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Letenyei templom

Újra nyitva a letenyei hulladékudvar
Letenyén 2017. november
1-től a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladatokat a
Viridis-Pannonia Nonprofit Kft.
látja el, így a településen található létesítmény üzemeltetése
is a cég feladata.
A szükséges szerződéskötési és szakmai szervekkel lebonyolított engedélyezési eljárásokat követően Letenye város
közigazgatási területén, a Csányi út 0106/1. hrsz. alatt hivatalosan is újranyitásra kerül a
korábban a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Program keretében kialakított hulladékudvar.
A létesítmény 36 település
lakóinak biztosít gyűjtési lehetőséget az általuk „termelt”
hulladékok számára. A hulladékudvart Letenyén a helyi

közszolgáltató, a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. üzemelteti. A cég szakképzett munkatársai által működtetett hulladékudvar olyan zárt hulladékátvevő hely, ahol a háztartásokban keletkező újrahasznosítható, valamint veszélyes és speciális kezelést igénylő hulladékok átvétele történik meghatározott nyitvatartási rend szerint.
A hulladékudvarban a szelektíven gyűjtött csomagolási
hulladékok (papír, műanyag,
üveg, fém), zöldhulladékok,
nagyméretű hulladékok (személyautó gumiabroncsok), háztartási elektromos és elektronikai készülékek, és veszélyes
hulladékok (festékek, lakkok,
elemek, akkumulátorok, fénycsövek, gyógyszerek, motor-

Az újra megnyitott hulladékudvart Farkas Szilárd polgármester, Áfra Barnabás, a Viridis Pannonia ügyvezetője és Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő április 4-én
adta át rendeltetésének.

olajok, kenőanyagok) helyezhetőek el. A hulladékok leadásakor lakcímkártya és fényképes igazolvány bemutatása szükséges. Az egyes hulladékfajták
elkülönített, rendezett körülmények közötti gyűjtése konténerekben, illetve veszélyes hulladékok esetében fajtánként speciális, zárt konténerben történik.
A hulladékok elszállítása
meghatározott rendszerességgel, illetve a gyűjtőedények telítettségének függvényében történik, a hulladékok típusuktól
függően a megfelelő létesítményekben újrahasznosításra,
vagy ártalmatlanításra kerülnek.
A lakosság számára már csak
azért is érdemes a hulladékok
egy részét a letenyei hulladék-

udvarba szállítani, mivel szinte
minden háztartásban időről
időre keletkeznek olyan hulladékok, amelyek méretüknél
fogva nem helyezhetőek el a
lakossági gyűjtést szolgáló edényekbe, vagy jellegüknél fogva
nem vegyíthetőek a vegyes hulladékkal, de hosszú távú otthoni tárolása is kényelmetlenséggel jár.
A hulladékudvar a lakosság
számára 2018. április 1. napját
követően áll rendelkezésre,
keddtől péntekig 7:00-12:00 és
13:00-17:00 közötti időtartamban, illetve szombati napokon
8:00-12:30 óra közötti időtartamban – ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Vörös tojótyúkok
Akció
Lenti állatpiac
2018.05.12.-én,
szombaton 7.00 órakor
650 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db

További információ: 06/30-682-3217 • 30/8510452
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Átvette megbízólevelét Cseresnyés Péter
rosban történik, kihat a térségre
is, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy tovább fejlődjön
Nagykanizsa. A következő időszakban már láthatják az elmúlt
3-4 év munkájának az eredményét a kanizsaiak, hiszen várhatóan ennek az évnek a végén
olyan fejlesztések indulnak el –
például a sport- és rendezvénycsarnoké és a versenyuszodáé
–, amelyekre már évtizedek óta
vár Nagykanizsa lakossága.
Cseresnyés Péter átveszi a megbízólevelét dr. Varga Esztertől.
Balról Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere látható.

Átvette megbízólevelét Cseresnyés Péter. A Fidesz-KDNP
politikusa az országgyűlési
képviselők választását a szavazatok 48,79 százalékával nyerte
meg a Nagykanizsa központú
zalai 3-as számú választókerületben. Dr. Varga Eszter, a
választási bizottság elnöke elmondta, hogy az április 8-ai
választás fegyelmezetten, és a

jogszabályi előírásoknak megfelelően lezajlott. Az új Országgyűlés május 8-án tartja
alakuló ülését. Cseresnyés
Péter a Kanizsa TV kérdésére
elmondta, a következő ciklusban is folytatja a munkát
Nagykanizsa és térsége fejlődéséért.
– Minden egyes lépés a fejlődés útján, ami ebben a vá-

