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Molnári, Mura folyó

Püspöki vizitáció Letenyén és környékén
Megkezdte vizitációját a
Szombathelyi Egyházmegyében Székely János. A megyéspüspöknek ez az első körútja az
egyházmegyében 2017-es kinevezése óta. A látogatások alkalmával a papság mellett találkozik az egyházközségi képviselő-testületek tagjaival, polgármesterekkel, intézményvezetőkkel, akiken keresztül megismerkedik a hitélettel, az emberek örömeivel, gondjaival, a
települések fejlődési lehetőségeivel.
Január 9-én a Letenyei
Plébánia településein tett látogatást Székely János. A báza-

kerettyei templomban mutatott
be szentmisét Aigner Géza plébánossal és Tóth János káplánnal. A plébániához tartozó
egyházközségek képviselői bemutatták templomaikat, az ott
lévő hitéletet. Beszámoltak az
elmúlt évek eseményeiről, és
jövőbeli feladataikról. Ezt követően a bázakerettyei iskoláról
kapott információkat Székely
János püspök atya, és a plébánia kántora is bemutatkozott.
Visszatérő eleme volt a beszámolóknak, hogy a népesség
folyamatosan csökken a településeken, a fiatalok nagy része
(Folytatás a 3. oldalon)

B-j: Birkás Zoltán kistolmácsi polgármester, Székely János megyéspüspök, Aigner Géza letenyei plébános, Farkas Szilárd letenyei polgármester, Iványi László bázakerettyei polgármester.
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Nemzetközi pincejárás a letenyei Júlián-hegyen
jelen voltak a letenyei Vincenapi programon.
A januári Vince-nap a régi
hagyományok szerint termésjósló időszak, a szőlővessző
metszése utáni kihajtatás után
kiderülhet, hogy milyen termés
várható – mondta Somogyi
András. Csököly József szőlőjét, birtokát és a jelenlévőket
Tóth János letenyei káplán és
Bertók Dániel nagykanizsai
református lelkész áldotta
meg, Szent Vincéről Aigner
Géza letenyei plébános emlékezett meg.

A Vince-napi szőlőmetszést Csököly József végezte el.

A letenyei Szőlő- és Gyümölcstermesztők Egyesülete január 19-én (szombaton) rendezte meg a hagyományos Vince-napi pincejárást. A program
Csököly József Júlián-hegyi
pincéjénél vette kezdetét, ahol
Somogyi András, a civil szervezet elnöke többek között
elmondta, szerencsés, hogy Letenyének három olyan hegyhátja van, ahol váltakozva meg
tudják tartani a Vince-napi pincejárásokat.
A letenyei rendezvényen jelen voltak a Balaton-Felvidéki
Gizella Királyné Női Borrend,

a keszthelyi Balatoni Borbarát
Hölgyek Egyesületének, a Letenyei Borbarát Hölgyek Társaságának, a Móri Borbarát Hölgyek Egyesületének, a szlovéniai Csentei Borbarát Kör
tagjai és a hegyháton termelő
horvátországi gazdák. Eljött
Cserszegtomaj küldöttsége, élükön Bartha Gábor polgármesterrel, Farkas Szilárd letenyei
polgármester, Simon Zoltán, a
Zalai Borvidék Hegyközségi
Tanács elnöke és a tótszentmártoni Szent Márton Borbarát
Egyesület valamint a Da Bibere
Zalai Borlovagrend tagjai is

Fidelitas csoport alakult Letenyén
Egy éves előkészület után 2019. január 19.-én megalakult a
Fidelitas Letenyei Csoportja. A letenyei jobboldali fiatalok
azon törekvése már a tavalyi évben körvonalazódott, hogy
helyben a város fejlődését szem előtt tartó fiatalok közössége
immár hivatalos formában is, mint a Fidelitas Letenyei Csoportjaként tevékenyen hozzá járulhasson a város fejlődéséhez
és képviseljék az itt élő fiatalokat.
Az alakulóülésen részt vett Léránt Gábor, Zala megye 3.
számú választókerületének koordinátora, a Fidelitas megyei
választmányának alelnöke.
A csoport egyhangú szavazattal csoportelnöknek választotta
Dallos Katalint, alelnököknek pedig Bíró Marcellt és Zsohár
Zsaklint.

www.zalatajkiado.hu

Ezt követően a házigazda
Csököly József elvégezte a
Vince-napi szőlőmetszést, majd
a pincejárás résztvevői a Júlián-hegyen látogatást tettek
Kertész István, Kuprivecz József és Sánta Péter egyesületi
tagok birtokain is.
A Vince-napi pincejárás az
Öreg-hegyi boronapincénél ért
véget, ahol finom ebéd és borok mellett osztották meg tapasztalataikat a zalai, a Fejér
megyei, a horvátországi és
szlovéniai borbarátok.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Támogatják a letelepedést
Farkas Szilárd polgármester lapunknak elmondta: 2015ben vetődött fel, hogy támogatni kellene a Letenyén ingatlant
vásárolni szándékozókat, illetve azokat a családokat, melyek
a határ menti kisvárosban akarnak letelepedni.
Az önkormányzat rendeletet
alkotott, melyben lakásvásárlási, -bővítési és -felújítási támogatás nyújtásáról határozott.
Képviselő-testületi döntést követően az érintett családok 250
ezer forintos támogatásban részesülhetnek a különféle célok
megvalósításához. Azt is érdemes tudni, hogy elsőbbséget
élveznek az elbírálás során a
fiatal házasok, a többgyermekes családok, a gyermeküket
vagy gyermekeiket egyedül nevelő szülők. A tapasztalatok
szerint a lakásfelújítás kapcsán
benyújtott kérelmek a 2016 óta
eltelt időszakban nem voltak
számottevők, a letelepedni kívánók inkább lakásvásárláshoz

