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Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

Február 24-én a

szervezésében Gulág em-
lékkonferencia megrendezésé-
re került sor a

A rendezvényt
államtitkár, országgyûlé-

si képviselõ nyitotta meg.
Az elõadók érdekes és

mindannyiunk számára tanul-
ságos információkat osztottak
meg a terror idõszakáról, a
kényszermunkáról, az interná-
ló, hadifogoly és GULAG tábo-
rok mindennapjairól.

Elõadók: tör-
ténelem szakos tanár,

, a Nemzeti Emlékezet

Letenyei
Andrássy Gyula Általános Is-
kola

Fáklya Mûve-
lõdési Házban.

Cseresnyés
Péter

Simon Márta
dr. Máthé

Áron

Gulág emlékkonferencia Letenyén
Bizottsága elnökhelyettese,

helytörténész,
, a Magyar Politi-

kai Foglyok Szövetsége Zala
megyei szervezetének elnöke.

letenyei pol-
gármester felszólalásában és
zárszavában kiemelte, hogy az
elõadások, felkutatott forrá-
sok, emlékképek, életek, sor-
sok, küzdelmek, megpróbálta-
tások arra tettek és tesznek
tanúbizonyságot, hogy múl-
tunk hiteles ismerete nélkül
nem építhetõ a jövõ, a múlt
áldozatai emlékének megõrzé-
se nélkül elveszítjük nemzeti
múltunk egy darabját. Hiá-
nyos, töredékes múlttal pedig

Tan-
talics Béla Kiss
Bódog Zoltán

Farkas Szilárd

hiteltelenekké válunk mind-
azon kultúrnemzetek között,
amelyek hiszik és vallják, hogy
a nemzetnek kötelessége múlt-

jának egészét vállalni, azt is,
amire büszke lehet és azt is,
amit szégyellnie kell.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A rendezvényt Cseresnyés Péter államtitkár, a térség ország-
gyûlési képviselõje nyitotta meg.
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• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

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

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Letenyén

Fáklya Mûvelõdési Ház
és Könyvtár

Napred Nosztalgiaze-
nekar

húshagyó kedden
(február 28-án) este 18 órakor
kezdõdött a téltemetõ mulat-
ság. A

által szervezett
program a város fõterén a
maszkák gyülekezõjével vette
kezdetét. 19 órakor került sor
a kiszebábu elégetésére, amely
során a

zenéjére télûzõ tánco-
kat jártak a maskarások.

Ezt követõen a farsangolók
a mûvelõdési ház tánctermébe
vonultak, ahol batyus maszka-
bálra volt hivatalos Letenye és
környéke apraja-nagyja. Az éj-
szaka folyamán megválasztásra
került a Farsang szépe és a
Farsang réme és díjat kaptak a
legfinomabb batyus fánkok ké-

Farsang Letenyén
szítõi, valamint a legötletesebb
gyermekjelmezesek is. A Far-
sang szépe díjat a Velencei kar-
neválos hölgy, a réme díjat a
Feketeruhás páros érdemelte
ki. A gyermekjelmezes kategó-
riában a Minionok gyõztek. A
legfinomabb batyus fánk elsõ
három helyezettje: 1. Kodifánk
jelige (Készítõje Zádori Ange-
lika), 2. Kikelet fánk jelige (Ké-
szítõje Mikó Györgyné), 3. Ró-
zsafánk jelige (Készítõje Sala-
mon Csilla.). A talpalávalót a
Letenye Nosztalgia Duó húzta.

A rendezõkön kívül a far-
sang szervezésében közremû-
ködött a

, a
Letenyéért Közéleti

Egyesület Letenyei Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat.

M.I.

A Napred Nosztalgiazenekar a letenyei farsangon.

Farsangi maszkák Letenyén.

Letenye Város Képviselõ-
testülete

–

elsõ fordulóban elfo-
gadta költségvetését a február
15-i rendes ülésen. A költség-
vetés bevételi és kiadási fõ-
összegei mintegy 750 millió
forintot tettek ki.

A 2017. évi költségveté-
sünkben terveztük és saját
forrás biztosításával próbáljuk
meg orvosolni a város észak-
keleti részén a csapadékvíz
elvezetésének problematiká-
ját, egy koncepció készítése
már folyamatban van. Csapa-
dékvíz elvezetésre, a koncep-
cióval együtt saját forrás tekin-
tetében 10 millió forintot ter-
veztünk, melynek nagy részét
gépi földmunka és áteresz-
csere teszi ki. Sajnos pályázati
forrást ezen feladatra nem
tudunk lehívni. Ugyancsak ter-
veztük a helyi civil szervezetek
támogatását, közel azonos
mértékben, mint a tavalyi év-
ben. Támogatni kívánjuk az új
lakáshoz jutókat is, erre költ-
ségvetésünkben mintegy 3
millió forintot különítettünk
el. 2017. január elsejétõl emel-
kedtek a minimálbérek, így ön-
kormányzatunk további kiadá-
sokkal számol. Intézményeink
mûködtetéséhez ismét jelen-
tõs forrásokat osztottunk szét.

Mértéktartó költségvetés Letenyén

A Fáklya Mûvelõdési Ház és
Könyvtár tekintetében az álla-
mi hozzájárulás mértéke csu-
pán 4,7 millió forint, mely az
éves gazdálkodást nem bizto-
sítja, ezért önkormányzati saját
forrásból 2017. évben közel 48
millió forintot biztosítunk az
intézmény részére. A Letenyei
Család és Gyermekjóléti Köz-
pont tekintetében 9,5 millió
Ft-ot, a Hóvirág Óvoda mûkö-
déséhez pedig 2 millió Ft-ot
különítettünk el, a Letenyei
Közös Önkormányzati Hivatal
mûködésére viszont elegendõ
a normatív hozzájárulás –
mondta a Dél-Zala Murahíd-
nak letenyei
polgármester.

2017. évi halaszthatatlan
feladat a könyvtár tetõszerke-
zetének impregnálása, ennek
összege is rendelkezésre áll az
önkormányzati költségvetésben,
így a munkálatok várhatóan
nyár elején kezdõdhetnek meg.