Amellett, hogy a város fejlődik,
természetesen a térségnek is
fejlődnie kell. Épp ezért kezdtem el 4-5 éve azon a stratégián
dolgozni, amit Mura-programnak neveztünk el, és ami
kormányprogrammá vált. Szeretném, ha a következő időszakban ezen a téren is még
több kézzelfogható eredményt
érnénk el – fogalmazott Cseresnyés Péter. (Forrás: kanizsaujsag.hu)

Anegyvenedik borverseny Letenyén
Március 17-én a 40. nemzetközi borbírálatát rendezte
meg a Letenyei Szőlő és Gyümölcstermesztők
Egyesülete.
Az értékelésre és az oklevelek
átadására egy hétre rá, március
24-én este az Andrássy Gyula
Általános Iskola étkezdéjében
került sor.
Somogyi András, a civil szervezet elnöke lapunknak elmondta, a nemzetközi megmérettetésre 180 minta érkezett, melynek felét helyi termelők hozták.
A magyar, horvát, szlovén
borok minőségét Horváth Mik-

lós nagykanizsai borász értékelte és külön felhívta a figyelmet a szüret időpontjának
pontos megválasztására és a
tárolóedények állapotára, tisztaságára. Mint elhangzott, az
idei letenyei megmérettetésre
rekordszámú, nagyon jó minőségű nedűk érkeztek.
A város bora címet a zajki
Hóbor Károly szürkebarát-zenit
házasítása érdemelte ki a zajki
hegyről, az oklevelet és a kupát
Farkas Szilárd polgármester
adta át.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

2018. április 10. Ifjúsági Hangversenysorozat Letenyén, Trió a
la Kodály: Utazás a népdalok szárnyán.

2018. április 14., a Lendvai Színház Szerető Társulat előadása
Letenyén: Indul a bakterház.

Hóbor Károly a letenyei borversenyen kiérdemelt kupával és
díjjal, valamint okleveleivel.

2018. április
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Jelentősen csökkent a regisztrált bűncselekmények száma
Ülést tartott a megyei közgyűlés
A Zala Megyei Közgyűlés
2018. április 26-i ülésén a
testület meghallgatta dr. Sipos
Gyula megyei rendőrfőkapitány beszámolóját Zala megye
közbiztonsági helyzetéről és a
közbiztonság további javítása
érdekében tett intézkedésekről.
Elhangzott, hogy az elmúlt évben jelentősen csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, s csökkenő tendenciát mutat a közterületen elkövetett
bűncselekmények száma is. A
bűncselekmények struktúrájában nem látható elmozdulás,
továbbra is a vagyon elleni
bűncselekmények domináltak.
Napjaink kihívása ugyanakkor az internetes bűncselekmények – jelentős látencia melletti
– terjedése. Kiemelte, hogy az
előző évvel összehasonlítva jelentős, 32,0 %-os csökkenés
következett be az összes idegenrendészeti eljárás számában, s az eljárás alá vont személyek döntően európai országok állampolgárai voltak, akik
főként gazdasági jellegű migránsok, és a jobb megélhetés
reményében, viszont megfelelő
utazási okmányok hiányában
próbálkoztak a tiltott határátlépések elkövetésével. Sajnálatos
ugyanakkor, hogy ismét növekedett a személyi sérüléssel, illetve halállal végződő közúti
balesetek száma, amelyek döntő többségét a sebesség helytelen megválasztása okozta.
Kiemelendő, hogy jelentősen
megnőtt a kerékpárosok által
okozott balesetek száma, amelyek nagy részénél szerepet játszott az ittasság is.
Fontos feladatként tekint a
rendőrség a bűnmegelőzésre,
melynek keretében számos újítást is bevezettek az elmúlt
években, s továbbra is kiemelt
figyelmet fordítanak a fiatalok
és az időskorúak tájékoztatására. A lakosság biztonságérzetének megerősítése érdekében –

