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Semjénháza, templom

Jubileumi Mura Menti Napok Letenyén
Augusztus 15-20 között
szervezte meg a letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár (FMHK) a XXXV. Mura
Menti Napokat, Hármas Határ
Fesztivált.
A megnyitó 15-én, a Szentháromság templomban volt,
ahol köszöntőt mondott Cseresnyés Péter, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára, országgyűlési képviselő, Farkas Szilárd polgármester és Dömők
József települési képviselő, az
FMHK igazgatója, majd a
Musica Antiqua együttes koncertjét hallhatta a közönség.

Másnap Mura-Art címmel
került sor az immár hagyományos nemzetközi festő szimpóziumra a kastélyparkban és
megnyílt a Szentmártoni Művésztelep alkotásaiból összeállított tárlat is.
Pénteken 15 éves a „Makona” Városi Könyvtár címmel
nyílt kiállítás a bibliotékában,
valamint tablókon volt látható a
Települési Értéktár is.
Augusztus 18-án délelőtt
útra indult a hagyományos
Diesel Kerékpártúra, délután
habkavalkádot mutattak be a
lendvai önkéntes tűzoltók, kisvonattal lehetett bejárni a vá-

A Mura Menti Napok megnyitója (j-b) Farkas Szilárd, Cseresnyés Péter, Dömők József.

rost, bemutatkozott az Őrállók
Vitézlő Oskola és a színpadon
Bazsiboy muzsikált. Ezt követően a borászok bevonulásával
vette kezdetét a Mura Menti
Bornapok, amelyet dr. Brazsil
József, a Da Bibere Zalai Bor-

lovagrend nagymestere, Farkas
Szilárd polgármester és Somogyi András alpolgármester
nyitott meg.
Ezt követően a színpadon
kulturális programok zajlottak,
(Folytatás a 2. oldalon)

Falunap Csörnyeföldön
Augusztus 12-én (vasárnap)
falunapot rendeztek Csörnyeföldön. A templomban délelőtt
10 órakor szentmisét mutatott
be Gálhidi Sándor plébános,
majd sor került az Istenháza
előtt lévő felújított kereszt
megáldására.
Itt Simon Zoltán polgármester többek között elmondta,
hogy a keresztet 1868-ban állították fel és 2003-ban került a
templom előtti térre. A keresztet korábban felújították, de

nem szakszerűen, gyakorlatilag
különféle színűre festették le
újra és újra, így egy idő után
már a rajta lévő feliratot sem
lehetett elolvasni. Az év elején
a kereszt megrongálódott és
ekkor Horváth Lászlóné (Edit)
és Gálhidi Sándor a polgármester segítségét kérte. Felmerült egy új kereszt állítása is,
de a polgármester ragaszkodott
ahhoz, hogy ezt a régi emléket őrizzék meg a település
(Folytatás a 2. oldalon)
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Jubileumi Mura Menti Napok Letenyén
(Folytatás az 1. oldalról)
amelyek során fellépett a Zalagyöngye Néptáncegyüttes, a
Borvirágok Együttes és a Marcali 3 tenor.
Augusztus 19-én vasárnap
reggel vette kezdetét a Fényesi
kavicsbányánál a Mura Menti
Horgászverseny, amelyet a
Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége és Letenye
Város Önkormányzata rendezett meg. Itt 17 csapat vágott
neki a halfogásnak. A viadalon
a vándorkupát Ribarics László
érdemelte ki.
Délután a Főtéren amatőr
zenei tehetségkutató zajlott,
majd fellépett a Teabag - Flas-

back, a Magyarucca, a napot
Lord koncert zárta.
A városi nemzeti ünnepet
követően a Derű Zeneegyesület
szervezésében a Mura Menti
Fúvóstalálkozó vette kezdetét,
amelyet Farkas Szilárd polgármester nyitott meg. Fúvóskoncertet adott a letenyei, nagykanizsai, szentesi, körmendi
zenekar, közreműködtek a Letenyei Mazsorettek, a Szentesi
Néptánccsoport és a helyi művészeti iskola táncosai.
Este élő Apostol koncert
vonzott több ezer embert Letenyére, a Mura Menti Napokat
látványos tűzijáték zárta.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

A horgászversenyen a vándorkupát Ribarics László érdemelte
ki.

Falunap Csörnyeföldön Elkészültek a letenyei Happy Bike tervei

A felújított keresztet Gálhidi Sándor plébános áldotta meg.
Mellette Simon Zoltán polgármester.

(Folytatás az 1. oldalról)
számára. A 150 éves kőkeresztet végül Lendvai István
újította fel, a költségeket Horváth Lászlóné kezdeményezésére a falu gyűjtötte össze és
most a Nagyboldogasszony
napi búcsú, a falunap napján a
plébános áldotta meg.
Délután a kulturális programoké volt a főszerep, amely
során színpadra léptek a Lete-

Minap a tervező átadta a
„Happy Bike” határon átnyúló magyar-horvát projekt épületfelújítással járó tervdokumentációját
és
látványterveit.
A projekt teljes költségvetése: 1.019.155,5 Euró, melyből 866.282,16 Euró az Európai Uniós finanszírozás.
A projekt megvalósítási
időszaka: 2017. november 1. 2019. június 6. Letenye Város
Önkormányzata – mint vezető
kedvezményezett – koordinálja
a projekt sikeres megvalósulását. A város önkormányzata a
projekthez kapcsolódóan eszközbeszerzésre is kapott támogatást, így többek között kerék-

párok vásárlására is sor került
az elmúlt napokban.
A projekt továbbá lehetőséget ad az egyedutai művelődési
ház és a mögötte lévő épület
teljes felújítására is, kerékpáros
pihenőhellyé alakításával.
A projekt vezető kedvezményezettje: Letenye Város Önkormányzata, további projektpartnerek: Perlak város, Ludbreg város és a Varazsd Megyei
Közútkezelő.
– Hamarosan a közbeszerzési eljárást is megindítja önkormányzatunk, s a kivitelező kiválasztását követően elkezdődhet
a beruházás – tudtuk meg Farkas Szilárd polgármestertől.
(mirkó)

nyei Alapfokú Művészeti Iskola táncosai, az Eszteregnyei
Őszirózsa Dalkör, Kósi Kornél
és Kornélia, a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház művészei, Hertelendy Attila és Debrei Zsuzsa, valamint a szintén
zalaegerszegi Magyarucca.
A csörnyeföldi falunapot kirakodóvásár, népi játszótér, arcfestés, lovaskocsizás színesítette.
M.I.

