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Szürkebarát lett a város bora Letenyén
A Letenyei Szõlõ és Gyümölcstermesztõk Egyesülete
március 18-án a mûvelõdési
ház tánctermében tartotta 39.
borbírálatát. A minõsítésre 129
borminta érkezett, melyen
belül horvát és szlovén gazdák
is küldtek mintákat. A bírálat
során arany 25, ezüst 83,
bronz 36 és oklevél minõsítést
5 termelõ kapott.
Az ünnepélyes díjkiosztóra
rá egy hétre, március 25-én az
Andrássy Gyula Általános Iskola étkezõjében került sor. Elsõként a Letenyei Borbarát Hölgyek vidám mûsora következett, majd Somogyi András, a
civil szervezet elnöke – egyben
Letenye alpolgármestere – mondott köszöntõt, mely során meg-

említette, hogy tavaly a tavaszi
fagy, a száraz nyár, az érési idõszakban lehullott csapadékmennyiség jelentõs befolyással
volt a szõlõk minõségére. A
változó érési idõ, a kedvezõtlen savösszetétel komoly kihívás elé állította a gazdákat.
Horváth Miklós a 16 tagú
bíráló bizottság képviseletében elmondta, az elmúlt idõszakban 10-11 borversenyen
vett részt és az összes közül a
letenyei kiemelkedõ. Mindenki büszke lehet magára, ugyanis az elmúlt évek alatt nagyon
szép fejlõdésen ment keresztül
a helyi közösség, a borok minõsége jelentõsen javult. Tanácsként Horváth Miklós azt
(Folytatás a 2. oldalon)

(b-j) Farkas Szilárd Letenye polgármestere, Soós Lászlóné
(Katalin), Molnár Ferenc, a letenyei egyesület tiszteletbeli
elnöke, Soós László, Kuprivecz József, a letenyei egyesület
vezetõségi tagja, Horváth Miklós borász, Somogyi András, a
letenyei egyesület elnöke.

MUNKALEHETÕSÉG LENTIBEN!
A város legnagyobb
turisztikai vállalkozása,
a Lenti Termálfürdõ és
Szent György Energiapark
az alábbi pozíciókba munkatársakat
keres:

• MEDENCEÕR
• PÉNZTÁROS
• TAKARÍTÓ
Elõny: német nyelv ismerete
Pályakezdõk jelentkezését
is várjuk!
Érdeklõdni: 0620/937-1207 telefonszámon.
Jelentkezni a miklost@lentifurdo.hu e-mailcímen lehet.
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A Víz világnapja a letenyei suliban
Március 24-én délután a Víz
világnapja alkalmából különbözõ programokon vehettek
részt a Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola diákjai.
Az esemény Petõfi Sándor:
A Tisza címû versének elmondásával vette kezdetét, melyet
Tóth Fanni 6/a osztályos tanuló szavalta el.
Ezután az alsó évfolyamosok egy rövid túrával folytatták
a programot, elsétáltak a Béci
patakhoz. Eközben a felsõ évfolyamosokat 4 állomáson a
következõ, „vízzel” kapcsolatos
programok várták:

1. Terepi tájékozódás –
„vízi sportolók” – felismerése
képek alapján, akadálypályán
2. Óceánok, tengerek élõvilága - rövidfilm megtekintése
3. „Vizes kísérletek” – egy
kis fizika, kémia
4. Víz a zenében – zenehallgatás, valamint Egri József,
a Balaton festõje: képeinek
megtekintése
Az alsó évfolyamosok a túráról visszaérve szintén a program részeseivé válhattak.
A Víz világnapja alkalmából
a nagykanizsai vízügy rajz-és
videó készítõ pályázatot írt ki,

Március 15-re emlékeztek

Tudatosították a diákokban a víz fontosságát.
melynek keretében a tanulók
Iskolai szinten is különbösikeresen szerepeltek.
zõ elõzetes feladatokat kaptak
Díjazottak: Boa Inez 7.a osz- a tanulók. A legszebb és legtályos tanuló I. helyezett, Mar- ötletesebb alkotások (rajzok,
ton Klaudia 5.a osztályos tanu- akvárium stb.) értékelve és díló II. helyezett egyéniben, vala- jazva lettek, melyekbõl az ismint a 2/b osztály I. helyezett kola aulájában kiállítást renés a 6/a osztály III. helyezett.
deztek.

Ovisok a letenyei iskolában

Farkas Szilárd polgármester ünnepi beszédét mondja.
A letenyei ünnepség a me- Zsigmond, az Európai Uniós
gyében elsõként állított Kossuth Fejlesztésekért felelõs államtitemlékoszlopnál a városi fúvós- kár helyettese volt, aki beszézenekar térzenéjével kezdõdött, dében az összefogással kapcsomajd a Himnusz elhangzása latban úgy fogalmazott: az
után Bogdán Gábor szavalta el 1848-as fõvárosi történések fél
Erdélyi József: Március tizen- év alatt átformálták az egész
országot, két hónap alatt alaötödikén címû költeményét.
A koszorúzást követõen kult egy akkora honvédsereg,
Farkas Szilárd polgármester amely képes volt szembeszállaz 1848-49-es forradalom és ni a császári haderõvel. A
szabadságharcról szólva töb- program során zenés mûsort
bek között azt mondta, az ak- adott a Tarisznyások Együttes,
kori fiatalok lelkesedése példa a megemlékezés a Szózat hanga ma élõk számára is. A meg- jaival zárult.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
emlékezés szónoka Perényi

A Letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskolában ebben a
tanévben március 16-án délután rendezték meg a már
hagyományos „Suli váró” program elsõ részét az õsszel iskolába kerülõ nagycsoportos
óvodásoknak. A szülõi kísérettel érkezõ ovisokat két csoportba osztották.

Szürkebarát lett a város bora Letenyén
(Folytatás az 1. oldalról)
mondta, mindenki gondolkodjon el magában, mi a borában
az, amit nem tart tökéletesnek
és azon mit kell változtatni, bár
nincs olyan bor, amelyben
nem lehetne hibát találni –
fogalmazott a borász.