az önkormányzatok kérésének
megfelelően – igyekeznek biztosítani, hogy a körzeti megbízottak minél több szolgálati
időt tölthessenek a területükön.
A Zala Megyei Közgyűlés
elfogadta a beszámolót.
A következőkben a Zalaerdő Zrt. tevékenységéről kapott tájékoztatást a közgyűlés,
kiemelve az erdőgazdálkodást
és a megyei célokkal összhangban lévő turisztikai, közjóléti fejlesztéseket és tevékenységeket, mint például az
egyre népszerűbb erdei iskolákat, illetve a személyforgalmat
is bonyolító erdei vasutakat.
2018. július 1-én hatályba
lép a büntetőeljárásról szóló
2017. évi XC. törvény, melynek rendelkezései megváltoztatják a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnökök összetételére vonatkozó
szabályokat, ezért szükségessé
vált 1 ülnök soron kívüli megválasztása a Zalaegerszegi Törvényszékhez. A megyei grémium a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala
Megyei Kirendeltsége javaslatára Horváthné Szép Rózsát
választotta ülnöknek az érintett
szakterület képviseletében.
A megyei értékek kategóriáinak bővülése miatt új
tagokkal bővítették a Zala Megyei Értéktár Bizottságot, így a
közgyűlés döntése alapján Horváth Gyula, a ZMKH Agrár- és
Vidékfejlesztést Támogató Főosztály főosztályvezetője az agrár- és élelmiszergazdaság, Szakály István, a Zalaszám-ZAC
ügyvezető igazgatója pedig a
sport kategória képviseletét
látja majd el a bizottságban.
A Zala Megyei Önkormányzat és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség közel 30 éve tartó
együttműködése alapján, amely
jelentős mértékben segíti a Muravidéken élő magyarság nem-

www.zalatajkiado.hu

Balról Pácsonyi Imre, Bene Csaba (alelnökök), dr. Pál Attila elnök és dr. Mester László főjegyző.

Dr. Sipos Gyula megyei rendőrfőkapitány tartott beszámolót.

zeti kultúrájának, hagyományainak megőrzését és a kétnyelvű oktatás intézményeinek
működését, ez évben is 1 millió
forint összegű támogatás nyújtásáról döntött a közgyűlés a
szervezet által meghatározott
tevékenységek megvalósítása
érdekében.
Jóváhagyta a testület a Zala
Megyei Önkormányzat vezető
partnersége mellett megvalósítandó, az Interreg V-A. Ausztria-Magyarország Program keretében WoMen-Puls elnevezésű, 85% ERFA és 10% nemzeti
hozzájárulással támogatott pályázat benyújtását, melynek
célja a közszférában foglalkoztatott nők munkaerőpiaci és
esélyegyenlőségi helyzetének
javítása tréningprogram fejlesztése és megvalósítása, valamint
a vezetők és döntéshozók

szemléletformálása révén, illetve határon átnyúló intézményi
együttműködési hálózat kialakításán keresztül.
Egyhangúlag jóváhagyta a
közgyűlés a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
2017. évi működéséről szóló
beszámolót és a Zala Megyei
Területfejlesztési
Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. 2017.
évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. Rendeletet alkotott az
önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról,
a maradvány megállapításáról,
módosította 2018. évi költségvetését, elfogadta az önkormányzat közép- és hosszútávú
vagyongazdálkodási tervét és a
hivatal 2017. évi belső ellenőrzési jelentését. (Forrás: Zala
Megyei Közgyűlés)
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Újra Dömők József lett az igazgató

Dömők József (balról) kapott újra bizalmat.

Április 26-án képviselőtestületi ülés került megtartásra
a letenyei városházán.
Farkas Szilárd polgármester tájékoztatójában ismertette,
hogy a Dél-Zalai Víz és Csatornamű Zrt.-vel történt egyeztetéseknek köszönhetően a Fenyő utcai ivóvízhálózat felújításának első üteme megkez-

dődhet legkésőbb a nyár elején.
Az első ütem mintegy 5 millió
Ft összeget tesz ki, melyet az
önkormányzat saját forrásból
finanszíroz.
A testület tárgyalta a város
bűnügyi és közbiztonsági helyzetét, az ülésen az ügyben meghallgatták dr. Molnár József
nagykanizsai rendőrkapitányt

és elfogadták Letenye Város
Drogellenes Stratégiáját és
Cselekvési Tervét is.
A tárgyalási napon elbírálták a Fáklya Művelődési Ház
és Könyvtár (FMHK) igazgatói
pályázatait. A képviselő-testületi döntés értelmében Letenye Város Önkormányzata Dömők József pályázót bízta meg
2022. december 31. napjáig tartó időszakra az intézmény igazgatói feladatainak ellátásával.
A képviselő-testület véleményezte a Letenyei Andrássy
Gyula Általános Iskola és a
Letenyei Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezetői kiírására érkezett pályázatokat.
Az általános iskola igazgatói
felhívására Simon Márta történelemtanár, fejlesztőtanár, mun-

kaközösség-vezető, míg a művészeti iskola igazgatói pályázatának kiírására Proszenyák
Zsolt István jelenlegi igazgató
pályázott. Mindkettőjük pályázatát a képviselő-testület megismerte, a benyújtott pályázatokat támogatja.
Az ülés további részében
döntöttek a 2018. évi Szociális
Földprogram meghirdetéséről,
megalkották a rendeletet a téli
rezsicsökkentés
kiterjesztése
érdekében a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználása tárgyában, valamint
módosították a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól szóló önkormányzati rendeletet.

