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A 1956-os megem-letenyei
lékezés elején Letenye Város
Fúvószenekara játszott térze-
nét, majd a koszorúzás előtt a
letenyei, Nemzet Fiatal Tehet-
ségeiért Ösztöndíjasa Horváth
Bendegúz szavalta el Gérecz
Attila, Karácsonyi ének a bör-
tönben című költeményét.

A koszorúzást követően
Farkas Szilárd polgármester

1956-os ünnepség Letenyén
mondta el ünnepi beszédét.
Mint fogalmazott:

Mit üzen 1956? Miért fon-
tos ezt kihangsúlyoznunk a
jelenben is? Mit várnak el tő-
lünk 1956 hősei?

Nézzük végig a kérdésekre
adott válaszokat!

Elsősorban azt üzeni, hogy
a magyarság egy rettenetes és
vesztes háború, az ország ismé-

telt megcsonkítása és egy év-
tized kegyetlen zsarnoksága
után büszkén, a belenyugvás és
megalkuvás helyett fel tudott
emelkedni történelmi létének
mélypontjáról.

És miért fontos mindezeket
kihangsúlyozni ma? Azért, mert
a diktatúra örök jelenében a
hatalom önmagukat mindenha-
tónak gondoló birtokosai az idő
uraiként viselkedtek: ahogy az
Orwell híres szatirikus politikai
regényében, az „1984”-ben is
megjelenik, miszerint kézben
tartották a jelent, igény szerint
átírták a múltat, és így – gon-
dolták – megszerezték a jö-
vőt is. Mindent megengedtek
maguknak és könnyelműen
nem számoltak a következmé-
nyekkel.

Úgy a politikai gyilkossá-
gokkal, mint a Gulag poklának,

Az ünnepségen (b-j) Aigner Géza plébános, Farkas Szilárd pol-
gármester és Somogyi András alpolgármester koszorút helye-
zett el a kopjafáknál.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
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(Folytatás az 1. oldalról)
az ÁVO pincebörtöneinek vagy
a padláslesöpréseknek a követ-
kezményeivel sem.

1956 hősei nem azt várják
tőlünk, hogy kívülről fújjuk és
tudjuk az események lefolyá-
sát! Nem is azt, hogy név sze-

1956-os ünnepség Letenyén
rint ismerjük őket! Egy valamit
azonban joggal várnak el tő-
lünk. Azt, hogy hűek legyünk
elveikhez, az általuk képviselt
értékekhez, és továbbvigyük azt
a hitet, és egységet, amellyel a
magyar nép jövőjéért áldozták
életüket! A történelem már
sokszor bebizonyította, hogy a
magyar nép különleges erővel
és hittel bír, amely ha kell,
lerombolja a falakat, megállítja
az elnyomókat.

Jól jellemzi ezt Domokos
István története, aki 1954-ben
vette át a börtönben halálra kín-
zott édesapja személyes tár-
gyait. A szükséges aláírások
után föltette azt az egyszerű
kérdést a mellette álló pribék-

nek, az elnyomó hatalom szol-
gálatában álló, mindenre kap-
ható személynek, hogy meg-
tudhatná-e, miért volt az édes-
apja az ÁVH fogja? A pribék
lekezelően csak annyit mon-
dott: „Ami itt történt, azt maga
soha nem fogja megtudni!”
Tévedett. Igen, a kommuniz-
mus időurai tévedtek – mondta
többek között a városvezető.

Ezt követően „Halld sza-
vunk” címmel a nagykanizsai
Mozaik Társulat zenés iro-
dalmi összeállítását hallhat-
ták és láthatták az érdeklő-
dők, az ünnepség végén a
letenyei fúvósok játszották el a
Szózatot.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Pár héttel ezelőtt az önkor-
mányzati kérésem és a rend-
őrség felvetése is meghallga-
tásra került, melynek köszön-
hetően a MOL benzinkútra
történő be- és kihajtás során
keresztezett kerékpárút figye-
lemfelhívó sárga színű szag-
gatott felfestést kapott. Kö-
szönöm az illetékesek segít-
ségét, s bízom abban, hogy az

Figyelmeztető felfestés
– a letenyei MOL benzinkútnál

intézkedés minimálisra csök-
kenti a balesetek számát –
mondta lapunknak Farkas Szi-
lárd letenyei polgármester.

Ezen a helyszínen legutóbb
január 26-án történt baleset,
amikor a benzinkútról kika-
nyarodás közben egy nagy-
kanizsai sofőr személy-
autójával elütötte a letenyei
postást.

Mintegy 350 méter hosszan
– kezdetben jelentkező nehéz-
ségek mellett – újult meg a
Bajcsy utcában, a 7-es főút
mellett, az OWI Zala Bt. felé
vezető járdaszakasz.

Az önkormányzat saját gyár-
tású kombi térköveket és sze-
gélyköveket épített be a jelen-
tősen amortizálódott és felújí-
tandó szakaszba.

– Az anyagiakkal járó kivi-
telezést önkormányzati saját
forrásból finanszíroztuk, a mun-
kálatokat egy helyi vállalkozó
végezte el. Van még teendő
ezen a szakaszon, hisz a Po-
zsonyi utca és a megépített
járdaszakasz közötti rész is fel-
újításra szorul, melynek mun-
káit várhatóan jövő tavasszal
kezdünk meg – mondta lapunk-
nak polgármester.Farkas Szilárd

Önerőből újították fel

A 7-es főút melletti felújított
letenyei járdaszakasz.

A megemlékezés résztvevőinek egy csoportja.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

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 Hadirokkantak, Hadiöz-
vegyek és Hadiárvák Szövetsé-
gének murarátkai letenyeiés
tagjai Murarátkán kirándultak
szeptember 27-én. A kiránduló
tagság szállítását Letenye és
Murarátka települések szervez-
ték meg. A tagokat és jelen-
lévőket Murarátkán Kovács
Emilné, a helyi szervezet el-
nöke köszöntötte, majd Pál Jó-
zsefné házigazda, Murarátka pol-
gármestere és Farkas Szilárd
Letenye polgármestere is szól-
tak az egybegyűltekhez, s támo-
gatásukról is biztosították a szer-
vezetet, annak további működését.

