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MUNKALEHETÕSÉG LENTIBEN
a négycsillagos Thermal Hotel BALANCE**** szállodában!

Thermal Hotel BALANCE****
8960 Lenti, Táncsics M. u. 8.

www.balancehotel.hu

Az alábbi pozíciókra munkatársakat keresünk:

• FELSZOLGÁLÓ
• SZAKÁCS

• ÉTTERMI KISEGÍTÕ
• KONYHAI KISEGÍTÕ

Jelentkezni a fenti pozíciókra:

Érdeklõdni:

L16restaurant@balancehotel.hu
0620/212-1978

Jelentkezni, érdeklõdni:
director@balancehotel.hu; Tel: 0620/285-4628

Felszolgáló és recepciós állásoknál német nyelv ismerete elõny!

valamint

• RECEPCIÓS

Ha tavasz, akkor borverseny…
A tavasz hozza el a szõlõs-

gazdák nagy versenyét, az elõ-
zõ évi szõlõtermésbõl készült
bor minõsítõ bírálatát.

a húsvét utáni
elsõ szombaton rendezték meg
a borbírálatot, neves szakmai
zsûri közremûködésével.

A borversenyre való ké-
szülõdés már az elõzõ napok-
ban megkezdõdött. A borok
begyûjtése közvetlenül a szõlõ-
hegyek pincéjébõl történt, a
bizottság által vitt palackokba
töltötték a versenyre szánt
mintát.

A borversenyre 107 minta
érkezett, amelybõl 70 volt be-
csehelyi. A bírálatban újítás is

Becsehelyen

volt, a jelenlévõ gazdák a
minõsítés eredményét azzal
egyidejûleg egy külön terem-
ben, az „eredményváróban”,
egy külön monitoron követ-
hették végig.

A mintákat elõször a helyi
gazdákból álló csapat kóstolta
végig, és a kóstolás szakmai
szabályoknak megfelelõen ál-
lította fel a sorrendet.

A szombati bírálatig megfe-
lelõ hõmérsékleten, borhûtõk-
ben tartották a borokat, ami-
kor a három bizottság elé ke-
rültek.

A bíráló bizottságokat
polgármester mutatta

Né-
meth Géza

Paál Gyula nedûje kapta a Becsehely Legjobb Bora címet.
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be: Bérbaltavárról
borász,

borkereskedõ,
, a Hotel KarosSpa

étteremvezetõje, a borász vég-
zettségû
Lentibõl, pro-
fesszor a keszthelyi Georgi-
konról, Európa-
bajnok sommelier,

, a Zalai Borvidék Hegy-
községi Tanácsának elnöke,

, a Da Bíbere
Borlovagrend kancellárja,

, a Da Bíbere
Borlovagrend nagymestere a
bíráló bizottság elnöke,

borász,
zalaszentgróti borász,

, a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsának fõtitkára,

nagyradai borász,
miháldi borász.

A bemutatkozás után a há-
rom bizottság elnökei mond-
ták el tapasztalataikat, véle-
ményüket.

Dr. Kocsis László kiemelte,
hogy a szõlõtermesztés a me-
zõgazdaság nehézipara Ma-
gyarországon. Nagyon fontos-
nak tartja, hogy az ökológiai
adottságokat minél jobban ki-
használjuk, és az évezredes
hagyománnyal rendelkezõ szõ-
lõ-és borkultúrát a XXI. század-
ban megõrizzük. Ezért nagyon
fontos esemény a borverseny.

A borok értékelésérõl és a
bizottság tapasztalataival kap-
csolatban elmondta, hogy
2016. évbõl származó borokat
kóstoltak. A termõhelynek na-
gyon nagy szerepe van a minõ-

Vízvári
Sándor Pampetrics
György Bröczi
Balázs

Ápril-Kovács Kriszta
dr. Kocsis László

Cseke Gábor
Simon Zol-

tán

Vaszily Zsolt
dr.

Brazsil József

Páli
Lajos Tarsoly Róbert

dr. Bra-
zsil Dávid

Kovács Ottó
Vígh Zsolt

ség szempontjából. Általános-
ságban a 2016. év nem volt egy
könnyû év: áprilisban elfagy-
tak a vesszõk, májusban, jú-
liusban és augusztusban sok
helyen a jég elverte a termést.

A kóstolt borokon ez a vi-
szontagság nem érzõdött. Ki-
emelte, hogy a technológiában
óriási fejlõdés látszik. A bizott-
ságban a nagyaranyérmet egy
hárslevelû érdemelte ki.

Dr. Brazsil Dávid a második
bíráló bizottság elnöke vicce-
sen elmondta, hogy a bizott-
ságban egy generációs konflik-
tus alakult ki. Az elképzelések
eltérõek voltak a borokról,
erre egy sauvignon blanc kós-
tolása volt a legjobb példa. Az
elnök megfogalmazta: a becse-
helyi boroknál van egy elvárás
a minõségi szintet tekintve. A
gazdákat néhány technológiai
tanáccsal is ellátta.

Dr. Brazsil József, a har-
madik bizottsági elnök kiemel-
te, hogy nagyon szép borokat
kóstolhattak, bár a 2016-os év
kemény próbatétel elé állította
a gazdákat. Gratulált a gaz-
dáknak és eredményes borász-
kodást kívánt.

A bizottsági elnökök beszé-
dei után került sor a 18 arany,
a 66 ezüst, 22 bronz minõsítés
átadására.

Becsehely Legjobb Bora
olaszrizlingje lett,

hárslevelûje
nagyarany minõsítést kapott.

A borversenyen résztvevõ
borosgazdák és a szakmai zsûri
egy kellemes, jó hangulatú
vacsorával zárta az estét.

Paál Gyula
Molnár Zoltán

Ha tavasz, akkor borverseny…

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc tavalyi 60. év-
fordulóján indult útjára

egy programsorozat, amely
költõ Október

végi tiszta lángok címû ora-
torikus emlékezésének megze-
nésített változatát mutatta be
hat zalai településen.

