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Letenye, könyvtár

Várossá avatásának 30 éves jubileumát ünnepelte Letenye
Letenyét 1989. március 11-én
avatta várossá Grósz Károly az
MSZMP akkori főtitkára. A
település március 2-án (szombaton) az Andrássy Gyula Általános Iskolában ünnepelte a
várossá válás 30. évfordulóját.
A jubileumi esemény a Himnusz hangjaival vette kezdetét,
amely során közreműködött a
Mákvirág Citerazenekar és a
Vox Varietas Kamarakórus. Ezt
követően Bokrosné Kamarás
Klára, Letenyei Fák című versét Horváth Bendegúz, a Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíjas versmondója előadásában
hallhatta a népes közönség.
2014-ben, a 25 éves városi ju-

bileum alkalmából íródott Letenye Himnusza következett,
szerzője Németh Nyiba Sándor
birkózó olimpikon, költő, zeneszerző. Letenye rock himnuszát felvételről láthatták az
ünneplők.
Az ünnepi beszédet Farkas
Szilárd polgármester mondta:
– A Magyar Népköztársaság
Elnöki Tanácsa 16/1989. számú
határozatával az akkor 5.300 fő
lakosságszámmal rendelkező
Letenyét, 1989. március 1-jei
hatállyal várossá nyilvánította.
E kitüntetett eseménynek pontosan 30 éve, akár egy ember
életében az ifjú kor egyik születésnapja. Az ünnepélyes ava-

A jubileumi program közönsége.

tásra 1989. március 11-én került sor, egy akkor épülő helyi,
új üzemben, amely ma OWI
Zala Bt. név alatt ismert és az
egyik legnagyobb helyi foglalkoztatók között tartjuk nyilván.
Az idők folyamán eleink
megtapasztalták és tudták, hogy
a várossá válást hosszú, bonyolult előkészítő munka, érdekérvényesítés, valamint 1988-ban,
a városi címre benyújtott pályázat előzték meg. Rostonics
László városavató ünnepi beszédében akkor így fogalmazott: „A várossá nyilvánítás dátuma, a mai ünnepi aktus, egy
igen fontos állomás – történelmi fordulópont, de része annak
a hosszú folyamatnak, amit
elődeink már megálmodtak, s
amiért mindannyiunknak még
sok éven át kell dolgoznunk. A
tennivaló és a feladatok elvégzéséhez azonban az is szükséges, hogy a város egyre formálódó szellemiségével is alkalmas legyen a megújulásra, legyen fogadókészsége minden
újra és korszerűre, hogy ezzel
is rászolgáljon közigazgatási
rangjára.” Úgy vélem és hiszem, ezen gondolatok ma is
aktuálisak és megszívlelendők
mindannyiunk számára.
Mindezekkel együtt Letenye, Zala megye hatodik váro-

saként, a korábbi járás területén, a Mura-menti települések
természetes központjaként működött közre a vonzáskörzet
irányításában, amely akkor 6
községi közös tanácsra, 26 településre terjedt ki. Letenye –
sok munka és lobbi tevékenység árán – ma ismét járási székhely, a térség központja, Magyarország délnyugati kapuja,
1923 óta fontos határátkelőhely, mely döntő hatással volt a
későbbi fejlődésre, s ma is
meghatározza létét…
…A település infrastruktúra
ellátottság szintjén jónak mondható, az elérhető szolgáltatások
tekintetében is jó minősítést
kap a jelenben. Letenye polgárai számára járási hivatal,
felújított kormányablak, földhivatali osztály, gyámhivatali
osztály áll rendelkezésre. Ügyeiket a hét minden munkanapján, helyben intézhetik. Ezért
kiemelten fontos és mindannyiunk közös érdeke, hogy a
2013. január 1-jével, immár
ötödik alkalommal létrehozott
járási székhely továbbra is
megmaradhasson Letenyén és
szolgálhassa a járás mintegy
17.000 állampolgárát. Ebben
kérjük a magyar kormány hathatós segítségét!
(Folytatás a 6. oldalon)
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Elfogadták Letenye költségvetését

A testület elfogadta a város költségvetését.