www.zalatajkiado.hu
A letenyei Happy Bike látványterve.
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Szent István király öröksége
A letenyei augusztus 20-i
ünnepség térzenével vette kezdetét. A Himnusz elhangzása
után Horváth Bendegúz szavalta el Ratkó József: István imája
című versét.
Ünnepi köszöntőjében Farkas Szilárd letenyei polgármester többek között úgy fogalmazott, Szent István nagysága nem
csak emberi tetteiben rejlik, hanem abban, hogy a jelen Magyarországot a test – szellem –
lélek oszthatatlan hármasában
alkotta meg, és nem feledkezett
meg arról, hogy tökéletes művet csak az Isten szolgálatában
lehet létrehozni. Nem a kétségbeesés, nem a félelem, hanem
végtelen szeretete indította arra, hogy halála előtt, Szűz Mária, a Boldogasszony oltalmába
ajánlotta országát és vele a Magyar Szent Koronát, mely a halandó nagyokkal ellentétben
azóta is itt van velünk, s üzen a
legnehezebb időkben, de a mindennapokban is: „nem vagytok
egyedül, ne féljetek!”
Az ünnepi szónok Rigó
Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke volt, aki beszédében
az államalapító Szent István király munkásságát méltatta.
Mint mondta, István sosem adta fel az ország függetlenségét.
Nem engedte, hogy Magyarországot idegen érdekek hatal-

mukba kerítsék vagy eltérítsék
saját keresztényi útjáról. A történelem során a magyar népet
számos veszély fenyegette.
Volt, hogy szeretett hazánknak
hódító ellenséggel, bizonytalansággal, nagyhatalmi játszmákkal kellett megküzdenie. Előfordult az is, hogy megfogyatkozott erejében, de mégis mindig fennmaradt.
Ezek a veszélyek mai is itt
kopogtatnak. Hol egy más kultúrájú, idegenekkel kikötni vágyó hajó, hol egy hazánkat lejárató jelentés, hol egy forint
elleni támadás, hol egy pénzpiaci spekuláns képében –
fogalmazott Rigó Csaba.
A letenyei augusztus 20-i
ünnepségen három elismerést
adtak át.
Letenye Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
90/2018. számú határozatával
elhunyt Rózsás Imre (volt képviselő, alpolgármester, tanár)
részére posztumusz „Letenye
Városért Pro Urbe” kitüntető
címet adományozott, a nevelésoktatásban és a közéletben kifejtett több évtizedes eredményes tevékenységéért. A díjat
özvegye vette át.
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 92/
2018. számú határozatával
„Letenye Város Díszoklevele”

Rózsás Imre özvegye átveszi a díjat Farkas Szilárdtól.

kitüntető címet adományozott
Pusztai Ferenc részére a letenyei helytörténeti és egyháztörténeti kutatásban végzett kiemelkedő munkájáért.
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 91/
2018. számú határozatával „A
Köz szolgálatáért” kitüntető címet adományozott a Kollegium
der Europamittelschule Prinzersdorf (Letenye osztrák testvérvárosa) részére, a Letenyei
Andrássy Gyula Általános Iskola tantestülete és az Europamittelschule Prinzersdorf nevelőtestülete közötti több évtizedes, tartalmas együttműködésért. Az osztrák fél a

díjat egy későbbi időpontban
veszi át.
A díjakat Farkas Szilárd
polgármester, Rigó Csaba és
Bene Csaba, a Zala Megyei
Önkormányzat alelnöke adták át.
Az új kenyeret Tóth János
káplán áldotta meg, amely előtt
Harangozó Józsefné szavalta el
Reményik Sándor: Mindennapi
kenyér című költeményét.
A rendezvényen a Vox Varietas Kamarakórus és a Mákvirág Citerazenekar színvonalas ünnepi műsort adott. A rendezvény során átadásra kerültek a „Virágos Letenyéért” városszépítő program díjai.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Kézműves foglalkozások egész nyáron
teg szép agyagtárgy készült. Július közepén kirándulni volt a
csapat, a sümegi várat nézték
meg, ami egész napos kalandozást jelentett a középkort idéző
forgatagban. Ezúton is szeretnénk megköszönni az önkormányzatoknak (Maróc, Csörnyeföld), hogy rendelkezésünkre
bocsátotta a falugondnoki kocsikat és így nagy létszámmal
vehettek részt a gyerekek a kiránduláson.
Az ötödik tábori programon
Éva néni ügyeskedett a gyermekekkel a faluházban. Majd

Most is az egész nyarat átívelő program volt a kézművestábor Csörnyeföldön. Minden
héten egy nap, csütörtökönként
volt foglalkozás az érdeklődő
gyerekeknek. Nagyon sok mindennel megismerkedhettek, akadt
ami új volt, és voltak ismerős,
visszatérő kézműves mesterek
is, mint például Némethné Kol-

lár Dóra keramikus és Horváth
Józsefné, Éva néni is, akivel
textillel dolgozhattak a gyerekek.
Az első alkalommal a letenyei könyvtárosokkal dolgoztak, a második alkalommal
bőrdíszműves mester mutatott
néhány fortélyt a kíváncsi gyerekeknek. Következő héten fazekaskodtak Dórával és renge-

