel való együttmûködés keretében.
Az egyesület idén lesz 10
esztendõs, ezért jubileumi öszszejövetelt is terveznek idén,
megköszönve a tagok szakmai
munkáját, a támogatók, a szervezettel együttmûködõk szakmai és pénzügyi támogatásait,
az egyesület partnerségi kapcsolatait erõsítõ civil szervezetek képviselõinek a együttmûködését.
Záró gondolatként megfogalmazta az egyesület átfogó
célját, melyet minden itt élõ
szájából szeretne hallani: „Semjénházán jó élni!”
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Pályázati tájékoztató fórumok a térségben

A fórumot az egyesület elnöke, Pál Zoltán nyitotta meg.
A 2014-2020-as európai
uniós fejlesztési idõszakról tartott tájékoztató fórumsorozatot több helyszínen a Zala
Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület. A Semjénházán, Letenyén, Bázakerettyén, Pusztamagyaródon és Kerkaszentkirályon lezajlott rendezvényeken a résztvevõk sok hasznos
információt kaptak a vidékfejlesztési és a Leader pályázati
lehetõségekrõl.
Az elõadásokon Török
Henrich, az egyesület munkaszervezetének vezetõje részle-

tesen beszámolt a jelenlegi kiírásokról és támogatások igénybevételéhez szükséges kritériumokról. Elsõként kiemelte,
hogy az egyesülethez tartozó
41 település lakosságszáma nagyon fogy, magas az öregedési
index, így ez a legégetõbb
probléma a térségben. Viszont
nagyon szép környezetben élhetünk, nagyon jó mezõgazdasági és turisztikai lehetõségeket kínál fel a környezet, amely
még kihasználásra vár. Ezen
elképzelések mentén öt intézkedés lett kijelölve priori-

Felhívás
Felhívjuk a Tisztelt Állampolgárok figyelmét, hogy a „Földet
a gazdáknak” program keretében a Magyar Állam tulajdonában
lévõ 3 hektár fölötti földterületek árverés útján történõ értékesítése Zala megyében 2016. március 1-tõl tovább folytatódik.
Az árverésekre két helyszínen kerül sor, Zalaegerszegen a
Mártírok útja 35-39. szám alatt, míg Nagykanizsán az Erzsébet
tér 1. szám alatt (Vasemberház).
Az árverési hirdetmények mindkét árverési helyszínen, a
Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet honlapján (nfa.hu), a Zala
Megyei Kormányhivatal honlapján (http://www.kormanyhiva
tal.hu/hu/zala/hirdetmenyek), az árveréssel érintett földrészlet
fekvése szerinti településen és a foldarveres.hu oldalon megtekinthetõek.
Az árverésen történõ részvétel egyik feltétele a földrészlet
tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség
fennállásáról kiállított hatósági bizonyítvány, melyet a Zala
Megyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztálya (Zalaegerszeg,
Mártírok útja 35-39.) állít ki, kérelem alapján, melyhez a jegyzõ
által kiállított, a helyben lakást igazoló okiratot is szükséges
csatolni. Szintén a részvétel egyik feltétele a mezõgazdasági
üzemközpont tekintetében a földmûvesek, a mezõgazdasági
termelõszövetkezetek és a mezõgazdasági üzemközpontok
nyilvántartása alapján kiállított igazolás megléte, melyet a járási
hivatalok földhivatali osztályainál kérelmezhetnek.
Az árveréssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról, a részvétel
szabályairól a Földhivatali Fõosztály munkatársainál, illetve
valamennyi járási hivatal földhivatali osztályánál érdeklõdhetnek.
Tisztelettel:
Zala Megyei Kormányhivatal