Díjazták a húsvéti kirakatokat

Folytatódik a szociális földprogram
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdetett a
tavalyi évben a konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram megvalósításának támogatására.
A meghirdetett pályázati felhívásra önkormányzatunk 2018.
január 4-én nyújtotta be támogatási igényét. A március 28-i
döntés értelmében 750.000 Ft támogatásban részesítette 2018.
évi pályázatunkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma, melyből 30 letenyei családnál helyezhetünk ki csirke állományt és
kaphatnak tápot a 2018/19-es megvalósítási időszakban. A
projekt végrehajtásakor szakképzett agrár-, vagy mezőgazdasági végzettségű szakembert is biztosítani szükséges, aki a
kedvezményezettek programra történő felkészülését segíti, folyamatos szaktanácsadást nyújt, és a program időszakában,
mint folyamatsegítő mentor biztosítja a program sikeres
megvalósulását – tájékoztatott Farkas Szilárd polgármester.

A fotó az első helyezett Virágkuckóban készült, (b-j) Farkas
Szilárd polgármester, Soós Lászlóné LKE választmányi tag,
Szabó Katalin, a zsűri elnöke, Ráczné Lánczok Zsuzsanna, az
LKE elnöke, Kovács Béláné (Erika), a Virágkuckó tulajdonosa.

Az adventi időszakhoz hasonlóan húsvét előtt ünnepi dekoráció készítését szorgalmazta a Letenyéért Közéleti
Egyesület (LKE) és Letenye
Város Önkormányzata. Az önkormányzat és az egyesület
törekvése is azonos, azt szeretnék, hogy az ünnepek előtt
az üzletek vevőcsalogatóbbak
legyenek.

Az ötfős zsűri az ünnepeket
követően értékelte a letenyei üzletek húsvéti dekorációit, kirakatait. 1. helyezést a Virágkuckó, 2. helyezést a Kazay Endre
Gyógyszertár, 3. helyezést megosztva a Niti-Fina Pékség és a
Bio-Natura üzletek érdemelték
ki. Különdíjat is odaítélt a zsűri, mégpedig a Baross Gábor
utcai lakóközösség részére.

www.zalatajkiado.hu
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Kézműves foglalkozás Molnáriban
Március 23-án (pénteken),
délután Molnári apraját meghívónkban egy nyusziváró készülődésre, közös tevékenykedésre invitáltuk. A találkozásra
a helyi IKSZT-ben – amely
nemcsak a helyet adó, hanem
egyben a program megvalósítója is volt – került sor.
Nagy örömünkre szép számmal jelentek meg a gyerekek,
akik korosztályuk széles skáláját képviselték: az ovisoktól
kezdve, az alsós nebulókon át,
a felső tagozatosok is kíváncsiak voltak rendezvényünkre.
Először beszélgettünk a közelgő ünnepről, majd irányításommal kezdetét vette a kézműveskedés. Különféle anyagokból és változatos technikákkal megformáltuk a húsvéti
ünnepkör nélkülözhetetlen szereplőit. Készítettünk aranyos
cserép-csibét, a hófehér bundájú kis nyuszi pedig kupakokból

és dekorgumiból lett megalkotva, de hogy ne féljen, anyukáját is megformáztuk, mégpedig műanyagpohárból.
Az idő gyorsan elszaladt,
egyszer csak azt vettük észre,
hogy besötétedett. Ezért aztán a
fülpiszkálóból készült barikánkat elküldtük „aludni”, és eltettük egy másik alkalomra.
Így már következhetett a
nagyon várt tojásfestés, tojásdíszítés. Idén a szalvétatechnikát választottuk a tojások dekorálásához, ami nagy tetszést
aratott. Ám ilyen hosszú idő
alatt és annyi sok minden
szépet készítve bizony megéheztünk, megszomjaztunk.
Jól esett Éva néni (Kanizsai
Éva) előrelátó gondoskodása: a
főtt tojásos vajas kenyér, némi
édes és sós ropogtatni és inni
való, a tojáscukorkákról már
nem is beszélve! Egyik nagymama (Cseke Marika néni) fi-

Az ünnepre készültek…

nom házi süteménnyel lepte
meg a jelenlévőket, akik között
örömünkre anyukák is voltak.
Sor került még az előzetesen meghirdetett húsvéti versek, dalok, mondókák meghallgatására, amit a megérdemelt
tapson kívül csokival és csoki
tojással jutalmaztunk, szintén
Éva néninek köszönve.