vették igénybe az önkormányzati költségvetésben rendelkezésre álló forrás kimerüléséig a
támogatást.
Ezért döntött úgy a képviselő-testület, hogy a rendeletet módosítja, és kiveszi belőle a lakásfelújítást. Az így
átalakított támogatási forma tavaly is népszerű volt, 2018-ban
tizenkét család kapott fejenként
250 ezer forint lakásvásárlási
támogatást. Farkas Szilárd hozzátette: azok is benyújthatják a
kérelmüket, akik a döntést
megelőzően egy éven belül
vásároltak ingatlant. A polgármester végül jelezte: 2019-ben
is tervezni kívánja a testület a
helyi költségvetésben a összegét, de ezen túl is számos lehetőséggel (például szociális
tűzifa-támogatás vagy a Bursa
Hungarica ösztöndíjprogram,
szociális földprogram) igyekeznek vonzóvá tenni a határ
menti kisvárost.
(Mirkó)
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Megkezdődött a letenyei óvoda felújítása
Letenye Város Önkormányzata a TOP -1.4.1-15 kódszámú pályázaton 82.127.719 Ft
vissza nem térítendő, 100%
intenzitású támogatást kapott a
Hóvirág Óvoda Bajcsy utcai
intézményének fejlesztésére.
A közbeszerzési eljárás eredményes volt, az eljáráson indult
vállalkozóval a közbeszerzési
bizottság javaslatára Farkas
Szilárd letenyei polgármester
megkötötte a kiviteli szerződést, melynek eredményeként
az elmúlt hetekben megkezdődött a Bajcsy utcai óvoda
felújítása. A közbeszerzési eljárást követően a nagyrécsei

székhelyű Mermaid Kft. végzi a
projekt jövőbeni munkálatait.
A beruházás többek között
érinti az óvoda vizesblokkjainak felújítását, az intézményben sószoba kialakítását, az
udvari játékok és az óvodai
kerítés megújítását, fotovoltaikus rendszer telepítését, a terasz felújítását és az akadálymentes gyalogos közlekedési
feltételek megvalósítását. Mindezen felújítási munkákra soksok évet vártak, az óvodai
játékok elavultak a karbantartás
ellenére is, az udvar és a terasz
már nem felel meg a XXI.
századi követelményeknek.

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

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

A Bajcsy utcai épületben dolgoznak a munkások.

Azonban nem elhanyagolható tényező, hogy a bírálati
döntés során szembesült a képviselő-testület azzal, hogy a
benyújtott pályázati támogatásnál jelentősen kevesebbet forrást kaptak. A támogatási kérelmet eredetileg 200 millió Ft
összegre nyújtották be. A csökkentett támogatás sajnálatosan
magával hozta azt a valós tényt
is, hogy a pályázatban vállalt
műszaki tartalmat jelentős mértékben át kellett tervezni,

mindezek miatt jóval kevesebb
támogatási összeg jut beruházásra.
– Bízom abban is, hogy a
Magyar Falu Program a jövőben lehetőséget ad az egyedutai
óvoda épületének és udvari
játékainak megújítására is. Feladatunk, hogy keressük ezen
lehetőségek mielőbbi kiaknázását – mondta lapunknak a letenyei városvezető.
Kép és szöveg:
Mirkó Imre

Püspöki vizitáció
Letenyén és környékén
(Folytatás az 1. oldalról)
elmegy a falvakból, de még
Letenyéről is. Ez pedig nyilván
kihat arra is, hogy kevesebben
járnak templomba. Székely János zárszavában biztatta a helybelieket, hogy legyenek büszkék az értékeikre, különösen is
a szép természeti környezetükre, vallási és közösségi értékeikre. Mint mondta: az országban több helyen az is érzékelhető, hogy a városokból
falvakba, kistelepülésekre költöznek ki az emberek, még akkor is, ha emiatt a munkába
járás nehézkesebb. Felhívta a
figyelmet arra, hogy folyamatosan jelennek meg újabb pályázatok, amelyek a kistelepülések fejlődését szolgálják.
Külön kiemelte az 5000 lélekszám alatti települések részére hamarosan induló Magyar Falu Programot. Felajánlotta, hogy a pályázatok lebonyolításában az egyházme-

gye szervezetei is segítséget
nyújtanak.
Bázakerettye után Lasztonyára látogatott el Székely
János, majd Zajkon folytatódott
a délelőtt. A tavalyi évben
felújított kápolna megtekintése
után kötetlen beszélgetésen vett
részt a megyéspüspök a letenyei plébániához tartozó települések polgármestereivel. Szóba kerültek a településeket, az
itt élőket foglalkoztató problémák: legyen szó utakról,
idegenforgalomról, az elvándorlásról, vagy a templomok
állagáról. Megfogalmazódott,
hogy a plébániának és az önkormányzatoknak együtt kell
működniük a települések fejlődése érdekében. A vizitáció
Letenyén zárult, ahol megyéspüspök a Kolping Idősek Ápoló- és Gondozó Otthonát kereste fel, majd délután litánia
keretében találkozott a hívekkel.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Bíznak a közfoglalkoztatási programok folytatásában Letenyén
A napokban benyújtásra
került Letenye közfoglalkoztatási elképzelése, a szükséges
költségek és tevékenységek
megjelölésével. Farkas Szilárd
városvezető elmondta, hogy jelenleg február 28-ig 3 járási
start programelemben vesz
részt 60 fő közfoglalkoztatott
és 10 fő pedig hosszútávú közfoglalkoztatásban végez munkát. 2019-ben némi változás
következett be a programelemekben. Március 1-től Letenye
Város Önkormányzata 2 járási
start mintaprogramban (helyi
sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, szociális jellegű közfoglakoztatási program) 60 fővel kíván részt venni és hosszútávú közfoglalkoztatásban pedig 10 fővel startolhat a program, ha jóváhagyásra kerül. A
tervezés során szembesültek
azzal, hogy a korábbi belvízelvezetési, valamint a mezőgazdasági utak karbantartása
című programok összeolvadtak
és szociális jellegű program
nevet kapta, a feladatok és
tevékenységek szinte ugyanazok maradtak.