2017-ben a zsûri értékelése
alapján a „Város bora” megtisztelõ címet a letenyei Soós
László Zajki-Öreg-hegyi szürkebarát bora érdemelte. A termelõnek az elismerést és a
kupát Farkas Szilárd polgármester adta át. Soós László

– aki másodszor már nyerte
el a címet, 2011-ben is övé
lett a díj – annyit tett hozzá, hogy felesége, Katalin
nélkül nem érhette el volna
el újra ezt a kiváló eredményt.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Tamásné Csordás Gabriella tanító irányításával vidám
mozgásos és körjátékokat élvezhettek, Gerencsérné Tóth
Lívia tanítónõ játékos feladványokkal várta a gyerekeket, a
számolási és manuális készségük is fejlõdött a hétpettyes
katica elkészítése közben (képünkön).
Mindegyik foglalkozás nagyon tetszett az ovisoknak
és kísérõiknek. Sok élménynyel és apró ajándékokkal
gazdagodtak, hiszen az általuk készített katicán kívül
mindenki
hazavihette
az
ajándékba kapott bölcs baglyot is.
A találkozó zárásaként
egy kis uzsonnára invitálták a megjelenteket az ebédlõbe.
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Brüsszel akarata az ország függetlenségét érinti
Zalai beszélgetés a nemzeti konzultációról Dömötör Csaba miniszterhelyettessel
Új nemzeti konzultáció kezdõdött a napokban, amelyen a
kormány által megfogalmazott,
a Magyarország elõtt álló öt veszélyforrásról kérik ki az állampolgárok véleményét.
A részletekrõl Dömötör Csabát, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkárát,
miniszterhelyettest kérdeztük
minap Zalaegerszegen.
– Öt területet ölel fel a meghirdetett konzultáció. Melyek
ezek?
– Ezek a témák a nemzeti
függetlenséget érintik. A kormánynak számos területen vitája van Brüsszellel, az Európai
Unióval, az energiaáraktól kezdve, az átláthatóságon át, az illegális bevándorlásig. Tapasztalataink szerint a kormány
eddig akkor tudta hatékonyan
érvényesíteni akaratát Brüszszellel szemben, ha a magyar
polgárok megfelelõ támogatása állt mögötte. Most is erre a
megerõsítésre számítunk.
– Kezdjük talán az energiapolitikával. Az unióban
nem mindenkinek tetszik a
magyar rezsicsökkentés.
– Brüsszelnek van egy terve, aminek Energia Unió a neve. Ennek lényege, hogy kivennék az árszabályozást a tagor-

szágok kezébõl. Ez eltörölné a
rezsicsökkentést, ami az elmúlt évek egyik legjelentõsebb eredménye volt. A nemzeti konzultáció során kéréssel
fordulunk az állampolgárokhoz, hogy ebben a témában is
támogassák küzdelmünket.
– A bevándorláspolitika is
terítéken van…
– A kormány szeretné megerõsíteni a jogi határzárat, egy
ezzel kapcsolatos törvényt el is
fogadott a Parlament. Erre
azért is szükség van, mert a
bevándorlók meg sem várták a
menekültkérelmükrõl szóló döntést, szabadon mozogtak az Európai Unió területén, s ez súlyos biztonsági kockázatot jelentett. A kormány ezért szigorítást szeretne, ez viszont kritikát váltott ki Brüsszelben.
– A következõ témakör öszszefügg az illegális bevándorlással. Napirenden van a külföldi forrásból dolgozó szervezetek elszámoltathatósága…
– Számos olyan politikai aktivista szervezet mûködik hazánkban, amely külföldrõl kapja támogatását, ám átláthatatlan körülmények között. A kormány tanulmányozta a mûködõ nemzetközi gyakorlatot, és
szeretné elérni, hogy ezek a

Dömötör Csaba: – Szeretnénk, ha minél többen mondanák el
véleményüket.

szervezetek regisztráltassák magukat és tegyék nyilvánossá a
támogatások forrását.
– A munkahelyteremtés és
az adózás is a nemzeti konzultáció témái között szerepel…
– Nem szeretné a kormány,
ha ezeket a jogköröket elvonnák, s nemzetek fölötti, uniós
szintre emelnék. Szeretnénk a
munkahelyteremtési és adózási eszközöket saját kézben
tartani.
– Miért fontos ez?
– Csak egy példa ennek érzékeltetésére: az adócsökkentések tették lehetõvé a mosta-

ni béremeléseket. A társasági
adó csökkentését sok kritika
fogadta, az osztrák kancellár és
a német alkancellár is keményen támadta. Ragaszkodunk
az adócsökkentéshez, szeretnénk nemzeti hatáskörben tartani. Ha Brüsszelben döntenének az adóügyekrõl, akkor
nem a magyar családok, hanem a nagyvállalatok járnának
jól. Tömören errõl szól az új
nemzeti konzultáció. Szeretnénk, ha ebben minél többen
vennének részt és megerõsítenék a kormány álláspontját.
Ekler Elemér

Arany János emlékév Letenyén

(b-j) Dömõk József igazgató, Szabó Katalin a zsûri elnöke, Kocsis Dia felkészítõ rajztanár, Martonné Várhidi Erika iskola.
igazgató-helyettes és az elsõ helyezést elért letenyei tanulók.)
A március 24-ig tartó V. Hóvirág Tavaszi Mûvészeti Fesztivál keretén belül március 13án délután az Arany János em-

lékévhez kapcsolódva a letenyei Fáklya Mûvelõdési Házban nyílt meg az Andrássy Gyula Általános Iskola tanulói ál-

tal készített alkotásokból a diák-rajzpályázat.
Dömõk József, a kulturális
intézmény igazgatója lapunknak elmondta, a fesztiválba a
fiatalabb korosztályt is be kívánták vonni, így kerültek a
programba meseelõadások, gyermek koncertek és a rajzpályázat is. Az Arany János emlékév
kapcsán a mûvelõdési ház rajzpályázatot hirdetett az iskolában, amelyben az oktatási intézmény vezetése jó partner
volt. Elsõtõl-nyolcadik évfolyamig négy témakörben készíthettek rajzokat a gyerekek.
A témák az alsósoknak az
Arany Lacinak és a Fülemile,

míg a felsõsöknek a Toldi elbeszélõ költemény, valamint a
Walesi bárdok volt. A pályázatra több mint száz rajz érkezett
be, a zsûri elnöke, a letenyei
Szabó Katalin grafikus, festõmûvész volt.
Elsõ helyezettek lettek: Somogyi Bence 1.a, Tóth Rozina
2.b, Kiss-Pataki Hédi 3.b, Bedõ
Milán 4.a, Marton Klaudia 5.a,
Orsós Veronika 6.b, Filó Júlia
7.a, Fitos Gergõ és Orsós Sándor 8.b. A díjazottak emléklapot és ajándékot kaptak, a kiállítás a mûvelõdési ház elsõ
emeletén március végéig volt
megtekinthetõ.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Ünnepi megemlékezés, nõnap és férfinap
Programbõség Bázakerettyén
A hagyományoknak megfelelõen ezúttal is megemlékeztek az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról Bázakerettyén. A mûvelõdési házban az ünnep elõestéjén az
iskolások adtak az alkalomhoz
illõ mûsort, majd a Kazinczydíjas versmondó, a nagykanizsai Horváth István elõadását
hallgatták meg a résztvevõk –
tájékoztatta lapunkat a település polgármestere.
Iványi László azt is elmondta, hogy a nemzeti ünnep elõtt, március nyolcadikán

a hölgyek voltak a fõszereplõk
Bázakerettyén.
A nemzetközi nõnap alkalmából a képviselõ-testület nevében a polgármester köszöntötte az ünnepségen résztvevõ
hölgyeket, majd vendégül látták õket.
Az ünnepségen a Pódium
Színház mûvészei az „Adj egy
csókot” címû zenés kabaréval
szórakoztatták a megjelenteket.
Bázakerettyén nem csak a
hölgyeket köszöntötték, hanem a „teremtés koronáit” is.