Február 14-én (csütörtökön)
Letenye Város Képviselő-testülete ülésezett a városházán. A
napirendi pontok elfogadását
követően az ülés fő témája Letenye város 2019. évi költségvetésének beterjesztése, megtárgyalása és elfogadása volt,
melyben jelentős szerepet kapott a letenyei strandfürdő felújítása. Sajnos kormányzati forrást ez idáig nem kapott a
város, így a kiadás mértéke
25.000.000 Ft-ot jelent a saját
bevételek terhére.

A költségvetés megalkotását megelőzte egy részletes koncepció, így az önkormányzati
bizottságok elnökeinek, a képviselő-testület tagjainak és a
polgármester javaslatait foglalta egyben e dokumentum, mely
alapja a 2019. évi költségvetési
rendelet elkészítésének.
Az önkormányzat egyik legnagyobb saját bevételi forrása
továbbra is a helyi adókból származik, melynek mértéke jócskán meghaladja a 200.000.000 Ftot a 2019-es évben, melynek

mértéke köszönhető a letenyei
vállalkozások és a városban
ideiglenes, de hosszabb ideig
munkát végző vállalkozások
befizetett adóforintjainak.
Az önkormányzati gazdálkodás pénzügyi kereteit továbbra is döntően a finanszírozási
rendszer és a saját bevételeink,
a helyi adóbevételek nagysága
határozzák meg. Az iparűzési
adóalapunk, adóerőképességünk
csökkent az előző évhez képest,
emiatt az úgynevezett beszámítás (elvonás) mértéke nem
volt olyan jelentős mértékű,
mint 2018-ban. Fontos tény,
hogy a helyi általános iskola
fenntartáshoz külön szolidaritási hozzájárulást továbbra sem
kell fizetnünk, mert az elvárt
bevételünk a (támogatáscsökkentés) nem haladja meg a beszámítás alapját – mondta lapunknak Farkas Szilárd letenyei polgármester.
A kiadások területén változatlanul meghatározó előirányzat a személyi juttatások az
azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások összege.

2019 évben is a legjelentősebb
kiadásokat a projektekkel kapcsolatos felhalmozási kiadások
(beruházás, felújítás) jelentik. A
költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását
igyekeztünk biztosítani. A dologi kiadásokon belül csak
olyan munkálatokat terveztünk,
melyek az önkormányzati vagyonelemek állagmegóvását,
karbantartását, szolgálják.
Önként vállalt feladat a
2019. évi önkormányzati költségvetésben a strandfürdő felújítása, melyre jelentős mértékű forrást biztosítottunk a gyermekmedence állapotának javítása és egyéb elmaradt karbantartások megvalósítására érdekében, azonban fontos kihangsúlyozni, hogy önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Meg
kell jegyezni, hogy az önként
vállalt feladatok kiadásainak
finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását
nem veszélyeztetheti.

Tervek szerint alakulnak a bevonások a Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktumba
Az ütemterv szerint zajlik a Zalai
Innovatív foglalkoztatási paktum
megvalósítása. Ennek keretében
két konferenciára is sor került a
közelmúltban. Előbb – január 24-én
– Zalaegerszegen a kis és közepes
(KKV) vállalkozások, majd – február
14-én – Nagykanizsán a mikrovállalkozások vezetői, képviselői hallgathattak meg hasznos és tartalmas
előadásokat. Tájékoztatást kaptak
többek között a pályázat előrehaladtáról, a 2019. évi támogatási lehetőségekről, a magyar-horvát határon átnyúló pályázati programról,
a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány vállalkozásfinanszírozási
tevékenységéről és a szakképzési
lehetőségekről.
A projekt eddigi tapasztalatairól
Pácsonyi Imrét, a Zala Megyei Közgyűlés alelnökét kérdeztük, aki egyben a paktum Irányító Csoportjának
elnöke is.
– A megyei – akárcsak a megyei
jogú városok és járások alkotta –
projekt időarányosan jól teljesíti az