használhattuk is az eszközt. A
képviselő-testület a tavalyi évben egy év határozott időtartamra engedélyezte 1 fő traktorvezető felvételét, melyet az
önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozott. Az idei
évben sószóró berendezés beszerzését is terveztettem a
programban, mely illeszthető
és kompatibilis a meglévő erőgéphez, így pozitív támogatás
esetén a síkosságmentesítési
feladatokat is el tudjuk végezni
2019 és 2020 telén. Tervünk az,
hogy március 1-től traktorvezetőt tovább kívánjuk foglalkoztatni. A programban 4 damilos
Farkas Szilárd

Farkas Szilárd polgármester
kiemelte, hogy korábban az
egyik közfoglalkoztatási program keretén belül még 2017ben sikerült egy MTZ erőgépet
beszerezni, melyhez homlokrakodót és homokemelő villát,
valamint egy pótkocsit is vásárolt az önkormányzat.
– A tavalyi évben már tolólapot is vásároltunk a programból, így az idei télen már

Tűzifát, gázpalackot, tüzelőanyagot
kapnak a letenyeiek
Letenye Város Önkormányzata a Kormány 1602/2018.
(XI. 27.) Kormányhatározatának 2. számú mellékletében
foglaltak szerint, a téli rezsicsökkentésben korábban nem
részesült, a vezetékes gáz- vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot
felhasználó háztartások egyszeri támogatása tárgyban
1.884.000 Ft támogatást kapott
tavaly karácsony előtt – tudtuk
meg Farkas Szilárd polgármestertől.
Az igényeket a letenyei
önkormányzati hivatal munkatársai felmérték a tavalyi év
második felében és rögzítették
azokat 2018. október 15-ig. Több,
mint 150 letenyei háztartás nyújtott be igényt tűzifára, gázpalackra vagy pelletre/brikettre.
A támogatást a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedé-

seiben nem részesülő, gázvagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások kérhették mintegy
12.000 Ft értékben. Farkas
Szilárd polgármester kiemelte,
hogy csak 2018. október 15-éig
igénybejelentést tett háztartások részesülhetnek a támogatásból, valamint a támogatás
nem használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz történő
szállítási költségeinek fedezésére, annak biztosítása a támogatásban részesülőt terheli.
A városvezető hozzátette,
hamarosan írásban értesítik a
támogatási igényt benyújtó
letenyei polgárokat arról, hogy
hol és milyen formában vehetik
át 12.000 Ft összegnek megfelelően, a kérelemben megjelölt tűzifát, gázpalackot vagy
pellet/brikettet.

fűkaszát is be kívánunk szerezni, hiszen a város zöldfelülete
jelentős mennyiséget tesz ki.
Folytatni kívánjuk a programban a térkövek gyártását is. A
téli időszakban fűtés hiányában
nehézkes a betonelemek gyártása, így a programban 2 hőlégbefúvó berendezését is terveztük. A közfoglakoztatási bérek és járulékok, valamint a
beszerzendő eszközök összege
meghaladja a 90 millió Ft-ot,
mely támogatás odaítélésében bízik az önkormányzat –
mondta lapunknak Farkas
Szilárd.
Mirkó Imre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság a Zala Megyei Baleset-megelőzési Bizottság közreműködésével felmenő
rendszerű gyermekrajz-pályázatot hirdet

„A mobil várhat?!” címen,
három kategóriában:
óvodások (3-6 éves),
alsó tagozatos (7-10 éves) és
felső tagozatos (11-15 éves) általános iskolai tanulók részére.
A rajzoknak kiemelten a mobiltelefon és kiegészítőinek (pl.
fejhallgató) biztonságos, szabályos használatát kell a
közlekedésben bemutatnia.
Az egyéni alkotások mérete kizárólag A/4 vagy A/3 méret
lehet.
Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, lino,
tus, tempera, olaj, diópác, szénrajz.
Az első fordulóban a (Zala megyei) pályamunkákat, 8900.
Zalaegerszeg Balatoni út 4. címre a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság, Megyei Baleset-megelőzési Bizottságokhoz
kell beküldeni az alkotó adatainak (név, életkor, lakcím, iskola
megnevezése) feltüntetésével.
A beküldési határidő: 2019. április 26.
A második forduló: Zala Megyei Baleset-megelőzési Bizottság az általa zsűrizett és kiválasztott legjobb zalai alkotásokból
2019. május 10-ig kategóriánként 6-6 pályaművet küld meg a
második fordulóra az ORFK-Országos Balesetmegelőzési
Bizottsághoz.
Az OBB szakmai zsűrije által kiválasztott pályaművek
alkotóinak – a díjátadó ünnepségről (időpontról és helyszínről)
– később küld értesítést a gyermekrajz pályázat kiírója.
Kizárólag az országos díjazottak kapnak értesítést az
eredményről!
Az országos fődíj: 1. díj: kategóriánként 1-1 táblagép, 2.-6. díj:
kategóriánként tárgyjutalom.
A pályaműveket nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza!
A gyermekrajz-pályázattal kapcsolatban információ kérhető a
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság,
Baleset-megelőzési Bizottság titkárától Horváth László r.
alezredestől.
Telefon: +36/92/504-325,
vagy e-mail: Horvathl@zala.police.hu. címen.
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A fenntartható erdőgazdálkodás fontossága
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés
A Zala Megyei Közgyűlés
2019. január 31-i ülésén tájékoztató hangzott el a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.
működéséről. Váradi József erdőgazdálkodási főmérnök kiemelte, hogy társaságuk állami
tulajdonú területek vagyonkezelőjeként
megvalósítja
a
fenntartható erdőgazdálkodás
minden elemét úgy, hogy érvényesíti a természet- és környezetvédelmi szempontokat,
nyereséges gazdálkodási tevékenységen keresztül messzemenőkig igazodik a közjó szolgálatához. Elhangzott, hogy
kiemelten kezelik a közjóléti
feladatokat, melyek egyik fő
színtere Zala megye, ahol a
Kis-Balaton és a Balaton környéke tartozik hozzájuk. Ezen a
területen az elmúlt években is
számos fejlesztést valósítottak
meg, több kilátót építettek vagy
újítottak fel, létrehozták a Festetics Imre Állatparkot, s további pályázatok révén kívánják megvalósítani a Festetics
örökség bemutatását, illetve a
„Balaton madártávlatból” című projekt által újabb turisztikai attrakció fejlesztéseket
kívánnak megvalósítani a Keszthelyi-hegység térségében, melyekhez kérte a Zala Megyei