A vidám délutánt közös
énekléssel zártuk, mindenkinek
nagyon szép, kellemes ünnepeket kívánva!
Köszönjük a helyi önkormányzatnak és az IKSZT-nek,
hogy a program megvalósulását anyagilag segítették, támogatták.
Benkőné Mészáros Dóra

Hagyományőrző tojásfestés
Alig egy hét telt el a molnári gyerekek részére szervezett húsvéti kézműves foglalkoztatás óta, és máris egy újabb
program kínálkozott, igaz ez
most elsősorban a felnőtteket
célozta meg. A helyi IKSZT
hagyományőrző jelleggel hirdetette meg a húsvéti tojásfestést, tojásdíszítést március
29-én, 17 órától.
Előkerültek hát az írókák,
főtt tojások, színes tojásfestékek, és viasz is akadt bőven.
Erzsi néni (Körösi Flóriánné),
Kanizsai Éva szép, kész tojásain mutatta be számunkra a

horvát népi motívumokat. Ezután nagy türelemmel tanítgatott minket a fogásokra, fortélyokra, mintákra, így szinte
mindegyikünknek sikerült a
sajátjainkat is szépen kidíszíteni. Margitka (Horváth Antalné) az általa választott technika rejtelmeibe avatta be a
megjelenteket.
Csipkerátétes
tojásai igazi mesterművek,
tükrözve alkotójuk szépérzékét,
kreativitását, nem utolsósorban
pedig türelmét és kitartását.
Közben ízesen, élvezetesen
mesélt a régi időkről, az ünnepekről, eseményekről, a fa-

Az eredmény…

lusi élet hétköznapjairól. Mindenki – a jelenlévő gyerekek,
felnőttek – nevében mondhatom, hogy pozitív élményekkel,
a kellemesen együtt eltöltött
idő emlékével lettünk gazdagabbak.
Reménykedünk benne, hogy
egyre többen fogják úgy gondolni falunkban: jó dolog az
együttlét, együtt munkálkodás,
készülődés az ünnepekre.

Továbbá, hogy hagyományaink, népszokásaink, megőrzése-továbbvitele, azaz ,,ébrentartása” nem csak az idősek, de
a középkorúak és a fiatalok
számára, is egyre fontosabb
lesz.
A fentiekben bízva, mondunk köszönetet a településünk önkormányzatának a támogatásért.
B.M.D.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
Őrzik a népszokásokat.
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Ünnep előtt és után is
Kézműves foglalkozások Csörnyeföldön
Húsvét előtt természetesen
Csörnyeföldön is készülődtünk
a gyerekekkel az ünnepre.
Mindenki megalkotta a saját
asztaldíszét és még tojástartó
nyuszikat is készítettünk. Vidáman, jó hangulatban töltöttük
a húsvét előtti csütörtök délutánt.

Húsvét után pedig egy gyönyörű kiállítás került megrendezésre a könyvtárban. Némethné Kollár Dóra fazekas
alkotásai kerültek kiállításra a
könyvtár helyiségében. Egész
áprilisban lehetett gyönyörködni a szebbnél szebb alkotásokban. Dórával sokat tevékeny-

kednek együtt a gyerekek a
nyári tábor alkalmával. Már
évek óta visszajáró kézműves, aki szívesen és türelem-

mel vezeti be az érdeklődő
gyerkőcöket a korongozás világába.
B.K.

Fődíjjal tért haza

A tehetséges letenyei Horváth
Bendegúz.

A letenyei Horváth Bendegúz újra „Kimagasló művészeti
teljesítményért” fődíjjal tért
haza a „Költő hazatér” országos vers- és prózamondó találkozóról.
Április 21-én rendezték meg
Vasváron a „A Költő Hazatér”
XI. országos vers-, és prózamondó találkozót Nagy Gáspár
Kossuth-díjas költő tiszteletére.
A fesztiválra az ország különböző területeiről érkező vers-

mondókat a szakmai tanácsadók öt korcsoportban hallgatták meg: a versenyzők egy
Nagy Gáspár verset és egy, a
magyar irodalom köréből szabadon választott művet adtak
elő.
A kétfordulós verseny díjkiosztóján a zsűrielnökök értékelték a vers- és prózamondók
teljesítményét, majd korcsoportonként egy-egy bronz, ezüst
és arany oklevelet adtak át.
A legjobbak a verseny fődíját, a „Kimagasló művészeti
teljesítményt” elismerő plakettet és dicsérő oklevelet vehettek át, és a nagyközönség előtt
újra elmondhatták verseiket.
Idén két korcsoportban
ítélték oda ezt az elismerést: a
2. korcsoportban (általános iskola felső tagozat) Horváth
Bendegúz, a Letenyei Andrássy
Gyula Általános Iskola 8. osztályos tanulója nyújtott kimagasló művészeti teljesítményt –
tudtuk meg a jó hírt Bendegúz
édesanyjától, Horváthné Vlasics Zsuzsannától, a letenyei
Andrássy Gyula Általános Iskola igazgató-helyettesétől.