A csodálatos őszi délelőtt és
délután a tagok megismerked-

Murarátkán kirándultak

hettek a falu nevezetességeivel.
Pál Józsefné polgármester szólt
a szépen felújított imaházról,
ismertette a volt iskola épüle-
tének történetét, sőt a szervezet
tagjai a Murarátkai-hegyen lé-
vő kis kápolnához is elláto-
gattak délután, melyet nyolc
éve újíttatott fel a falu kö-
zössége és a helyi önkormány-
zat, s két éve pedig a kápolna
megszentelésének 150 éves év-
fordulójára emlékeztek. A ki-
rándulás, mely vendéglátással
zárult, jól sikerült – számolt be
Pál Józsefné, a település pol-
gármestere.

Kép és szöveg:
Mirkó Imre

Murarátka zászlaja előtt Farkas Szilárd letenyei és Pál Józsefné
murarátkai polgármester.

Minden év őszén szüreti
felvonulást rendeznek Semjén-
házán, s ez idén sem volt más-
képp. Semjénháza Horvát Nem-
zetiségi Önkormányzata, illetve
a szomszédos település Mol-
nári Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzatának közös szerve-
zésében immár hagyományőrző
módon vidám felvonulással
elevenítik fel a szüreti hagyo-
mányokat.

Semjénházán 2009-ben szer-
vezték meg először a rendez-
vényt, így ebben az évben ez
már a tizedik alkalom, hogy ily
módon tisztelegnek a szüreti
munkák előtt. Szeptember utol-
só szombatján a készülődés
már reggel elkezdődött, a fel-
vonuló traktorokat többek kö-
zött virágból, kukoricaszárból
készült „öltözékkel” látták el.
Délután még nagyobb lett a

Szüreti felvonulás Semjénházán
sürgés-forgás a településen,
mindenki izgatottan várta a
program kezdetét, a legkiseb-
bek még a játék traktorjaikat is
feldíszítették e jeles alkalomra.

A gyönyörűen feldíszített
traktorokon a Semjénháza
Gyöngyszemei Asszonykórus,
és a település fiataljaiból álló
társaság foglalt helyet, akiket a
molnári felvonulókat szállító
járművek sora követte. A talp-
alávaló muzsika sem hiányzott,
az asszonyok lelkesen taní-
tották a fiatalabb generációt a
régi magyar és horvát nótákra.

A járművek sora elsőként
Semjénházán vonult végig,
ahol lelkesen fogadták a felvo-
nulókat. A traktorok először az
Ady Endre, illetve az Rákóczi
utcán vonultak fel, ezt köve-
tően egy kis kulturális műsor
erejéig szünetet tartottak a

semjénházi kultúrház előtti té-
ren, ahol már a falu apraja-
nagyja összegyűlt. A semjén-
házi jó hangulat garantált volt,
hiszen alig szálltak le a fel-
vonulók a járművekről, máris
mindenki táncra perdült a falu-
ház előtt. A programok sorát az
óvodások kezdték el, a Molnári
Horvát Nemzetiségi Óvoda
semjénházi és molnári kisgyer-
mekei adták elő szüreti da-
laikat, illetve kanásztáncukat.
Produkciójuk sok mosolyt csalt
a jelenlévők arcára, műsoruk
végén pedig vastapssal kö-
szönte meg nekik a közönség a
színvonalas előadást. Az oviso-
kat a molnári tánccsoport elő-
adása követte, őket pedig a
Semjénháza Gyöngyszemek
Asszonykórus váltotta. A sem-
jénházi asszonyoktól már meg-
szokhattuk, hogy mindig szín-
vonalas és szórakoztató pro-
dukcióval kápráztatják el a kö-
zönséget, s nem volt ez más-
ként ez alkalommal sem.
Gyöngyszemeink vidám dalok-
kal és üveges tánccal szóra-
koztatták a közönséget.

A fellépések után a kultúr-
házban egy kis frissítővel,
szendvicsekkel, pogácsával,
süteménnyel várták a szervezők
a mulatság résztvevőit, ezután
pedig folytatódott a felvonulás.
Először Semjénháza Újtelep
településrészére vonultak a
traktorok, ezt követően a mind-
két település határában fekvő
Sándor-hegy felé vették az út-
jukat, ahol a jó kedélyű tár-
saság egy semjénházi boros
gazda nedűjét is megkóstol-

hatta, illetve ínycsiklandozó ét-
kekkel csillapíthatták éhségü-
ket. A hegyi utak zötyögése
még inkább felfrissítette a
pótkocsin utazók amúgy is jó
hangulatát.

A végállomás Molnári volt,
ahol a kulturális műsor kere-
tében először a molnári óvo-
dások műsorát tekinthették meg
az egybegyűltek, majd a Sem-
jénháza Gyöngyszemei Asszony-
kórus kedveskedett a közönség-
nek műsorával. Fellépett még a
molnári asszonyokból és lá-
nyokból álló tánccsapat és a
helyi asszonykórus is. Este a
helyiek vacsorával várták a
felvonulás résztvevőit, majd
hajnalig tartó mulatozás kö-
vetkezett.

Preksen-Ifka Ágnes

A gyermekek is táncra perdültek.
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Az elmúlt időszakban szá-
mos új beruházás valósulhatott
meg a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program (TOP)
keretében. Minap adták át Lenti-
ben a 65 millió forintos költ-
séggel megújult a „Napsugár”
Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont és Szolgálat lenti szerveze-
tének helyet adó épületet.