Fontos kihívás ez évben és
jövõ év elején a strand- és
termálfürdõ teljes gépészeté-
nek karbantartása, felújítása. A
létesítmény 2003-ban nyitotta
meg kaput, eltelt 14 év és na-
gyobb volumenû karbantartás,
felújítás nem történt. Jelen ál-
lapotban a strandfürdõ meg-

Farkas Szilárd

nyitása nem lehetséges. Több
ajánlatot kértünk a felújításra
vonatkozóan, azonban egy-egy
ajánlat mértéke meghaladja a
20-20 millió forint összeget. A
felújítási munkálatok megkez-
désének és a strandfürdõ meg-
nyitásának döntési jogköre
képviselõ-testületi hatáskör-
ben van. A felújítási munká-
latok összetettek és jelentõs
összeget képviselnek, így elõ-
fordulhat, hogy a létesítmény
megnyitása – a karbantartási

és felújítási munkák bonyolult-
sága miatt – a nyári szezonba
kitolódik.

A benyújtott pályázataink
pozitív elbírálásakor költségve-
tésünket ütemezett módon
szükséges módosítani, mely-
nek bevételi és kiadási fõössze-
ge várhatóan meghaladja a 2
milliárd forintot. Nagyon bí-
zunk pályázataink pozitív elbí-
rálásában, beleértve a határon
átnyúló horvát-magyar INTER-
REG pályázatokat, hiszen a
képviselõ-testület több, mint
húsz pályázat benyújtásáról
döntött – értesültünk Farkas
Szilárd polgármestertõl.

Mirkó Imre

A letenyei Kossuth utca. A városi költségvetés bevételi és
kiadási fõösszege mintegy 750 millió forint.
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Mintegy 3 éve látja el a
háziorvosi feladatokat

, aki a
közelmúltban szakmai díjban
is részesült. Vele beszél-
gettünk.

– Gyermekkoromban Pákán
laktam, édesapám ott volt kör-
zeti orvos, majd 1972-tõl Zala-
komárban helyezkedett el,
szintén körzeti orvosként. Az
egyetem megkezdéséig Zalako-
márban laktam, azt követõen
Pécsett, majd felsõfokú tanul-
mányaim elvégzése után a
nagykanizsai Kanizsai Doroty-
tya Kórházban a gyermekosz-
tályon és a baleseti sebészeten

Becse-
helyen dr. Józan Attila

Megszerette Becsehelyt a háziorvos
dolgoztam pár évet. Utána Gel-
sén praktizáltam körzeti or-
vosként – mondta lapunknak a
kezdetekrõl a becsehelyi házi-
orvos.

– Igen, az apai minta erõs
volt, ezért lettem orvos. Édes-
apám nem egyértelmûen örült
ennek a választásnak, sõt pró-
bált lebeszélni róla, de nem
sikerült.

– Teljesen véletlenül. Azt gon-
dolom, hogy egy idõ után az
embernek nem árt váltani. 23

– A családon belül az apai
példa okán választotta az
orvosi hivatást?

– Hogy került Becsehelyre?

évet dolgoztam Gelsén, adó-
dott egy lehetõség, hogy Be-
csehelyen helyettesként dol-
gozhattam és közben nagyon
megtetszett a falu, megsze-
rettem az itt lakó embereket,
úgy gondoltam, hogy nekem
itt jobb lesz, amit az idõ
igazolt is.

– Az önkormányzat és Né-
meth Géza polgármester kívá-
nalma volt az, hogy a házi-
orvos lehetõleg a településen
éljen, vegyen részt a falu éle-
tében. Ez az elképzelés tõlem
nem volt idegen, így hát fele-
ségemmel – aki szintén az
egészségügyben dolgozik –
Becsehelyre költöztünk. A gye-
rekek már nagyok, õk nem él-
nek velünk. A falu életében is
aktívan részt veszek, például
az önkormányzati disznóvágá-
son megalakítottuk a POP csa-
patot, ami a pap, orvos, pol-
gármester összeállítást jelen-
tett. Azt gondolom, hogy az itt
töltött mintegy 3 év után elfo-
gadott, befogadott a falu.

– Tavaly novemberben kap-
tam meg a Magyar Orvosi Ka-

– A zalai falvakban szokás
volt és örültek is annak, ha az
orvos helyben lakik.

– A közelmúltban szak-
mai díjban részesült.

mara Zala Megyei Területi
Szervezete által alapított Szent
Kozma Szent Damján díját. A
szakma elismerése különösen
jól esett, hiszen a díjat a zalai
orvos kollégák jelölése és jelöl-
tek közötti szavazás alapján
ítélték oda. A díjat minden év-
ben egy alapellátásban és egy
szakellátásban dolgozó orvos
kaphatja meg.

– Szeretném a munkámat
tisztességesen ellátni, nagy a
település, munka van elég. Ki-
csit szeretnék a prevencióra
több energiát fordítani. Ugyan-
akkor azokat az idõs betege-
ket, akik nem tudnak rendsze-
resen a rendelésre eljönni
vagy probléma az ide való el-
jutás, az otthonukban való le-
látogatását tervezzük. Asszisz-
tensnõmmel most épp egy
útvonaltervet készítünk azon
idõsek látogatására, akik nem
fordulnak akut betegségekkel
orvoshoz vagy úgy gondolják,
hogy nincs egészségügyi prob-
lémájuk, õk is szem elõtt le-
gyenek és orvosi szempontból
lássuk õket – mondta a Dél-
Zala Murahídnak dr. Józan At-
tila becsehelyi háziorvos.

Kép és szöveg:

– Milyen tervei vannak Be-
csehelyen?

Mirkó Imre

Három éve látja el a háziorvosi feladatokat dr. Józan Attila.

– Február 9-én
és

növendékeimmel részt vet-
tünk a szombathelyi Sistrum
trombitaversenyen. Bence bronz,
Ágoston pedig ezüst minõsí-
téssel lett gazdagabb. Zon-

Somogyi
Bence Végh Ágoston Lajos

Sikeres növendékek
gorán kísért:

tanárnõ – tud-
tuk meg ,
a

fiatal zenetaná-
rától.

Proszenyákné
Gróf Mónika

Friman Martintól
Letenyei Alapfokú Mûvé-

szeti Iskola

M.I.

Friman Martin a két növendékkel.

Proszenyákné Gróf Mónika és tanítványai.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Dél-Zala Murahíd Hirde
ssen

nálu
nk !
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– Jaj, emelkedik a füle,
nézd! Jujj, de nagy! – ilyen és
ehhez hasonló megjegyzések
röpködtek a már jobblétre
szenderült röfi körül

, február 28-án, húshagyó
kedden. Az önkormányzat már
egy évtizede minden évben
megrendezi a hagyományõrzõ
disznóvágást és farsangot a
faluházban.