Letenyei Majális népi játszótér.

Anyák napi ajándék készítő játszóház.

Nézőközönség…
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Jubileumi Csiribiri Letenyén
Letenyén immár tizedik
alkalommal rendezték meg a
körzeti jellegű Csiribiri óvodás
találkozót. A program április
21-én, szombaton délelőtt a
művelődési ház nagytermében
vette kezdetét, amelyen köszöntőt mondott Farkas Szilárd
letenyei polgármester, de mivel

ovis csoport is érkezett onnan,
tiszteletét tette Novák Ferenc
zalakarosi városvezető is.
A Letenye és környéke óvodáinak munkaközösségei által
szervezett Csiribirin felléptek a helyi, a becsehelyi, a
muraszemenyei, a tótszerdahelyi, a pusztamagyaródi, a za-

A letenyei Hóvirág óvoda horvát csoportjának műsora. Felkészítőjük Szalai Katalin óvodapedagógus.

A muraszemenyei ovisok a Rátóti legények zenéjére páros táncot adtak elő.

Az akció a megjelenéstől május 20-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

lakarosi és az eszteregnyei
apróságok.
A letenyei rendezvény
nemzetközivé vált, hiszen a
szlovéniai Lendváról is érkeztek apróságok, akik bábjátékot
adtak elő.

– Évről évre egyre színvonalasabb tartalommal telítődik
ez a délelőtt és igazán élményt
nyújtó mind a gyerekek, mind a
felnőttek számára. Ez az alkalom nem a versenyről, nem a
minősítésről szól, nincs szakmai zsűri. Az a cél, hogy jól
érezzük magunkat, miközben
örülhetünk a sok mesének, vidám gyermekdaloknak, táncoknak – mondta lapunknak Friman Jánosné óvodavezető.
A rendezvény végén nagy
tapssal jutalmazták a színpadra
felsorakozott szereplőket a nézők, majd a helyi óvoda vendégül látta a kis óvodásokat és
az óvodapedagógusokat.

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd
havilapban.
sen
Telefon: (92) 596-936; Hirdes
!
E-mail:
án lunk
zalataj@zelkanet.hu
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Jelentős az igény a Zala megyei foglalkoztatási paktum támogatásaira
A Zalai Innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása elnevezésű projekt a foglalkoztatás zalai
helyzetének javítása érdekében közel 963 millió forint
támogatási összeget használhat fel 2021. június végéig.

lyettesítő támogatásban részesülőknek. Továbbá várják a roma nemzetiséghez
tartozók, megváltozott munkaképességűek, inaktívak,
tartós munkanélküliséggel
veszélyeztettek, valamint a
közfoglalkoztatottak jelentkezését is.

A paktum kiemelt célja,
hogy mozgósítsa a megye
munkaerő tartalékait, illetve
hogy fejlessze a munkaerő
kínálatot. A megyében jelentős inaktív réteg nem jelenik meg a munkaerő-piacon. A foglalkoztatási paktum feladata, hogy ezen
inaktív réteg távolmaradásának okait megkísérelje
felszámolni, vonzóvá tegye
a munkaerő-piacot az addig
passzív csoportok számára is.

A paktum konzorciumi
partnereiként a Zala Megyei
Kormányhivatal
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya, valamint
a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szorosan együttműködve biztosítják a munkaerőpiaci szolgáltatásokat, folyamatos kapcsolatot tartanak az ügyfelekkel, illetve tanácsadásokat (munka, -pálya, -álláskeresési), mentori szolgáltatásokat nyújtanak részükre.

A projekt segítséget nyújt
a 25 év alatti fiataloknak, a
30 év alatti pályakezdőknek, az alacsony iskolai
végzettségűeknek, az 50 év
feletti álláskeresőknek, a
GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérőknek, valamint a foglalkoztatást he-

A célcsoport támogatásához kapcsolódó programrész 2017. június 20-án
kezdődött meg az első képzésbe vonással, augusztustól pedig foglalkoztatási támogatásokat is tudtak igény-

be venni a munkáltatók, vállalkozók és az ügyfelek.
Mind munkavállalói, mind
munkáltatói oldalról jelentős
igény van a foglalkoztatási
paktum által nyújtott támogatásokra.
2018. február 23-ig 228
fő részesült munkaerőpiaci szolgáltatásban, akik közül 8-an vállalkozóvá váltak,
109 fő elhelyezkedett támogatással, 69 fő pedig csak
szolgáltatásban részesült.
51 ügyfél került képzésbe,
mindannyian sikeres vizsgával zárták a tanfolyamot.
A közeljövőben új képzések is indulnak, a támogatott foglalkoztatásokra
pedig folyamatosan pályázhatnak a munkaadók.
------------------------------------ZALAI INNOVATÍV
FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM
MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 962,99 millió
forint