„Mackó-nap” az óvodában

A férfinapon Kárász Tímea szórakoztatta a megjelenteket.
Minap rendezte meg a helyi
Mûvelõdési Egyesület a férfinapot. A Nagykanizsáról érkezett Kárász Tímea zenés
mûsora után az „erõsebb” nem

képviselõi is vendéglátásban részesültek a nagyon jó
hangulatú rendezvényen, aminek a tervek szerint lesz
folytatása.

Traktort vásárol Letenye

Nyílt napot tartottak.
A muraszemenyei óvodánkban március 03-án, pénteken
nyílt nappal vártuk a kedves
szülõket, mely során betekintést nyerhettek óvodai életünkbe. A nyílt nap témájaként a
„Mackó-napot”
választottuk,
amikor is reggel minden kisgyermek saját kedvenc macijával érkezhetett, majd együtt is
töltötték a napot a csoportban.
Sokféle játék kapott helyett
a délelõtt folyamán: macis
verset szavaltak, dalos játékot
játszottak, gyakorolták a számlálás és irányok fogalmát. Zenés torna során mindenki a
saját macijával tornázhatott,
valamint a versenyjátékok is a
macikról szóltak. A nyakba
akasztható barnamaci és jegesmaci medál jelezte, hogy ki
melyik csapatnak a tagja. Kicsik és nagyok, gyerekek és

felnõttek együtt másztak, futottak, bújtak.
A mézbõl készült ételek
(mézes müzli, mézes puszedli)
és a málnaszörp elfogyasztása
sem maradt ki a macis napból.
A nap utolsó játéka a barkácsolás volt, ahol négyféle
vizuális tevékenységet választhattak a gyerekek: a vizuális
ritmus során színes macikat,
mézes csuprokat ragasztottak
meghatározott
szempontok
alapján, nyakba akasztható macis medált készíthettek, macis
mozaikot ragaszthattak, illetve
macikat nyomdázhattak krumplival. A sikeres nap zárásaként
mindenki egy-egy Dörmi-sütit
vihetett haza.
Élményekben gazdag, színes napot tölthettünk el közösen!
(Turósné L. Anita)

Letenye Város Képviselõtestülete március 30-án tartotta soros ülését.
A képviselõ-testület tárgyalta az ÉKKÖV Kft.-vel kötött
közszolgáltatási szerzõdések
felülvizsgálatát, a strand, termálfürdõ és kemping 2016. évi
üzemeltetésérõl benyújtott beszámolót, a Fáklya Mûvelõdési
Ház és Könyvtár, valamint a
Letenyei Hóvirág Óvoda továbbképzési programját és
döntött a közfoglalkoztatási
program keretén belül eszközbeszerzési ajánlatok tekintetében, így egy MTZ 892.2

Letenyei városkép.

használt traktor, új homlokrakodó, emelõvilla és egytengelyes pótkocsi kerül beszerzésre.
Egyebek napirendi pont
tekintetében három EFOP pályázat benyújtásáról is határozott a testület, nevesítve a
könyvtári intézményrendszer
tanulást segítõ infrastrukturális fejlesztései, a közösségi mûvelõdés intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítõ infrastrukturális fejlesztései, valamint a járóbeteg szakellátó
szolgáltatások fejlesztése tárgyában.

2017. március

5

Dél-Zala Murahíd

Látványkemence és társai…
Semjénháza településfejlesztési tervei
Településünk vezetõsége az
elõzõ évekhez hasonlóan idén
is számos olyan fejlesztést kíván
megvalósítani, amely az itt élõk,
a semjénháziak mindennapjait
teszi még komfortosabbá, a települést élhetõbbé, az épített környezetet szebbé, az ide látogatók, a vendégek pedig megfigyelhetik a falu változásait, fejlõdését.
A falu sportszeretõ, és nem
csak kimondottan fociszeretõ
lakói számára már elérhetõ a
füves nagypályán a modern –
zöld-fehér – lelátón való önfeledt szurkolás. TAO támogatásban tudott megvalósulni, melyhez 30%-os önerõt az önkormányzat biztosított a sportegyesület részére, valamint az önrészen felül szükséges kisebb
munkákban az önkormányzati
közfoglalkoztatásban
résztvevõk is kivették részüket.
A lelátó továbbgondolása érdekében további pályázati forrás igénybevételével az idei évben megkezdhetjük a fedését is,
hogy az idõjárás ne szegje kedvét senkinek a sportolóink bíztatásában. A sportpálya korszerûsítésében nagy szerepet kapott a pályatér modern megvilágítása, valamint az oszlopokon helyet biztosítottunk a hangosító berendezéseknek is. A
mai kor igényeinek megfelelõ
fedett lelátó mellett gondoltunk
a füves nagypálya idõszerû felújítására, karbantartására is,
szintén az idei évben szeretnénk megkezdeni a pálya szerkezetének megújítását.
A megyei I. osztályban futballozó együttesünk mellett
több korosztályban indítunk és
versenyeztetünk utánpótlás-csapatokat is, annak érdekében,
hogy a futball látványsport fejlõdése biztosított legyen a településen még sokáig, ezért minden pályázati forrást megragadunk, hogy a csapatainak korszerû, modern, sportbarát pályákon edzhessenek és versenyezhessenek.
Nemcsak verseny- és utánpótlás csapataink tagjai, hanem
a település valamennyi lakója
részére – szintén pályázati tá-