augusztus első csütörtökjén Letenyére vezetett az út, a könyvtárba és ott egy kézműves foglalkozásra került sor. A tábor
utolsó programját a Borovics
vendégháznál rendeztem, ahol
egy rendőrségi előadást és bemutatót, valamint tűzoltó bemutatót nézhettek meg a gyerkőcök.
Minden programon nagy
volt az érdeklődés és remélem,
hogy élményekben gazdagon
tölthettük együtt ezt a nyarat is.
Köszönöm a segítséget és
az együttműködést!
Boa Katalin
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Kárpátaljai diákok a Zobori Élményparkban
Immár negyedik alkalommal rendezték meg a táboroztatást a
kárpátaljai gyermekek részére a zalaszabari „Holnapocska” táborban. Összesen 50 gyermek tölthetett el 5 teljes napot a táborban két ciklusra bontva; huszonöten-huszonöten érkeztek két
egymást követő héten a kísérőjükkel Magyarország egyik legnépszerűbb táborába. A gyerekek a „Jurta” táborban töltötték
idejüket.
A 8-14 éves diákok Dédáról, Beregszászról, Szőlősről érkeztek Popovics Pál társszervezői munkájának köszönhetően, aki a
kárpátaljai cserkészszövetség elnöke.
A táboroztatás már harmadik éve a Zala Megyei Közgyűlés
finanszírozásában történik, ennek kapcsán Szabadics Zoltán táboralapító köszönetét fejezte ki a Zala Megyei Közgyűlés elnökének, dr. Pál Attilának.
Az elnök elmondta, hogy nagyon szívesen fogadják a gyermekeket és szeretnék minél több kárpátaljai gyermekkel megismertetni Zala megyét, hiszen a fiatalok nemcsak a táborban
vannak, hanem a megye különböző pontjaira is eljuthatnak, például a keszthelyi Festetics kastélyt is megtekintették. Elsősorban azokat a gyermekeket várják, akik még nem voltak Magyarországon, hogy itt léphessenek elsőként kapcsolatba az anyaországgal. Zala megye mindig nagy figyelmet fordított a határon
túli magyarságra. Évtizedek óta működik a muravidéki magyarok és a Zala Megyei Önkormányzat közötti együttműködés,
évi egy millió forinttal támogatják a határon túli magyarok számára szükséges programokat. Erdélyben Hargitával testvérmegyei kapcsolatban állnak és a Hungaricum pályázat révén a
Magyar Állam, a Zala Megyei Önkormányzat és Kovászna
megye hármasával tudnak szoros kapcsolatot ápolni.
– Honnan származik az elképzelés a kárpátaljai diákok táboroztatására?
– A Zala Megyei Önkormányzat egy segítségnyújtás során
ismerkedett meg a Kárpátalján élőkkel 4 évvel ezelőtt, és az
akkor a táborban lévő kárpátaljai gyermekek meglátogatása
során fogalmazódott meg a további táboroztatás támogatása.
– Milyen visszajelzéseket kaptak a gyermekektől?
– Egyrészt látszik rajtuk, hogy örülnek, boldogok és játszanak, de annak mélysége is kifejeződik rajtuk, hogy érzékelik,
hogy az anyaországhoz tartoznak, az anyaország figyel rájuk.

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke (balról), Angyalosi Dóra önkéntes, Szabadics Zoltán táboralapító, Gerlinger
Sándor táborvezető pedagógus.

Kárpátaljai diákok a táborban.

Már gyermekkorban is látják, hogy ez egy fontos történet az
életükben – nyilatkozta lapunknak dr. Pál Attila.
Trojkó Tímea

Szent István élő példát adott

Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke mondott ünnepi
beszédet.

Az Erdeifaluért Alapítvány
szervezésében a zalacsébi Trianon Parkban augusztus 20-án

avatták fel Boa Endre népi
iparművész
Szent
István
szobrát.

A Himnusz elhangzása után
ifjabb Mikó-Baráth György
köszöntötte a megjelenteket,
majd id. Mikó-Baráth György,
Pácsonyi Imre, a Zala megyei
Közgyűlés alelnöke és Mikolás
Attila plébános leleplezte a
szobrot. A salomvári plébános
kiemelte Szent István történelmi jelentőségét és a mai
kor emberére is vonatkozó
hatását.
Pácsonyi Imre ünnepi beszédében kiemelte: „Imre herceg halála után István nem
lehetett biztos abban, hogy
amit megvalósított, az fennmarad. Ebben a kilátástalan helyzetben ajánlotta Szűz Mária
oltalmába a koronát és az
országot. Kiben reménykedünk, amikor hiszünk Magyarország létezésében?” – tette fel
a kérdést a megyei közgyűlés

alelnöke és rögtön megadta a
választ is: „Mindenki Szent
Istvánra és kortársaira gondol,
akik máig élő példát adtak a
magyaroknak. István a pogányságból a keresztény Európába vezette az országot és
ebben nem csak a praktikum
gondolata, de a hit is kiemelkedő jelentőséggel bírt.”
A szobor avatásra érkezők
meghallgathatták vitéz Szomor
Ferencnek, az Országos Trianon Társaság elnökségi tagjának az előadását, aki új megközelítésben szólt a mohácsi, a
szigetvári és az egri csatákról
és a mindenki által jól ismert
hősök személyes sorsáról.
Az Országos Trianon Társaság az emlékparkban aláírásgyűjtést kezdeményezett a
békediktátum ellen.
z.t.
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Horvát hagyományőrző tábor Semjénházán
Horvát nemzetiségi, hagyományőrző tábort szervezett immár harmadik alkalommal a
helyi iskoláskorú gyermekek
számára Semjénháza Horvát
Nemzetiségi Önkormányzata.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő révén megvalósuló 1
hetes táborba 6 és 14 év közötti
gyermekek jelentkezését várták. Preksen Csaba, a település
Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke elmondta:
a tábor idején megtartott programok, foglalkozások alkalmával a gyerekek betekintést nyerhettek a Mura régióban élő horvátság anyanyelvi, tárgyi, kulturális, történelmi, gasztronómiai hagyományaiba. A tábor
megtartásának kiemelt célja a
horvát anyanyelv, a horvát identitás megőrzése, továbbadása a
fiatalabb korosztály számára. A
táborozókat programok színes
kavalkádja várta a hét során, biciklitúra, kirándulások és kézműves foglalkozások.
A tábornyitás napján a helyi
gasztronómiai hagyományokba
tekinthettek bele a kicsik és nagyok. A Semjénháza Gyöngyszemei Asszonykórus oszlopos
tagja, Végvári Ferencné segítségével a Mura-menti horvátság hagyományos ételét, a makviče-t, vagyis mákos „gubát”
gyúrtak, vágtak, sodortak és sü-