Fotó: Zala megyei foglalkoztatási paktum kiadványa

Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-201600001
www.zalapaktum.hu
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Ünnepre hangolódás Semjénházán
A húsvét az egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepünk, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi ünnep egyaránt,
amelyhez számos hagyomány
kötődik. Hazánkban a festett,
díszített tojás ajándékozása elsősorban a húsvéti locsolkodáshoz kapcsolódik. A díszített
tojások festésének formái, a
minták elrendezése viszont tájegységenként változik. A leggyakrabban használt minták
geometrikusak. A tojást hoszszanti vonalakkal két, majd
négy mezőre osztották. Az így
kialakított mezők alkotják például a virágdíszítés kereteit, de
előfordul, hogy az osztóvonalakon is díszítenek. A díszítmények lehetnek tulipános, fenyőágas, rózsás, almás, stb. A
díszített tojás neve hímes tojás,
s magát az eljárást tojáshímzésnek nevezik.

Fõzni jó!
Mint Makó Jeruzsálemtől

Lufi-nyuszi is készült.

Semjénházán nagycsütörtök
délutánján közösen készítették
el a hímes tojásokat. A falu apraja és nagyja összegyűlt, hogy
a helyi IKSZT-ben megis-

A jelenlévők egymástól is tanulhattak.

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!

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

mxm lakberendezés rovata

merkedjenek a hagyományos
horvát húsvéti tojás motívumaival, s a tojásfestés rejtelmeibe is betekintést kaphattak.
Elsősorban a viaszolás technikáját alkalmazták a résztvevők,
melynek lényege, hogy megolvasztjuk a viaszt. Ezt követően
vesszük az írókát és belemártjuk a még folyékony viaszba,
majd felvisszük a mintát a
tojásra. Ezután megvárjuk, míg
a viasz megszárad, a beviaszozott tojásokat pedig belehelyezzük a tojásfestékbe. Ha a festék
kellő képen megfogta a tojásokat kivesszük őket és hagyjuk megszáradni! Amint a festék teljesen megszáradt gyertyaláng felett leolvasztjuk a
viaszt a festett tojásról. Ott ahol
a viasz fedte a tojást, nem fogta
meg a festék és előtűnik a tojás
eredeti szép fehér színe, kiadva
számunkra a mintát.
A rendezvényen a jelenlévők egymástól is tanulhattak, s
még a tapasztaltabb tojásfestők
is kaptak néhány ötletet, melyet
mindenképpen ki szerettek volna próbálni. A tojáshímzéssel
eltöltött néhány óra alatt rengeteg motívummal díszített tojást készítettek az ügyes kezű
helybéliek.
Preksen-Ifka Ágnes

Dávid még fiatal mérnökként egy kis garzonlakásban lakott. A lakás méretei miatt olyan megoldásokra volt szüksége, amivel
nagyobbnak érezhette a lakását. Ezért találkoztunk.
Nem volt egyszerű megoldást találni ezekre a problémákra, de a végeredmény
Dávid várakozásait is felülmúlta. Teltek múltak az
évek. Dávid már igazgató
egy jól menő cégnél. Felhívott, emlékeztek rám? Nekem volt az a kis garzonlakásom, amit berendeztetek. Most vettem egy házat,
mikor tudod megnézni?
A helyszíni egyeztetéskor kiderült, hogy a ház lehetőségei és Dávid igényei
olyan messze vannak egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől.
Ismét egy lehetetlennek
tűnő feladat – gondoltam.
De egyből eszembe jutott,
nem azért foglalkozunk anynyi éve tervezéssel és gyártással, hogy ne találjuk meg
a megoldást. A tervezés tovább tartott, mint Dávid szerette volna, de a tervek
egyeztetése után elégedetten
állapította meg:
– Erre érdemes volt várnom. Sokkal jobb lesz, mint
képzeltem.
A kivitelezés során megadtunk minden olyan méretet, amire az elektromos és
gépészeti munkálatok elvégzéséhez szükség volt. Így
minden oda került, ahol
szükség lesz rá. A gyártás és
beszerelés után hívtam Dávidot. Elégedett vagy?
– Igen, ilyet akartam! A
barátaim szerint a ház olyan
messze van az eredetitől,
mint Makó Jeruzsálemtől…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Járási katasztrófavédelmi verseny Letenyén
Április 6-án új helyszínen, a letenyei strandfürdő és
kemping területén került megrendezésre a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny járási fordulója. A megmérettetésen hat
csapat (Bázakerettye 2 csapat, Becsehely, Muraszemenye,
Letenye és Borsfa) vett részt.
A verseny során közlekedésbiztonsági, lakosságvédelmi, természetvédelmi, tűzoltási,
műszaki mentési, árvízvédelmi,
iparbiztonsági, tereptani és
egészségügyi feladatokat kellett megoldani az általános iskolás tanulóknak. A járási megmérettetés előkészületi munkálatait és a verseny lebonyolítását Cselényi Attila, a Letenye
Katasztrófavédelmi Őrs őrsparancsnoka végezte.
A versenyen 1. helyezést ért
el a becsehelyi iskola csapata,