elvárt indikátorokat. Még nem tartunk félidőnél, de már 50 százalék
felett van a bevont létszám (a tervezett 630-ból 335). Ha részleteiben
is megvizsgáljuk ezt a számot, azt
tapasztaljuk, hogy a foglalkoztatás,
önfoglalkoztatás, képzés és szolgáltatás területén is jobban állunk időarányosan a tervezettnél.
– A célcsoportokat tekintve
miként alakulnak a bevonási Pácsonyi Imre kedvező adatokról számolt be.
-----------------------------------------------------arányok?
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
– Az 50 év felettieknél kimagasló
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
a bevontak aránya, ami azért is örTámogatás: 962,99 millió forint
vendetes, mert ennél a korcsoportProjektazonosító:
nál nem könnyű az elhelyezkedés.
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
Kiemelném, hogy 73 fő olyan inaktív
www.zalapaktum.hu
ügyfél került bevonásra a programba, aki nem szerepelt a munkaügyi
szervezetek látókörében. Lényeges
a felhasznált költségek megoszlása
és nagysága. Bérköltségre, bértámogatásra közel 200 millió forintot
fordítottunk. Örvendetes, hogy a
munkahelyhez jutottak 70-75 százalékát a támogatás lejártát követően
is foglalkoztatják.
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Letenye Város Önkormányzat 2019. évben is folyamatosan
biztosítani kívánja a működőképességet, a gazdálkodás likviditását. Megfontolt és költségtakarékos intézkedésekkel kell
megvalósítani a tervezett kiadásokat, továbbá biztosítani kell
Letenye Város Önkormányzata
által elnyert, támogatásban részesített projektek szakszerű megvalósítását, egyes projektek esetében pedig az önrész mértékét.
A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegei meghaladják a 2.000.000.000 forintot, pontosan 2.236.673.953 Ftban számolható a tervezettek
alapján.
A létszámgazdálkodási adatok tekintetében a 2019-ben a
képviselő-testület egy év határozott időre ismét megszavazta
az 1 fő munkafelügyelő és 1 fő
traktoros álláshelyeket, valamint arról is döntött, hogy a II.
számú háziorvosi körzetben a
praxisjog visszaadásának következményeként 2 fő asszisztenssel, legfeljebb augusztus
31-ig határozott időre munkaszerződést köt, így a létszámok
bővítéséra is szükség volt. Az
egészségház és a letenyei közös
önkormányzati hivatal takarító
személyzete átkerült az önkormányzat állományába, így változott a munkáltatói jogkör
gyakorlója is. A képviselőtestület az intézményvezetőktől
érkezett létszámbővítési kérelmeket is elbírálta, így a Letenyei Család és Gyermekjóléti
Központban 2019-ben 1 fő szociális diagnózis felvételt végző
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esetmenedzseri státuszt hozott
létre a testület, melyet magasabb szintű jogszabály írt elő. A
Letenyei Hóvirág Óvoda részéről érkezett létszámbővítési kérelmet a kérelmet a képviselőtestület nem támogatta, arra a
későbbiekben tér vissza. A benyújtott létszámbővítési kérelmek hatással vannak a költségvetésben tervezett kiadásokra.
A városban működő bölcsődei feladatokat továbbra is kiszervezéssel kívánják megoldani, jelenleg bölcsőde építésére nem kíván pályázatot benyújtani a testület.
A költségvetés elfogadása
előtt tájékoztatást adtam a jelenleg zajló terület- és településfejlesztési operatív programokról. A város 2019. évi költségvetését jelentős mértékben
terheli a vidékfejlesztési programok, valamint a határon átnyúló magyar-horvát Interreg
pályázatok önrészei, melyek
több tízmillió forint nagyságrendet képviselnek – hallottuk
a városvezetőtől.
Letenye Város Önkormányzata a központi költségvetési
támogatásból működésre mintegy 130.000.000 Ft-ot kap,
mely összeget a településüzemeltetési feladatokra és a hivatal működésére fordíthatunk. A
lehívható összeg közel 12 millió forinttal magasabb a tavalyi
évhez képest. A köznevelési
feladatokra önkormányzatunk
közel 85 millió Ft forrás lehívására jogosult, melyet elsősorban az óvodapedagógusi létszámból adódó költségek finan-