Keszthelyen a semjénházi csapat.

töttek a gyerekek, a sok munka
végeredménye pedig az uzsonna során hamar elfogyott. A
tábor másnapján a hagyományos horvát népviseletről tanultak a táborozók, az IKSZT épülete pedig a délelőtt folyamán
gyermekzsivajtól volt hangos,
hiszen nagy lelkesedéssel vetették bele magukat az élő próbababaként szolgáló társuk népi
viseletbe való öltöztetésébe. A
délután során a keszthelyi kikötőbe kirándult a társaság, ahol a
játszótér felfedezését követően
1 órás sétahajózáson ismerkedhettek a „magyar tengerrel”. A
kalandoknak itt még nem volt
vége, hiszen a gyereksereg ellá-

togatott a Katicatanyára, ahol
csúszdák, mászókák, gokartok,
Matyi-vonat és még nagyon
sok érdekes játék várta őket.
A forró nyári délutánokat
társasjáték, kézműves foglalkozás keretében tölthették el az
időt. Az augusztus eleji hőhullámot leginkább vízpart mellett
lehetett elviselni, így egy napot
a strandon tölthettek el a táborozók. Biciklitúrára is indult
a gyereksereg, az időjárás pedig nem is lehetett volna megfelelőbb. A társaság Tótszerdahelyre, a bányatavakhoz tekert,
hogy betekintést kapjanak az
ottani környezetbe, élővilágba.
Pihenésképpen a gyerekek ko-

rábban a segítők által elrejtett
„kincsek” keresésével töltötték
az időt. Semjénházára visszatérve a megfáradt biciklisek
délutáni pihenőként filmet néztek, gyöngyöt fűztek, kártyáztak. A gyerekek az egy hét folyamán sok érdekességet tapasztalhattak, tanulhattak a horvátság életéről, múltjáról, hagyományairól, de nem maradhatott el természetesen a mozgás sem, hiszen a mai kor fontos eleme a sport, a település
életében pedig a foci mindig is
fontos szerepet játszott, a gyerekek pedig láthatóan követik
ezt a hagyományt is.
Preksen-Ifka Ágnes

„Mert játszani jó”

patnak), így aztán asztalhoz
ültünk.
Már közben is faggattak
minket, főleg a kisebbek, hogy
mikor játszunk még?! Volt
zsákban futás; lufifújóverseny;
vagy a lábunkra kötött lufival
való táncolás, ahol kiadtuk a
jelszót – „Taposd a lufit, ahol
éred!” Itt aztán már gyerek, felnőtt együtt játszott versenyzett.
Nem feledkeztünk meg a
díjakról sem. Az első helyezettek minden alkalommal csokit vehettek át, míg a többiek
cukrot kaptak. Tetszett a gye-

rekeknek a program. Végére
maradt „Cukorkaeső”, ahol anynyi cukrot zsebelhettek, amenynyit felszedtek. Zárásként kölyökpezsgővel koccintottunk a
közösen eltöltött szép és vidám
napra, a gyerekek hátralevő vakációjára, no meg egymás egészségére.
Köszönet illeti a program
megvalósulásában résztvevőket: IKSZT dolgozóit (Kanizsai
Éva, Kanizsai Marcell Lázár),
Benkőné Mészáros Dórát, Horvát Nemzetiségi Önkormányzatot, a helyi polgárőrséget.

Bizton állíthatjuk, hogy így
igaz és ez nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek esetében is helytálló. 2018 július
17-én, szombaton a fenti mondás szellemében játszani és bulizni hívtuk Molnári gyermekeit a helyi IKSZT-be. A színes
program 10-től 17 óráig zajlott
az épület udvarán. Érdekes,
vicces feladatokkal, tréfás és
izgalmas sorversenyekkel készültünk erre a napra. Volt itt sorversenyes sapkavadászat, amelyhez a polgárőrség ajánlotta fel
az „elkobzandó sapkát”; konzervdoboz rakásra célzás teniszlabdákkal; nyers tojás szállítása evőkanállal; belisztezett
és felfűzött virslik evése hátratett kézzel. Az első játékblokk

után pihenőként zenét hallgattunk, üdítőztünk, nasiztunk.
A második menetben került
sor a kötéltáncos sorversenyekre, ahol tányérral és a benne levőkkel kellett egyensúlyozni,
különböző feladatokat megoldani; tetszett a mozdulatsoros
játék zenére; valamint, hogy az
egyik csoport tagjait a másik
csoportnak csupán az orruk
alapján kellett felismerni és
azonosítani; legjobban azonban
az állatos hangverseny mozgatta meg a gyerekek fantáziáját,
no meg a hangszálaikat. Ebből
több fordulót is tartottunk.
Ekkor már Éva néni (Kanizsai Éva) szólt, hogy elkészült a finom bogrács-ebéd
(köszönet érte a főző fiú csa-

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

Augusztus 4-én került sor a
hagyományos falunapra Bázakerettyén. Az időjárás kegyes
volt ezúttal, így akinek kedve
volt, az a helyi strandfürdőt is
felkereshette, miközben válogathatott a gazdag programkínálatból.
Nem maradhatott el természetesen az ilyenkor szokásos
főzőverseny sem, amelyen ezúttal tizenegy csapat mérte össze
szakácstudományát. Köztük volt
Bázakerettye erdélyi testvértelepülésének, Csíkszépvíznek a
küldöttsége is. Mint ahogy
Iványi László, a házigazda község polgármestere elmondta, a
németországi testvértelepülésről, Bad Rodachból is érkezett
egy csoport. Hozzájuk elsősorban a teke miatt kötődnek.