A reggeli órákban a disznót
az óvodások és az alsó tago-
zatosok vették körbe az udva-

Becsehe-
lyen

Disznólkodás egész nap Becsehelyen

ron. Az 51 fõ óvodás csodál-
kozva hallgatta
polgármester magyarázatát, aki
a hagyományos szalmával való
perzselést mutatta be és köz-
ben magyarázatot fûzött hozzá.
A technika fejlõdését illuszt-
rálandó és fatüzelésû kézi
perzselõvel folytatták tovább a
munkát, végül gázperzselõvel
fejezték be.

Az ötvenegy óvodás tisztes
távolságból figyelte az esemé-
nyeket, néhányan a biztonsá-

Németh Géza

got jelentõ óvónéni karjaiba
kérezkedtek fel.

– Most fogják kivenni a
kisgömbõcöt! – mondta egyi-
kük Eszti óvónéninek, majd
elszaladt.

Eszti óvónéni elmondta,
hogy az óvodában a hagyo-
mányõrzés kiemelt, gazdag té-
makör, ahol a farsangi szoká-
sokról esik szó a beszélgetõ-
körben. A disznóölésre való
hangolódást a Kisgömbõc
címû mesével alapozták meg,
amely a disznó feldolgozását
jeleníti meg.

A gyerekek finom sajtos
pogácsát kaptak, amelyet a
konyhában szorgoskodó segí-
tõk sütöttek. A sajtos és a tö-
pörtyûs pogácsákhoz 12 kg lisz-
tet használtak fel, estére 150
liter toroskáposzta is készült.

Az idõ elõrehaladtával a
kolbásztöltõ versenyre került
sor, amely szintén hagyomány-
nak számít Becsehelyen. Idén
öt csapat indult, a

, a

, a és az újonc

A csapatok 5-5 kg darált
húst kaptak, valamint a hagyo-
mányos fûszereket és a felada-
tuk a legfinomabb kolbász el-
készítése volt. Minden csapat
készült még egy kis titkos
összetevõvel, de azt hétpecsé-
tes titokként õrizték. A kol-
básztöltés vidám hangulatban
zajlott, amely köszönhetõ a

Töltött Pity-
pang P.O.P. (Pap-Orvos-Pol-
gármester), Tizedes és a töb-
biek Dalárda
B.K.H.(Becsehelyi Kedves Höl-
gyek).

mézes szeder és a mézes alma
pálinkáknak, valamint a finom
becsehelyi boroknak.

Az esthez közeledve a
konyhában megfõtt a káposz-
ta, megsült a hurka, kolbász,
kisült az utolsó tepsi pogácsa
is, így várták a jelmezeseket.

A faluházban terített asztal
várta a farsangolókat, a jelme-
zesek külön helyiségben ké-
szültek a fellépésre.

Elõször a kolbászkóstolásra
került sor, ezt 5 fõs zsûri vé-
gezte, akiket a közönség sorai-
ból kért fel a megtisztelõ fel-
adatra Németh Géza. Az ered-
ményhirdetés után két elsõ he-
lyezettet hirdetett ki a polgár-
mester: a Dalárda és a P.O.P.
csapata azonos pontszámot ka-
pott. A gyõztesek jutalma pezs-
gõ és oklevél volt.

A maszkák felkonferálásá-
ban idén Németh Géza polgár-
mester mellett a „falu bohóca”
is segített. Elõször salsa táncot
láttunk nyitányként, majd kí-
nai kereskedõk, asszonykórus,
reneszánsz dámák, cigánycsa-
lád vonult fel, de láthattuk a
szûzlány és a réz… baglyok tör-
ténetét is. A produkciók végén
minden csapat pezsgõt kapott,
majd kezdetét vette a dinszó-
toros vacsora.

A vacsora után a zenekar
gondoskodott a jó hangulatról,
egészen éjfélig, amikor véget
ért a mulatság és kezdetét vet-
te a böjt.

Horváthné Szirmai Szilvia

Egy évtizedes hagyomány a disznóvágás és a farsang.

Fotó: Molnár EszterFotó: Molnár Eszter

Világszerte Bálint napján
(február 14-én) tartják a Valen-
tin-napot. Ezen az ünnepen a
szerelmesek megajándékozzák
szerelmüket és a barátok is
kedveskednek egymásnak ap-
ró ajándékokkal.

Mi a Molnári IKSZT-ben Va-
lentin-napi üdvözlõkártyák ké-
szítésébe fogtunk (képünkön)
az ünnep elõtti szombaton.
Voltak elõre elkészített sablo-
nok, színes papírok, matri-
cák, apró díszek, színes ceru-
zák, filcek, mindenki azzal

Valentin-napi üdvözlõlap készítése Molnáriban
dolgozott, ami szimpatiku-
sabb volt számára. Természe-
tesen a piros szív volt a leg-
népszerûbb.

Az üdvözlõkártyákat még
egyedibbé lehetett tenni saját
rajzokkal, üzenetekkel és
verses idézetekkel. Mivel az
IKSZT-ben található a helyi
könyvtár is, nem kellett mesz-
sze menni egy-egy szerelmes
idézetért, csak levettük a pol-
cokról a könyveket és válogat-
hattunk a szebbnél szebb ver-
sek között.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
Mindenki nagyon elégedett

volt az elkészült kártyájával,
reméljük a szerelmek és a ba-
rátok is értékelték a szívbõl ké-
szített üdvözlõlapokat.

Köszönjük a
, hogy

támogatásával segítette a prog-
ram létrejöttét.

Molnári Köz-
ségi Önkormányzatnak

Farkasné Agócs Judit
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Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Feri és Éva úgy érezték, itt
az idõ, hogy létrehozzák ál-
maik otthonát. Végre minden
olyan lesz, amilyennek szeret-
nék. Azonban a megvalósí-
tás módjában már nem ér-
tenek egyet.

Feri inkább maga intézi
a dolgokat, mert rossz tapasz-
talatai vannak. Eddig, ha meg-
bízott egy szakembert, utó-
lag mindig kiderült, mit kel-
lett volna másképp csinálni.
Ha mégse derült volna ki,
akkor a szomszéd mindig meg
tudta mondani, mi lett el-
rontva. A szakember a mun-
ka végeztével távozott, a
probléma maradt. Amit Feri
évekig nézegethetett és et-
tõl nem volt boldog. Nem azt
kapta, amit szeretett volna.
Ezért az az elve:

– Csak én tudom a legjob-
ban, mire van szükségem. Egy
vadidegen ember honnan
tudná? Ezért pontosan meg
szokta mondani, hogy mi-
lyen anyagból, milyen megol-
dásokkal, milyen méretek-
kel kéri a munkát elvégezni.
Ezt azért tudja megtenni,
mert utána jár a dolgoknak.