mogatás útján – lehetõségünk
lesz egy újdonságnak számító
teqball-asztal felállítására a sportcentrum területén, amely kiváló
lehetõséget biztosít a labdajátékok technikájának fejlesztésére,
a társasági, közösségi élet és
szurkolás erõsítésére egyaránt.
A sportolási lehetõségek fejlesztése mellett párhuzamosan
kezdjük meg a közfoglalkoztatási programban résztvevõkkel
a település járdáinak felújítását
is. A programban elõször az
Ady utca olyan járdaszakaszai
kerülnek javításra, amelyen a
gyalogos közlekedés a kátyúk és
a repedések miatt már nem
megfelelõ, majd a Rákóczi utca
rossz járdái kerülnek sorra. A
tavalyi évben megkezdtük a
Rákóczi utca vízelvezetõ árokrendszerének a felújítási munkálatait szintén a START program keretében, az idei évben
ezt önerõbõl szeretnénk folytatni, és a még szükséges helyeken javítani az árkok állapotán, azokat mederelemekkel
kirakni, hogy a vízelvezetés
megoldott legyen az utcában.
Szintén a közfoglalkoztatásban résztvevõkkel szeretnénk
megvalósítani a település sportcentrumában egy látványkemencét, amely remek lehetõséget biztosít a településen élõ
kisebb-nagyobb
közösségek,
sportcsapatok, munkahelyi csapatok részére, hogy ott a szabadidejüket tartalmasan tudják
eltölteni, és szervezett keretek
között együtt hódolhassanak a
fõzés, a gasztronómia, a horvát
és magyar tradicionális ételek
elkészítésének. Falunapok, nemzetiségi napok, kisebb-nagyobb
rendezvények idején kiváló
lehetõség lesz a fõzõbemutatók
részére is. A tervezett helye a
sportöltözõ, a füves sportpálya,
a mûfüves kispálya és a játszóvár közelében lenne, jól
megközelíthetõ helyen, hogy
azt mindenki igénybe tudja venni. A látványkemencét fedettre
terveztük, és a közvetlen környezetében olyan parkszerû
megoldásban gondolkodtunk,
amely lehetõvé teszi a csapatok,

a vendégek részére, hogy kulturált körülmények között élvezhessék a finomabbnál finomabb étkeket. Településünk
egységesítése jegyében olyan
látványtérelemek – virágosládák, padok, biciklitároló, hulladékgyûjtõk – kerülnek ide is
kihelyezésre, mint a faluban
minden köztéren.
A közelmúltban elkezdtük
Semjénháza központi terének
felújítását, melybõl a háborús
hõsök, a településért és a hazáért harcolt, vagy elhurcolt,
elesett katonák emlékére felállítandó emlékmû megvalósítása
várat még magára. Terveink szerint az idei évben méltó emlékhelyet kapnak hõseink, megkezdjük az emlékmû felállítását
és a közvetlen környezetének
parkosítását, szépítgetését.
Sikeres pályázati programnak köszönhetõen a település
önkormányzati hivatalának belseje, a tetõtere, valamint a házasságkötési
ceremóniákhoz
használatos faluházi elõtér és
nagyterem is új elgondolást
kap, a megújult külsõhöz egy
modern, felújított belsõ teret is
szeretnénk kialakítani, hogy a
nálunk házasulók gyönyörû
környezetben mondhassák ki a
boldogító igent.
A pályázati program lehetõséget biztosít arra, hogy új székek
kerüljenek megvételre a terembe. Az önkormányzati hivatalban
a fa nyílászárók helyett korszerû, az energiahatékonyságot növelõ, mûanyag ablakok kerülnek behelyezésre, a szükséges
festési és burkolási munkákat is
elvégezzük a felújítás keretén
belül. Fontos energiatakarékos

beruházásként napelemek kerülnek felhelyezésre, hogy a hivatal által fogyasztott villamos
energiát a nap mint megújuló
energia hasznosításával váltsuk
ki, amely a mûködtetési költségek csökkenése mellett környezettudatos szemlélet és fenntartható fejlõdést is megvalósít.
Jól teljesítõ és gazdálkodó
önkormányzatunk 2013-ban és
2016 évben is részesült pozitív
támogatásban a Belügyminisztériumtól, amelyen szeretnénk
megvalósítani a Kossuth utca
páratlan oldalán lévõ vízelvezetõ mély árok zárttá tételét,
amely egyúttal a hivatalhoz,
faluházhoz, IKSZT-hez érkezõ
vendégek részére is veszélytelen megállási lehetõséget biztosít, a mostani veszélyes parkolás
helyett. A munkálatokat terveink szerint az idei évben elkezdjük, és az árokrendszer
korszerûsítése egészen a focipályáig valósul meg.
Településünk fejlõdése érdekében több pályázati forrás
elnyerésére is nyújtottunk be
támogatási kérelmet, amelyek
szintén hozzájárulnak majd a
szebb, kulturáltabb, egységesebb
településkép kialakításában.
Preksen László
Semjénháza Község
Polgármestere

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje E-000803/2014/A001
Kisteljesítményû kazán fûtõ
E-000803/2014/A007

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014
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Nõk a figyelem középpontjában
A történelem során a nõk
komoly harcot vívtak a szavazati jogért, a munkájuk elismeréséért. Meg kellett küzdeni a
több évszázados beidegzõ-

déssel, amely a nõket kizárólag
családanyaként, a tûzhely mellett tudta elképzelni.
Március 8. a nõk iránti tisztelet, megbecsülés napja, ezen

A márciusi hõsök
Megemlékezés Becsehelyen
Március 15. piros betûs ünnep a naptárban és Magyarország történelmében is. Hazánkban ünnepségek, koszorúzások
mellett elevenítik fel a történelmi eseményeket, amelyek a
szabadságharchoz vezettek.
Becsehelyen is megemlékeztek az ünneprõl, az általános iskolások látványos, verseszenés mûsora végigvezette a
hallgatóságot a kávéházi eseményektõl kezdve a 12 pont
kinyomtatásán át a szabadságharcig.
Az ünnepi beszédet Németh
Géza
polgármester

mondta, aki a történelmi eseményeket, az 1867-es kiegyezést ismertette.
A kiegyezés kapcsán kiemelte, hogy Zala megye követe eredetileg nem Deák Ferenc
volt, hanem a becsehelyi Csúzy Pál, aki Deák javára lépett
vissza.
A polgármester párhuzamot vont az 1848-as történések és a mai eseményeink
között.
Az ünnepség a Szózat közös éneklése után koszorúzással fejezõdött be.
Horváthné Szirmai Szilvia
Szabó Ádám nagy sikert aratott.
a napon virággal köszöntik a
hölgyeket.
Becsehelyen a faluház ízlésesen terített asztalokkal és
sok szeretettel várta március
11-én, szombaton este a település hölgyeit a Nemzetközi
Nõnap közös ünneplésére.
Elõször Németh Géza, a
település polgármestere köszöntötte a megjelenteket,

majd jó szórakozást kívánt a
hölgyeknek.
Az est elsõ felében Szabó
Ádám, a Csillag születik tehetségkutatóból megismert harmonikás-énekes bûvölte el közvetlenségével, ének-és hangszertudásával a közönséget. Az
elsõ számok után hamarosan
együtt énekelt-táncolt az elõadóval a hallgatóság.
A mûsor után Kaszper Attila és Tatai Zsolt tartotta fenn
a jókedvet hajnalig.
Horváthné Szirmai Szilvia