tásként, melyeknek fejlesztésére 433,5 millió forint fordítható Leader forrásokból.
Elsõ a „Helyi mikrovállalkozások kisléptékû fejlesztése”, melyre 100 millió forint áll
rendelkezésre, és a megszerezhetõ támogatás mértéke maximum 2,5 millió forint. Ebben
az esetben a támogatás 60
vagy 70%-os lehet.
Második intézkedési kör a
„Térségi turisztikai marketing
akciók támogatása”, melynek
az a célja, hogy a helyben élõ
vállalkozásoknak lehetõségük
legyen többféle marketig eszközzel népszerûsíteni a térséget. Ennek a kiírásnak kritériuma, hogy csatlakozni kell a
Mura Régió Brandhez, így támogatni ezzel a térségi összefogást.
Harmadik intézkedés a
„Dombháti Örökség Program
megvalósításának támogatása” mely a magántulajdonú
zártkerti ingatlanokon található épületek, présházak, hegyi
pincék (stb.) felújítását célozza meg. Õstermelõket támogatnának, akik a tevékenységüket kiegészítik turisztikai
tevékenységgel vagy turisztikai
fejlesztéssel is. Erre 120 millió
forint áll rendelkezésre. Negyedik terület a „Térségi együttmûködések támogatása”, amely
az önkormányzatok számára
ad lehetõséget az eszközbeszerzésekre, valamint civil szer-

vezetekkel a közös cél érdekében az együttes munkára. Ötödik célterület a „Kerka-Mura
Sziliciumvölgy” címû kiírás,
amely tudásközpontokkal való
kapcsolattartásra,
kutatásra
épül fel és elsõsorban a térség
adottságainak és lehetõségeinek feltárását segíti elõ.
A Leader pályázatokba a jogosultak köre minden esetben
a ZZSZ területén saját lakcímmel rendelkezõ õstermelõ, vállalkozó székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ önkormányzat, nonprofit szervezet,
egyházi jogi személy lehet.
Az egyesület munkaszervezeti vezetõje beszélt a vidékfejlesztési program kiírásairól is.
A gazdaságfejlesztésben a
mezõgazdasági kisüzemek, szociális szövetkezeteket támogatása és a falusi turizmus tágabb
kiépítése valósulhat meg, külön felhívás jelent meg többek
között a kertészeti ágazat, illetve az élelmiszeripar fejlesztéseire, állattartásra, valamint
az agrár-környezetgazdálkodási
(AKG) és az ökológiai gazdálkodás fenntartására irányuló
(ÖKO) pályázati felhívások is.
A tájékoztató végén Török
Henrich kiemelte, hogy az
egyesület dolgozói segítenek a
pályázatok kidolgozásában, a
jogszabályi háttér értelmezésében minden érdeklõdõnek.
Káliné Kománovics Éva

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Farsangi felvonulás és bál Semjénházán
Immár 8. alkalommal került megrendezésre a farsangi
felvonulás Semjénházán. A
program a községi Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében valósult meg. A
hagyományõrzõ rendezvény az
évek során regionális programmá nõtte ki magát, ugyanis
a szomszédos horvát ajkú települések is képviseltetik magukat az eseményen.
Ebben az évben Molnári,
Tótszerdahely, Petrivente és
Szepetnek maszkái, valamint a
falu apraja és nagyja öltözött
be az elõzetesen meghirdetett
Hippi korszaknak megfelelõen. A felvonulás, mely nagy
népszerûségnek örvend, ismét
több száz embert mozgatott
meg. A színes forgatagban felfedezhettünk bohócokat, kis
oroszlánt, lovagot, tûzoltót, hóasszonyokat valamint Winnetout, a fõ indiánt is. De a sötét
erõ is képviseltette magát,
Darth Vader személyében.
Az egybegyûlteket Preksen
Csaba, a helyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
köszöntötte, majd ezt követõen zenei kíséret mellett vonultak végig a „Fasenkok” a
település utcáin. A legtöbb
háznál a teraszról és a kapukból is figyelték, üdvözölték az
egyre ötletesebb, kreatívabb
jelmezbe öltözött felvonulókat, több helyen meg is kínálták õket. A Rákóczi utcában
egy kis lélekmelegítõ forralt
borral várta a népes sereget
Tátrai Tibor, amit a farsango-