A szervezõk részérõl
, a POFOSZ zalai

elnöke elmondta, az 1949-ben
született Nagy Gáspár hét
részbõl álló, 1956 vértanú hõ-
seire emlékezõ költeményét –
egyfajta miséjét – kezdemé-
nyezésükre a zalaegerszegi

zenésí-
tette meg. A mûsort elõadták
többek között

Zalá-
ban
Nagy Gáspár

Kiss
Bódog Zoltán

Énekmondó Együttes

Zalaegerszegen,
Nagykanizsán, Lentiben, Keszt-

Október tiszta lángja
helyen Lendván

Bakon Bocföldén

(Mirkó)

és a szlovéniai
is. A közel 1 órás elõadást áp-
rilis 3-án délelõtt az Andrássy
Gyula Általános Iskola diáksá-
ga és tanárai, nyugdíjas peda-
gógusai tekinthették meg az
intézmény tornatermében.
Kiss Bódog Zoltán úgy vélte,
1956-ot nem hagyományos
módon kívánják közelebb vin-
ni az ifjúsághoz, hanem a zene
nyelvén keresztül, így a tanu-
lók is könnyebben ráhango-
lódnak a mondanivalóra.

A mûsort Zalában elõadták
még és , va-
lamint a fõvárosban április 21-
én a MOM székházban – hal-
lottuk a POFOSZ megyei ve-
zetõjétõl.

Kiss Bódog Zoltán volt a zenei program moderátora.

Nagypénteki keresztutat
már az ötvenes évek-

ben is tartottak, a hagyományt
szervezõ és

segítõi 2015-ben élesztették új-
já. A keresztút – amelyet a csa-
ládokért, a betegekért és ha-
zánkért ajánlottak fel – pénte-
ken reggel 9 órakor az egyed-
utai városrészben lévõ Rákóczi
utcai un. „faluvégi kereszttõl”
– Kurucz kereszt – indult.

A keresztút a
vasszécsenyi Nagyboldogasz-
szony plébánia plébánosának
vezetésével indult útjára, a
környékszerte népszerû pap
egykoron es-
peres-kanonok mellett Lete-

Letenyén

Lukács Vilmos

Merkli Ferenc

Németh Károly

Nagypénteki keresztút Letenyén
nyén is szolgált. A mintegy 14
kilométeres keresztút során a
menet többek között megállt a
Rákóczi utcai kápolnánál, az
egyedutai városrészben lévõ
temetõben állított keresztnél
is. A keresztút a Szent Imre
herceg, a Béc utca, a Béci
hegy, az Öreg hegy útvonalon
haladt és a letenyei Szenthá-
romság-templomnál lévõ ke-
reszt volt a végcél. Az elmél-
kedések során a Mi Atyánk és
az Üdvözlégy Mária imádságok
is elhangzottak. Lukács Vilmos
szervezõ lapunknak elmondta,
a letenyei keresztút jövõre sem
marad el.

-Mirkó-

A keresztút az egyedutai városrészben. (b1 Merkli Ferenc
plébános, a keresztet viszi Lukács Vilmos szervezõ).
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A letenyei testület még egy
márciusi rendkívüli ülésen
döntött arról, hogy pályázatot
nyújt be a könyvtár elõtt talál-
ható '56-os emlékmû felújítá-
sára. A

által kiírt ,,Büszkeségpont” fel-
hívásra beküldött kisvárosi pá-
lyázat sikeres elbírálása esetén
mintegy 2,5 millió forintból
újulna meg a szobor együttes.
A fából készült kopjafákat és a

Közép- és Kelet-Euró-
pai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány

Felújítanák az '56-os emlékmûvet
hõsi halált halt
emléktábláját egy talapzatra
tennék, amely elé térkõbur-
kolat kerülne.

A látványtervet a helyi köz-
szolgáltató vállalat, az

munkatársa,
tervezte. A pályázati kiírás

szerint a támogatást nem kell
visszafizetni és elõfinanszíro-
zást is lehet kérni – tudtuk
meg polgár-
mestertõl.

Somogyi Tibor

ÉKKÖV
Kft. Timár Ad-
rián

Farkas Szilárd

M.I.

26 bort neveztek be a
borversenyre, mely-

nek vacsorával egybekötött
díjkiosztó ünnepségét április
29-én (szombaton) tartották. A
bormintákat (fajtánként 2
üveggel) a hét közepén kellett
leadni. Az értékelést a letenyei

(a Da Bibere
Zalai Borlovagrend tagja és a Le-
tenyei Szõlõ és Gyümölcster-
mesztõk Egyesületének vezetõ-
ségi tagja) vezette zsûri a díj-
kiosztót megelõzõen végezte el.

polgármes-
ter köszöntõje után

, Becsehely polgármeste-
re, a zsûri és a Da Bibere Zalai
Borlovagrend tagja szólt a ke-
rettyei versenyre benevezett
borokról. Mont mondta, Zalá-
ban tendencia, hogy a borver-
senyekre kevesebb minta érke-
zik, hiszen a fagyok súlyos
károkat okoztak a szõlõkben,
ugyanakkor a másik ok lehet
az is, hogy a borászkodás
kétkezi munka, ami nem ép-
pen a mai fiatalok kedvelt el-
foglaltsága. Annak ellenére,
hogy sok esetben a cukorfo-
kok megvoltak, nem volt har-
monikus az érési folyamat és
ebbõl adódóan sok volt a sav.

bá-
zakerettyei

Kuprivecz József

Iványi László
Németh

Géza

Borverseny Bázakerettyén
A zsûrizés során több esetben
elõfodult, hogy amikor kivet-
ték az üvegbõl a dugót, akkor
egy pukkanást hallottak, ami
azt jelenti, hogy a borban
valamilyen folyamat zajlik, ami
az almasav jelenlétére is utal-
hat – mondta Németh Géza. A
szakember különösen felhívta
a figyelmet arra, hogy a borok
között jelentõs számban talál-
ható túlkénezett nedû, erre
oda kell figyelni. Tanácsként
mondta, hogy az alapkénezés
után 40-45-nél feljebbi kéne-
zést ne alkalmazzunk, majd
amikor a kénszint lemegy 30
alá, újra kénezni kell a bort. Az
eljárás elõnye, hogy sokkal tisz-
tább, illatosabb bort kapunk –
tanácsolta Németh Géza.