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

Költészet napi szavalóverseny Letenyén

A zsûri tagjai (hátsó sor b-j): Halász Erika, Halmi Nándor,
Dányi József, és a megyei versenyre továbbjutók (elsõ sor b-j):
Kanizsai Szilárd Erik, Horváth Bendegúz, Andróczi Rebeka,
Lukács Gréta a verseny után letenyei platánnál.
Letenyén a Városi Könyvtárban március 24-én került
sor a Költészet Napja tiszteletére rendezett József Attila
területi versmondó versenyre.
Köszöntõjében Dömõk József, a Fáklya Mûvelõdési Ház
és Könyvtár igazgatója elmondta, ez a program a március 6-án kezdõdött V. Hóvirág
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
zárórendezvénye, amely feltette az i-re a pontot.

A körzet 4 általános iskolájából (Becsehely, Letenye, Muraszemenye,
Tótszerdahely)
17 felsõ tagozatos diák két
korcsoportban mérhette össze
tehetségét.
Az 5-6. osztályos korcsoport kötelezõ verse József
Attila: „Szeretnének” címû költeménye, a 7-8. osztályosoké az
„Ars poetica” címû volt. A kötelezõ verseken túl egy-egy
szabadon választott költemény-

nyel is készültek a versmondók.
A zsûri elnöke: Dányi József, a lenti Utassy József
Versmondó Kör versmondója
volt. A zsûri tagjai: Halász
Erika és Halmi Nándor, a
Letenyei Versmondó Kör tagjai voltak.
A zsûri döntése alapján a
következõ helyezések születtek:
I. kategória (5-6. osztály): 1.
Andróczi Rebeka, Becsehelyi
Általános Iskola, 5. osztály, 2.
Lukács Gréta, Tótszerdahelyi
Zrínyi Katarina Horvát Általános Iskola, 5. osztály, 3. Horváth Julianna, Becsehelyi Általános Iskola, 6. osztály.
II. kategória (7-8. osztály):
1. Horváth Bendegúz, Andrássy Gyula Általános Iskola,
Letenye, 7. osztály, 2. Kanizsai
Szilárd Erik, Becsehelyi Általános Iskola, 7. osztály, 3. Bedõ
Eszter, Muraszemenyei Általános Iskola, 7. osztály.
A négy legeredményesebbnek ítélt versmondó – Andróczi Rebeka, Lukács Gréta,
Horváth Bendegúz és Kanizsai
Szilárd Erik – április 8-án
Nagykanizsán, a Halis István
Városi Könyvtárban megrendezésre kerülõ megyei döntõn
képviselték a térséget.

Torkos csütörtök Molnáriban

Egy hagyományt elevenítettek fel.
A Molnári Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat
a
torkos csütörtök hagyományt
elevenítette fel Molnáriban
2017. február 23-án. Ez a
nap a farsangi szokások különleges napjainak egyike,
mely része a horvát népszokásoknak.
Lényege, hogy a közelgõ
nagyböjt elõtt, ezen a napon
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bõségesen fogyasztunk hagyományos, és egyben a farsangi
idõszakhoz kötõdõ ételeket
(pl. fánk), valamint a szokásosnál „mohóbban, torkosabban” étkezünk. Így tettek a
molnáriak is.
Az asszonyok, lányok sok
finomsággal, jobbnál jobb ételekkel, italokkal közösen készültek erre a rendezvényre.
Horvát, magyar énekekkel,
zenével, tánccal „a férfinép
kizárásával” ünnepeltek, „torkoskodtak”, ettek, ittak, jól
érezték magukat a nagyböjt
elõtt.

www.zalatajkiado.hu

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Majd a nagymama…
Pár éve nagy divat volt
húsvétkor a csokitojáson
kívül élõ nyulat is ajándékozni. Ennek a divatnak
több éven át sikeresen ellenállt Csaba. Mindig sikerült meggyõzni a gyereket
arról, hogy ez miért rossz
ötlet. A végsõ érv mindig az
volt, hogy mit csinálnak a
nyúllal húsvét után, hiszen
nem maradhat örökké a lakásban. Ez az érv azért mûködött, mert a gyerekek
nem találtak rá megoldást.
A következõ évben a
gyerekek már rutinosan
vágtak neki az élõ nyuszi
projektnek. Taktikát változtattak, a nagyin keresztül indultak támadásba. A nagymamák nehezen tudnak ellenállni az unokáknak – engedékenyebbek. A sok könyörgés hatására a nagyi
megígérte, hogy majd vigyáz a nyúlra húsvét után.
Már csak apát kellett meggyõzni. Csaba, hogy rövidre
zárja a könyörgést, feltette a
végsõ kérdést: – Mi lesz a
nyúllal? Legnagyobb döbbenetére volt rá megoldás: – A
nagyi vigyáz rá! Csaba nem
erre a válaszra számított.
Döbbentében csak ennyit
tudott mondani: – Ha a
nagymama megígérte, akkor lehet...
Másnap már hajnalban
izgatottan készültek a gyerekek – jön a nagyi, indulnak a nyúlért. A tenyésztõnél volt mindenfajta nyuszi,
fehér, tarka, még fekete is. A
gyerekek sokáig nem tudtak
választani. A nagyi a tanácstalanságot látva egy gyakorlatias érvvel próbálta a döntést segíteni: – Ne a tarkát
válasszátok! Annak nem jó a
húsa…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Mohácsi busójárás
A Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat – új
programként – ebben az évben a busójárásra látogatott el.
A helyi asszonykórus és a tánccsoport horvát nyelvû népdalokkal, táncokkal öregbítik a
falu hírnevét. Lengyel Attiláné,
mint a Molnári HNÖ elnöke
fontos részt vállal a horvát
nyelv és kultúra fennmaradásáért. Ebben segítségére vannak a molnári lányok, asszonyok, akik fennmaradó hagyományainkat a településen tartott rendezvények által adják
át az ifjabb korosztálynak. A
horvát településen fontosnak
tartják a hagyományõrzést, így
más kultúrcsoportok tradicionális rendezvényeire is ellátogatnak. Az ország déli részén
lakta horvátok különös hagyományt ápolnak, így úti célul
Mohácsot tûztük ki. A mohácsi
sokacok messze földön ismert
népszokása a busójárás, a télbúcsúztató, tavaszköszöntõ ünnepség.
A hagyomány eredetét a
törökûzés legendájával is magyarázzák. A monda szerint a
Mohács-szigeti mocsárvilágba
menekült õslakos sokacok
megelégelve a rabigát, ijesztõ