lók hálásan fogadtak. Az Ady
utcában Preksen Józsefné szalagos fánkkal, és egy semjénházi specialitással, krumplis
kaláccsal roskadásig telt asztallal fogadta a kicsi és kicsit
nagyobb maskarásokat egyaránt.
A helyiek szerint a hagyományos farsangi fánk nem igazi fánk szalag nélkül. Kérdésünkre az utcán a jelmezesekben gyönyörködõ helyi asszonyok elmondták, õk hogyan
készítik ezt a jellegzetes finomságot. Elõször is egy kevés
sóval ízesített langyos lisztet
tálba szitálunk – kezdte a felsorolást szinte azonnal Mariska néni. – Majd a lisztbe mélyedést készítünk, amibe langyos tejet öntünk és belemorzsáljuk az élesztõt. Egy kevés
porcukrot adunk hozzá, és
megszórjuk kevés liszttel. A
tojásokat akkor adjuk hozzá,
mikor a kovász megkelt, ezután a langyos tejben felolvasztjuk a margarint és jól
összedolgozzuk. Sokan rumot
is adnak a tésztához, nálunk
inkább egy kis házi pálinkával
bolondítják meg a farsangi
fánkot – tette hozzák Mariska
néni. Az asszonyok szerint erre azért van szükség, hogy a
tészta ne szívja magába annyira a napraforgó olajat sütéskor.
A tésztához még adunk 1-2
evõkanál napraforgó olajat, és
ha szükséges, még langyos
tejet, majd jól kidolgozzuk és
megkelesztjük. Kati néni szerint akkor lesz jó a fánk, ha
legalább kétszeresére megkelt

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 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

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

Immár nyolcadik alkalommal került sor a farsangi felvonulásra.

A hangulatra nem lehetett panasz, a táncparketten „telt ház”
volt.
a tészta. Ezután 1-1,5 cm vas- dalra ropták a táncot, s mûtagságúra kinyújtjuk, kiszag- soruk kellõképpen megalapozgatjuk, és újból hagyjuk kelni. ta a nagyszerû hangulatot.
Mikor megkeltek a fánkok bõ, Molnári csapata következett,
de nem túl forró olajban süt- tagjai ebben az évben diszkójük ki õket.
királynõknek öltöztek be, proNos, az elkészült fánkokról dukciójukkal idén is hatalmas
nem hiányzott a szalag, s az sikert arattak. Petrivente zárta
ízükben sem találtak hibát a az elõadások sorát, a résztvekóstolók, ugyanis az utolsó võk limbo lázzal fertõzték meg
darabig elfogytak a finomsá- a közönséget. A sok zene elgok az asztalról. A semjénházi érte hatását, hiszen a rock &
asszonyok elmondták, hogy ez roll és mai horvát dalok hala felvonulás a régi horvát ha- latán kicsik és nagyok, jelmegyományok felelevenítése, hi- zes felvonulók és nézõk egyszen korábban is felvonultak aránt táncra perdültek, s majdfarsang napján az utcákon nem sötétedésig koptatták a
fiatalabbak és idõsebbek, álta- cipellõket a település fõterén.
lában lakodalmas menetként
Az est a faluház nagytersétáltak végig a településen éne- mében folytatódott, a hangukelve, mulatozva. A gyerekek is latra pedig nem lehetett pakivették a részüket a télûzés- nasz, hiszen a táncparketten
bõl. A falut járták õk is külön- egy gombostûnyi hely sem mabözõ maskarákba beöltözve, radt. Az ízletes vacsorát köveminden háznál tánccal, ének- tõen tombolán próbálhatták ki
kel ûzték ki a rossz idõt, ezért szerencséjüket a jelenlévõk,
pedig fánkot kaptak jutalmul.
értékes nyereményekkel térAz utcák végigjárását köve- hettek haza a szerencsésebtõen a jelmezes csoportok tán- bek. Az idei farsangi tombola
cos, zenés programokkal ked- fõnyereménye 2 db 3 fõ részéveskedtek a faluház elõtti té- re szóló üdülés volt Görögorren összegyûlt népes tömeg- szágba, Makrygialos üdülõnek. Elsõként a helyi asszony- helyre, az Andromeda Travel
kórus tagjai mutatták be ferge- felajánlásában.
teges táncukat. A flitteres jelA sorsolás után a zenészek
mezbe öltözött hölgyek stílu- hajnalig szolgáltatták a talpalásosan az „Õrült karnevál” címû valót a farsangi bálban.
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Rendbe tették az egykori szeméttelepeket
Két ütemben Zala megye 9
volt hulladéklerakójának (Esztergályhorváti, Lakhegy, Lenti,
Letenye, Lickóvadamos, Nagykanizsa, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalaszentmihály) rekultivációja történt meg az elmúlt év végéig - hangzott el
azon a sajtótájékoztatón, amelyet Bali József, a ZALAISPA
Zrt. vezérigazgatója és Farkas
Szilárd letenyei polgármester
közösen tartott Letenyén.
Uniós pályázati forrásból és
a magyar állam finanszírozásával az elmúlt év végéig 135