szírozására fordíthatunk 2019ben. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására,
az intézményi gyermekétkeztetésre, a rászoruló gyermekek
szünidei étkeztetésére mintegy
65.600.360 Ft támogatást kapunk. A város kulturális feladatainak ellátására 2019-ben közel 5 millió Ft hívható le a központi költségvetésből. Összességében a 2019. általános működéshez és az ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások mértéke 283.640.996 Ft,
mely közel 20 millió Ft-tal
haladja meg a 2018. évi támogatások mértékét.
A 2019. évi költségvetési
rendeletben elfogadott mellékletek szerint a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege
153.197.896 Ft, a Letenyei Hóvirág Óvodáé 174.106.208 Ft, a
Fáklya Művelődési Ház és
Könyvtáré 71.795.514 Ft, a Letenyei Család és Gyermekjóléti
Központé pedig 46.792.346 Ft.
A város képviselő-testülete
továbbra is részt kíván venni a
Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerben, melynek előirányzatára 750.000 Ft került tervezésre, a lakásvásárlási támogatások mértékére 3.000.000
Ft-ot, a civil szervezetek és alapítványok támogatására pedig
3.200.000 Ft-ot hagyott jóvá a
testület. Az alapítványi támogatásokról a képviselő-testület,
míg az egyesületek, magánszemélyek támogatásáról pedig a
polgármester saját hatáskörben
dönt 2019-ben.
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A költségvetés elfogadását
a jelenlévő képviselő-testületi
tagok 5 igen szavazattal elfogadták.
A képviselő-testület az ülés
további részében módosította a
2018. évi költségvetést, így annak főösszege meghaladta a 2,5
milliárd Ft nagyságrendet.
A testület a továbbiakban
módosította az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatát, döntött az aljegyzői státusz visszaállításáról, majd az
aljegyzői pályázat kiírásának
tartalmi elemeit is elfogadta,
azt meghirdetésre alkalmasnak
találta. A testület megtárgyalta
a város 2019. évi összetett közbeszerzési tervét is, mely várhatóan több alkalommal is módosul 2019-ben.
Öt igen szavazattal döntött
a testület arról is, hogy pályázatot kíván benyújtani a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra, melyből a Fenyő utca
ivóvízhálózat rekonstrukciójának további ütemeit, valamint a
Béci-patak (volt tsz iroda) feletti csővezeték kiváltását is
meg kívánja valósítani nyertes
pályázat esetén. Az önrész mértéke 30%.
A testület zárt ülésen – kérelmek alapján – lakásbérleti
jogviszony meghosszabbításokról is döntött. Egyebek
napirendi pontban vagyonkataszteri pontosítás tárgyában,
valamint a beiskolázási körzetek vonatkozásában is határozatot hozott.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Kemencés farsang Semjénházán
Semjénházán immár egy
évtizedes múltra tekint vissza a
farsangi mulatság hagyománya.
Ebben az évben új köntösbe
bújva, február 23-án Kemencés
farsangot tartottak a település
kemencés udvarában. A program a község Horvát Nemzetiségi Önkormányzata szervezésében valósult meg. A rendezvény, mely nagy népszerűségnek örvend, ismét számos
embert mozgatott meg. A színes forgatagban felfedezhettünk többek között keményseprőket, boszorkányokat, katonákat, rendőröket és még Mary
Poppins is tiszteletét tette.
Az egybegyűlteket Preksen
László polgármester köszöntötte, majd ezt követően a semjénházai óvodások vidám, kacagtató műsorát tekinthették meg
az egybegyűltek. A legkisebbek
után a Semjénháza Gyöngyszemei Asszonykórus hozta el nekünk Mary Poppins legendáját

egy zenés-táncos előadás keretében. A nemzetiségi önkormányzat a jelmezben érkező vendégeket meglepetés ajándékkal
várta, melynek átadására a fellépések után került sor. A legjobb
jelmeznek járó díjat – egy ízletes
farsangi tortát – a Bróz Rebeka,
Novák Léna, Kollár Ádám hármas
vihette haza, akik közösen katona- és rendőrjelmezben vigyázták,
őrizték a program nyugalmát.
A látványkemencében eközben ínycsiklandó étkek készültek, helyben sült pecsenyével,
tört burgonyával és a legízletesebb káposztasalátával várták
a vendégeket. Természetesen az
elengedhetetlen forralt bor és
meleg tea sem hiányozhatott.
Mindkettőre szükség is volt,
hiszen a nagy hidegben jól esett
mindenkinek a meleg ital.
A farsangi időszak nem lenne ugyanaz fánk nélkül, így a
helyi asszonyok gyúrtak, nyújtottak, szaggattak, sütöttek,