Éva nem szakember, ha
valamire szüksége van, nem
próbálja saját maga megol-
dani. Egyszerûen keres egy
szakembert, akitõl a megol-
dást, az ötletet és a kreati-
vitást elvárja. Sõt még azt is,
hogy a szomszéd se találjon
benne hibát! Eddig mindig
elégedett volt, pedig soha
nem tudta, hogy milyennek
kell lennie, mi a megoldás,
ezt mindig a szakemberre
bízta. Feri szerint Évának
mindig szerencséje van.
Éva ezen mindig mosolyog,
majd hozzáteszi:

– Az én titkom csak
annyi, hogy azt viszont
pontosan tudom, mit nem
akarok…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Éva titka…

Becsehelyen sok helyen
meglepõdve tapasztalták, hogy
az önkormányzat munkatársa
bekopogtat vagy zárt ajtók ese-
tén a hazatérõk a kilincsen ta-
láltak egy zacskó gyümölcsöt.

A fehér táska érett, ízletes
kivit tartalmazott, amelynek
magas a B-, K- és C-vitamin
tartalma, természetes antioxi-
dánsok mellett makro-és nyom-
elemeket tartalmaz, segít az
alvászavarban szenvedõknek, a
rost-és káliumtartalma a szí-
vünk egészségét segít meg-
õrizni.

A településen hamar kitu-
dódott, hogy a becsehelyi Kis-
hegyen termett, és a kivi-ül-
tetvény tulajdonosa ajánlotta
fel az önkormányzat részére.

Hogyan került a kivi az asztalra?
Becsehely polgármestere,

a következõket
mondta el:

– A települést körülvevõ
szõlõhegyek fekvése, a klíma
indokolta a kivi-ültetvény tele-
pítését a Kis-hegyre. A tulajdo-
nosok idõt, fáradságot nem
kímélve alakították ki a több
hektáros ültetvényt, amelyrõl a
felajánlás is származik. A 2016.
évi termés nagyon szép volt,
rengeteg gyümölcs termett. A
tulajdonosok megkerestek az-
zal, hogy szívesen adnak a tele-
pülés részére ingyen a termés-
bõl, ha a leszedését megszer-
vezzük. Az önkormányzat és a
Becsehelyi Közös Önkormány-
zati Hivatal dolgozói két nap
kivit szedtek, szállítottak. A le-
szedett termés mintegy 10 má-
zsa körül volt. A raktározást
egy használaton kívüli önkor-
mányzati épületben oldottuk
meg. Az idõsek napja alkal-

Németh Géza

2010. szeptember 27-én lé-
pett életbe az a jogszabály,
amely engedélyezte a pálinka-
fõzést magánemberek számá-
ra. volt az elsõ tele-
pülés Magyarországon, ahol
éjfélkor kezdték meg a párlat
készítését, így Becsehely lett
az elsõ szabad pálinkafõzés
helyszíne.

A hagyományõrzés jegyé-
ben minden évben megrende-
zik a pálinkaversenyt, amelyre

Becsehely

Pálinkaverseny Becsehelyen

a településrõl és a térségbõl is
sokan neveznek.

A minõsítést , az
Agárdi Pálinkafõzde tulajdonosa,
fõzõmestere, fõz-
devezetõje –, õk számos orszá-
gos és nemzetközi versenyen is
közremûködnek – mellett

(Agárd) és
(Nagykanizsa) voltak, akik végig-
kóstolták a mintákat és az arra
érdemeseket arany-, ezüst- és
bronzminõsítéssel jutalmazták.

Vértes Tibor

Kaiser Gábor

Vörös
Tibor Gazdag Attila

A minõsítés alapja az illat,
az íz és a harmónia, ezekre
adnak pontot a bírák. Teljes
mértékben kiszûrhetõk a cef-
rézési hibák, amely az illatnál
és az íznél is jelentkezhet és
sajnos pontszámot veszít így a
készítõ.

A pálinkák alapanyaga bár-
milyen gyümölcs lehet, idén az
alma, körte mellett naspolyá-
ból, birsbõl és fekete noáhból
is készültek. A tavaszi fagy
miatt a gyümölcsökkel szem-
ben nõtt a szõlõbõl és a
törkölybõl készült párlatok
száma.

A becsehelyi pálinkaver-
seny eredményhirdetésére va-
csorával egybekötött ünnepsé-
gen került sor. A 66 nevezett
mintából a versenyen 17 arany-
minõsítés, 23 ezüst- és 12
bronzminõsítés született.

Becsehely legjobb pálinká-
ja díjat körte pá-
linkája érdemelte ki, a verseny
legjobb pálinkája díjat

(Galambok) kajsziba-
rack párlata kapta.

Bóha Gyula

Bedike
Tibor

Horváthné Szirmai Szilvia

A fényképen Bóha Gyula veszi át a díjat.

mával kaptak elõször a becse-
helyi kivibõl a lakosok, most
pedig a település valamennyi
családjának szállítottuk ki a gyü-
mölcsöt. Nagyon örülök a fel-
ajánlásnak, nemes gesztus volt
a vállalkozó részérõl – fejezte be
gondolatait a polgármester.

H.Sz.Sz.
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A lengyelországi
tartotta soros ülését a

napokban a Baltikumot és az
Adriai-tengert összekötõ euró-
pai tranzitút fejlesztése érde-
kében alakult

közgyû-
lése. Az útvonal mentén fekvõ
régiókat összefogó, svéd kez-
deményezésre alakult szerve-
zetben két magyar megye –
Zala és Vas – önkormányzata
is tevékenykedik.

A
képviseletében

alelnök vett részt
a wroclawi rendezvényen, ezt
követõen pedig beszámolt a
találkozó eredményeirõl. El-
mondta, hogy a megbeszé-
lések fókuszában a 2016-ban
végzett tevékenységek ered-
ményeinek megvitatása és az
idei évre tervezett feladatok
meghatározása állt. A közös
célok elérése érdekében ki-
emelten fontos a Társulás által

Wroclaw-
ban

Közép-Európai
Közlekedési Folyosó Korlátolt
Felelõsségû Európai Területi
Társulás (KEKF ETT)

Zala Megyei Önkor-
mányzat Pá-
csonyi Imre

kifejtett lobbi tevékenység az
európai intézmények és kor-
mányzati, illetve regionális
döntéshozók irányába, melyet
a mûködõ

által kidol-
gozott tanulmányok, SWOT
elemzések támasztanak alá.