Közgyűlés támogatását és együttműködését.
A testület rendeletet alkotott
a Zala Megyei Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről,
melynek bevételi és kiadási
főösszege 724 027 000 Ft.
Elfogadásra került a Zala
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft. 2019. évi üzleti terve, valamint az idei évre vonatkozó
összesített közbeszerzési terv.
Jóváhagyta a közgyűlés az
oroszországi Hanti-Manysi Autonóm Terület Kormányzóságával 2001-ben megkötött
együttműködési megállapodáson alapuló 2019-2020. évekre
vonatkozó tevékenységi tervet,
amely a két térség között
megvalósítandó közös programokat és projekteket foglalja
magában, kiemelten kezelve az
oktatás, innováció, egészségügy területét, valamint a néprajzi, nemzeti és népi értékek
gyűjtésének és megőrzésének
módszertani tapasztalatainak
megosztását. A dokumentum
aláírására a térség kormányzójának 2019. február 4 -7. között
sorra kerülő zalai látogatása
keretében kerül sor.
A grémium jóváhagyta a
magyar-magyar
kapcsolatok

Számos kérdésben született döntés a közgyűlésen. Balról Pácsonyi Imre, Bene Csaba alelnökök, dr. Pál Attila elnök és dr.
Mester László főjegyző.

ápolását és fejlesztését célzó
együttműködések támogatását
szolgáló Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott „A végvidék
nem alkuszik” című pályázatot,
melyben a megyei önkormányzat partnere Kovászna Megye
Tanácsa lesz, középpontjában
pedig a két térség, Zala és
Háromszék, határrégiós adottságaiból eredő fejlesztési lehetőségeinek, jó gyakorlatainak megismerése és átadása
áll, különös tekintettel a korábban elzárt területeken fek-

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

vő objektumok, történelmi emlékhelyek hasznosítási lehetőségeire.
Ezt követően pedig részletes tájékoztatást kaptak a képviselők a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal által 2018ban végzett feladatokról, melyek között a testületi munkához kapcsolódó tevékenységek
mellett jelentős arányt képviseltek a pályázatokkal kapcsolatos térségfejlesztési és pénzügyi tevékenységek. (Forrás:
Zala Megyei Közgyűlés)

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
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Az együttműködés kiterjesztésére törekszik Hanti-Manysi és Zala
nyek vezetőivel és oroszul tanuló gimnazistákkal találkoztak, koszorút helyeztek el a
szovjet katonai temetőben,
majd ellátogattak az épülő Zala
Zone Járműipari Tesztpályára,
valamint a Zala Megyei Szent
Rafael Kórházba is.
Az autonóm terület legnagyobb városa, Szurgut és a
zalai megyeszékhely húszéves
testvérvárosi
kapcsolatának

megerősítéséről szóló oklevelet
írt alá Balaicz Zoltán és Vagyim
Suvalov polgármester.
A zalai látogatás zárónapján, szerdán a keszthelyi Festetics-kastélyban vesznek részt
ünnepi programon, majd a Zalavári Történelmi Emlékparkban, Cirill és Metód szobránál
koszorúznak a hanti-manysi
régió delegációjának tagjai.
(Forrás: MTI, Zalatáj)

A Magyar Kultúra Napján
Az oroszországi delegáció vezetői, balról a második Natalja
Komarova.

Egészségügyi, oktatási, informatikai és környezetvédelmi
témájú együttműködésekre törekszik Zala megyével az
oroszországi Hanti-Manysi Autonóm Terület - Jugra kormányzósága, amelynek delegációja minap érkezett a
megyébe.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke a Natalja Komarov kormányzóval
közösen tartott zalaegerszegi
sajtótájékoztatón
elmondta:
2001 óta elsősorban kulturális
és régészeti területen valósult
meg együttműködés a két terület között. Ezt a most aláírt,
két évre szóló cselekvési terv
értelmében az egészségügy, az
oktatás, a robotika-informatika területére is szeretnék
kiterjeszteni. Az oroszországi

régió gazdasági szempontból
is jelentős kapcsolat, hiszen
például az orosz kőolaj- és
földgázbányászat csaknem felét adja.
Natalja Komarova, az autonóm terület kormányzója azt
mondta: a két régió kapcsolatainak kiterjesztése érdekében
a huszonkét tagú delegációban
– amelyet Kövér László házelnök is fogadott hétfőn a Parlamentben – a politikusok mellett több felsőoktatási intézmény rektora, orvostudományi
szakértők és fejlesztési-beruházási szakemberek, valamint a
finnugor népcsoporthoz tartozó
mintegy 30 ezres hanti és
manysi kisebbség képviselői is
helyet kaptak.
A delegáció tagjai Zalaegerszegen felsőoktatási intézmé-

A vendéglátó küldöttség, balról: Bene Csaba, a közgyűlés alelnöke, Balaicz Zoltán, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, dr.
Pál Attila, Vigh László országgyűlési képviselő, Pácsonyi Imre,
a közgyűlés alelnöke.