Közönségdíjat is kiosztot-
tak Bázakerettyén, amelyet

érdemelt ki. A falu
legjobb vörösbora címet

nedûje kapta.
A zsûri döntése alapján a

falu legjobb fehérbora az idén
Iványi László polgármester
szürkebarátja lett. A faluvezetõ
feleségével együtt a bázake-
rettyei Nagy-hegyen lévõ szõ-
lõjükben készíti ízletes borait.

Kép és szöveg:

Fü-
löp Csaba

Bécsi
János

Mirkó Imre

A zsûri részérõl Németh Géza értékelte a mintákat.

Iványi Lászlónak gratulál Pál Zoltán és Kuprivecz József.

Április 29-én (szombaton)
rendezték meg Vasváron „A
Költõ hazatér” X. Országos
Vers-, és Prózamondó Találko-
zót Kossuth-díjas
költõ tiszteletére.

A fesztiválra az ország min-
den tájáról érkezõ közel száz
versenyzõt – akik egy-egy

Nagy Gáspár

Országos találkozón is remekelt
Nagy Gáspár verset és egy
szabadon választott mûvet
adtak elõ – a szakmai zsû-
ri öt korcsoportban hallgat-
ta meg.

A verseny után a résztve-
võk , Nagy Gás-
pár szülõházába látogattak el,
majd koszorút helyeztek el a

temetõben a költõ
sírjánál.

Ezt követõen került sor a
vasvári kulturális központ
színháztermében a versmon-
dók produkcióinak értéke-
lésére.

A kétfordulós verseny álta-
lános iskola felsõ tagozatos
korcsoportjában 2. helyen vég-
zett (Lete-
nyei Andrássy Gyula Általános
Iskola 7. osztály), aki az Ezüst
Oklevelet és a vele járó „A
Költõ hazatér”– díjat vehette
át a zsûritõl.

Horváth Bendegúz felké-
szülését a MOL és az Új Európa
Alapítvány kuratóriuma is tá-
mogatja.

(

Bérbaltavárra

nagytilaji

Horváth Bendegúz

Mirkó)

Horváth Bendegúz
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Népdalok, nóták csendül-
tek fel március 26-án, vasárnap
17,00 órakor a

érkez-
tek hagyományõrzõ csoportok
a helyi Becsehelyi Dalárda meg-
hívására.

A közel 100 fellépõvel meg-
rendezett I. Becsehelyi Dalos Ta-
lálkozón polgár-
mester köszöntötte a megje-
lenteket. A hagyományõrzésre,
a népdalok továbbadására, az
együtténeklés örömére hívta
fel a figyelmet beszédében.

A Becsehelyi Dalárda után
az eszteregnyei

volt a színpad. A nép-
dalkör 2012-ben alakult, jelen-
leg 10 fõvel mûködnek. A cso-
port 2012-ben Harkányban a
Hon - Travel Kft. által szer-
vezett Népek Tánca - Népek

becsehelyi falu-
házban. Tótszentmártonból, Pet-
riventérõl, Semjéházáról, Esz-
teregnyérõl, Sormásról, Liszó-
ból, Zalaszentbalázsról

Németh Géza

Rozmaring nép-
dalköré

A színpadon Petrivente Virágai asszonykórus.

Áprilisban úgy döntöttünk,
hogy a húsvéthoz kapcsolódó
foglalkozást az óvodában, „ha-
zai terepen” tartjuk meg. Izga-
lommal és örömmel készültem
a nagy eseményre: minden szük-
séges anyagot, eszközt elõké-
szítve, sablonokat kivágva, min-
tákat elõre elkészítve. Az adott
napon meg is érkeztem az ovi-
ba, ahol az óvónénik, dadusok
nagyon kedvesen fogadtak, a

A hónap elején április 8-
án volt az idei húsvétváró kéz-
mûves foglalkozás

, a faluházban. Most is,
mint minden alkalommal az
éppen aktuális ünnepre ké-
szülõdtünk, ami most a hús-
vét volt.

Csörnye-
földön

Az aktuális ünnepre készültek.

A jól végzett munka öröme.

Kézmûveskedés a molnári ovisokkal

Jó hangulatban, bár kicsit
kevesebb létszámmal telt el a
szombat délután, amikor a gye-
rekek sok szép ablak- és asztal-
díszt készíthettek el, amivel az
otthoni dekorációt kiegészít-
hették.

Bekõ Attiláné

gyerekek pedig már jó isme-
rõsként szaladtak hozzám. Elõ-
ször beszélgettünk a közelgõ
ünneprõl, a húsvéthoz kapcso-
lódó népszokásokról, nem fe-
ledkezve meg a locsolkodás és
hímestojás-festés szép hagyo-
mányának felelevenítésérõl
sem. „Nyuszi ül a fûben…” –
hangzott az ismert dal az ovi-
sok szájából, majd versek,
mondókák sora következett tõ-

lük. Ezután egy jó hangulatú
munka vette kezdetét. Az elõre
elkészített mintadarabok –
amik nagy tetszést arattak a
gyerekek körében - bemuta-
tása után elõször fakanál nyu-
szit készítettünk, de hogy ne le-
gyen egyedül, egy fehér ku-
paknyuszikát is csináltunk ne-
ki társául. Marika néni, Kati
néni szeretettel, gondoskodva
segített az apróságoknak. Ám a
gyerekek elõtt is le a kalappal!
Nagyon igyekeztek, ami meg is
látszott, mert igazán aranyos
kis fehér nyuszik „születtek”,
készültek.