Zalaegerszegen
Stratégiai Központ

A 2016 májusában meg-
nyitott Stratégiai Központ
munkájának eredményeként
benyújtásra került egy pályá-
zat is az

keretében
„Környezetbarát áruszállítás
az egységesebb és versenyké-
pesebb Közép-Kelet-Európáért”
címmel, melynek elbírálása
2017 májusára várható. A pro-
jekt megvalósulásával hozzájá-
rulna az észak-déli tengely
menti áruszállítás gazdaságo-
sabbá és környezetkímélõbbé
tételéhez az alkalmazni kívánt
intelligens fejlesztési megol-
dások révén. A 2017 szeptem-
ber és 2020 augusztus között
megvalósítandó projekt tevé-
kenységeinek koordinálását a
zalaegerszegi központ végezné.

A jövõbeli terveket ille-
tõen korábban is megfogalma-
zódott, hogy a Társulás célki-
tûzései között nem csak az
észak-déli irányú tranzitforga-
lom megfelelõ infrastruktúrá-
val való kiszolgálása, hanem a
tagrégiók társadalmi kohézió-
jának erõsítése és a további
gazdasági - kereskedelmi kap-
csolatok elõmozdítása is sze-
repeljen. A mostani ülésen
pedig többen is hangsúlyoz-
ták, hogy a közlekedési prio-
ritások mellett az együttmû-
ködés teret adhat egyéb terü-
leteknek, mint például a Zala
megye számára is kiemelt je-
lentõségû turizmus, kultúra,
illetve a környezetvédelem. A
Társulás tevékenységi terüle-
teinek kiterjesztésérõl szóló
hivatalos döntés a közgyûlés
2017 szeptemberére tervezett
következõ ülésén várható.

Interreg Central
Europe Program

A közgyûlés keretei között
került sor a Társulás munká-
jában eddig megfigyelõként
résztvevõ

csatlakozási szerzõdésé-
nek aláírására, melynek révén
teljessé vált a közlekedési fo-
lyosó Lengyelországon áthala-
dó szakasza mentén elhelyez-
kedõ tagrégiók köre. Az
együttmûködés szempontjá-
ból is kiemelt jelentõséggel
bír Alsó-Szilézia taggá válása,
mivel meglévõ szoros gazda-
sági kapcsolatai révén lehetõ-
ség nyílik az érintett cseh
területek bevonására az ETT
munkájába – emelte ki Pácso-
nyi Imre.

A Társulás további tevé-
kenységét megalapozó háttér-
anyagok készítésében és a
közlekedési folyosó mentén
fekvõ területek gazdasági fej-
lõdésének elõmozdítását cél-
zó fejlesztéseket szolgáló to-
vábbi projektek kidolgozásá-
ban nagy szerep hárul a Zalá-
ban mûködõ Stratégiai Köz-
pontra. A szervezeti egység
fenntartásához a

(mint a KEKF ETT Stratégiai
Központjának a Zala Megyei
Önkormányzattal közös mû-
ködtetõje) a Külgazdasági és
Külügyminisztérium ETT-16
kódszámon meghirdetett az
Európai Területi Társulások
2016. évi mûködési és fejlesz-
tési támogatásra kiírt pályá-
zati felhívására benyújtott
ETT-16-0020 azonosító számú
pályázata 3.000.000 Ft össze-
gû vissza nem térítendõ tá-
mogatásban részesült.

Alsó-Szilézia Vajda-
ság

Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.

Bõvülõ nemzetközi összefogás az európai észak-déli közlekedési tranzitút fejlesztéséért

Wroclawban tartotta soros ülését a társulás.

A Zala Megyei Önkormányzat nevében Pácsonyi Imre aláírja
Alsó-Szilézia csatlakozási dokumentumát.

Az ülésen résztvevõ térségi vezetõk.

Dél-Zala Murahíd
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Immár 9. alkalommal ke-
rült megrendezésre a farsangi
felvonulás . A prog-
ram a község

szerve-
zésében valósult meg. A hagyo-
mányõrzõ rendezvény az évek
során regionális programmá
nõtte ki magát, hiszen évrõl
évre a szomszédos horvát ajkú
települések is képviseltetik ma-
gukat. Idén ,

és maszkái,
valamint a falu apraja és nagyja
öltözött be. A felvonulás, mely
nagy népszerûségnek örvend,
ismét több száz embert moz-
gatott meg.

A színes forgatagban fel-
fedezhettük Ámor nyilát, Dok-
tor Szöszit és a Vészhelyzet or-
vosait, Hófehérke és a hét tör-
pe is tiszteletét tette, de volt
kalóz, apáca, püspök, de akadt
olyan is, aki Király Gábornak, a
válogatott mackónadrágos ka-
pusának öltözött.

Az egybegyûlteket
, a helyi Horvát Nemze-

tiségi Önkormányzat elnöke
köszöntötte, majd ezt követõ-
en zenei kíséret mellett vo-
nultak végig a „Fasenkok” a te-
lepülés utcáin. A legtöbb ház-
nál a teraszról és a kapukból is
figyelték, üdvözölték az egyre
ötletesebb, kreatívabb jelmez-

Semjénházán
Horvát Nemze-

tiségi Önkormányzata

Molnári Tótszent-
márton Szepetnek

Preksen
Csaba

Farsangi felvonulás és bál Semjénházán

A Semjénháza Gyöngyszemei Asszonykórus tagjai is jelmezt
öltöttek.

Nagy sikere volt a farsangi felvonulásnak és bálnak.

be öltözött felvonulókat, néhol
meg is kínálták õket. Az utcák
végigjárását követõen a jelme-
zes csoportok táncos, zenés
programokkal kedveskedtek a
népes tömegnek. Elsõként a

tagjai mu-
tatták be programjukat, s a disz-
kótáncot lejtõ Hófehérke és a
hét törpe fergeteges sikert arat-
tak. Õket a asszonyok
és lányok produkciója követte.
A szomszéd település képvise-
lõi cigánytáncot mutattak be.
A tótszentmártoni csapat zárta
az elõadások sorát, akik szin-
tén cigánytáncos mûsorral szó-
rakoztatták a közönséget.

A sok zene meghozta hatá-
sát, hiszen a dalok hallatán ki-
csik és nagyok, jelmezes felvo-
nulók és nézõk egyaránt tánc-
ra perdültek, s a csípõs idõ el-
lenére majdnem sötétedésig
szólt a muzsika a település fõ-
terén.