– A Zala Megyei Önkor-
mányzat egyik legfontosabb fe-
ladata az európai uniós forrá-
sok felhasználásának koordiná-
lása, ellenőrzése, támogatása –
mondta az átadáson dr. Pál At-
tila, a megyei közgyűlés elnö-
ke. – A megyei jogú városok
kivételével 23 milliárd forint
áll rendelkezésre a megye tele-
püléseinek fejlesztésére, ebből
már több mint 90 százaléka tá-
mogatási szerződéssel rendel-
kezik. Sok-sok új beruházás va-
lósulhat meg ebből, legyen az
kerékpárút, egészségügyi vagy

A Zalai Civil Életért Köz-
hasznú Egyesület sikeres pályá-
zatának köszönhetően Vas me-
gyei tapasztalatcserére utazha-
tott minap egy zalai küldöttség
Szombathelyre, ahol a nyugdí-
jasok mindennapi életét érintő
kérdések szerepeltek napiren-
den. A delegációt Pácsonyi Im-
re Zala Megyei Közgyűlés, a al-
elnöke, a Zala Megyei Idősügyi
Tanács elnöke vezette.

– A Zala Megyei Idősügyi
Tanács tagjai megosztották ta-
pasztalataikat a szomszédos me-
gye szakembereivel. Kiemelték

Számos új beruházás valósulhat meg
szociális ellátást biztosító épü-
let. Az elkészült fejlesztések azt
mutatják, hogy ezek a források
jó helyre kerültek. Lentiben szo-
ciális és gyermekjóléti intéz-
ményt avattunk, értéke kettős,
hiszen egy régi épületet mentett
meg ezzel a város, a gyerme-
keknek, rászorulóknak pedig ké-
nyelmes, komfortos, míg a csa-
ládsegítő szolgálat munkatársa-
inak jól használható intézmény
áll rendelkezésükre.

Nem sokkal előtte Nagylen-
gyelben a megújult óvoda ava-
tásán vett részt a megyei köz-
gyűlés elnöke.

– A Területi Operatív Prog-
ramban létező forrásból 1,7 mil-
liárd Ft állt rendelkezésre óvo-
dák, bölcsődék felújítására, amely-
ből Nagylengyel a benyújtott pá-
lyázattal nyert forrást. A felújí-
tással a község megmentett egy
majdnem 100 éves épületet és
megőrizte annak értékét, és a

legfontosabb, hogy otthont adott
a benne lévő gyermekeknek. Ah-
hoz, hogy fejlett megyévé, fej-
lett országgá váljunk, három fon-
tos dolgot emelnék ki: a népes-
ségfogyás megállítását, olyan

fejlesztések és beruházások meg-
valósítását, amelyek versenyké-
pessé teszik a gazdaságot és a
kultúra és keresztény konzerva-
tív gyökerek megőrzésének szem
előtt tartását.

Dr. Pál Attila (balról) a lenti avatáson.

Középpontban a nyugdíjasok

a nagykanizsai, zalaegerszegi
rendezvényeket, a szenior aka-
démiát, a fiatalok bevonását a
számítástechnikai és nyelvok-
tatásba, hiszen ezeknek nagyon
jó tapasztalatai vannak Za-
lában. A Vas Megyei Nyug-
díjas Szövetség és a Vas Me-
gyei Önkormányzat Nyugdíjas
Klubjának tagjai is megosz-
tották tapasztalataikat zalai
kollégáikal, így mindkét fél
számára hasznos volt az esz-
mecsere – foglalta össze a
találkozó lényegét Pácsonyi
Imre.

A zalai küldöttség…

Hagyományteremtő céllal
első alkalommal került sor
Letenyén Platán Őszi Napok -a

Platán Őszi Napok
Öko hét színes, látványos ren-
dezvénysorozatra.

Itt készültek a fotók.

Munkában a főzőverseny zsűrije.

Színpadon az eszteregnyei Őszirózsa dalkör.
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

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 termelési támogatás kiter-
jesztését kezdeményezte a kivi-
és fügetermesztésre Magyaror-
szág az Európai Bizottságnál
(EB) – közölte az Agrárminisz-
térium (AM) mezőgazdaságért
felelős államtitkára minap a
Zala megyei .Becsehelyen

Feldman Zsolt a legna-
gyobb magyarországi kiviültet-
vényben tett látogatásakor el-
mondta: a tárca lehetőséget lát
a kivi és a füge magyarországi
termesztésében, ezért kezdemé-
nyezte az EB-nél a termeléshez
kötött, hektáralapú támogatás
kiterjesztését. Ezen felül elin-
dult ezen gyümölcsfajták ül-
tetési szakmai feltételeinek ki-
dolgozása, hogy telepítési tá-
mogatásra is lehetőség nyíljon.

A tervek szerint már a
2019-re vonatkozó támogatás-
kérelmek beadásakor jelezhetik
igényüket a gazdálkodók a
kivi- és a fügetermesztésre –
tette hozzá az AM államtitkára.

Láthatóan komoly piaci
igény van azokra a friss gyü-
mölcsökre, amelyek nem messzi-

Kivi Becsehelyről
Az ország legnagyobb ültetvénye megyénkben

ről, tartósító eljárással eltartha-
tóvá tett formában érkeznek
Magyarországra és árban is
versenyképesek – mondta. Ezen
felül a kivi- és fügeültetvények
munkaerőigénye alacsonyabb
sok más gyümölcskultúráénál,
ezért is érdemes a gazdálko-
dóknak átgondolni ezt a le-
hetőséget ott, ahol megfelelőek
a feltételek.

Cseresnyés Péter, az Inno-
vációs és Technológiai Minisz-
térium parlamenti államtitkára,
a térségi Mura Nemzeti Prog-
ram miniszteri biztosa arról
beszélt, hogy a Magyarorszá-
gon legnagyobbnak számító,
hathektáros kiviültetvény egy-
fajta mintaprogram. Arra is
példa, hogy a térség adottságait
kihasználva, innovációval, új
technológiákat alkalmazva mi-
ként lehet az elhagyott zárt-
kerteket ismét termelésbe fog-
ni, sőt importot kiváltani.