Az idõ úgy elszaladt, hogy
egyszer csak azt vettük észre,
hogy közeleg az ebédidõ, ezért
a fakanál tyúkanyó és kupak
kiscsibéje egy késõbbi foglal-
kozás témája lesz majd. Arra
azért még jutott idõ, hogy az
óvodai tojásfát feldíszítsük mû-
veinkkel, és köré telepedve,
Lilla néni – aki folyamatosan
fényképezett – lefotózzon ben-
nünket. Azzal búcsúztunk el
egymástól, hogy legközelebb
anyák napja elõtt találko-
zunk, de akkor már újra az
IKSZT-ben.

Benkõné Mészáros Dóra

Kézmûves foglalkozás Csörnyeföldön

Zenéje vetélkedõn ezüst minõ-
sítést, 2014-ben a Kóta által
szervezett térségi minõsítõn
dícséretes, 2016-ban pedig ezüst
minõsítést kapott a csoport. Szak-
mai vezetõjük:

A fellépõk között ott volt az
egy éve alakult

vezetésével,
akik magyar és erdélyi nép-
dalokat énekeltek.

A névre
hallgató dalos ajkú asszonyok
2002. óta énekelnek együtt.
Ápolják a horvát kultúrát, ha-
gyományokat, népdalokat, de
természetesen magyar dalokat
is énekelnek. Legnagyobb elis-
merésük: 2012 „Muraközi Nép-
dalok” népdalverseny nedelis-
csei gáláján képviselhették a
muramenti horvátokat.

A közel három órás prog-
ram végig jó hangulatban zaj-
lott, a résztvevõk jövõre ismét
találkoznak Becsehelyen.

Szabó Ágnes.

Sormási Dalár-
da Tímár Károly

Petrivente Virágai

Csendült a nóta Becsehelyen
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A az
összekötõ észak-déli

irányú tranzit út és a körülötte
fekvõ térség gazdasági fej-
lesztését célul tûzõ európai
területi társulás 2013. decem-
beri megalakulását követõen
folyamatosan napirenden volt
egy olyan szakmai mûhely
kialakítása, amely összefogja
és segíti a négy ország 9 ré-
gióját tömörítõ szervezet tevé-
kenységét.

Zala megye számára meg-
tiszteltetést jelent, hogy a ta-
gok döntése alapján itt ala-
kíthattuk ki a szakmai munkát
végzõ ,
amely végül 2016. május 5-én
kezdte meg hivatalosan is
tevékenységét. A színvonalas
szakmai munka biztosításához
elengedhetetlen tényezõ volt
a központ fenntartásához
szükséges anyagi alapok meg-
teremtése. Ebben jelentõs sze-
rep jutott a

-nek –
mint a

a
közös mû-

ködtetõje – a
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 keretében elnyert
3.000.000 Ft összegû vissza
nem térítendõ támogatásnak.

Az elmúlt idõszakban a fej-
lesztési tevékenységet megala-
pozó tanulmányok készültek
a Stratégiai Központban. A
közép-európai államok közle-
kedési és áruszállítási útvona-
lait illetõen az egyik legfonto-
sabb megállapítás, hogy amíg
a szomszédos nyugati orszá-
gokban az autópályák és vas-
úti közlekedési lehetõségek
könnyen elérhetõek és sokré-
tûek, addig az új tagálla-
mokban, elsõsorban

és
ez nem állja meg a

Baltikumot Adriai-

tengerrel

Stratégiai Központot

Zala Megyei Terü-

letfejlesztési Ügynökség Köz-

hasznú Nonprofit Kft.

KEKF ETT Stratégiai

Központjának Zala Megyei

Önkormányzattal

Külgazdasági és

Külügyminisztérium

Lengyel-

országban, Szlovákiában, Ma-

gyarországon Horvátor-

szágban

helyét. Számos KKEU térség-
ben hiányoznak a megfelelõ
szállítási összeköttetések a
fõbb áruszállítási folyosók-
hoz. Fejletlen az intermo-
dalitás (egy út során többféle
közlekedési mód kombinálá-
sa) a közúti szállítás dominan-
ciájával és az úgynevezett füg-
gõleges közlekedési tengely
hálózata – amely jobban ösz-
szekapcsolná a KKEU orszá-
gok közlekedési hálózatát és
elõsegítené ezek gazdasági
integrációját – jóval elmarad a
kívánt értéktõl.

A kedvezõtlen helyzet
megszüntetése érdekében a
társulás megoldásokat kíván
találni és javaslatokat tenni
azokra a sokrétû kihívásokra,
amelyeket a szállítás generál
KKEU-ban, úgymint a nem
megfelelõ határátkelõ hálózati
kapcsolatok és a TEN-T folyo-
sókhoz való kapcsolódások, a
nem praktikus szabályozás és
a természet kimerítõ haszná-
lata a közúti áruszállítás által
generált zaj és légszennyezés
által.

Mindezek érdekében a Stra-
tégiai Központ legfontosabb
céljai között szerepel egy kö-

zép-kelet-európai közlekedés-
politikai és koordinációs cso-
mópont létrehozása, vagyis
kapcsolatok kiépítése közle-
kedésfejlesztési, közlekedés-
politikai mûhelyekkel a térség
országaiban, a KKE országok-
ra vonatkozó közlekedési és
áruszállítási adatok és infor-
mációk szisztematikus gyûjté-
se, a témához kapcsolódó in-
novációk figyelemmel kíséré-
se és ezek megosztása a tár-
sulás tagjai körében.

Elkészült a térséget átszelõ
Balti-Adriai maghálózati korri-
dorról és a Mediterrán korri-
dorról szóló összefoglaló ta-
nulmány is, amely kiinduló
pontot jelenthet a társulás ál-
tal szorgalmazott fejleszté-
sekhez.