Letenyén is megünnepelték
a Magyar Kultúra Napját, a
Városi Könyvtárban.
Bánfalvi Péter, a TIT Öveges József Ismeretterjesztő és
Szakképző Egyesület elnöke
mondott köszöntő beszédet.
Dömők József FMHK igazgató bejelentette a „Letenyei

Kultúra Mecénása” díj alapítását,
amelyet a jövő évtől mindig az
ünnepi alkalomkor adnak át.
Ezt követően Molnárné
Pfeiffer Edit könyvtáros megnyitotta a Letenyéről elszármazott acélszobrász, Kovács
Róbert, alias Roberto Fabbro
kiállítását.
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Idén is gazdag lesz a program
A Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat terveiről
A megújult Molnári Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat tavaly április 29-én időközi önkormányzati választáson jött
létre, mert az előző testület
feloszlott, az új alakuló ülésére 2018 május 8-án került
sor a mintegy 700 főt számláló horvát nemzetiségű községben.
Elnöke Bódis Balázs, tagjai
Botnyek Gáborné elnökhelyettes és Brodács Barnabás képviselő. Bódis Balázzsal az azóta eltelt időszak megvalósított
és tervezett programjairól váltottunk szót.
– Milyen rendezvények voltak az elmúlt évben?
– Tavaly igyekeztünk folytatni a már hagyományossá vált
rendezvényeket. Június 17-én
volt a Csillag születik rendezvényünk, amely a Mura menti
horvátságot összefogó program, ahol minden kultúrcsoportnak horvát nyelvű műsorral
kellett készülnie. Július második hétvégéjén az IKSZT-vel
közösen ifjúsági napot szerveztünk, ügyességi versenyekkel,
bográcsozással, játékos versenyekkel hangoltuk vakációra a
diákokat. Augusztusban anyaországi kiránduláson vettünk
részt, amelyen két busszal
mintegy 100 fő vett részt, a cél
Opatija volt. Szeptember 29-én

a szüreti felvonulást szerveztük
meg a Semjénházi Horvát
Nemzetiségi Önkormányzattal
közösen, a vacsorának és a bálnak tavaly Molnári adott otthont. Október végén a falu önkormányzatával közösen szerveztünk egy tökfaragást a gyerekekkel, gyerekeknek, készülődve a Mindenszentekre, hiszen tökfaragási hagyományaik
a horvátoknak is voltak. November végén az adventi készülődésre került sor, koszorú
készült, kézműves foglalkozások voltak az IKSZT-ben, majd
december 23-án megrendeztük
a falu karácsonyát is. Decemberben hatvanhárom 14 év alatti molnári gyermeknek vitte
házhoz a Mikulás az ajándékcsomagot. A karácsonyi programon fellépett a falu kórusa,
szerepeltek az óvodások, majd
sült kolbásszal és forralt borral
vendégeltük meg a jelenlévőket.
– Az idén milyen programokat terveznek?
– Maszkázást, farsangolást
is tervezünk, majd 2019 farsangi időszakának végén kirándulást szervezünk a mohácsi busójárásra, hiszen az is horvát
hagyomány. Tavasszal ismét
szeretnénk ellátogatni Horvátországba, a cél várhatóan a
Plitvicei Nemzeti Park lesz.

Bódis Balázs: – Folytatjuk a már hagyományossá vált rendezvényeket.

Idén lesz 50 éves a régi molnári
kultúrcsoport. Régen tánckar,
zenekar, énekkar volt, melyből
mára csak az énekkar maradt
11 fővel. Ezt a jubileumot szeretnénk megünnepelni, meghívnánk a régi tagokat és nekik
kívánunk egy kulturális estet
szervezni, amelyre várhatóan a
nyár folyamán kerül sor. Természetesen az idén sem marad
el a Csillag születik, a szüreti
felvonulás, aztán a jövőt majd
meglátjuk, hiszen mandátumunk ez év októberéig, az önkormányzati választásokig tart
– mondta az elnök.
– Néhány szót hallhatnánk
az anyagiakról?

– A nemzetiségi önkormányzatoknak van egy működési és egy feladatalapú támogatásuk. Utóbbi pontrendszerben működik. Ennek köszönhetően több mint 2 millió forintból gazdálkodhattunk tavaly, amelyből még maradt is.
Az új pontozás márciusban lesz
és bízunk a támogatásban. A
pályázatokon is jól szerepeltünk, például a Csillag születik,
az anyagországi látogatás és a
horvát nyelvű szentmise pályázatait Kónyáné Józsa Csilla
körjegyző asszony készítette el.
A két molnári önkormányzat
együttműködése példaértékű.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Épül a kerékpárút a
magyar-szlovén határon
Tavasszal várhatóan befejeződik a beruházás

(fotó: nif.hu)
A fotó az alapkőletételi ünnepségen készült. Balról: Vigh László, Zala megye 1. sz. választókerületének országgyűlési képviselője, Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese és parlamenti államtitkára, Mag. Klemen Potisek, a Szlovén Köztársaság Infrastrukturális Minisztériumának államtitkára, dr. Pál Attila, a Zala megyei közgyűlés
elnöke és Kondrik Kornél, a NIF Zrt. gazdasági vezérigazgatóhelyettese.