álarcokba öltözve, maguk készítette zajkeltõ eszközökkel az
éj leple alatt csónakokkal átkelve a Dunán kizavarták a
törököket Mohácsról.
A busó öltözete régen is
olyan volt, mint ma: szõrével
kifordított rövid ruha, szalmával kitömött nadrág, színes
butykos harisnya, lábukon
bocskort viselnek. A bundájukat marhakötéllel fogták össze
derekukon, melyre marhakolompot akasztottak. A kezükben az elmaradhatatlan kereplõ vagy buzogány. A leglényegesebb azonban, ami a busót
busóvá teszi, a fûzfából faragott, hagyományosan állatvérrel festett birkabõrcsuklyás álarc. Az így beöltözött busókat
kísérik a jankelék, akiknek az a
szerepe, hogy távol tartsák az
utca népét, akik a busó maszk
alá pillantanának. Hamuval,
liszttel, fûrészporral, tollal
szórják az embereket. A busók
mellett feltûnnek még a csodaszép népviseletbe öltözött sokac lányok, akik szintén butykos harisnyát viselnek, gyönyörû rakott szoknyát és népviseletüket ebben az idõszakban fátylas állarcal egészítik ki,
ami arcukat takarja.

A molnáriak jól érezték magukat Mohácson.
Utunkat a Koló téren
kezdtük – a beöltözött busók,
jankelék, boszorkányok, maskarák itt gyülekeztek –, itt találkoztak a Dunán csónakokkal
átkelõ busók az ágyús, szekeres, kürtõs és más busó csoportokkal. A csoportok a város
fõterére indulva –, amit a molnári csoport is kísért – megkezdték a szabad farsangolást.
A város utcáit járva, zajt keltve,
a lányokat abajgatva ûzik a
telet a mohácsi busók. Szürkületkor visszatérnek a fõtérre
és meggyújtják a máglyát. Az

óriási tûz körül táncolnak,
dévajkodnak az emberekkel.
Ez a programsorozat csütörtöktõl farsang keddig tart. Mohács utcáit tömérdek ember
lepte el, hiszen szerte az országban kíváncsiak eme kulináris
élményre. A mohácsiak méltán
vívták ki maguknak a hírnevet.
A molnári csapat nagyon jól
érezte magát, sok élménnyel
gazdagodott. Reményeink szerint a Molnári HNÖ jövõ évben is úticéljai közé iktathatja
be a mohácsi busójárást.
K.L.

„Elsõ lépések a digitális világba”
Informatikai képzés Molnáriban

A képzés ingyenes…
A SZÁM-PONT Számítástechnikai Oktató és Szolgáltató Központ Kft. elnyert pályázat útján ingyenes informatikai képzést szervezett az ifjabb
és idõsebb korosztály részére.
A Molnári Községi Önkormányzat helyet biztosít a kép-

zésnek, ami 2017. február 14én vette kezdetét 15 fõvel. A
35 órából álló tanfolyamot
hetente két alkalommal tartják
a helyi IKSZT-ben, 17.00 órai
kezdéssel. Az IKSZT a tanulni
vágyóknak, a jelentkezõknek
rendelkezésre bocsátotta a szá-

mítógépeit, valamint bérelt
számítógépek teszik lehetõvé,
hogy mindenki külön gépen
tanulhasson, gyakorolhasson.
A nagy érdeklõdésre való tekintettel március 6-án újabb
csoport indult 9 fõvel.
Az informatikai képzés címe:
„Elsõ lépések a digitális világba”
A program célja annak elérése, hogy a résztvevõ: tudja
használni az infokommunikációs eszközének (PC, tablet,
notebook, okostelefon, stb.)
mûködtetéséhez szükséges alapvetõ funkciókat, tudja hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközét, tudjon egyszerû szövegszerkesztési lépé-

sek felhasználásával rövid szöveget szerkeszteni, tudjon egyszerû mentési mûveleteket
végezni, tudjon az interneten
tájékozódni, könnyen hozzáférhetõ információkat megszerezni, tudjon elektronikus levelezést bonyolítani az alapvetõ funkciók használatával. Az
infokommunikációs
eszköz
megismert funkcióit biztonságosan tudja használni.
A képzésen résztvevõk a 12
alkalommal megtartott tanfolyam végeztével záróvizsgát
tesznek, és remélhetõleg részt
vesznek a következõ ingyenes
képzésen is melynek címe:
„Önállóan használom az informatikai eszközömet”.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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A nõket köszöntötték Kistolmácson
Március 4-én került sor Kistolmácson az évek óta rendszeresen megtartott nõnapi
rendezvényre.
Kistolmács Község Önkormányzatának nevében Birkás
Zoltán polgármester köszöntötte elõször a megjelenteket.
Mint elmondta: a nõkre min-

dig számíthatunk, hiszen mindannyian családban nõttünk fel,
ahol nagymamák, édesanyák,
nõvérek és húgok vettek körül
bennünket. Tudjuk, mert tapasztaljuk, hogy a férfi társ
nélkül csak fél ember. Tartozunk a nõknek a gondoskodásukért, türelmükért, önfelál-

Az iskolások adtak mûsort.
dozásukért, a családi fészek
melegéért.
A polgármesteri köszöntõ
után a Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola tanulói
szórakoztatták mûsorukkal a
jelenlévõ nõket. A mûsor után
az önkormányzat férfi tagjai

Birkás Zoltán köszöntötte az
ünnepelteket.
virággal köszöntötték a jelenlévõket, melyhez csatlakozott a
Kistolmácsi Roma Nemzetisé gi Önkormányzat egy szál
virággal.
Végül a helyben készített
vacsora elfogyasztása után jó
hangulatban eltöltött zenés est
zárta a napot, melynek végén a
felajánlott tombolatárgyak kisorsolására került sor.