Hozzátette: az agrártárcával
egyeztetések kezdődtek arról,
hogy miként lehet a kisebb ül-
tetvények gazdáit támogatási

forrásokhoz juttatni, és piacra
segíteni, amire a közeli Nagy-
récsén bogyósgyümölcsök ter-
mesztésére, feldolgozására és
értékesítésére helyi gazdákból
alakult termelői összefogás is
példa lehet.

Gyuricza Csaba, a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs
Központ főigazgatója arról be-
szélt, hogy a klímaváltozás a
mezőgazdaságban szükségessé
teszi a technológiaváltást. Lát-
ható, hogy elsősorban Dél-Ma-
gyarországon olyan új növény-
fajták termesztésére nyílik le-
hetőség az egyre északabbra
tolódó termesztési övezetek
miatt, amelyekre néhány évti-
zede még nem volt példa.

Példaként említette, hogy a
málnatermesztést ma már szin-
te nem lehet árnyékolás nélkül
végezni Magyarországon, ho-
lott erre korábban nem volt
szükség, miközben megjelentek
új gyümölcsök, például a kivi
vagy a füge. Mindez a változás
szükségessé teszi a tudományos
kutatásokat is, hiszen új irá-
nyokba kell mozdulnia a ter-
melésnek.

A mintegy hathektáros ki-
viültetvény szakmai vezetője,
Miklós Ákos Márton azt mond-

ta: a tavalyihoz képest meg-
duplázódott a zöld kiviből a
termésmennyiség, ami idén
meghaladja a 20 tonnát, de
ezen felül a sárga vagy gold
kiviből is 3-4 tonnás termésre
számítanak. A nemrég kezdő-
dött betakarítás előtt már hó-
napokkal elkelt a teljes ter-
mésmennyiség, az egyik nem-
zetközi áruházlánc magyaror-
szági hálózata árusítja a becse-
helyi eredetmegjelölésű kivit,
de a jelenlegi termésmennyiség
többszörösére is lenne igény.

Kitért arra is, hogy nemrég
a Pannon Egyetem Georgikon
Karának Nemzetikutatói és a
Élelmiszerlánc-biztonsági Hi-
vatal (Nébih) szakemberei a
becsehelyi birtokon folyó füge-
kísérlet fajtavizsgálatán vettek
részt. A most 226-fajta fügével
zajló kísérlet során keresik
azokat a változatokat, amelyek
a leginkább alkalmasak a ma-
gyarországi viszonyok közötti
nagyüzemi termesztésre. Ezt
segíti többek között a Miklós
Ákos Márton által betelepített
fügedarázs is, az alig egymil-
liméteres porzórovarnak kö-
szönhetően ugyanis keményebb
héjú és magasabb cukortar-
talmú a termés. (Forrás: )MTI

Szüret Becsehelyen.

Cseresnyés Péter és Feldman Zsolt is a szüretelők között volt.
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Mindenszentek ünnepén,
november elsején Csörnye-
földön felújított temetői kereszt
és sétány került átadásra. A te-
mető keresztjét 1973-ban ké-
szítette pásztor-Soós Lajos
faragó. Az 1978-ban felállí-
tott keresztet az elmúlt 40 év
megviselte, ezért felújításra
szorult és az akadálymentes
elhelyezésre tekintettel új he-
lyen kellett felállítani. A fel-
újítást restau-Lendvai István
rátor végezte el. A felújítás
költségét egyházközségi ado-
mányokból finanszírozták.

Simon Zoltán polgármester
elmondása szerint már régóta
tervezték egy sétány kialakí-
tását is a temetőben, aminek
elkészítését ez év augusztusá-
ban szavazta meg a testület a

Csörnyeföld őrzi értékeit
tartalékkeretből. Az önkor-
mányzati költségből, 3,5 millió
forintból térkövezett sétányt
szeptember 30-ai határidővel
készítette el a kivitelező a ra-
vatalozót körülvevő területen,
186 négyzetméteren. A későb-
biekben a temetőben további
200-210 négyzetméternyi sé-
tány kialakítását tervezi az
önkormányzat. Simon Zoltán
köszöntőjében Soós Lajos gon-
dolatát idézte, miszerint a múl-
tat meg kell becsülni, a jelen-
ben élni kell, a jövőt építeni
kell, amit ezen az ünnepen
sikerült megvalósítani.

Az átadáson megjelent Be-
ne Csaba, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke. Minde-
nekelőtt tisztelgett Soós Lajos
pásztorfaragó munkája előtt,

akinek nagy sikere volt az
1937-es párizsi világkiállításon
nyert ezüst diploma. Beszédé-
ben kiemelte a közösség össze-
fogásának és közös erejének a
temetőt érintő nagyszerű ered-
ményét és gratulált ahhoz a

munkához, amit a sírkert rend-
ben tartására és fejlesztésére
fordítanak a településen.

A köszöntő beszédeket kö-
vetően a keresztet Gálhidi Sán-
dor plébános áldotta meg.

Trojkó Tímea

Gálhidi Sándor plébános megáldja a keresztet. Balról Bene
Csaba és Simon Zoltán.