Ütemterv szerint épül több
mint 370 millió forintból közel
két kilométeres kerékpárút a
magyar-szlovén határon – közölte a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF)
az MTI-vel.
A Lendvadedes, Dedeskecskés és az országhatár között készülő új kerékpáros összeköttetés kivitelezése tavaly áprilisban indult és a tervek
szerint 2019 tavaszán fejeződhet be.

Jelenleg a földárkok készítése, az árkok és záportározók burkolása folyik, illetve elkezdődött
az árkon túli tereprendezés is.
Az időjárás függvényében február végén vagy március elején
megtörténhet az aszfaltozás.
A kivitelezés az Innovációs
és Technológiai Minisztérium
megbízásából, a NIF Zrt. beruházásában, a Vértes-Út Építő és
Szolgáltató Kft. kivitelezésében, nettó 371,4 millió forintért
valósul meg.
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Nem csak nevében vállalkozásfejlesztő

Nagy András: – a Helyi Mikrohitel Alap 2006 óta a ZMVA sikeres hitelterméke.

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

um
ik
ar

ng

tozott forrásokkal rendelkezik,
2018 év végére mind a 370
millió Ft kihelyezésre került. A
hitel kamata a ZMVA-nál rendezett hitel múlttal rendelkező,
visszatérő ügyfelek esetében
évi 3,9 %, az új ügyfelek részére pedig évi 4,5 %.
– További lehetőségek?
– A Fürge Hitel Program
2017-ben indult elsősorban kisebb likviditási nehézségek áthidalására. E hitelkonstrukciónál nem szükséges ingatlanfedezet biztosítása. A feltételeknek való megfelelés esetén
elég a vállalkozás tulajdonosának kezességvállalása, melyhez a ZMVA és Garantiqa Hitelgarancia Zrt között létrejött
megállapodás alapján a tőkeösszeg 80 %-áig a Garantiqa Hitelgarancia Zrt készfizető kezességet vállal. Igénybe lehet venni beruházási,
illetve vállalkozásfinanszírozási célra.

– Ezek középpontjában is a
vállalkozások állnak. A B Light
projekt célja új, közös technológia, termék, vagy hozzáadott
érték kialakítása a horvát-magyar vállalkozások között, melyhez a zalai cégek 75 százalékos
vissza nem térítendő támogatást kaphatnak. A következő
beadási időszak februárban nyílik. A REGIONET projektben
az osztrák-magyar vállalkozói
együttműködéseket segítjük elő
Dél-Burgenlandban és KeletStájerországban, olyan üzletágakban, mint a turizmus, építőipar fémipar, illetve a helyi
termék. Novemberben indult
egy regionális egyetemi, hallgatói verseny, amely során innovatív ötleteket várunk arról:
milyen lesz a határmenti térség
gazdasága 25 év múlva.
A Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktumban a Zala
Megyei Önkormányzat vezetésével már több száz vállalkozással vettük fel a kapcsolatot
és nagyon sok álláskeresőt
helyzetünk el. Január 24-én
Zalaegerszegen, február 14-én
Nagykanizsán tartunk nagy
konferenciákat vállalkozókat
érintő aktuális kérdésekben:
foglalkoztatás, támogatások, finanszírozás, pályázatok.
A ZMVA továbbra is tagja
az Enterprise Europe Network
hálózatnak, amely segíti a kisés középvállalkozások külföldi
piacokra
való
kilépését,
finanszírozását és innovációs
tevékenységét.
Hu

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány legfőbb feladata – mint ahogy a
nevében is szerepel – a vállalkozások működésének segítése.
Ennek egyik nagyon fontos része a mikrohitel folyósítása. A
2019-es konstrukciókról kérdeztük Nagy Andrást, a ZMVA
ügyvezető igazgatóját.
– Az Országos Mikrohitel
Alap – (OMA) központi hitelezési mechanizmussal, hosszabb
átfutási idővel – az MVA által
előzetesen jóváhagyott ingatlanfedezet mellett – konstrukció kondíciói mindezek mellett
nagyon kedvező évi 3,9%-os
fix kamat mellett folyósítható
és saját erő felmutatása sem
szükséges – említi elsőként az
ügyvezető.
– Milyen helyi konstrukciót
tud említeni?
– A Helyi Mikrohitel Alap
(HMA) 2006 óta a ZMVA
sikeres hitelterméke, de korlá-

A Saját Forrásból Finanszírozót Helyi Mikrohitel Alapot
(SFFHP) 2018. novemberben
hozta létre a ZMVA kuratóriuma a növekvő vállalkozói
igények kielégítésére. A programban széleskörű vállalkozói
réteg juthat finanszírozási forráshoz, többek között a mezőgazdasági vállalkozások, teherfuvarozók. A ZMVA nagy figyelmet fordít a vállalkozásokban végbemenő generációváltással kapcsolatos finanszírozási nehézségek megoldására. A
hitelkamat a ZMVA-nál rendezett hitelmúlttal rendelkező,
visszatérő ügyfelek esetében
évi 3,9 %, az új ügyfelek részére a futamidő első évében
évi 5 %, majd az követően pontos törlesztés esetén évi 3,9 %.
Beruházási hitelek mellett
az OMA, HMA és az SFFHP
programok esetében maximum
3 év futamidővel forgóeszköz
hitelkonstrukció is igénybe vehető (jellemzően árukészlet,
üzemanyag és alapanyagkészlet
vásárlásra igényelhető).
– Említene néhány statisztikai adatot a ZMVA mikrohitel
programjából?
– A 2018. december 31-én
fennálló hitelállomány 475
ügylet, 1 milliárd 600 millió Ft
értékben. 2018-ban 52 ügylet
került finanszírozásra 268 millió Ft értékben, ez több mint a
duplája a 2017. évi folyósításoknak.
– Alapítványuk több projektet is megvalósít…