2. helyezést megosztottan a
bázakerettyei iskola 2-es csapata és a borsfai iskola csapata,
3. helyezést a bázakerettyei
iskola 1-es csapata, 4. helyezést
a muraszemenyei iskola csapata és 5. helyezést pedig a letenyei iskola csapata érdemelte ki.
A csapatoknak az eredményhirdetés során Farkas
Szilárd polgármester ajándékot nyújtott át, Dobos István alezredes pedig az okleveleket adta át a helyezetteknek.
A versenyen segítettek a katasztrófavédelem munkatársai,
a Nyugat-Dunántúli Vízügyi
Igazgatóság Letenyei Felügyelőségének dolgozói, a mentőállomás vezetője, a járási Mura
Mentőcsoport tagjai, valamint a
Nagykanizsai Rendőrkapitányság munkatársai.

Tojásfa-díszítés Kistolmácson

Idén is megrendezésre került Kistolmácson a már hagyományosnak mondható tojásfadíszítés. Kellemes, napsütéses
időben indult a „munka”, több
mint ezer tojás került fel a fára
(képünkön).
A díszítők nem csak
helyből és a környékről, hanem Százhalombattáról, valamint Vas megyéből is érkeztek. Kis gyerekektől elkezdve az idős segítőkig min-

den korosztály jelen volt a tóparton.
A fa feldíszítése után jó hangulatú beszélgetéssel, evésselivással fejeződött be a program.
– Szeretnénk ezt a hagyományt folytatni, hiszen ilyenkor egy kicsit összekovácsolódnak az emberek és tartalmasan töltenek együtt időt a különböző generációk kint a szabadban – nyilatkozta Birkás
Zoltán polgármester.

www.zalatajkiado.hu

Cselényi Attila, a Letenyei Katasztrófavédelmi Őrs parancsnoka is köszöntötte a résztvevőket.

Belügyminiszteri támogatás
Letenye Város Önkormányzata a Belügyminisztériumtól a
téli rezsicsökkentés kiegészítése érdekében a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kiegészítő támogatást
kapott.
A támogatói okirat tartalma szerint az 1152/2018. (III.27.)
Korm. határozatban hozott döntés alapján 1.209.040 forint
vissza nem térítendő kiegészítő támogatást ítéltek meg önkormányzatunknak. A vissza nem térítendő támogatás keménylombos tűzifa vásárlására ad lehetőséget mintegy 68 köbméter
jóváhagyott mennyiségben Letenye vonatozásában. A támogatásból vásárolt tűzifát 2019. február 15-éig osztja ki a rászorulók részére az önkormányzat, illetve a támogatás teljes
összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2019. március
31-éig történhet meg.
Farkas Szilárd polgármester lapunknak elmondta, hogy
rendszeresen benyújtásra kerülnek különböző típusú támogatási kérelmek, pályázatok, melyek a nem megfelelő szociális
körülmények között élő vagy a rászoruló letenyei polgárok,
családok mindennapjait könnyíthetik meg átmeneti jelleggel. A
város önkormányzata minden lehetőséget megragad a támogatások lehívására, akár a szociális földprogram vagy éppen a
szociális tűzifa támogatás tekintetében.
A szociális jellegű támogatások mellett nagy érdeklődés
mutatkozik a Letenyén letelepedni szándékozók és ingatlant
vásárlók körében is, így a lakásvásárlási, lakásfelújítási önkormányzati támogatás is nagy népszerűségnek örvend – tájékoztatta lapunkat Farkas Szilárd.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Megjelenik a Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás településeinek támogatásával
Kiadja: Zalatáj Kiadó
kiadó-főszerkesztő: Ekler Elemér
szerkesztőségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936
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
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Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet
pénztáros és adóügyi ügyintézõ
munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek megtekinthetõk:
Gellénháza Község honlapján,
KÖZIGÁLLÁS honlapján.

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

2018. április

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

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

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