2018. október 26-án (pén-
teken) tökfaragással egybekö-
tött Halloween partira hívtuk és
vártuk községünk gyermekeit,
fiataljait. A „rémisztő” összejö-
vetel helyszínét Éva néni (Ka-
nizsai Éva) előzőleg már be-
rendezte számunkra, valamint
előkészítette a kézműves fog-
lalkozáshoz, a tökfaragáshoz
szükséges anyagokat, eszközö-
ket. A szép számmal összegyűlt
gyereksereggel először beszél-
getünk erről az elsősorban an-
golszász országokban elterjedt

„Tökös buli” a Molnári IKSZT-ben

hagyományról, szokásról. Pár-
huzamot vontunk a mi ünne-
peink: a Mindenszentek és a
Halottak Napja között. Felso-
roltuk jellegzetes alakjait, fi-
guráit is, mint a Halloween
elmaradhatatlan kellékeit. Ezek
közül választottuk ki aztán a
szellemet, a denevért, a fekete
macskát és a pókot. Na ezeket
is el fogjuk készíteni! – ezzel
kezdetét is vette a közös mun-
kálkodás. Irányításommal jól
sikerült alkotások kerültek ki a
gyerekek kezei közül:

Cserép-pókok, hatalmas sze-
mekkel; spatulás fekete macs-
kák, megszelídítve egy kis vi-
dám színes masnival; ugráló
szellemek, papírszalvétából, vat-
tából; tobozból, fekete dekor-
gumiból készült denevér.

Legjobban a szellem és a
toboz-denevér készítése tetszett
mindenkinek, miközben már
izgatottan készültek a másik
eseményünkre, a tökfaragásra.
Erre egy kicsit várni kellett, hi-
szen először rendet tettünk a
kézműves foglalkozás után, és
persze pihenni az előttünk álló
feladatra, némi ropogtatni és
innivalóval. A szünet után min-
denki nekilátott az általa kivá-
lasztott tök faragásának, deko-
rálásának. Jó volt látni, hogy a

nagyobb fiúk a sajátjuk elké-
szítése mellett hogyan segítet-
tek a kisebbeknek. Segítsé-
günkre voltak még a jelenlevő
szülők is. A lázas munka meg-
hozta az eredményt, mivel
több, mint húsz töklámpás vi-
lágította meg egyszerre az
IKSZT épületét. A közel há-
romórás foglalkozás vidáman,
jó hangulatban zajlott, az el-
készült „műveket”, no meg a
töklámpásukat hazavihették a
gyerekek. Szorgos munkájuk
jutalmaként ráadásul még cso-
kit is kaptak Éva nénitől.

A rendezvény a Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat és
az IKSZT szervezésében, ren-
dezésében valósult meg, melyet
köszönünk.

Készülnek a töklámpások.

Zalatáj naponta!
Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,Zalatáj
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

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

www.zalatajkiado.hu
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A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések című
pályázat (EFOP-1.6.3-17-2017-00004 számú) keretében szervezte
meg a Zala Megyei Önkormányzat, valamint a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság a II. Zala Megyei Felzárkózási
Fórumot 2018. október 25-én. Az EFOP Program támogatásával
indult projekt a nők, a mélyszegénységben élők, az idősek, a
fogyatékosok és a romák felzárkóztatását, illetve munkaerőpiaci
esélyeinek javítását tűzte ki célul – összegezte köszöntőjében
Györe Edina, a Zala Megyei Felzárkózási Fórum elnöke.

Forgács István, az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi
Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának romaügyi szakértője
a projekt keretein belül megvalósítható együttműködési lehe-
tőségekről szólt. Előadásában hangsúlyozta, hogy a megye ki-
vételes helyzetben van, a határ közelsége és a területén folyó
fejlesztések miatt is. A zalai beruházások mind-mind munka-
helyeket teremtenek, s ezekhez a képzési kínálatnak is igazodni
kell. A roma közösségeknek is van feladatuk, tudatosítaniuk kell,

Felzárkózási fórum a Megyeházán
hogy megéri tanulni, illetve a roma lányokat is a munkaerőpiac
felé kell irányítaniuk.

Dr. Kovács Ferenc, az Egyenlő Bánásmód Hatóság Zala
megyei referense a Hatóság működéséről adott tájékoztatást,
majd olyan jogeseteket vázolt, melyek a romák és a nők hátrá-
nyos megkülönböztetését mutatják. Mint elhangzott, a munkahe-
lyeken a származás és az anyaság miatt éri leginkább diszkri-
mináció a munkavállalókat. Ezeket ki lehetne küszöbölni, ha a
munkáltatók tisztában lennének a rájuk is kötelező jogszabá-
lyokkal, illetve azokat be is tartanák.

Zimborás Béla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgató-
ság Zala Megyei Kirendeltségének igazgató-helyettese a projekt
kezdete óta eltelt időszak eredményeit vette számba. Kiemelte,
hogy megtörtént a helyi esélyegyenlőségi programok áttekintése,
valamint a hiányosságok feltérképezése is. Időközben a megyé-
ben elindult az együttműködés a szakmai, civil és egyházi szer-
vezetek között, ami azért is fontos, mert ezeknek a csoportoknak
a munkájába kell elsőként bevinni azt a szemléletet, ami a
projektet, illetve a megyében futó programokat sikeressé teheti.

Balról Györe Edina, Zimborás Béla, Forgács István és dr. Ko-
vács Ferenc.

Élénk érdeklődés kísérte a fórumot.

A Zöldváros kialakítása
című, terület- és településfej-
lesztési operatív program lehe-
tőséget adott arra, hogy az
Andrássy-Szapáry kastély előtti
parkban helyet foglaló Kos-
suth-emlékoszlop talapzata és

Megszépül a Kossuth-emlékoszlop

környezet felújításra kerüljön
Letenyén.

– Sajnálattal vettem tudo-
másul, hogy a talapzat újjáépí-
tése, az emlékmű visszahe-
lyezése és környezetének meg-
újítása is nagy és negatív

visszhangot kavart a városban.
Azt gondolom, hogy most van
lehetőség és mód arra, hogy az
évek óta, az időjárási körülmé-
nyek között amortizálódott,
tönkrement szakrálisok felújí-
tásra kerüljenek – mondta la-
punknak pol-Farkas Szilárd
gármester.