Az est a faluház nagytermé-
ben folytatódott, a hangulatra
pedig nem lehetett panasz, hi-
szen a táncparketten egy gom-
bostûnyi hely sem maradt. A
vacsorát követõen tombolán
próbálhatták ki szerencséjüket
a jelenlévõk, majd a zenészek
hajnalig szolgáltatták a talpalá-
valót a farsangi bálban.

helyi asszonykórus

molnári

Preksen-Ifka Ágnes

Manapság szinte minden ház-
tartásban megtalálható a szá-
mítógép, ami megkönnyíti
mindennapjainkat. Elvégezhet-
jük rajta munkánkat, csetelhe-
tünk ismerõseinkkel, baráta-
inkkal. A lehetõségek tárháza
szinte végtelen. Legtöbben
szórakozás szempontjából hasz-
náljuk, amely kategóriába a

Online játéknap Molnáriban

számítógépes játékok is bele-
tartoznak.

A megfe-
lelõ létszámú és jó teljesít-
ményû számítógépekkel ren-
delkezik, ennek köszönhe-
tõen rendezhettük meg a feb-
ruár 4-ei programunkat is,
melynek alapját ezek játékok
adták.

Molnári IKSZT

Látogatóink a hétvégén csa-
patba rendezõdve vetélkedtek
egymással a virtuális világban. A
játék lényege, hogy a csapatok a
legtöbb pontot szerezzék a körök
végéig és így nyerjenek. Ez köny-
nyûnek hangozhat, azonban na-
gyon fontos szerepet játszott a
csapatmunka. Az elsõ nekifutá-
sokban a játékosok fõleg egye-
dül bolyongtak a pályákon. Ké-
sõbb viszont beszélni kezdtek
egymással, tippeket, és segítsé-
get nyújtottak a másiknak; ezzel
érdekesebbé téve a mérkõzést.

Természetesen a nyertes
csapat jutalmat kapott, viszont

nálunk senki nem távozik üres
kézzel, így egy-egy csokoládé-
val honoráltuk a másik csapat
részvételét. Ezúton szeret-
nénk megköszönni a

és a

hozzájárulását
a programunkhoz.

Igazán kellemes délutánt
töltöttünk el együtt, a „ver-
senyzõk” kiválóan érezték ma-
gukat és lelkes érdeklõdéssel
keresik fel az IKSZT-t a leg-
közelebbi hasonló rendez-
vényen.

Molnári
Községi Önkormányzat
Molnári Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat

Brodács Barnabás
Kellemes délutánt töltöttek együtt.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta!

Trenka Istvánné Ruzsa Má-
ria
Csörnyeföldön

,
1924. január 14-én született

. Az iskoláit a fa-
luban végezte, akkor még 6
osztályt.

Fiatal korában summásként
dolgozott, 6 hónapos munkára
vitték Püspökbolyba, ahol me-
zõgazdasági munkásként dol-
gozott 1941-ben. November-
ben jöhettek újra haza. Itthon
is várt rájuk a ház körüli munka.

1942-ben a férfiakat elvit-
ték a háborúba, csak a nõk és
az idõs vagy beteg férfiak ma-
radtak otthon. A legényeknek
is be kellett vonulniuk, így
azoknak a fiataloknak, akik há-
zasság elõtt álltak, el kellett vál-

„Egyszer volt, hogy is volt…”
Beszélgetés Csörnyeföld legidõsebb lakóival (1.)

niuk. Mariska néni leendõ fér-
jének is mennie kellett. Hamar
megsebesült, hadifogolyként a
Szovjetunióba hurcolták, ahol
hosszú évekig raboskodott.
A háború végén a borzalma-
kat túlélt katonákat hazaszál-
lították, így került haza Tren-
ka István is, a család nagy
örömére.

Az elkövetkezõ idõszak min-
den családban a háború okoz-
ta károk, veszteségek pótlásá-
ról szólt. A hazatérõknek fel
kellett épülniük, mert a hábo-
rúból, a táborokból nagyon
rossz egészségi állapotban ke-
rültek haza. Közben dolgozni-
uk kellett, hogy a házasélet fel-

tételeit meg tudják teremteni.
Hamarosan összeházasodtak,
egy fiúk született.

Pista bácsi a MAORT-nál ta-
lált munkát. Akkoriban a nõk
élete a gyereknevelésbõl és a
házkörüli munkákból állt.

Elmondása szerint nagyon
nehéz volt az élet, sokat kellett
dolgozni és közben nélkülöz-
ni, de jutott idõ azért arra,
hogy a munka végeztével kiül-
jenek a ház elé megpihenni és
beszélgetni a szomszédokkal.

Öröm volt hallgatni az im-
már 93. életévét betöltött idõs
néni meséjét, miközben a régi
fotókat nézegettük.

Bekõ AttilánéTrenka Istvánné

2017. február második he-
tében „Erdei állatok” hetet tar-
tottak a

. Ennek a
programnak a keretén belül az
óvodások meghívást kaptak a
Molnári IKSZT-be egy kézmû-
ves foglalkozásra.

Dóri néni (
) bemutatta a min-

tadarabokat és indulhatott a
munka. A nagycsoportosok
nagy lelkesedéssel vetették be-
le magukat a feladatok elvégzé-
sébe, lépésrõl-lépésre halad-
tak. Akinek segítségre volt
szüksége, az óvónénikre, vala-
mint Dóri nénire és is
számíthattak. Elõször papírból
készítettek bagoly mama báb-
figurát, majd mûanyag kupak-
ból bagolyfiókát, végül, a kö-
zelgõ farsangra is gondolva
medve álarcot csináltak.

Molnári Horvát Nem-
zetiségi Óvodában

Benkõné Mé-
száros Dóra

Juditra

Ovisok a Molnári IKSZT-ben
Addig, amíg a „nagyok” al-

kottak, a kisebb csoportosok
erdei állatokról szóló könyve-
ket nézegettek az IKSZT-ben
mûködõ helyi könyvtárban.

A délelõtti program nagyon
jó hangulatban telt el, az ovisok
tavaszváró és állatos dalokat
énekeltek, táncoltak és volt idõ
az IKSZT udvarán egy kis játék-
ra is. A foglalkozás végén a gye-
rekek az elkészült alkotásaik-
kal indultak vissza az óvodába,
miután megbeszéltük, hogy
nemsokára újra találkozunk, és
együtt készülünk a húsvétra.

Köszönet a
, hogy

támogatásával segítette a fog-
lalkozás létrejöttét, valamint
Benkõné Mészáros Dórának,
településünk lakójának, hogy
levezényelte a foglalkozást.