Mindezek mellett fontos
az így megszerzett informá-
ciók társuláson belüli terjesz-
tése is, ezért kéthavonta hír-
levelet készít a Stratégiai Köz-
pont az aktuális hírekrõl és
jogszabályi, illetve egyéb vál-
tozásokról.

Készült egy a stratégiai ter-
vezést segítõ helyzetelemzés
is a térségre vonatkozóan,
amely részletesen vizsgálja az

észak-déli folyosó által érintett
országok közlekedéspolitikai
helyzetét az európai hálózat-
tal összefüggésben, valamint
elkészült a stratégiaalkotáshoz
alapvetõen szükséges SWOT
elemzés (erõsségek, gyenge-
ségek, lehetõségek, veszélyek)
a térségre vonatkozóan. Ezek
a dokumentumok bemutatás-
ra kerültek a társulás 2017.
február 21-én Wroclawban
tartott közgyûlésén, ahol
egyebek mellett a grémium
elnökévé választották

, a lengyelorszá-
gi
tagját.

A következõ idõszak ki-
emelkedõ feladata lesz a
KEKF ETT stratégiájának ki-
dolgozása, a hozzá tartozó
cselekvési tervekkel együtt,
amelyek elvezethetnek a tár-
sulás céljainak megvalósulásá-
hoz. A nagy ívû tervek meg-
valósításához szükséges erõ-
források elõteremtése érdeké-
ben folyamatos pályázati tevé-
kenységet is végez a Központ,
így például pályázatokat nyújt
be a , illetve
a Közép-Európa

felhívásaira.

Tadeusz

Jedrzejczakot

Lubusi Régió Testületének

Visegrádi Alapok

Transzna-

cionális Program

Betekintés a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Európai Területi
Társulás Zalaegerszegi Stratégiai Központjának munkájába

A KEKF ETT közgyûlésének tagjai. Középen az elnök Tadeusz Jedrzejczak, balról a második
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke.

Dél-Zala Murahíd
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A SZÁM-PONT Számítás-
technikai Oktató és Szolgálta-
tó Központ Kft. (8900 Zala-
egerszeg, Rákóczi u. 4-8.) el-
nyert pályázat útján ingyenes
informatikai képzést szerve-
zett. A

helyet biztosít a
képzésnek.

Az elsõ turnus februárban
indult, a tanfolyamon résztve-
võk azóta már sikeres vizsgát
tettek. Sok mindent megtanul-
tak, az elektronikus levélírást
is elsajátították, így email-ben
írtak véleményt a tanfolyam-
ról:

„A tanfolyam kezdõk részé-
re nagyon jó, mert az alapoktól
indul.

Dr. Balogh Imre tanár úr
nagyon érthetõen és egysze-
rûen magyarázta el a számító-
gép használatát és a progra-

Molnári Községi Ön-
kormányzat

Népszerû az informatikai képzés Molnáriban
mok kezelését, még a nagyon
kezdõk is megértették. Na-
gyon jó lenne, ha ez a képzés
tovább folytatódna, és egy ki-
csit bõvebben foglalkozna a
többi számítógépes program-
mal – pl. szövegszerkesztés, in-
ternet használat, stb. Cs.M.”

„Többen örömmel értesül-
tünk a lehetõségrõl, hogy meg-
felelõ számú jelentkezõ esetén
számítástechnikai tanfolyam in-
dul kisfalunk IKSZT házában.
A program szerencsére meg is
valósult. A 35 órát felölelõ fog-
lalkozások alatt elsajátítottuk
az alapokat: számítógép részei,
elemei, egyes billentyûk neve,
szerepe, stb. Készítettünk map-
pákat, mappa szerkezeteket,
mentettünk képeket, levelez-
tünk, stb. Szóval sok mindent
megtanultunk. Az órák oldott
és jó hangulatban teltek, taná-

runk dr. Balogh Imre empá-
tiával és sok türelemmel okí-
tott minket. A kezdeményezést
nagyon jó ötletnek tartom, re-
mélem lesz folytatása. Az
IKSZT is megtett mindent,
hogy a tanfolyam jól sikerül-
jön, gondolok itt a technikai
háttér biztosítására, stb. Vége-
zetül szeretném megköszönni
a lehetõséget és a profi szer-
vezést is. B.M.D.”

A nagy érdeklõdésre való
tekintettel a második turnus is
elindult. Reméljük õk is hason-
lóan jó véleménnyel lesznek a
tanfolyamról, és szívesen részt
vesznek a következõ ingyenes
képzésen is, hogy még maga-
biztosabban tudják használni
az informatikai eszközeiket. A
képzésen való részvételi szán-
dékot szívesen fogadjuk.

Farkasné Agócs Judit

A második turnus is elindult.

Április 11-én este a
ke-

rült sor a Magyar Költészet na-
pi programra.

A mûsort , a
Fáklya Mûvelõdési Ház és
Könyvtár igazgatója nyitotta
meg, aki egy ál-
tal készített festményt adott át
a helyi iskola felsõtagozatos
diákjának,

, a Letenyei Versmondó
Kör tagjának, aki megnyerte a
Nagykanizsán rendezett József
Attila versmondó verseny me-

Lete-
nyei Városi Könyvtárban

Dömõk József

Szabó Katalin

Horváth Bendegúz-
nak

Költészet napja letenyei szerzõkkel
gyei döntõjét. A kisvárosi ün-
nepség rendhagyó volt, hiszen
a több mint egy évtizede ver-
seket, novellákat író

verseinek Im-
pulzusok címû illusztrációs ki-
állítása nyílt meg a bibliotéká-
ban. Elsõ alkalommal mutatko-
zott be a közönség elõtt versei-
vel a szintén letenyei

, akinek költemé-
nyeit a Letenyei Versmondó Kör
tagjai tolmácsolták a szépszá-
mú érdeklõdõ közönségnek.