A Kossuth-emlékoszlop (az
emlékoszlop több részből tevő-
dik össze) talapzatról történő
leemelése a napokban megtör-
tént. Hamarosan megkezdődik
a talapzat bontása és az új
talapzat megépítése is, majd az
emlékoszlop visszahelyezése.
Az emlékmű környezete és déli

oldalról történő megközelítése
térkő burkolattal lesz ellátva,
annak környezetében padok
kerülnek kihelyezésre.

A talapzat az évek folyamán
megrepedt, felfagyott, így annak
megújítása is szükségessé vált.

Évek óta küzdünk azzal a
problémával, hogy az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc
megemlékezésekor kevésnek
bizonyul a tér az emlékezők
számára. Ezt is orvosolni kí-
vánjuk a jövőben a fenti fej-
lesztéssel, beruházással, a kör-
nyezet megújításával – tudatta
a letenyei városvezető.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A letenyei Kossuth-emlékoszlop 2018. március 15-én.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Az M7 Takarék Szövetkezet

jelenlegi, és me-Zala Somogy

gyét lefedő hálózata az elmúlt
évben jött létre a Zala Taka-
rékszövetkezet és az M7 Ta-
karék egyesülése révén. Ez az
egyesülés része volt annak a
folyamatnak, amelyet sokan az
évtized legjelentősebb hitelin-
tézeti átalakulásaként említe-
nek, és amelynek révén a ko-
rábbi több mint félszáz taka-
rékból mára 12 regionális köz-
pontú, tőkéjében erős, stabil és
hatékonyan működő pénzintézet
jött létre. el-Dr. Tófeji Edina

nök-ügyvezetővel beszélgettünk.
– Az egyesülések célja az

volt, mint a mi esetünkben is,
hogy a takarékok az eddigiek-
nél több, jobb és korszerűbb
szolgáltatásokat nyújthassanak
az ügyfeleiknek. A bankszek-
torban rendkívül erős verseny
zajlik. A hazai takarékszövet-
kezetek megértették: a nagy,
tőkeerős kereskedelmi bankok-
kal csak közösen, együttes erő-
vel tudják felvenni a versenyt.
Erősebbekké, stabilabbakká,
biztonságosabbakká válunk, ha-
tékonyabban, eredményesebben
tudunk gazdálkodni – mondja
dr. Tófeji Edina.

– Zalában milyen előnyök-

kel kecsegtet az M7 Takarék?

– Üzleti filozófiánk fóku-
szában eddig is és ezután is az
ügyfeleink állnak, függetlenül
attól, hogy hol élnek és gaz-
dálkodnak. Egyesült, 55 fiók-

Valódi megoldások valódi igényekre
Beszélgetés dr. Tófeji Edinával, az M7 Takarék Szövetkezet elnök-ügyvezetőjével

ból álló hálózatunk kétharmada
és központja Zalában található,
amely azt hiszem önmagáért
beszél. Lefedettségünknek kö-
szönhető, hogy ügyfeleink több
fiókban tudják intézni ügyeiket,
sőt még a kisebb településeken
is hozzájuthatnak azokhoz a
korszerű banki szolgáltatások-
hoz, amelyek eddig csak a na-
gyobb városokban élők számá-
ra voltak elérhetők. Az ügy-
félközpontúság kiemelten fon-
tos érték számunkra, ezért sze-
mélyi bankáraink akár az ott-
honukban is felkeresik elfoglalt
partnereinket.

– Milyenek az eddigi ta-

pasztalatok?

– A szervezeti átalakítások
óriási munkát róttak ránk, de a
lényeg számunkra mindig is az
volt, hogy ebben az átmeneti
időszakban az ügyfeleink, a
partnereink ebből semmit ne
vegyenek észre. Az egyesülés
nyomán pedig az eddigieknél
több, jobb és korszerűbb szol-
gáltatásokat nyújthatunk ügy-
feleinek. Olyan szolgáltatáso-
kat, amelyeket nemcsak a szám-
lavezető takarékokban, hanem -
a fiókhálózat egységesítése nyo-
mán – az adott régió bármely
takarékjában igénybe tudnak
majd venni. Gördülékenyebbé,
gyorsabbá és kényelmesebbé
válik az ügyintézés is, a vállal-
kozók nagyobb összegű hite-
lekhez is hozzá tudnak jutni,
emellett egészen nagy, regio-

nális projekteket is hitelezni
tudunk. Az egyesülést igen
komoly informatikai fejlesz-
tések is kísérik.

– Beváltotta-e az egyesülés

a reményeket?

– Aki diófát ültet, az nem
egy-két évre előre gondolkozik.
Az egyesülés átmeneti idősza-
kát követően ambiciózus üzleti
növekedést tűztünk ki célul, ezt
támogatja széles termékpalet-
tánk és munkatársaink szakmai
felkészültsége is. Azt tartom a
legfontosabbnak, hogy a part-
nereink számára valódi meg-
oldásokat kínáljunk, csak olyan
szolgáltatásokat ajánljunk ne-
kik, amelyekre tényleg szüksé-
gük van. Ehhez persze ismerni
kell a partnereinket, ám a taka-
rékok messze földön híresek
arról, hogy kiválóan ismerik az
adott régiók, települések, ügy-
felek igényeit. Én az alulról
építkezés híve vagyok: lénye-
ges, hogy a kirendeltségeken az
ügyfelek mivel találkoznak. Ha
mi jól végezzük a munkánkat,
akkor az általunk felépített
folyamat végigfut a szerveze-
ten, és az eredmény a vég-
pontokon is látható.

– Melyek az idei ősz sláger-

termékei?