Molnári Köz-
ségi Önkormányzatnak

Farkasné Agócs Judit

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Az akció a megjelenéstõl március 20-ig érvényes!

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje

Kisteljesítményû kazán fûtõ

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése

E-000803/2014/A001

E-000803/2014/A007

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Letenye Város Képviselõ-
testülete február 15-i ülésén
hosszasan tárgyalta városunk
2017. évi költségvetési rendele-
tét, melynek bevételi és kiadá-
si fõösszegeit egy fordulóban,
mintegy 750 millió forintban
fogadta el.

Büdzsénk jelenleg nem tar-
talmazza a benyújtott TOP és
Interreg pályázatok által meg-
ítélhetõ összegek mértékét.

Az idei évi költségvetésben
többek között betervezésre ke-
rült a civil szervezetek – kére-
lemre induló – támogatási költ-
ségei, az egészségház további

180 család kapott szociális tûzifát Letenyén
eszközbeszerzése, a csapadék-
víz elvezetéssel összefüggõ költ-
ségek, az egyedutai mûvelõdé-
si ház második ütemû belsõ
felújítása és a lakásvásárlási tá-
mogatás is.

A képviselõ-testület tárgyal-
ta a lakásbérleti jogviszony meg-
hosszabbítása iránti kérelme-
ket, módosította a közterület
használat szabályairól szóló ren-
deletet.

A városvezetés az egészség-
ház takarítási feladatainak to-
vábbi ellátására is tett javasla-
tot és a Start közmunka támo-
gatási igényérõl is döntött –

mondta lapunknak az ülés kró-
nikáját ismertetve Farkas Szilárd
polgármester.

A tárgyalási napon az is el-
hangzott, hogy mintegy 3,2
millió értékben 180 család ka-

pott egyenként 1 köbméter er-
dei lombos szociális tûzifát.

A Letenyei Család és Gyer-
mekjóléti Központ üres állás-
helyét, családsegítõ státuszban
sikerült betölteni január 16-
ától, valamint a Letenyei Közös
Önkormányzati Hivatal pénz-
ügyi ügyintézõi álláshelye is
betöltésre kerül február 20-tól,
a pályáztatás és személyes in-
terjúk megtörténtek.

A Zala Megyei Vállakozás-
fejlesztési Alapítvány március-
tól Letenyén minden csütörtö-
kön a térségben élõ vállalko-
zóknak és álláskeresõknek mun-
kaerõpiaci tanácsadást nyújt a
városházán található irodában
– említette a városvezetõ – mond-
ta polgármesteri tájékoztató-
jában a letenyei városvezetõ.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Szociális tûzifát raknak ki egy Építõk utcai ház elé.

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

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
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Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Az évértékelõ tiszti érte-
kezlet sajtótájékoztatóját tar-
totta minap a

székhelyén tûz-
oltó ezredes, megyei igazgató.

A Zala Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság állománya
sikeresen hajtotta végre felada-
tait, a megye lakosságának, gaz-
daságának, létfontosságú rend-
szereinek védelme érdekében,
s ezzel elérte, hogy a szervezet
betöltötte közbiztonsági ren-
deltetését – kezdte tájékozta-
tását az ezredes. – A 2016-os év
csendes volt, azonban nem je-
lentette azt, hogy az igazgató-
ság tétlen maradt volna. Az
elmúlt idõszak tapasztalataira
alapozva a célkitûzéseink meg-
valósítására, s a folyamatos
megelõzésre és a fejlõdésre
fókuszáltunk – folytatta.

Ezt követõen a szakterüle-
tek tavalyi eredményeit mutat-
ta be a sajtó megjelent kép-
viselõinek.

A tûzoltósági szakterületet
tekintve Egri Gyula kiemelte,
hogy rendkívül nagy hangsúlyt
fektettek a megelõzésre, mely-
nek eredményeként az elmúlt
négy évben harmadára csök-
kent a szabadtéri tûzesetek
száma a megyében. További je-
lentõs tény, hogy Zalában az
elmúlt négy évben nem tör-
tént halálos szén-monoxid mér-
gezés, amelyben nagy szerepe
volt a folyamatos, aktív lakos-
ságtájékoztatásnak és az állam-
polgárok öngondoskodási ké-
pességének, mivel egyre több
helyen rendelkeznek szén-mo-
noxid érzékelõkkel. 2016. év-
ben a tûzoltók 995 esetben
avatkoztak be, 387 esetben
tûznél és 608 esetben mûszaki
mentéssel kapcsolatban.

Míg a mûszaki mentések
száma mintegy 608 esetszámra
– körülbelül 50 %-os mérték-
ben – emelkedett, addig a tûz-
esetek száma minimális mér-

Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság Egri Gyula

Eredményes, sikeres évet zárt a Katasztrófavédelem Zala megyében

tékben, 34-el nõtt az elõzõ
évhez képest. A mûszaki men-
tések nagymértékû emelkedé-
se a megye területén több
alkalommal kialakult viharos,
csapadékos rendkívüli idõjá-
rásból adódik. Tûzesetek vo-
natkozásában a 2016-os évben
a szabad területi tüzek és az
épített környezetben bekövet-
kezett tüzek számai növeked-
tek kis mértékben.

2016-ban kettõ új önkéntes
tûzoltó egyesület kötött együtt-
mûködési megállapodást a mû-
ködési terület szerinti hivatá-
sos tûzoltó-parancsoksággal. A
beavatkozó önkéntes tûzoltó
egyesületek száma is kettõvel
emelkedett az év elején, így
már három rendelkezett az
elõírt minõsítéssel, így önál-
lóan, hivatásos kollégáik nél-
kül avatkozhatnak be.

A BM OKF és a Magyar Tûz-
oltó Szövetség által az önkén-
tes tûzoltó egyesületek támo-
gatására közösen kiírt pályá-
zatra a megye hivatásos tûz-
oltóságaival együttmûködési
megállapodást kötött egyesü-
letek közül 2016-ban 31 pályá-
zott. Minden pályázó részesült
pályázati támogatásban, össze-
sen 23.711.589 Ft értékben.