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

A kulturális program bő kínálata garantálta, hogy mindenki találjon számára megfelelő
műsort. Természetesen nem feledkeztek meg a gyermekekről
sem, akiknek a szórakoztató
programok mellett játéklehetőséget is biztosítottak. Mindezeken túl kézműves foglalkozások is várták a résztvevőket.

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

2018. augusztus
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Az ötödik fesztivál Muraszemenyén
2018. július 28-án rendezték meg a hagyományos fesztivált, melyet a Muraszemenye
Községért Közalapítvány rendezett. A tavalyihoz hasonlóan
idén is kitűnő szórakozásnak
ígérkezett minden korosztály
számára.
A nap főzőversennyel indult. Már kora reggel sürögtekforogtak a „kukták” és „szakácsok” a bográcsok körül, hogy
minél ízletesebb ételekkel nevezhessenek be a versenyre. A
csapatok kitűnő receptekkel
bizonyították
tudományukat.
Családok, barátok, munkahelyi
társaságok ragadtak fakanalat.
A háromtagú zsűri pontozással
választotta ki a legjobbat.
Mindeközben érdekes színfoltja volt a napnak a „vízifoci”
megmérettetés. Lelkes csapatok
vettek részt a tornán, ahol több
nyeremény is kiosztásra került.
A kulturális műsorok előtt
Stropka Józsefné, az alapítvány
elnöke köszöntötte a résztvevőket:

„Bár az év minden napján
megvan a lehetőségünk, hogy
találkozzunk ismerőseinkkel,
barátainkkal, de a fesztiválon
biztosan tudunk egy jót mulatni
és elfelejteni a mindennapi
gondjainkat. Alapítványunk tagjai és a településünkért tenni
akaró emberek hetek óta azon
fáradoznak, hogy ma mindenki
jól érezze magát, hiszen az
emberek közötti kapcsolatok
nagyban meghatározzák egyegy közösség életét.”
A jó hangulatú, sokszínű
rendezvényt kiváló előadók
tették teljessé.
Fellépett a Miklósfai Szirének Kórusa, mely 8 éve alakult,
a Közművelődési és Városszépítő Egyesület művészeti
csoportjaként. Ezt követően a
Mura Dance tánccsoport mutatta be fergeteges előadását,
majd Letenye Város Fúvószenekara mutatkozott be. Meghallgathattuk a helyi Kovács
Gyula előadását is, aki dalaival
kápráztatta el a közönséget. A

Kiárkolták a Béci patak medrét

ri elnöke ismertette az eredményt.
A nap zárásaként a Tommy
Young Retro Disco, az Alfa és
a Hélium zenekar szórakoztatta
a közönséget.
A Muraszemenye Községért
Közalapítvány szeretne köszönetet
mondani mindazoknak, akiknek
segítsége nélkül nem jöhetett volna létre e nagyszerű rendezvény.
Remélhetőleg még több újdonsággal előrukkolva találkozunk jövőre is…
B.E.

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

ik

ar

ng

lyás lefolyási viszonyai, nőtt a
vízszállító képesség.
A mederkotrás során figyelembe vették a patak természetes vonalvezetését. A kivitelezési munkák közel két hónapig tartottak.
A fenntartási célú munkák a vízgyűjtőgazdálkodás
egyes szabályairól szóló kormányrendeletben előírtaknak
megfelelően a vizek állapota romlásának megelőzése és
megakadályozása céljából történtek.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Fesztivál sztárvendége a Jó
Laci betyár volt, aki annak
idején még diszkóba is lóháton
érkezett. Aztán Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola tánccsoportja következett, tagjai
latin-amerikai és standard táncokat adtak elő. A letenyei
mazsorett csoport 20 éve működik. Repertoárjuk egy, illetve kétbotos, pom-ponos koreográfiákból, szólókból és duó
táncokból állt.
Hat órakor kezdődött a főzőverseny díjkiosztása. A zsű-

Hu

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén, Letenyén a Béci-patak
kiöntései az elmúlt években
többször okoztak kárt.
A vízfolyás állapota a belterületek
veszélyeztetettsége
miatt azonnali beavatkozást
igényelt. A Béci-patak 3+0054+299 km szelvényei között
megtörtént a vízfolyás mederrendezése. A kivitelezés során
eltávolították a mederben leülepedő iszapot, megtörtént a
műtárgyak helyreállítása, rézsűrendezés, javultak a vízfo-

Idén is kitűnő szórakozást nyújtott a fesztivál.

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

A munkák közel két hónapig tartottak.
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Határvadász laktanyát avattak Nagykanizsán
selője, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke és Dénes
Sándor, Nagykanizsa polgármestere.

Az Erdész utcai egykori
határőr-laktanya területén 5,7
milliárd forintból építették fel a
hétezer négyzetméteres objektumot, ahol 309 fő elhelyezésére van lehetőség.

A Készenléti Rendőrség nagykanizsai határvadász bevetési
osztályának elhelyezésére szolgáló épületegyüttes.

Augusztus 22-én felavatták
Nagykanizsán a Készenléti
Rendőrség határvadász bevetési osztályának elhelyezésére
szolgáló épületet.
Az avató ünnepségen részt
vett Balogh János országos

rendőrkapitány, Papp Károly,
a Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója, Kuczik János, a Készenléti
Rendőrség parancsnoka, Cseresnyés Péter államtitkár, a
térség országgyűlési képvi-