korábbi szeméttelepet sikerült
rendbe rakni, a zalaiakon kívül
megoldották a vasvári és a
nagysimonyi telepek rekultivációját is. A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás a 20082009 évben rekultivált 135 korábbi hulladéklerakó közül 11
esetében második ütemû rekultiválást végzett. A összességében mintegy 1,9 milliárdba
kerülõ munkálatokat jelentõs
részben zalai cégek végezték
el, ami nagy eredmény. 2008
és 2015 között a 11 hulladéklerakó második ütemének rekul-

Helyreállítják a maróci-tavat
A 2014-es õszi nagy esõzések következtében a maróczitó gátja megrongálódott. Ennek helyreállítására Bázakerettye Önkormányzata 20 millió forint kormányzati támogatást kapott.
– Bázakerettye közelében,
Maróc község határában, 1998ban épült meg és került halakkal betelepítésre a 11,5 ha
nagyságú, remek horgászati lehetõséget biztosító tó. Könynyen és rendkívül jól megközelíthetõ, hiszen a tó keleti partján fut végig azaz aszfaltozott
út, melyen a település, Maróc
község is megközelíthetõ. Az
Önkormányzati Horgászegyesületet 5 község; Bázakerettye,
Kiscsehi, Lasztonya, Lispeszentadorján és Maróc önkormányzata hozta létre és mûködteti mondja Iványi László, Bázakerettye polgármestere. – Miután
a horgásztó, jóléti víztározó közkedvelt az itt élõ emberek kö-

rében, nagy volt az elkeseredés, hogy nem sikerül megoldani a helyreállítást. A kormányzati támogatásnak köszönhetõen azonban immár reális
az esélye a tó megmentésének,
olyannyira, hogy az önkormányzat és a Belügyminisztérium részérõl megtörtént a
támogatói szerzõdés aláírása –
tájékoztatta lapunkat a polgármester.
Iványi László elmondta,
hogy lefolytatják a közbeszerzési eljárást és hamarosan
kezdõdik a munka. Remélik,
hogy õsszel már birtokukba
vehetik a horgászok a tavat.
Természetesen az idõjárástól is
függ, hogy mire sikerül feltölteni a tavat, s csak utána kezdõdhet a haltelepítés.
Bázakerettye polgármestere elmondta, hogy a tó helyreállítása érdekében hatékonyan
segített Cseresnyés Péter, a térség országgyûlési képviselõje.

A maróci-tó, még a leeresztés elõtt.

Farkas Szilárd letenyei polgármester és Bali József a Zalaispa
vezérigazgatója.

A felszámolt és rendbe tett volt letenyei szeméttelep.
tiválását 9 cég végezte el úgy,
hogy megbontották az elsõ
ütem fedõrétegét, elvégezték a
további szigetelést. Úgynevezett „szigetelõ sapkákat” is
kaptak a depók, ez a késõbbiekben megakadályozza, hogy a
csapadék a talajvízbe további
szennyezõ elemeket oldjon be.
Ezek után a depók humusszal
fedett talajréteget kaptak, azokat befüvesítették, hogy az így
kialakult dombszerû képzõdmény illeszkedjen a tájba. Minden területen ellenõrzõ kutakat építettek és megoldották a