• 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
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Jó évet zárt a zalakarosi fürdő
mot. A város önkormányzatának többségi tulajdonában lévő
fürdő bevétele pedig mintegy
100 millió forintos növekedéssel meghaladta az 1,8 milliárd forintot.
A vezérigazgató hozzátette:
adataik szerint tavaly 14 szá-

zalékkal nőtt a komplex, vagyis
minden területre belépést lehetővé tévő belépők eladása, ezek
száma összességében már nagyobb volt, mint az alap belépők száma. A növekedés pedig azért is örvendetes, mert a
nyári szezon sok esős napja

A látogatók száma meghaladta a 650 ezret.

Kiemelkedő üzleti évet zárt
tavaly a zalakarosi fürdő, a
látogatók száma 5 százalékos
növekedéssel meghaladta a 650
ezret – közölte a Gránit
Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója az MTI-vel.

Cziráki László elmondta: a
2011-ben regisztrált mélypont
után – amikor mintegy 500
ezren váltottak belépőt – évek
óta folyamatos emelkedéssel
érték el a múlt évben a 650
ezret meghaladó vendégszá-

Az akció a megjelenéstől február 25-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

A fürdő egyre népszerűbb.

vagy a termáltóból elfolyt víz
nehézségeket okozott a fürdő
számára.
Az idei üzleti év készítésekor nem számoltak további árés látogatottsági növekedésre,
mert felújítás miatt várhatóan
bezárják a fürdővel közvetlen
összeköttetésben lévő Freya
hotelt, a tavaly indult munkálatok után pedig csak nyárra
lesz kész a gyógycentrum teljes
felújítása.
Terveik szerint a nyári szezonra megoldódik a termáltó
vízének elszivárgását okozó
cső cseréje is, felújítják a
strand működéséhez elengedhetetlen, de már 30 éves, 250
köbméteres
gyógyvíztárolót.
Őszre új szaunakomplexumot
is építenek 100 millió forintos
állami pályázati támogatással,
illetve hasonló összegű forrás
segíti a 3 csillagos fürdőhotel
felújítását is.
Már 2020-ra tervezett feladat a fürdő beléptetőrendszerének cseréje, illetve újdonságként egy ötcsillagos termálkemping kialakítása – ismertette a vezérigazgató.

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

10
HIRDETÉS

Dél-Zala Murahíd

2019. január

2019. január

Dél-Zala Murahíd

Zalában 4 százalékkal csökkent az álláskeresők száma

A nyilvántartott álláskeresők több mint egyharmada szakképzetlen.

Zala megyében 4 százalékkal csökkent tavaly a nyilvántartott álláskeresők száma: a
kirendeltségek nyilvántartásában december végén 6 481
álláskereső szerepelt, csaknem
300-al kevesebb, mint 2017
utolsó hónapjában – tájékoztatta a kormányhivatal az MTI-t.
A hivatal adatai szerint az
elmúlt évben havonta átlagosan
6 850 álláskeresőt regisztráltak,
több mint 500-al kevesebbet,
mint 2017-ben.
A nyilvántartott álláskeresők aránya 2018 decemberében
4,9 százalékra mérséklődött
Zala megyében, a mutató értéke 0,4 százalékponttal volt
alacsonyabb az előző évinél.
Éves szinten tavaly 5,2 százalék volt az álláskeresési ráta
átlagos aránya, 0,6 százalékponttal alacsonyabb, mint
2017-ben.
A nyilvántartott álláskeresők több mint egyharmada
szakképzetlen, 6 százaléka ren-

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

delkezik felsőfokú képzettséggel. A regisztráltak csaknem 30
százaléka tartós álláskereső:

legalább egy éve, minden hónapban szerepeltek a nyilvántartásban.
A pályakezdők száma és
aránya az elmúlt évben tovább
mérséklődött. December végén
428 pályakezdő, az álláskeresők 6,6 százaléka keresett
munkát a kirendeltségek segítségével. 2018-ban 670 pályakezdőt regisztráltak első alkalommal, 80-nal kevesebbet,
mint egy évvel korábban.
Decemberben 1100 álláskereső került nyilvántartásba, a
regisztrációból 1255-en kerültek ki. A kilépők közül 600-an
váltak foglalkoztatottá, közel
400-an támogatás nélkül jutottak munkához.
Az év utolsó hónapjában
400 nem támogatott álláshely
volt Zala megyében.

Ha elolvasta, adja tovább!