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk Önt, kedves családját és ismerőseit
a szabadegyetem előadásaira.
2018/2019
Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem
Szellemi Tanácsadó Testülete
A szabadegyetem előadásai ingyenesen látogathatóak!
Az előadások helye:
Halis István Városi Könyvtár
8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 4.
MAGYAR MŰVELTSÉG KINCSESTÁRA
SZABADEGYETEM
2018. szeptember 21-én (péntek) 18 órakor
A szabadegyetem baráti közössége koszorút és virágokat
helyez el a Nagy-Magyarország-Emlékműnél.
ÜDVTÖRTÉNET MAGYARUL II.
Pap Gábor művészettörténész vetítettképes előadása
2018. október 12-én (péntek) 18 órakor
IM-ÍGYEN SZÓLA ZARATHUSZTRA
Szántai Lajos művelődéskutató vetítettképes előadása
2018. november 2-án (péntek),17 órakor
„CSILLAGOK, CSILLAGOK, SZÉPEN RAGYOGJATOK”
Közös emlékezés - a mindenkori hatalmaskodók áldozataira
és szeretett példaképeinkre.
Helyszín: Nagy-Magyarország Emlékmű, Nagykanizsa,
Eötvös tér
2018. november 16-án (péntek) 18 órakor
A VÍZÖZÖN ELŐTTI NÉPEK
TAGOZÓDÁSA ÉS MŰVELTSÉGE
Marton Veronika sumérológus vetítettképes előadása

MTI Fotó: Varga György
Balogh János, Papp Károly és Kuczik János (b-j) átvágja a
nemzeti színű szalagot.

2018. december 7-én (péntek),18 órakor
A SZAKRÁLIS IKERSÉG ÜZENETEI
Dr.Burucs Zoltán egyetemi tanár vetítettképes előadása
2018. december 14-én (péntek), 18 órakor
„NEM MÚLÓ SZENT ÖSSZHANG”
100 éve született -AlekszanderIszajevics Szolzsenyicin, 1918.
december 11-én.
2018. december 21-én (péntek),18 órakor
CSABA KIRÁLYFI ACSILLAGÖSVÉNYEN
Őstörténetünk az égbolton:Nyilas csillagkép - ORION II.
Látogatás a Canis Minor csillagvizsgálóba, Becsehelyre.
2019. január 18-án (péntek),18 órakor
KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!
SZKÍTÁKTÓL A KÁRPÁT HAZÁIG
Dr. Aradi Éva bölcsész - tanár, kutató-történész vetítettképes
előadása
PAJZSRA EMELÉS! - A Magyar Műveltség Díjak átadása.
2019. február 15-én (péntek),18 órakor
A MAI MAGYAR ÉS A MAI EURÓPAI
TÖRTÉNETÍRÁS VÁLSÁGA
Dr. Kocsis István író, kutató-történész vetítettképes előadása
2019. március 22-én (péntek) 18 órakor
„A SORSSAL NEM LEHET TRÉFÁLNI”
Csontváry Kosztka Tivadar íráselemzése
W. Barna Erika pszichológus - grafológus vetítettképes előadása
2019. április 19-én (péntek) 18 órakor
SZKÍTÁK - HUNOK - MAGYAROK
Dr. Obrusánszky Borbála kutató-történész vetítettképes
előadása
2019. május 17-én (péntek) 18 órakor
„Hozzon is ajándékot, meg nem is!” - Mátyás király
MAGYARSÁGISMERET
Az is-is élettörvény újkori tudatosítása
Hintalan László János vetítettképes előadása
2019. június 4-én (kedd), 16.30 órakor
Politikai pártoktól független civil megemlékezés!
TRIANON MEGEMLÉKEZÉS

2018. augusztus
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Opatijai kiránduláson a semjénháziak
A városnézés és a helyi látnivalók, érdekességek megtekintése után a tenger frissítő
habjai között is megmártózhattak a résztvevők, voltak
azonban olyanok is, akikcsak a
látvány, a sós levegő és a napsütés adta pihenés lehetőségét
élvezték.
A fürdőzés után hazafelé
indultak a kirándulók. Útközben egy hangulatos étteremben
háromfogásos ízletes vacsora

Anyaországi kiránduláson
vehettek részt Semjénháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzata jóvoltából a település lakói.
Ebben az évben a történelméről
és szépségéről is méltán híres
Opatijába látogatott el az a 70
fős társaság, akik jelentkeztek
anemzetiségi önkormányzat által szervezett egynaposútra. A
csoport így augusztus elején
felkerekedett, s bevette a tengerparti várost, ahol Horvátország egyik legszebb városával ismerkedhettek. A várost gyalogosan járták végig,
a méltán híres Lungomare

sétányon pedig a tenger szépségében gyönyörködhettek,
emellett Opatija legpatinásabb
épületeit is megtekinthették,
melyek a sétány mentén helyezkednek el.
Itt található az Opatija jelképévé vált Zvonko Car szobrászművész alkotta szobor, a
Leány sirállyal mely előtt mindenki megállt egy percre, s
onnan figyelték a hullámzó
tengert. A település tengerparti
üdülőhely is egyben, ahol a társaságot érkezésük pillanatától
napsütés és kellemes időjárás
várta.

elfogyasztásával csillapíthatták
étvágyukat. Az asztalokra helyi, horvát specialitásokat tálaltak fel, azokat kóstolhattak meg
a résztvevők. A vacsorát követően a hazafelé vezető út nagyon
jó hangulatban telt, több horvát
és magyar nóta is felcsendült a
buszon. Az izgalmakban és látványosságokban bővelkedő kirándulásra mindenki biztosan
sokáig emlékezni fog.
Preksen-Ifka Ágnes
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Közösségi nap és utcabajnokság Molnáriban

A rodeó bika komoly feladat elé állította a vállalkozó kedvűeket.