gáz elvezetését is. A rekultivált
lerakókat 10-15 évig folyamatosan ellenõrzik – hallottuk Bali
Józseftõl.
Letenyén 2008 óta nem
üzemel a Béc utca környékén
lévõ városi szeméttelep – mondta Farkas Szilárd polgármester.
A településen négy szelektív
hulladéksziget mûködik, a heti
hulladékszállításon túl a kiosztott zsákokba otthon gyûjtött
papír, fém és mûanyag hulladékot a házaktól szállítja el a
szolgáltató.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Napelemek a kistolmácsi kultúrházon
került, melyhez önerõ nem
kellett, a korábbiak szintén
pályázat útján kerültek beszerzésre, de azokhoz némi önerõt
kellett hozzátenni – mondta
Birkás Zoltán.
Mivel Kistolmács nem volt
veszteséges
önkormányzat,
nem szorult konszolidációs
támogatásra, ezért az államtól
kaptak közel 3 millió forintot,
melynek felhasználási célját
még az utalás elõtt meg kellett
jelölni. A kistolmácsi testület
úgy határozott, hogy a mûvelõdési ház elektronikai rendszerét kell felújítani. A kultúrház teljesen új vezetékelést
kapott, majd napelemeket szereltettek fel a tetejére, amelyek
tavaly december végétõl már
Birkás Zoltán polgármester a kultúrház tetejére szerelt napelem-rendszert mutatja.
Egy belügyminisztériumi
támogatásból három új térfigyelõ kamerát helyeztek ki Kistolmácson a már meglévõ hét
mellé – tudtuk meg Birkás
Zoltán polgármestertõl. A nagy
hatótávolságú, kiváló képminõ-

ségû kamerákat a falu elejére,
végére és központjában szerelték fel. Mind a tíz kamerát a
rendõrség felügyeli, melyeknek felvételeit folyamatosan
rögzítik. A legutóbb felszerelt
három kamera 3,2 millióba

áramot termelnek. A 18 napelem által termelt energia 4,5
kilowatt, ami több, mint a
szükséges, ezért a felesleget
visszatáplálják az áram-rendszerbe, amit az E-ON szabadon
használ.
A kistolmácsi közmunkások végeztek a hegyi út tisztításával, folyamatban van a
vízelvezetõ rendszer rendbe
tétele és a következõ tavaszi
munka a díszfák metszése lesz.
Lassan elkezdõdnek a mezõgazdasági munkák is. Kistolmácsnak két olyan fólisátra is
van, ami már most tele van
hagymával. A 2016-os mezõgazdasági projekt most indul
11 fõvel, akik márciustól várhatóan a jövõ év február végéig fognak dolgozni a falu
biokertészetében – mondta
lapunknak
Birkás
Zoltán
polgármester.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Népi disznóvágás Letenyén

www.zalalovo.hu/salla-comp

Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

Minõség – Megbízhatóság – Meggyõzõ ár!
Nyitva tartás:

Szerda

16-18-ig

Péntek

16-19-ig
8-13-ig

Szombat

Telefonos hibabejelentés, információ:
minden hétköznap 16-20 óráig: 30/621-31-45

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

Új és használt számítógépek széles választéka!
Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint!

Ajánlott konfiguráció:
Gigabyte F2A55M-HD2 alaplap, AMD A 6 5400K FM2 CPU,
4 GB DDR3 Ram, 500 Gb WD HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház 67.900 Ft
Gigabyte B75-M D3H alaplap, Intel Core i3-3240 3.4 GHz CPU,
8 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 1 Tb HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház,
ASUS R7 240 2 GB DDR3 VGA 123.990 Ft

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!
Pl.: LENOVO 100 80MJ006LHV 15,6"/Intel Celeron N2840
2,16GHz/4GB/500GB/fekete notebook
79.999 Ft
ASUS X554SJ-XX027D 15,6"/Intel Celeron N3150/4GB/1TB/
GeFoce 920M 1GB/DVD író/fekete notebook
94.999 Ft
Dell Vostro 3558 15,6"/Intel Corei3-4005U 1.7GHz/4GB/
1TB/GF820M 2GB/DVD-RW fekete notebook
137.999 Ft
ZOPO 350 4GLTE - DUAL SIM fekete okostelefon 44.999 Ft
Samsung 40"UE40J5000AWXXH LED TV
84.999 Ft

Február 20-án elsõ alkalommal került megrendezésre az I.
Letenyei hagyományõrzõ népi
disznóvágás. A városi önkormányzat, a helyi horvát nemzetiségi önkormányzat, a Derû Zeneegyesület és a Letenyei
DOHÖTE Tûzoltóegyesület által szervezett programra a
fõtéren került sor.
A rendezvénybe több helyi
civil szervezet is besegített,
képviseltette magát, melynek
köszönhetõen nyolc csapat
szorgoskodott a disznóvágá-

son, melyen többek között
Cseresnyés Péter államtitkár és
Farkas Szilárd polgármester is
jelen volt.
A program reggel 7 órakor
kezdõdött, amikor két disznót
daraboltak fel, majd a régi hagyományoknak megfelelõen
azokból friss disznótorost készítettek, amelybõl délután ingyen kóstolót kapott minden
érdeklõdõ. A finom ételekhez,
italokhoz a zenét a Napred Nosztalgiazenekar szolgáltatta.
M.I.