Dél-Zala Murahíd
www.zalatajkiado.hu
Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap
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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
A mozizás nem volt bent…
Sándor jó szakember, nem
retten meg a kihívásoktól.
Bár a sok probléma megoldása gyakran elég kemény
feladat, sokat kell gondolkodnia. Néha eszébe jut,
egyszerűbb lenne az élete,
ha egy gyártósoron dolgozna, és a kéket a kékhez,
pirosat a piroshoz…
De neki ez túl unalmas
lenne, ezért foglalkozik intelligens házakkal.
Megkereste egy ügyfél –
József – egy olyan problémával, amit eddig minden
szakember megoldhatatlannak tartott. A helyszíni kiszálláson és a probléma
szemmel verésén túl, nem
jutottak közelebb a megoldáshoz.
Sándor ért a szakmájához, gondolkozott, majd
megtalálta a megoldást.
A József típusú ügyfelet,
aki folyamatosan jelen van
munka közben, és úgy figyeli az eseményeket, mintha a kedvenc sorozatát nézné Sándor már megszokta.
Sőt a szeme se rebben, amikor még azt is elvárja, hogy
munka közben az élet nagy
kérdéseit megvitassák. Így a
sok beszélgetés és a feladat
bonyolultsága miatt mindketten kezdtek elfáradni.
József, az ügyfél egyszer
csak eltűnt. Sándor ezt látva
végre a vezetékekre tudott
koncentrálni, ami rá is fért,
mert sok rossz helyen volt.
József megjelent újra egy
székkel és leült. Erre Sándor
nevetve csak ennyit tudott
mondani:
– József én szeretem magát, de a mozizás nem volt
bent az árban….
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Befejeződött a Zala Megyei Szent Rafael Kórház felújítása

Szemben a felújított épület.

A napokban befejeződött a Zala Megyei Szent Rafael Kórház
kardiológiai és pulmonológiai
osztályát is befogadó épületének
éveken át félbemaradt felújítása,
a betegek várhatóan márciustól
vehetik birtokba a mintegy 2,3
milliárd forintos beruházást.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz) a helyszínen tartott sajtóbejáráson elmondta: a néhány
éve mintegy 4 milliárd forintból megépített új D épület után
az építtető és az akkori kivitelező közötti vitás kérdések

miatt félbemaradt az F épület
megkezdett rekonstrukciója. Az
újabb közbeszerzési kiírás
nyerteseként tavaly nyáron a
ZÁÉV Zrt. lett a generálkivitelező, amely határidőre, január
végére befejezte az épület teljes
körű felújítását.
A képviselő felidézte, hogy
az utóbbi négy évben – az MRI
berendezés cseréjével és két
félmilliárdos műszerbeszerzési
pályázattal együtt – összesen
mintegy 9 milliárd forint beruházás valósulhatott meg a zalaegerszegi egészségügyi intézményben. A mostani felújításnak köszönhetően – a bútorok
és műszerek beszerzése után –
várhatóan márciusban vehetik
birtokba a betegek a megújult
épületet, a hivatalos átadását
pedig áprilisra tervezik.
Halász Gabriella, a kórház
főigazgatója elmondta: a kor-

szerűsített szárnyban kap helyet
a kardiológiai rehabilitáció, az
onkológiai osztály, illetve ide
költözik a pózvai külső kórházból a pulmonológia is. Ezzel minden olyan részleg az
intézmény központi telephelyén működik, amelynek nagy
a diagnosztikai vagy műtéti
igénye.
Peresztegi Imre, a ZÁÉV
Zrt. vezérigazgatója elmondta:
az összesen 2,3 milliárdos korszerűsítésből bruttó 1,1 milliárd
forint volt a cég által elvégzett
építészeti és műszaki beruházás
összege. Az MTI kérdésére azt
is közölte: az alig 6 hónapja
átvett munkaterület nagyjából
40 százalékos készültségen állt,
ezt kellett a január végi határidőre teljesen befejezniük,
ehhez többségében helyi, zalai
alvállalkozókat vontak még be.
(Forrás: MTI)

Még több adózónak készít szja-bevallási tervezetet a NAV
Idén a NAV már mindenkinek elkészíti szja-bevallási tervezetét, akiről kifizetői, munkáltatói adattal rendelkezik: legyen munkavállaló, őstermelő,
áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy akár egyéni vállalkozó. A változásokról, a teendőkről, a határidőről és az
1+1%-ról minden fontos információ megtalálható a NAV
honlapján.
Az egyéni vállalkozóknak
továbbra is önállóan kell benyújtaniuk az szja-bevallást,
aminek elkészítését nagyban
megkönnyíti a NAV által összeállított adóbevallási tervezet, mely
a munkáltatóktól, kifizetőktől
származó adatokat tartalmazza.
A tervezetek március 15-étől
elérhetőek a NAV honlapjáról
(www.nav.gov.hu/szja/szja), illetve a kormányzati portálról

(www.magyarorszag.hu) egyaránt.
A webes kitöltő felületen a
tervezet adatainak megtekintése, a nem kifizetőtől, munkáltatótól származó jövedelmi adatok, valamint a vállalkozói tevékenységgel összefüggő adatok kiegészítése, majd mentése
után lehetőség van a bevallás
elektronikus beküldésére. Az
Szja törvény szerint adózó
egyéni vállalkozóknak ezt mindenképpen meg kell tenniük
ahhoz, hogy a NAV által készített tervezetből érvényes
szja-bevallás legyen.
Az egyéni vállalkozók személyijövedelemadó-bevallásának
benyújtási határideje megváltozott, idéntől mindenkire egységesen május 20-a az irányadó.
(Ez a határidő-változás nem
érinti a kata vagy eva törvény

Hónaptól hónapig… Dél-Zala Murahíd
Térségi havilap

VIII. évfolyam

2018. május

Az szja 1+1 %-áról is május 20-áig rendelkezhetnek a felajánlók.

szerint adózó vállalkozókat,
számukra továbbra is február
25-e a kata nyilatkozat, illetve
az eva-bevallás határideje.)
Az szja 1+1%-áról is május
20-áig rendelkezhetnek a felajánlók, addig választhatnak
egy támogatni kívánt civil szer-

vezetet, egy egyházat vagy a
Nemzeti Tehetség Programot. A
tavaly az egyházak részére tett
rendelkező nyilatkozatok szintén eddig az időpontig vonhatóak vissza.
Forrás: NAV Zala Megyei
Adó- és Vámigazgatósága

Muraszemenye,
templom

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

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