Bokrosné
Kamarás Klára

Rimai-
Skoda Edina

M.I.

(bj-) Skoda József (Rimai-Skoda Edina édesapja), Rimai-Skoda
Edina, Bokrosné Kamarás Klára és férje, Bokros Tibor a lete-
nyei rendezvényen.

Április 20-án „30 perc alatt
a Föld körül” címmel a

nyílt
meg nyugdí-
jas újságíró kiállítása.

Mint volt kollégánktól meg-
tudtuk, bolygónk növény és ál-
latvilágát, flóráját, faunáját be-
mutató képek, bélyegblokkok,
emlékbankjegyek, emlékérmék
és mintegy 50 ország zászlaja
adja a tárlat díszletét. Ami új-
donság, és egyedivé teszi a le-
tenyei kiállítást az, hogy 18-19.
századi térképek reprodukciói
is szerepelnek a tárgyak kö-
zött. A reprók között vannak
olyan érdekességek, mint pél-
dául egy pontosan 200 éves,
1817-es Buda térkép, de úgy-
szintén vannak régi térképek
Visegrádról is. Külön városok
szekció is összeállításra került,
melyben többek között sze-
repel Velence, Jeruzsálem,

Lete-
nyei Városi Könyvtárban

Gelencsér Gábor

30 perc alatt a Föld körül

Alexandria a Nílussal, Gibral-
tár és egy érdekesség. A kiállí-
tásnak azért 30 perc alatt a
Föld körül a címe, mert a tár-
latnak köszönhetõen nagyjá-
ból ennyi idõ alatt tudunk
ellátogatni mind az öt konti-
nensre. Ez a kiállítás ebben a
formában még sehol sem volt
látható – mondta lapunknak
Gelencsér Gábor, aki több
mint 5 éve gyûjti az érdekes
földrajzi tárgyakat, emlékeket.

A kiállítást a
Fáklya Mûvelõdési Ház és
Könyvtár (FMHK) igazgatója
valamint Öko-
tanácsadó, a Magyar Földrajzi
Társaság zalai tagozatának tit-
kára nyitotta meg, közremû-
ködtek a

növendékei
és vers-
mondó.

Kép és szöveg:

Dömõk József,

Benedek Miklós

Letenyei Alapfokú
Mûvészeti Iskola

Horváth Bendegúz

Mirkó Imre

(j-b) Gelencsér Gábor, Szabó Katalin grafikus és Dömõk Jó-
zsef FMHK igazgató a letenyei kiállításmegnyitón.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Anna szeret fõzni, új
recepteket kipróbálni. Ezt
nem csak a saját örömére
teszi. A családnak is örömet
szerez ezzel, mert egy fi-
nom étel mindig el tudja fe-
ledtetni a napi gondokat, és
mosolyt tud csalni a fáradt
arcokra. Ami bizony néha
Annára is ráférne, mert ez a
konyha olyan, mint egy
öreg fûnyíró. Teszi a dolgát,
ha elindul. De ha megma-
kacsolja magát, tovább tart a
szerelés, mint a fûnyírás.
Ezzel viszont az ember ide-
geire megy. Így van már ez-
zel a konyhával is.

Annának egyre gyakrab-
ban kell erõt vennie magán,
hogy egy bonyolultabb re-
ceptnek álljon neki. A fõzés
közbeni bosszúságokat már
egyre kevésbé feledteti a
család öröme a kedvenc
ételük láttán. Anna fel is
vetette férjének, Tamásnak,
hogy itt az ideje egy jó
konyhabútor vásárlásának.
Tamás nem szokott fõzni,
ezért nem érti, miért kel-
lene kicserélni a konyhát,
mert, ahogy a mostaniban,
úgy az új konyhában is
ugyanannyi ideig tart a va-
jas kenyér elkészítése. Anna
rájött, hogy Tamás azt gon-
dolja, van a konyhánál fon-
tosabb dolog is az életben.
Ezért Anna megkérdezte
tõle:

– Te mire emlékszel a
gyerekkorodból?

– Hát… a mama rétesé-
nek az ízére, amit még most
is érzek a számban.

– Na látod! – csattant fel
Anna. – A mi gyerekeink
szerinted mire fognak em-
lékezni? Mert ha ez a kony-
ha marad, a vajas kenyér
biztosan nem fog az eszük-
be jutni…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Mire fognak emlékezni…

A húsvét a kereszténység
legnagyobb ünnepe. A vallá-
son kívül a tavaszvárás, a tavasz
eljövetelének ünnepe is, ame-
lyet március vagy április hó-
napban tartanak.

Ezen ünnepre készülõdve a
-ben összegyûl-

tek a község lakói, hogy kö-
zösen készítsék el a húsvéti
díszített, festett tojásokat.

molnári IKSZT

Az ünnepre készültek Molnáriban

A fiataloknak, és akik még
nem ismerték a tojásírás tech-
nikáját, ,

mutatta meg a lépése-
ket. A fõtt, még meleg tojá-
sokra olvasztott viasszal mintá-
kat írtak, majd tojásfestékkel
színezték õket, végül az újból
felmelegített tojásokról letö-
rölgették a viaszt. A viasz el-
távolításával kirajzolódtak a

Kõrösi Flóriánné Er-

zsi néni

szebbnél szebb minták, motí-
vumok.

A tojásírás technika mellett

bemutatta a horgolt kosárkáit
és a horgolt mintával díszített
tojásokat is. A kifújt tojást
zománcfestékkel festette be,
majd díszítésként horgolt min-
tákat ragasztott rájuk. Az ap-
rólékos munka eredménye-
képpen csodaszép tojásdíszek
készültek.

Míg a lányok a hímes tojá-
sokat készítették, a fiúk locso-
lóversek után kutathattak az
IKSZT-ben lévõ könyvtár köny-
vei között.