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka
Notebook szervizpont!
Notebook számítógépek javítása!

Használt számítgépek!
Minden héten „õrült ár”-as akció! Hívjon!

Háztartási gépek – a legjobb
márkák, a legjobb áron!
Üzletünkben átveheti, vagy házhoz szállítjuk!

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!
www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp
www.bestbyte.hu

Fotó: Mészáros T. László
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Hagyományos kosárfonás Molnáriban

Benkõ Antal irányításával zajlik a munka.
Molnáriban 2016. január
15. napján indítottunk el a
kosárfonás technikáját elsajátító programot falunk lakója,
Benkõ Antal (Tóni bácsi)
irányításával. A kosárfonáshoz
szükséges veszõt Glogovecz
László ajánlotta fel, valamint a
Mura partján gyûjtöttünk öszsze vesszõket, melynek feldolgozása nagy munkát igényel,
ügyelve arra, hogy ki ne száradjanak. Õseink a Mura partján termett vesszõbõl valamikor is készítettek kosarakat,
fonott bútorokat. A program
sok érdeklõdõt vonzott és
vonz még a mai napig, mivel szeretnék minél többen
megtanulni ezt a szép „mesterséget”.

Dél-Zala Murahíd

Pénteki napokon, délután
lépésrõl lépésre haladva sajátítjuk el a kosárfonás rejtelmeit. A fonáshoz szükséges
szerszámokat mindenki hozza
magával.
Az elsõ alkalommal a fenék
elkészítésével kezdtük, ügyelve arra, hogy szép kör formájú
legyen. Mivel a kosárfonás
több mozzanatból áll, ezért
több alkalommal kellett megtanulnunk, elsajátítanunk „oktatónk”, Tóni bácsi önfeláldozó segítségével, – melyet
ezúton is megköszönünk – a
hagyományos kosárfonást. Az
elkészült darabokat, melyekre
büszkék lehetünk, mindenki
hazaviheti.
Takács Dalma

Lépésrõl lépésre haladva sajátítják el a kosárfonás rejtelmeit.

Kistérségi havilap

Megjelenik a Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás településeinek támogatásával
Kiadja: Zalatáj Kiadó
kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937;
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
www.zalatajkiado.hu
ISSN 2063-000X
Készült: Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783

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
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ÉNYKK VOLÁNTOURIST
UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)
PRÁGAgazdagon
Máj.6-8.
Bajor kastélyok-Swarovski kristályvilág
Máj.14-16.
Schladming-Dachstein-Sasfészek
Jún.17-19.
Pihenés a RIMINI Riviérán kirándulásokkal
Jún.28-Júl.3.
Sorrentói szerenád-Dél-Itália gazdagon
Júl.8-14.
Drezda-Berlin-Potsdam és környéke
Júl.12-16.
LIGÚRIAgyöngyszemei: Genova-Portofino
Aug.12-16.
SZICILÍAa sokarcú sziget
Szept.8-16.
Dél-FRANCIAORSZÁG festõi vidékén
Szept.12-17.

2016. február

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

Eng. sz.:U-001588

Felnõtt belépõ: 1 600 Ft
40.900,-Ft/fõ
49.900,-Ft/fõ
53.500,-Ft/fõ
(félpanzió+ belépõk)

Gyermek belépõ (0-14 éves korig):
Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!
Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft
Kombinált belépõ (minden medence + szaunavilág): 2 500 Ft

99.900,-Ft/fõ
104.500,-Ft/fõ
94.900,-Ft/fõ
93.900,-Ft/fõ
166.900,-Ft/fõ
114.500,-Ft/fõ

Megjelent az új programfüzetünk, ami a honlapról is letölthetõ.
Elõfoglalási kedvezmény április 20-ig!
Bõvebb információval várjuk irodánkban:
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

www.volantourist.hu

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás
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• Bérfõzés

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

Vörös tojótyúkok
Akció
Lenti állatpiac
2016. március 19., 7 órakor
600 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db
10 db-tól

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