Szentmisével és a hősök emlékművénél tartott megemlékezéssel vette kezdetét a harmadik Közösségi nap és utcabajnokság Molnáriban. A főzésen
a baráti társaságok megleptek
minket fimon halászlével, vaddisznóból készült ízletetes pörkölttel, de rotyogott a bográcsban nyúlpaprikás, és különféle
– sertéshúsból készült – gulyás stb.
Az idő kegyes volt hozzánk, így szép számmal gyűltünk össze a megnyitóra, valamint az utcabajnokság mérkőzéseire. 14 órakor vette kezdetét az első kulturális programunk, ovisaink esernyős táncá-

val. Ezután Gál Natália nagycsoportos óvodás horvát verse
következett. A műsor modern
táncbemutatóval folytatódott. Ekkor került sor kiállításaink megnyitójára is. Régi képek feldolgozására retró-kiállítást rendeztünk, amely Molnári régi, gazdag kulturális életét, hagyományait elevenítette fel. „Köztünk
élnek…” című kiállításunk – melyet először tavaly engedtünk
útjára – Ciczeli József amatőr
versíró alkotásait mutatta be.
Mindkét kiállításnak nagy sikere volt, egész napos érdeklődést
váltott ki a megjelentekből. Jó
érzés volt látni, hogy az embe-

rek keresték magukat a képeken, vagy felismerték a fotókon
családjuk, rokonuk egy-egy tagját, avagy netán a szomszédokat. Egészen 19 óráig vehették
igénybe a delfines ugráló várat,
a mászó falat, a rodeó bikát, az
elektromos helikoptert. Ismét népszerű volt körükben az arcfestés, csillámtetoválás, örültek a Gabi bohóc által készített lufi állatkáknak, és mindig sokan ültek Pista bácsi „ollóvágta” asztalánál is. A póni lovaglást is
sokan igénybe vették.
16 órakor került sor kulturális programunk második részére. Ennek keretében felléptek táncos lányaink, akik először gyönyörű ruhájukban magyar táncot adtak elő, majd később mint a pompon lányok
tértek vissza. Idén a „Petrivente
virágai” kultúra csoportot hívtuk meg nagy szeretettel vendégszereplésre, és nem csalódtunk! Magyar és horvát dalokat
énekeltek, majd humoros formában előadták a „Nézését
meg a járását…” Végül pedig
egy üveges tánccal is megleptek minket. Kórusunk műsora
is nagy tetszést aratott, sok
tapssal jutalmazták, majd a két
énekcsapat közös dalra is fakadt. Este 6 órakor már a nagy-

kanizsai Tambura zenekar húzta a talpalávalót és bizony többen is táncra perdültek fergeteges zenéjüket meghalva.
Volt még ezen kívül rodeó bikamegülő verseny, ahol is kerestük „Molnári bikáját”; ismét
örömzenélt nekünk Simon Zoltán; ifjabb Cziceli József pedig
fergeteges electro shock zenét
varázsolt a színpadra, ködgéppel; sor került az utcabajnokság
eredményhirdetésére, a díjak
átadására.
Ennyi program mellett bizony megéhezett az ember, kóstolgatták az elkészült ételeket,
az asszonyaink által elkészített
sós és édes süteményeket. Nagy
sikere volt a MOKÉS lányok
„egész nap gyártott” lángosának, a Kolonia étterem által felajánlott pizzának és a gyerekek
körében popcornnak és vattacukornak is. Utcabálunk 21
órakor kezdődött, a zenét GaGa
szolgáltatta hozzá. A jó hangulatot jellemezte, hogy másnap
hajnalig tartott a buli.
Közösségi napunkat egyre
többen és egyre komolyabb
anyagi és egyéb felajánlásokkal
támogatták. Mivel annyian voltak, felsorolásuk egy külön cikket igényelne.
Benkőné Mészáros Dóra

VIII. Kerka-Alpok-Adria Kupa
Idén már nyolcadik alkalommal került megrendezésre a
kerkaszentkirályi Kerka Horgász Egyesület szervezésében a
Kerka-Alpok-Adria Kupa nemzetközi horgászverseny július
végén. A megmérettetés helyszíne a novai Szalay-tó volt,
ugyanis a helyi horgásztó kicsinyek bizonyult a verseny lebonyolításához.
A szervezők négyfős csapatok nevezését várták, így a magyar, szlovén és horvát jelentkezőkkel együtt 18 csapat 72
versenyzője horgászott egyszerre a négyórás versenyen. A nagy
meleg ellenére a horgászok
572,5 kg halat fogtak ki a 41
hektáros tóból, ami nagyon jó
teljesítménynek mondható – emelte ki Csótár János, a verseny
egyik főszervezője.

A csapatversenyben az első
helyezést a Szúnyog HE tagjai
szerezték meg 50.17 kg-os
eredménnyel, a második helyen
a Sporthorgász Egyesületek Vas
Megyei Szövetsége végzett, bronzérmes pedig a Zalaegerszegi
Horgászegyesület csapata lett.
A szektoronkénti egyéni teljesítményt is értékelték a versenyen, ebben a legjobban Peter
Drago, a horvátországi Klen
Sveta Marija csapat tagja szerepelt, második lett Somogyi
Balázs a Szúnyog HE képviseletében, harmadik pedig Ales
Vesnik, a ZRD Maribor I. tagja.
A csapatverseny során a legtöbb halat Bruno Sincek, a
Lendvai HE tagja fogta ki, öszszesen 19,30 kg-ot. Az eredményhirdetésre a lovászi Kantin Vendéglőben került sor a kö-

zösen elfogyasztott ebéd után,
melyen részt vett Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének
ügyvezető elnöke is. A MOHOSZ
területi szervezetének képviseletében üdvözölte a megjelenteket, gratulált a versenyzőknek
az eredményekhez, a szerve-

zőknek pedig a sikeres rendezvény lebonyolításához.
Elmondta, hogy összességében színvonalas szervezés mellett, remek körülmények között, egy sportszerű és kiváló
hangulatú versenyen mérhették
össze tudásukat a horgászok.
Káli É.

18 csapat 72 versenyzője horgászott egyszerre.
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Önkéntes tűzoltók vizes gyakorlata Kistolmácson
A letenyei székhelyű Körzeti Tűzoltó Egyesület (Letenye
ÖTE) immáron 5. alkalommal
rendezte meg Kistolmácson a
regionális vizes gyakorlatát.
Az augusztus 4-i (szombati)
programra öt csapat jött el,
érkeztek Letenyéről, Zalaszentivánról, Miháldról, a Letenye
ÖTE kistolmácsi raja is önál-

lóan indult, valamint érkeztek
résztvevők a horvátországi Hodosanból is – mondta lapunknak Kovács Tibor, a Letenye
ÖTE elnöke.
Három versenyfeladatban
mérték össze tudásukat a csapatok, megmérettettek ifjúsági
CTIF akadálypályán, felnőtt
kategóriában tűzoltás volt a

Aktívak a letenyei polgárőrök
CTIF akadálypályán a Letenye ÖTE ifjúsági csapata.