– Egyértelműen a jelzálog-
hitelek – mind a szabad fel-
használású, mind pedig a lakás-
célú jelzáloghitelek. Életünk
egyik legfontosabb döntése,
amikor lakáshitelt veszünk fel,
akár több évtizedre szóló el-

kötelezettséggel. Általában ne-
héz az eligazodás a kínált ter-
mékek útvesztőjében, ezért is
érdemes az általunk kínált Mi-
nősített Fogyasztóbarát Lakás-
hitelt igényelni, amihez felké-
szült tanácsadóink állnak ren-
delkezésre. A Magyar Nemzeti
Bank is garantálja a kedvező és
egységes feltételrendszert, de a
kiszámíthatóság és a limitált
elő- és végtörlesztési díjak is
komolyan mellettünk szólnak.
Az év végéhez közeledvén a
személyi kölcsönök iránti igény
is emelkedik, mert mindnyájan
tudjuk, hogy ajándékozni öröm…

– Mivel igyekeznek erősíte-

ni a kapcsolatot az ügyfelekkel?

– A Somogyban már bevált
Vállalkozói Szalont Zalában is
szeretnénk meghonosítani, ami-
nek eredményeként havi rend-
szerességgel le tudunk ülni a
helyi üzletemberekkel egy kö-
tetlen beszélgetésre. Saját há-
lózatunk, ügyféltalálkozóink mel-
lett óriási segítséget nyújt ne-
künk az egész Takarék Csoport.
A Takarék Agrár Igazgatóság
például rendkívül profi, közép-
távú piaci előrejelzéseket készít
az egész Csoport számára,
tanácsadással segíti az ügyfe-
leinket abban, hogy jobban
megismerjék a piaci trendeket,
megalapozottabban készíthes-
sék el üzleti terveiket, és így
hosszabb távon is sikeresen
boldoguljanak. Ezen a téren is
egyértelmű a változás: együtt
többek vagyunk.

Dr. Tófeji Edina, az M7 Takarék Szövetkezet elnök-ügyvezetője.

Az M7 zalaegerszegi központja.
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A ZMVA mentorai munka közben.

Munkaerő-piaci tanácsadók is segítik az álláskeresők munkához jutását

------------------------------------------------------
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

A Zalai Innovatív foglalkoztatási
paktum megvalósítása elnevezésű,
közel egy milliárd forint támogatott-
ságú projekt segítséget nyújt a 25
év alatti fiataloknak, a 30 év alatti
pályakezdőknek, az alacsony iskolai
végzettségűeknek, az 50 év feletti ál-
láskeresőknek, a GYES-ről, GYED-
ről, ápolási díjról visszatérőknek, va-
lamint a foglalkoztatást helyettesí-
tő támogatásban részesülőknek. To-
vábbá várják a roma nemzetiséghez
tartozók, megváltozott munkaképes-
ségűek, inaktívak, tartós munka-
nélküliséggel veszélyeztettek, vala-
mint a közfoglalkoztatottak jelentke-
zését is.
A foglalkoztatási helyzet javítása
érdekében, a Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány, mint a
paktum konzorciumi partnere ingye-
nes munkaerő-piaci szolgáltatáso-
kat végez az egész megye területén
egy négyfős tanácsadó csapat köz-
reműködésével. A munkaerő-piaci
tanácsadók feladata a célcsoport
tagok számára többek között a
munkaerő-piaci szolgáltatások biz-
tosítása, egyéni helyzetfeltárás és
fejlesztési terv készítése, a munka-
vállaláshoz szükséges ismeretek,
tapasztalatok átadása, a hatékony
álláskeresési praktikák megismerte-
tése (önéletrajz írás, felkészítés
állásinterjúra) munkaerő-piaci ta-
nácsadás, képzésekre történő fel-

készítés, munkába helyezés segíté-
se, a foglalkoztatás és a hat havi
utófoglalkoztatás időszakában mun-
kaerő-piaci mentorálás, támogatás
nyújtása, valamint a vállalkozóvá
válás segítése.
A mentorok a munkavállalóknak
munkahelyi beilleszkedésükkel kap-
csolatos tanácsadást is biztosíta-
nak. A tevékenység olyan eszközö-
ket foglal magában, amelyek tá-
mogatják a célcsoport önállóságát
és munkahelyi környezethez való
alkalmazkodását, a segítők elkísérik
a munkavállalót ügyeik intézésére,
megkönnyítik a munkaadóval foly-
tatott kommunikációt és konflik-
tuskezelést. A célcsoportot érintő
munkaerő-piaci szolgáltatásokat a
tanácsadók a megyei Kormányhiva-
tallal együttműködésben valósítják
meg, a hatályos jogszabályokkal és
a kormányzat munkaerő-piaci in-
tézkedéseivel összhangban.
A munkaerő-piaci tanácsadók mun-
kájának is köszönhetően a TOP
programba 2018. szeptember 30-ig
298 fő részesült munkaerő-piaci
szolgáltatásban, akik közül 75 fő
vett részt valamilyen képzésben,
mint például virágkötő, építő- és
anyagmozgató gép kezelő, élelmi-
szer-, vegyi áru eladó, 22-en vállal-
kozóvá váltak, 132 fő elhelyezkedett
támogatással, 91 fő pedig szolgálta-
tásban részesült.

A vezetője, tájé-Letenyei Járási Hivatal Szendrődi Gabriella

koztatta szerkesztőségünket, hogy a 2018. évi parlagfű helyszíni
ellenőrzések 2018. október 24. napján országosan, így járásunk
illetékességi területén is lezárultak.

A Letenyei Járási Hivatalnál az ellenőrzéseket 2 fő mező-
gazdász folytatta le, heti egy munkanapon. Feladatuk volt a par-
lagfű teljes vegetációs periódusa alatt a gyomnövénnyel fertőzött
területek felderítése, megfelelő mérőeszközzel a terület bemérése,
majd ezt követően az adatok számítógépen történő feldolgozása. A
felderítések során 79 000 ha területnagyságot jártak be.