A polgári védelem terüle-
tén kiemelendõ, hogy a megye
258 települése közül a legma-
gasabb, I. katasztrófavédelmi
osztályba 7, míg a II. katasztró-
favédelmi osztályba 32 telepü-
lés tartozik. A két területi és a
hat járási mentõcsoport tagjai-
nak összlétszáma 268 fõ. A
megye valamennyi településén
megvan a kötelezõen megala-
kítandó polgári védelmi szer-
vezet, közülük már 35 telepü-
lésen önkéntesekbõl álló tele-
pülési mentõcsoport látja el a
feladatokat, összesen 544 fõ-
vel. Az õ munkájukat a megvál-
tozott idõjárási körülmények-
kel kapcsolatos villámárvizek
esetén nagyban igénybe tud-

ják venni, tovább növelve te-
lepülésük védelmi képességét.
A szakterület egyik fontos fel-
adata az állampolgárok, köztük
az ifjúság katasztrófavédelmi
felkészítése, az öngondosko-
dás növelése. Ennek kereté-
ben, 2016-ban 245 diák telje-
sítette a szervezetnél a közös-
ségi szolgálatát.

Az iparbiztonsági szakterü-
let lényeges eredménye, hogy
a megye területén található ve-
szélyes üzemek egyikében

sem, és veszélyes áru szállí-
tás során sem történt baleset
az elõzõ három évhez ha-
sonlóan.

Minimálisra csökkent az
állományból távozók száma,
amely azt bizonyítja, hogy ma-
gas a szervezet megtartó ké-
pessége. Ez a helyzet az új élet-
pályamodell 2015 évi beveze-
tését követõen egyértelmûen
tovább javult.

Forrás: Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Egri Gyula értékelte az elmúlt évet. – Ha húshagyókedd, akkor
farsang. Nem volt ez másként a

sem (képün-
kön). Az iskola diákönkor-
mányzata rendezésében egy
szórakoztató délutánnak lehet-
tünk részesei. Kicsik és na-
gyok izgalommal telve készül-
tek a délutánra. Ki produkció-
jával, ki jelmezével kápráztatta
el a közönséget. A karnevál a
farsangi hagyomány rövid be-
mutatásával indult, melyet a 8.
osztályosok nyitó tánca köve-
tett, keringõt adtak elõ.

Ezt követõen hallhattunk
három vidám verset, valamint
a két 5. osztály produkcióját
tapsolhattuk meg. A kórusunk
elõadását nagy örömmel fo-

Letenyei Andrássy Gyula Álta-
lános Iskolában

Farsang a letenyei Andrássyban
gadták a gyerekek. Meglepe-
tésként érkeztek a minyonok a
2.a osztály egyik anyukájának
szervezésében, majd a 8. osztá-
lyosok tánca következett, a
cselszton. Végül az ötletesebb-
nél ötletesebb jelmezbe öltö-
zött diákok felvonulása zárta a
mûsoros részt.

A közös program zárása-
ként kisorsoltuk a tombolanye-
reményeket, sok örömet okoz-
va ezzel számos gyereknek. A
felsõsök a tornateremben foly-
tathatták a délutánt disco ke-
retében, az alsósok osztályter-
meikben klubdélutánon szó-
rakoztak – tudtuk meg

DÖK segítõ pedagó-
gustól.

Kép és szöveg:

Bán-
falvi Éva

Mirkó Imre
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Lenti termálfürdõ:
„MARADANDÓ ÉLMÉNYEKET KÍNÁL”

Lenti termálfürdõ:
„MARADANDÓ ÉLMÉNYEKET KÍNÁL”

Zala megye díszpolgára, hosszútávfutó, többszörös Ultrabalaton és Sparthatlon gyõztes is a

Lenti termálfürdõ és Szent György Energiaparkot választotta!

Lubics Szilvia

Lenti termálfürdõ
Tel: 0692/351-320, furdo@lenti.hu, www.lentifurdo.hu

„A lenti termálfürdõben otthon érzem magam, átlátható, barátságos és családias,

mindemellett megvan minden, amire szükségünk van a zavartalan pihenéshez.”

A
erõsíteni

kívánja Zala megyében a jelen-
létét, ebbõl a célból irodát
nyitottak .
Az új iroda közvetlenül a Ker-
ka holtágból kialakított hor-
gásztó mellett található na-
gyon szép természeti környe-
zetben. A felújított épületben

irodavezetõ
mellett két friss diplomás fia-
tal kollégával látják el a felada-

Balaton-felvidéki Nemze-
ti Park Igazgatósága

Kerkaszentkirályon

Lelkes András

Új irodát nyitott a Balaton-felvidéki Nemzeti Park

tokat. környe-
zetvédelmi és természetvédel-
mi mérnök, valamint

természetvédelmi mér-
nök segíti a munkát terepen és
a pályázati tevékenységekben
egyaránt. Lelkes András a tér-
ség természetvédelmi õre szá-
molt be az elõttük álló fel-
adatokról. Elmondta, hogy az
ellenõrzésük alatt álló Mura
menti terület, amely a cserneci
Kerka-Mura torkolattól a Prin-

Wachter Kinga

Právics
Márk

cipális csatornáig tart, közel
ötven kilométer hosszan. Ez a
határ menti szakasz 2007 óta
Tájvédelmi Körzet, Natura
2000 terület és a Mura-Dráva-
Duna Bioszféra Rezervátum
része is. Elsõdleges céljuk a
természetvédelem, környeze-
tünk megóvása, a természetes
élõhelyek megfelelõ kezelése,
természeti értékek bemutatá-
sa, és egy olyan szemlélet köz-
vetítése, mely segíti a termé-
szetvédelmi tudatformálást.

Lelkes András a folyamat-
ban lévõ és jövõben megva-
lósuló pályázati tevékenysé-
gekrõl is beszámolt. Ilyen a
PaNaNeT (Ausztia-Magyaror-
szág Határon Átnyúló Együtt-
mûködési Program), melybõl a

is megvalósult, és további
fejlesztési lehetõségek is kilá-
tásban vannak. Egy új, már

muraszemenyei Hódvár kikö-
tõ

ebben az évben elkezdõdõ
KEHOP pályázat során pedig a
„A Mura-mente komplex élõ-
helyfejlesztése és gazdálkodási
centrum kialakítása” címû pro-
jektben a BfNPIg. kezelésében
lévõ ártéri erdõterületeken
valósul meg az élõhely rehabi-
litáció. A konkrét célok között
szerepel a területeken a táj-
idegen fajok eltávolítása és
cseréje az õshonos fafajokra,
legelõk helyreállításával az
állattartás feltételeinek megte-
remtése és egy állattartó telep
kialakítása is.

Ezek a fejlesztések nagy-
mértékben hozzájárulnak a
térség fejlõdéséhez, az idegen-
forgalom és a gazdaság fellen-
dítéséhez, melyben elsõdleges
szempont a természetes kör-
nyezet és a természetes élõ-
helyek megóvása.

Káliné Kománovics Éva

Munka közben az új irodában.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket