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!
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Murafölde bemutatkozása a budapesti kiállításon

Murafölde standja a kiállításon.
Az Utazás kiállítás 40. alkalommal kerül megrendezésre a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban. Nagykanizsa
és térsége ismét bemutatkozhatott. Idén 23 országból, több
mint 300 kiállító érkezett, a
külföldi díszvendég Oroszország, a belföldi Gyõr, a kul-

turális díszvendég pedig Pannonhalma volt.
A térséget bemutató standot Cseresnyés Péter államtitkár,
országgyûlési képviselõ is a látogatók figyelmébe ajánlotta és
a sajtótájékoztatón kiemelte:
– Ez volt a célja annak,
hogy a város és térsége, ezúttal

Murafölde hívószóval, immáron negyedszerre képviseltette magát az Utazás kiállításon.
Nagykanizsa megõrizte 19. század végi, 20. század eleji hangulatát, a felújításokkal pedig
még szebbé tették. A városban
azonban nincsenek olyan látványosságok, mint mondjuk
Egerben, Siklóson vagy Visegrádon a vár, amelyek vonzanák
a turistákat. Viszont a térség
természeti szépsége és a város
adta lehetõségek, szolgáltatások együtt már turisztikai célponttá emelhetik Muraföldét.
A képviselõ kiemelte, a folyamatos megjelenéseknek és a
marketingre elköltött forintoknak már van eredménye, hiszen érezhetõ, hogy egyre többen érkeznek Nagykanizsára,
például a város napjára, a
dödöllefesztiválra és minden
olyan rendezvényre, amely nem
csak Kanizsa lakóinak szól.
Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármester elmondta,
hogy fontos a jelenlét, meg
kell mutatni magunkat, Nagykanizsát, Muraföldét, hiszen
olyan értékeink vannak, ame-

lyek felfedezésre várnak, alkalmasak a kikapcsolódásra, az
aktív pihenésre, feltöltõdésre.
A standon egy fotókiállítás a
térség természeti értékeit, látványosságait, programjait mutatta be. A látogatók – ha
végignézték – biztosan kedvet
kaptak egy kiránduláshoz Muraföldére. A kiállításon a turisztikai programok mellett
nagy sikere volt a gasztronómiai bemutatónknak és kóstolóknak is, melyben szerepeltek
a házi lekvárok, az ízesített
mustárok, rétesek, fánkok és a
dödölle is. A négynapos rendezvény során bemutatót tartott a Eraklin Társastánc Klub,
a Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Szövetség és Tiborc Iván
zenéjét is hallgathatták a
látogatók.
A kiállításon való részvét
célja egy új desztináció létrehozása, egy új turisztikai térség kialakítása Murafölde néven, amelyben a város és térsége együttesen tud fellépni a
turisztikai térképre, és együttesen tud elérni célokat.
Káliné Kománovics Éva

„Egyszer volt, hogy is volt…”
Beszélgetés Csörnyeföld legidõsebb lakóival (2.)
Csörnyeföld második legidõsebb embere, Sárvári Feri
bácsi 1926. 06. 20-án született.
Édesapja Steinsitz Sándor,
édesanyja Mészáros Teréz. A
Steinsitz családi nevet nõsülése elõtt magyarosította Sárvárira.
Iskoláit helyben végezte,
elõbb a 6 elemit, majd még 2
évet, és így lett meg a 8
általánosa.
1940.05.01-én 6 hónapos
summás munkára ment Lepsénybe, mezõgazdasági munkásnak. Hazaérte után a környéken dolgozott, szintén a
mezõgazdaságban. Késõbb kútásó, majd útkaparó munkás
lett az 1940-es években.
Akiknek nem volt hivatalos
munkahelyük, azokat munkaszolgálatra hívták 1944-ben.
Leventeként szolgált a katona évei alatt. 1944 õszén
összegyûjtötték a fiatalokat és
1945 januárjában már lövészárkot ástak Fityeházán.
Feri bácsi kerékpáros hírvivõ
is volt.

Hazakerülése után a MAORTnál dolgozott 1951-tõl 1964
augusztusáig.
1971-tõl a Takarékszövetkezetnél talált munkát, mint
nyugdíjas.
Élete során átélte a második világháború és az 56-os

események borzalmait, de
szeretném azt hinni, hogy
most idõs emberként felejteni
tudta az átélt szörnyûségeket
és megtalálta a nyugalmat.
91 évesen felesége és
szeretõ családja támogatja.
Bekõ Attiláné

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Sárvári Ferenc
1945 január 8-án Németországba, Magdeburgba vitték a társaival együtt. Itt
légvédelmi tüzérállásban kisegítõ volt, aztán Dortmundba
került a laktanyába és a
háború végéig Németországban volt.
A háború után megházasodott és két gyermeke született.

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

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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2017: a pályázatok folytatódnak
Az elmúlt év az önkormányzatok számára tartogatott lehetõségeket fejlesztésre, az
idei azonban a magánszemélyek és vállalatok számára nyújt
támogatást több területen.
Fücsök Nikolettával, az RF
Consulting Kft. projekt menedzserével
beszélgettünk
gazdaságfejlesztésrõl, otthon
melegérõl, mezõgazdaságról.
– Egyre több információ
lát napvilágot a vállalkozásokat érintõ programokról,
mit érdemes tudni, hogy tervezzenek a cégek 2017-re?
– A kormány átfogó gazdaságpolitikájának fõ témája
a gazdasági stabilitás elõsegítése, a környezetkímélõ gazdálkodás és a gazdaságos mûködés biztosítás minden területen. Ezen témák mellett
jelentek meg a 2016-os évben
és jelennek meg idén is fejlesztési források. A nagy érdeklõdést mutatja, hogy a termelõ cégek kapacitásfejlesztési pályázati keretét a 2020as idõszakra vonatkozóan
már ki is merítették az elmúlt
hónapban. Ne csüggedjen
ugyanakkor az, aki esetleg lemaradt, hiszen vannak még
források hitellel kombinált
pályázati lehetõséghez, ahol
10 % saját tõke mellett 2 %
kamatozású kedvezményes kamatú hitellel 30-35 % támogatás igényelhetõ stabil gazdasági háttérrel rendelkezõ
vállalkozás számára. Hasonló
feltétek mellett a vállalat infókommunkiációs fejlesztésére, vállalatirányítási rendszerének korszerûsítésére lehet
forrásokat fordítani, már nem
csak termelõ cégek számára.