A délután nagyon jó han-
gulatban telt, s mivel a község
lakóinak fontos a hagyomá-
nyok õrzése, tervben van mi-
nél több ilyen jellegû program
megrendezése.

Köszönet a segítõ résztve-
võknek, valamint a

és a
a

program létrejöttéért.

Horváth Antalné, Margit néni

Molnári

Horvát Nemzetiségi Önkor-

mányzatnak Molnári

Községi Önkormányzatnak

Farkasné Agócs Judit

Jó hangulatban telt a délután.

Letenyén

Báza-

kerettye Becsehely

Muraszemenye

április 7-én a kas-
télyparkban került megrende-
zésre a felmenõ rendszerû
katasztrófavédelmi ifjúsági ver-
seny járási fordulója. A meg-
mérettetésen öt csapat (

2 csapat, ,
, Letenye) vett

részt. A verseny során köz-

A becsehelyiek gyõztek Letenyén

lekedésbiztonsági, lakosságvé-
delmi, természetvédelmi, tûz-
oltási, mûszaki mentési, árvíz-

védelmi, iparbiztonsági és te-
reptani feladatokat kellett
megoldani az általános iskolás
tanulóknak. A díjakat

tûzoltó alezredes, a
Nagykanizsai Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség vezetõje
adta át.

A legjobb a Becsehelyi Ál-
talános Iskola,

által felkészített ötfõs fiú
csapata lett, õk képviselték a
járást az április 12-én a zala-
egerszegi Dísz téren megren-
dezett megyei fordulón. A le-
tenyei csapatnak

polgármester külön aján-
dékot nyújtott át. A versenyen
segítettek a Nyugat Dunántúli
Vízügyi Igazgatóság Letenyei
Felügyelõségének dolgozói, a
mentõállomás vezetõje, a járási
Mura Mentõcsoport tagjai, va-
lamint a Nagykanizsai Rendõr-
kapitányság munkatársai.

Dobos

István

Balassa István-

né

Farkas Szi-

lárd

A gyõztes becsehelyi csapat a letenyei platánnál. (B-j) Horváth
Péter, Kanizsai Szilárd Erik, Balassa Ádám, Bölcz Máté, Hóbor
András és felkészítõjük, Balassa Istvánné.
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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

A foci kedvelt a fiatalok kö-
rében. Nincs is jobb, mint egy
hosszú nap után barátaink tár-
saságában megcélozni a pályát
és rugdosni kicsit a bõrt. Kel-
lemes idõtöltés, illetve kiváló
sportolási lehetõség.

A csocsó bár kevésbé át-
mozgató sport, viszont remek
közösségformáló játék. Nagyon
elterjedt és közismert játékról
beszélünk. Biztos vagyok ben-

Csocsó-bajnokság Molnáriban
ne, hogy élete során mindenki
találkozott már vele legalább
egyszer.

A játék menete egyszerû,
csak be kell dobni a labdát a
pályára, majd a fém rudakhoz
erõsített bábukkal az ellenfél
kapujába kell juttatni a labdát.

Kicsiny falunk fiataljai
örömmel fogadták a csocsó
bajnokság hírét. A résztve-
võk kétfõs csapatokba ren-

dezõdve játszottak egymás
ellen. Egy meccset 5 körre
osztottunk, vagyis ha valame-
lyik csapat 3 gólt szerzett,
továbbjutott.

A végsõ mérkõzést meg-
nyerõ csapatot egy emléklap-
pal és egy tábla csokoládéval
díjaztuk.

A nap kellemesen telt el, a
résztvevõk remekül érezték
magukat.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a

és a
hoz-

zájárulását a programunkhoz.

Molnári Községi Önkor-
mányzat Molnári Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat

Brodács Barnabás

A nap kellemesen telt.

Április 18-án a helyi nyug-
díjas klub szemétszedési ak-
ciót szervezett .

– Úgy éreztük, hogy tar-
tozunk ezzel a falunak –
mondta a klub elnöke,

. – A mi generációnk
még ügyel, figyel a rendre. Saj-
nos ezek az akciók általában
sziszifuszi erõfeszítések, hi-
szen másnap már újra találni
eldobott szemetet. Ez általános
tapasztalat országszerte, nem
bázakerettyei „specialitás”.

A klub elnöke elmondta,
hogy összesen tizenegyen vet-
tek részt az akcióban, s hét
zsák szemetet gyûjtöttek. Ezt
az önkéntes munkát õsszel
megismétlik. Aradi János ki-

Bázakerettyén

Aradi
János

Szemetet gyûjtöttek a nyugdíjasok
emelte: az ilyen közös munkák
még jobban összehozzák az
embereket, az idõseket.

– Jó érzés volt, hogy tehet-
tünk valamit Bázakerettyéért.
A munka után jó étvággyal fo-
gyasztottuk el a lángost –
mondta az elnök.

(e)
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Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Többek között az
orvosi technikai esz-

közbeszerzését is remélik
azoktól a több helyre beadott
pályázatoktól, melyeknek be-
nyújtásáról a közelmúltban
döntött

– mondta la-
punknak pol-
gármester.

A részleges fel-
újítására is sor kerülne, ame-
lyen belül a kazán és az elekt-
romos hálózat is felújításra
szorul, de az emeleti galéria

egész-
ségház

Letenye Város Kép-
viselõ-testülete

Farkas Szilárd

könyvtár

Százmilliós támogatást remélnek

hajópadlójára is ráfér egy csi-
szolás, lakkozás is. A mûve-
lõdési ház színháztermének
székei is megérettek a cserére,
de a fény- és hangtechnika
sem éppen „mai gyerek”. A
helyi kulturális központ nyílás-
záróinak cseréje is sürgõs len-
ne és a fûtõtestekre is ráférne
egy renoválás – vázolta a ter-
veket a letenyei városvezetõ. A
három beadott pályázatból
mintegy százmilliós támoga-
tást remél a város.