A szemléket oly módon alakították ki, hogy ugyanazon telepü-
lésre minden második, vagy rosszabb esetben – elsősorban ked-
vezőtlen időjárás következtében – minden harmadik héten vissza
tudjanak menni kontrollellenőrzés céljából. Az irányadó jogsza-
bály úgy fogalmaz, hogy a földhasználó köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Az ellenőrzési időszakban 33 db parlagfű folt került – 224346
ha területnagysággal – felderítésre, melynek megoszlása a kö-
vetkező:

– 12 db folt kultúrnövényben 8,0672 ha területnagysággal
(elsősorban olajtök-, napraforgó-, valamint szójatáblákon);

– 21 db folt pedig gabonatarlón 14,3674 ha területnagysággal.
A bemért parlagfű foltokról minden esetben digitális jegy-

zőkönyv készült a helyszínen, melyek a számítógépre történő

Lezárult a parlagfű elleni védekezés
feltöltést követően – a szakprogramon keresztül – átadásra kerül-
tek a Zala Megyei Kormányhivatal illetékes szervezeti egysége
részére.

– Fontos kiemelni, hogy a teljes vizsgált időszak alatt mind-
összesen két esetben érkezett bejelentés fertőzött területről. A be-
jelentéseket egy munkanapon belül megvizsgálták, helyszínre vo-
nultak, majd az ott tapasztaltak alapján a szükséges eljárást lefoly-
tatták. Az idei évben illetékességi területükön légi felderítésre
nem került sor.

Összességében megállapítható, hogy a földhasználók lehetősé-
geikhez mérten próbáltak megfelelő formában eleget tenni parlag-
fű-mentesítési-, valamint megelőzési kötelezettségüknek, ugyan-
akkor az időjárás sajnos kifejezetten kedvezett a parlagfű fejlődé-
sének. A határbejárások során számos esetben tapasztalták, hogy a
földhasználók ugyanazon ingatlanon több alkalommal, vagy több-
féle módszer váltva történő alkalmazásával (mechanikai, kémiai)
is eleget tettek gyommentesítési-, hasznosítási kötelezettségüknek,
melynek eredményeként a letenyei járásban – a parlagfű teljes
vegetációs időszaka alatt – az országos átlagtól eltérő, alacso-
nyabb pollen koncentráció volt tapasztalható.

– Az eljárás alá vont területek nagysága nem érte el a járási
hivatalunk külterületi területnagyságának 1%-át, mely szintén az
eredményes megelőzésnek volt betudható. Ezúton szeretném meg-
köszönni az illetékességi területünkön gazdálkodó földhasználók
parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban végzett jogkövető munkáját –
mondta lapunknak Szendrődi Gabriella hivatalvezető.
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Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

A program célja, hogy a lakosság olyan hűtő, fagyasztó,
valamint mosógép készülékeket szerezzen be, amelyek hoz-
zájárulnak a rezsiszámlák csökkentéséhez. Három kategóriát
enged a program.

Az A+ kategóriában háztartásonként 25 ezer forintra, az
A++-ban 40 ezer forintra, az A+++ kategóriában pedig 45 ezer
forint támogatásra lehet pályázni.

Zala megyében 2018. november 12-én 10:00-14:00 óráig
lehet elektronikus úton (www.hgcs2017.nfsi.hu) pályázatot
benyújtani, melyhez ügyfélkapus regisztrációra is szükség van.

A pályázattal kapcsolatban a Letenyei Család- és Gyer-
mekjóléti Központ Letenyénnyújt segítséget .

A központ kéri, hogy az ügyfélkapus hozzáférést hozzák
magukkal.

Újraindult az Otthon melege program

Az Országos Könyvtári Na-
pok rendezvénysorozathoz kap-
csolódva a letenyei városi

Országos Könyvtári Napok
– Letenyén is

Könyves vasárnapi kézműveskedés.

Léránt János természetfotós kiállítása.

A Népmese Hetén…

könyvtárban is sor került kü-
lönböző programokra. Fotóink
ezeken készültek.

A napokban belügyminisz-
teri döntés született Letenye
Város Önkormányzata által be-
nyújtott szociális célú tűzifa
pályázat tekintetében.

A miniszteri döntés alapján
városunk önkormányzata mint-
egy 6.365.240 Ft vissza nem
térítendő támogatásban része-

Rekord mennyiségű szociális tűzifa

sült. Kiemelendő, hogy ekkora
összegű és mértékű támogatást
még nem kapott Letenye.

A támogatásból 358 erdei
köbméter keménylombos tűzi-
fát tud vásárolni önkormányza-
tunk a jövőben – tudatta la-
punkkal pol-Farkas Szilárd
gármester.

Tavaly is házhoz vitték a szociális tűzifát Letenyén.
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Hamarosan 24 órás tűzoltó-
szolgálat indul a városban és a
térségben élők biztonsága ér-
dekében.

Hosszú éveket vártunk a
létesítmény megépítésére, szá-
mos egyeztetésen és együttmű-
ködésen van túl a város önkor-
mányzata és képviselő-testülete.

Új katasztrófavédelmi őrs Letenyén

A letenyei katasztrófavédelmi őrs épülete.

November közepén hivata-
losan is átadásra kerül a Fenyő
utcai létesítmény.

– Bízom abban, hogy sok
helyi és vidéki polgár biz-
tonságérzetét növeli a beru-
házás – mondta a Dél-Zala Mu-
rahídnak pol-Farkas Szilárd

gármester.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

MOLNÁRI KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

2018 | 10 | 31.

PROJEKTAZONOSÍTÓ: TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00013
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: MOLNÁRI KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
PROJEKT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2018. OKTÓBER 31.
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 10 502 950 Ft
TÁMOGATÁSI INTENZITÁS: 100%

A projektben Molnári Községi Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő közintézmények közül az Óvoda, Konyha,
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér, Kultúrház és az
Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korsze-
rűsítése valósult meg, megújuló energiafelhasználás
(napelemes rendszer) kiépítésével és telepítésével.
A projekt megvalósításával az épületek energia költségei,
fenntartási és működtetési költségei, valamint az CO2
kibocsátás csökken.

NAPELEMEK LÉTESÍTÉSE MOLNÁRIN