Gregorovics József és Varga Ferenc a rendőrségtől kapott
polgárőr autóval.

A 38 fővel működő Letenyei Polgárőrség nemrég kapott egy 6 éves, használt
rendőrautót, amellyel a korábbi
Suzukit cserélték le. Varga Ferenccel, a civil szervezet elnökével és Gregorovics József
gazdasági vezetővel váltottunk
szót minap.
– Letenye bel- és külterületén végezzük járőrözési feladatainkat, mindig páros szolgálatban autóval vagy gyalogosan átlagosan 3-5 órában –
kezdte Varga Ferenc. – A zártkerteket, hegyeket is bejárjuk
és a rendőrség vagy az önkormányzat kérésére is dolgozunk,
részt vettünk eltűnt személy
keresésében is. Forgalombiztosítási feladatokat is végzünk,
például most az idei Mura
Menti Napokon segítjük a rendezvény sikeres és zavartalan
lebonyolítását. Célunk minden
esetben a megelőzés. A rendőrséggel kiváló a kapcsolatunk,
amikor szólnak segítünk és
minden szolgálatunk megkezdése előtt bejelentkezünk náluk, velük kérésükre közös
szolgálatokat is ellátunk – fogalmazott Varga Ferenc.
– Nemrég egy 6 éves Opel
Astrát vehettünk birtokunkba,

amelyet a rendőrségtől kaptunk
– vette át a szót Gregorovics
József gazdasági vezető. – Fő
támogatónk az önkormányzat,
vannak sikeres pályázataink is,
anyagilag segíti munkánkat a
Belügyminisztérium, valamint
az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ). Milliós költségvetésünk nincs, a támogatásokból el tudjuk látni feladatainkat
– mondta Gregorovics József.
A letenyei polgárőrök a
múlt hónapban Kistolmácson
megrendezett falunapon is jelen
voltak. A letenyeiek a határmentiségre tekintettel tagjai lettek
az OPSZ Határvédelmi Tagozatának, amely a migrációs helyzetkor alakult meg, de szerencsére ezirányú feladatokat eddig még nem kellett ellátniuk.
– Miért lesz valaki polgárőr?
– Így tudnak valamit önkéntesen, a közösségükért, a közbiztonságért tenni. Munkájuknak is köszönhetően megszűntek Letenyén a házalások, a
terménylopások már nem jellemzőek, ha csak ennyit sikerült elérni, már az is megérte –
hallottuk a letenyei polgárőrség
vezetőitől.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

feladat és az idén sem maradt
el a hagyományos főzőverseny.
A tűzoltási gyakorlatban a
letenyei csapat lett a legjobb,
összesítésben is ők nyertek és
megkapták a vándorkupát is.
Az ifjúsági CTIF akadálypályát a legügyesebben a Letenye csapata küzdötte le, míg a
főzőversenyt a zalaszentivániak
nyerték.
A sikerekkel, beavatkozásokkal kapcsolatban megtudtuk, a júliusban Tatán megrendezett országos ifjúsági versenyen a Letenye ÖTE csapata
hatodik helyezést ért el, staféta
váltófutásban pedig országos
harmadikak lettek. Új információ, hogy a letenyei önkéntesek

jövőre egy országos ifjúsági
CTIF versenyt szeretnének
megrendezni, a helyszín kiválasztása még várat magára.
Az elmúlt két hónap viszonylag csendesen telt, a Letenye ÖTE legutóbbi nagyobb
feladata volt a városban történt,
két áldozatot követelő halálos
baleset feszámolásában való
közreműködés – hallottuk Kovács Tibortól.
Az eseményt megtisztelte
jelenlétével és a díjakat átadta
Farkas Szilárd letenyei és Birkás Zoltán kistolmácsi polgármester.
A rendezvényt Letenye Város Önkormányzata is támogatta.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Az adózón múlik, lesz-e bírság

A NAV a körülmények mérlegelését követően dönt.

Augusztustól az adózó magatartásán múlik, hogy kap-e
bírságot a NAV-tól az elmulasztott, vagy késedelmes, hibás
online számlaadat-szolgáltatás
miatt. Amennyiben minden tőle
telhetőt megtett az adatszolgáltatás teljesítése érdekében, akár
mentesülhet is a szankció alól.

A 2018. július 1-jétől bevezetett online számlaadat-szolgáltatás kapcsán a Pénzügyminisztérium és a Nemzeti Adóés Vámhivatal július végéig
biztosított szankciómentességet, ha az adózó regisztrált az
Online Számla rendszerben és
az adatszolgáltatást ugyan utó-

lag, de legkésőbb a hónap végéig teljesítette a NAV felé.
A szankciómentes időszak
lejártával az adatszolgáltatási
kötelezettség elmulasztása, késedelmes, hiányos, hibás vagy
valótlan adattartalmú teljesítése
mulasztási bírságot vonhat maga után. A bírság felső határa
magánszemély esetén 200 ezer
forint, egyéb adózó esetén 500
ezer forint számlánként.
Amennyiben a számlák
adatainak online beküldése továbbra sem biztosított, az állami adó- és vámhatóság azt
vizsgálja, az adózó megtett-e
minden tőle telhetőt a felkészülés és az adatszolgáltatás telje-

sítése érdekében. Azaz például
regisztrált-e az Online Számla
rendszerben, megindította-e a
szükséges fejlesztéseket és
azok folyamatban vannak-e.
A NAV a mulasztás szankcionálásáról a körülmények
mérlegelését követően dönt. Az
esetlegesen kiszabandó mulasztási bírság összege az adózási érdeksérelemmel arányosan kerül megállapításra, és a
jogszabály lehetőséget ad arra
is, hogy ha az adózó minden
tőle telhetőt megtett, a NAV
akár el is tekinthet a szankcionálástól.
Forrás: NAV Zala Megyei
Adó- és Vámigazgatósága