Fücsök Nikoletta
Indulnak a vállalatok energetikai korszerûsítését is célzó pályázati programok is, ahol a cégek épületeinek energetikai
korszerûsítését és megújuló
energiás fejlesztését támogatják. Nagyon várjuk a szolgáltató szektorra vonatkozó pályázati lehetõségeket is, ugyanis a
gazdaságfejlesztési források még
20%-ára vonatkozó pályázati
keretre várhatóak kiírások március végéig. Ebben vélhetõen
eszközfejlesztésre, telephely fejlesztésre lehet pályázatokat benyújtani. A munkaerõ felvételében a gyakornoki program
nyújthat lehetõséget a cégek
számára bér és járulék támogatással a fiatalok bevonására a
munkaerõpiacra. Nem kell megrettenni a kombinált hitel-konstrukciók nyújtotta lehetõségtõl, mivel a finanszírozási feltételek a más hitelprogramhoz
képest kedvezõbbek. A megalapozott fejlesztések megvaló-

sításában tanácsadással és pályázatírással tudjuk segíteni a
vállalkozásokat az elõkészítésrõl a fenntartási idõszak végéig. Még nem késõ felvenni a
kapcsolatot a tervek megvalósítása érdekében.
– Ha már gazdaságos, mi
a helyzet a gazdákkal?
– A Vidékfejlesztési Program a fiatal mezõgazdasági vállalkozók indulását, az erdõgazdálkodással kapcsolatos gépek
beszerzését, zöldítést és borászati korszerûsítéseket támogatja az elkövetkezõ idõszakban. Ígéretet kaptunk a források mielõbbi folyósításának
megkezdésére is. Nagy gondban vannak a kifizetési csúszások miatt a gazdák, de az új intézményrendszer felálltával a
támogatások is hatékonyabban
tudnak indulni. Mindig figyelni kell a pályázati kiírásokat,
mivel sok egymástól eltérõ információ jelenik meg a pályázati feltételrendszerekben.
Érdemes szakemberhez fordulni a naprakész ügyintézés miatt és minden lehetõséget megragadni a fejlesztések megvalósítására. A pályázati kiírások
hajrájában a szakértõ segítség
kiemelten fontos a gyors és hatékony támogatás kihasználás
területén.
– Otthon melege vagy 0%os hitel? Mikor indulnak a
programok, mire kell odafigyelni?
– Régóta várjuk a beharangozott magánszemélyes
pályázatok megjelenését, melyet az elmúlt hetekben megkezdtek az energetikai, és a
kazáncsere pályázatokkal. Nagyon fontos, hogy a 0%-os hi-

tel és az Otthon Melege program nem ugyanaz. Mindkét
pályázat lakások korszerûsítését takarja eltérõ összegben
és feltételrendszerrel, ezért fontos, hogy körültekintõek legyünk azok elõkészítése során. A magánszemélyek több
pályázati lehetõséggel találkozhatnak szigetelés, nyílászáró csere, fûtéskorszerûsítés
és megújuló energiakorszerûsítés területén. A 0%-os hitelkérelem családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház és
üdülõház korszerûsítése április végén, az Otthon Melege
fûtéskorszerûsítési pályázat
június 6-ától, míg az energetikai Otthon Melege elõre láthatólag július elsõ napjaitól
lesz elérhetõ. Minden esetben a pályázónak energetikai
tanúsítvánnyal kell rendelkeznie a jelenlegi energetikai
állapottal kapcsolatosan és a
kivitelezésre szóló árajánlattal. Széleskörû kapcsolatrendszerünk segítségével minden
elõkészítési munkában tudjuk segíteni hozzánk forduló
ügyfeleinket az eredményes
igények benyújtásához. Forduljanak hozzánk bizalommal.
- Hol találhatják meg
Önöket a pályázati elképzelésekkel az érintettek?
- Zalaegerszegen a Hock
János út 45 szám alatt várjuk
kedves régi és új ügyfeleinket. A gazdaságosság mindenki számára fontos, magánszemélynek, vállalatnak, gazdának egyaránt, tegyünk együtt
környezetünk és pénztárcánk
védelméért.

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

n
e
s
s
e
d
Hir k !
nálun

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

www.zalatajkiado.hu

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

12

Dél-Zala Murahíd

EXIT CIRKUSZ 2017'
„CIRKUSZ és VARÁZSLAT ”
LENTI
április 27-tõl - május 01-ig a Vörösmarty Általános Iskola mellett

2017. március

TAVASZI
WELLNESS
LENTIBEN!
Csomagajánlat tartalma:
• Félpanzió (Büféreggeli, Büfévacsora - 3 fõfogással)
• NAPI KORLÁTLAN belépés a termálfürdõbe
• Fedett medencék korlátlan használata
(úszó-, gyógy-, gyermek-, hidromasszázs)
• Komfortos pihenõágy (fedett fürdõben)
• Ingyenes WiFi és parkolás

A gyerekek találkozhatnak Spongyabob és Minyon mesefigurákkal!

CSALÁDBARÁT AKCIÓ:
Minden elõdásra a belépõ csak: 2.000 Ft/ fõ a lelátóra!
Ne feledjék: EXIT - kijárat a mindennapokból!

Elõadások idõpontjai:
csütörtök, péntek: 18.00 órakor
szombat: 15.00 és 18.00 órakor
vasárnap: 11.00 és 15.00 órakor
Május 1.-én, hétfõn: 11.00 órakor
Információ és jegyrendelés: 06 30 693 46 32.
www.exitcirkusz.hu
Keressen Facebookon: Exit Cirkusz.
Ismerd meg legfrissebb híreinket a társulatunk életérõl!
„Lájkold” és oszd meg az oldalunkat, így nyerhetsz 4 fõs családi belépõt!
FÛTÖTT NÉZÕTÉR! FÛTÖTT SÁTOR!

ELHELYEZÉS: TERMÁLFÜRDÕ VENDÉGSZOBA I.
ÁR : 8 700 Ft / éj/fõ
(min. 2 éjszaka esetén, kétágyas szobában)
(Az ajánlat 2017. május 1. - június 30-ig érvényes a
szabad helyek függvényében)
IFA: 350 Ft/fõ/éj, 18 éves kortól.
Programlehetõségek, látnivalók:
Szécsisziget: Vízimalom Múzeum, Õrség;
Szlovénia: Lendvai Vár,
Vinárium kilátó, Orchidea farm

Információ, szállásfoglalás:
szallas@lentifurdo.hu • Tel: (06) 92 351 368 • www.lentifurdo.hu

Vörös tojótyúkok
Akció
Lenti állatpiac
2017.04.08.-án, szombaton 7 órakor
600 Ft/db
Házhozszállítással 700 Ft/db
10 db-tól

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

A Lenti Gyógyfürdõ területén üzemelõ
I. számú büfébe
szakácsot, konyhai kisegítõt,
felszolgálót
szezonális munkára felveszünk!
Érdeklõdni lehet:
30/407-9953 • 30/437-8084

Hirdetésszervezõket
8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

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