(Mirkó)

A letenyei könyvtár tavasszal.

Muraszemenye
Zala

Megyei Polgári Védelmi Szö-
vetséggel

hosszú évek
óta jó kapcsolatot ápol a

. A megyei szervezet
támogatásával több gyakorlat
és felkészítés valósulhatott meg
a településen, ahol a köteles és
önkéntes polgári védelmi szer-
vezet tagjai felkészülhettek a
települést veszélyeztetõ termé-
szeti katasztrófák elleni véde-
kezésre. Talán ennek is kö-
szönhetõen állt csatasorba a
falu apraja-nagyja 2014. szep-
temberében, hogy megvédje a
támadó Mura ellen otthonát.

A sikeres védekezés volt a
fõpróba az önkéntes mentõ-
csoport számára az októberi
rendszerbe állító gyakorlathoz.
Ezt követte a 2015-ben meg-
tartott minõsítés, ami az elõz-

Felszereléssel gazdagodtak
Nem tétlenkedik a Muraszemenyei Önkéntes Mentõcsoport

mények ismeretében nem volt
meglepetés.

Az elmúlt idõszakban sem
tétlenkedtek az önkéntesek, a
szövetség jóvoltából, támogatá-
sával – egy újabb gyakorlat
várt a csoportra, zord idõjárási
körülmények között, de a fel-
adatot teljesítették.

Zala Megye Polgári Védel-
mi Szövetségének köszönhe-
tõen a

tagjai esõ-
védõt, gumicsizmát, kesztyût
és munkavédelmi sisakot ve-
hettek át , a
település polgármesterétõl.

Itt köszönik meg az eddigi
segítséget és támogatást a me-
gyei szervezetnek és vezetõ-
jének, elnök
úrnak.

Muraszemenyei Önkén-
tes Mentõcsoport

Stefanec Máriától

Kemény József

A felszerelést Stefanec Mária adta át a mentõcsoport tagjainak.

Nincs is jobb unalomûzõ a társasjátéknál. Kiváló kö-
zösségformáló és szórakozási lehetõség. Óriási a választék és
bármelyik mellett döntünk, biztos, hogy jól választunk.
Nemcsak a fiatalok körében népszerû, hanem az idõsebb
korosztály is szívesen csatlakozik a mókához. Ennek fényében
szerveztük meg a Társas délutánt április 8-án a

-ben.
A vendégek folyamatosan érkeztek, hol többen, hol

kevesebben. Voltak, akik csak egy-egy kör erejéig, de legtöb-
ben egészen a programunk végéig maradtak.

Korosztályt tekintve elégé vegyesek voltunk. Fõleg a
gyerekek voltak többségben, de fiatal felnõttek is be-betértek
hozzánk.

Játékokban hatalmas választékkal gazdálkodtunk, hogy
csak párat említsek: Monopoly, labirintus, Activity, sakk,
torpedó, jenga, kártyajátékok. Ennek köszönhetõen mindenki
megtalálta magának a legmegfelelõbbet. Az UNO kártyajá-
tékot külön meg kell említenem, mert ez kapta a legnagyobb
figyelmet. Egyszerû játék, mégis talán a legszórakoztatóbb
volt mindközül.

A délután remek hangulatban telt el, mindannyian jól
éreztük magunkat. Ezúton szeretnénk megköszönni a

és a
hozzájárulását a programunkhoz.

Zárásképpen szeretném megosztani egyik látogatónk vé-
leményét a délutánról: „Igazán kellemes telt el ez a pár óra. Jó
volt látni, ahogy a régi kapcsolatok erõsödtek, illetve újak
alakultak ki. Köszönöm, hogy részt vehettem az eseményen! ”

Molnári

IKSZT

Mol-

nári Községi Önkormányzat Molnári Horvát Nem-

zetiségi Önkormányzat

Brodács Barnabás

Társas délután Molnáriban

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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MEGNYÍLT A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ

..... ahol feltöltõdhet

energiával!

A pihenés oázisa

Zalában .....

LENTIBEN!

Április 2-án immár 3. alka-
lommal került sor

tojásfa díszítésre.

a helyi

együtt rendezi a most
már hagyományosnak mond-
ható eseményt a tóparton.

Ragyogó napsütésben kö-
zel 100-an vettek részt a dí-
szítésben. A környezõ telepü-
lésekrõl sokan érkeztek mû-

Kistolmá-
cson

Kistolmács Község Önkor-
mányzata Kistolmács
Jövõjéért Közhasznú Egye-
sülettel

Tojásfát díszítettek Kistolmácson

anyagtojásokkal, melyeket a gye-
rekek a felnõttek segítségével
kötöztek fel.

Érkeztek barátok, ismerõ-
sök még Vas megyébõl és Száz-
halombattáról is. Mindenki na-
gyon jól érezte magát, még a
horgászok is segítettek a díszí-
tésben. A fára közel 1000 tojás
került fel.

Az önkormányzat apró
édességgel, ajándékkal kedves-
kedett a gyerekeknek, a fel-

nõttek pedig vendégül lettek
látva pogácsával, fánkkal, hús-
golyóval, lilahagymás zsíros ke-
nyérrel.

– Jó volt látni ennyi embert
együtt itt a tóparton, kint a
szabadban húsvét elõtt. Bár
tudjuk, ez nem magyar hagyo-
mány, mi mégis reméljük,
hogy ezzel is összekovácsolhat-

juk a helyieket és a környékbe-
lieket. Reméljük, hogy jövõre
még többen jönnek el és érzik
jól magukat a természetben.
Szeretnénk megköszönni min-
denkinek, aki bármilyen mó-
don hozzájárult a rendezvény
lebonyolításához – mondta

, Kistolmács polgár-
mestere.

Bir-
kás Zoltán

Közel százan vettek részt a díszítésben.

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!