A győztes csapat.

hogy mindenki megkóstolhassa
a finom desszertet.
A hagyományos farsangi
fánk pedig nem az igazi szalag
nélkül. Nos, az elkészült fánkokról nem hiányzott a szalag,
s az ízükben sem találtak hibát
a kóstolók, ugyanis jócskán
fogytak a finomságok az asztalról. Volt, aki lekvárral, más

mogyorókrémmel ízesítette, de
akadtak olyanok is, akik minden ízesítés nélkül ették a finomabbnál finomabb desszertet.
A vacsora után a forralt bor
mellett tánccal melegítették fel
magukat a résztvevők, a mulatság pedig a csípős hideg ellenére a késői órákig folytatódott.
Preksen-Ifka Ágnes
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Hagyományőrző disznótor Bázakerettyén
Pálinkamustrát is tartottak

Roskadásig megrakott asztalok.

Első alkalommal tartottak
hagyományőrző disznóvágást Bázakerettyén február 23-án, szombaton. A disznótoros rendezvény Bázakerettye önkormányzata és a Zala Zöld Szíve
Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében jött létre.
Reggel 8 órától kezdték
meg a 134 kg súlyú állat fel-

dolgozását. A disznóvágás és a
disznótoros ételek elkészítése a
Hajdár Farmon történt. A sütés-főzés folyamatáról filmfelvételt készítettek az úgynevezett „konyha show” program
keretében. A filmkészítés során
a zalai térség hagyományos
ételeinek elkészítését veszik fel,
amelyben egy-egy ételcsoport el-

készítéséről, érdeklődők jelenlétében készültek a felvételek.
A pályázat a közösséghez való
tartozás erősítésére irányuló törekvést veszi célba. Az így készített 5 filmet a bázakerettyei
önkormányzat honlapján és a
közösségi oldalakon lehet majd
fellelni.
Délután a Közösségi Házban pálinkamustrát tartottak,
helyi pálinkakészítők termékeit
kóstolták. A legjobb pálinkák készítőit tiszteletdíjjal – Pál Zoltán, Kerkaszentkirály polgármesterének felajánlásából – jutalmazták; a díjakat Iványi László polgármester nyújtotta át tisztelettel. Kiemelték Balázs Márton, Szabó Gyula, Németh Gábor nedűjét, Kele Attila meggy-

pálinkája volt ízvilágában a legkarakteresebb.
A díjak átadása után következett a vacsora. Sokféle ételt
készítettek el; háromféle levest
tálaltak az asztalokon, tárkonyos ragulevest, savanyú tüdőlevest, disznótoros paradicsomos káposztát. Készült még töpörtyű, kövesztett szalonna, hurka, kolbász, sült oldalas, pecsenyehús, resztelt máj és vesevelő.
A Közösségi Házban elköltött vacsorával zárult az
összejövetel. Az érdeklődést felmérő, próbaképpen megszervezett egész napos rendezvényen
nagy érdeklődéssel vettek részt
a helyi lakosok.
Trojkó Tímea

Iványi László polgármester köszönti a megjelenteket.

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

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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Projektet zártak Letenyén
A városok stratégiáiról is
szó esett február 22-én Letenyén, a DESCO nevű projekt
zárórendezvényén, melyen a
határmenti város horvátországi
testvértelepülései, egyben projektpartnerei is képviseltették
magukat. A 263.657 eurós
összköltségvetésű, Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 224.109 eurós
támogatást elnyert projekt vezető kedvezményezettje Ludbreg volt, partnere Prelog és
Letenye. A program végrehajtása során mindhárom városban
stratégiákat dolgoztak ki a
smart city, azaz „okos város”,
illetve információ- és kommunikáció technológia, városi tájépítészet és gazdaságfejlesztés
témakörökben.
A projektzárón – melyre a
letenyei városháza házasságkötő termében került sor – a
házigazda település önkormányzata képviseletében Farkas Szilárd polgármester kö-

szöntötte a megjelenteket, többek közt az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program Közös Titkárság vezetőjét, dr. Szűcs
Mártont, Prelog polgármesterét, dr. Ljubomir Kolareket,
illetve Ludbreg képviseletében
Petra Medimurec projektmenedzsert. Farkas Szilárd városvezető kiemelte: az elmúlt
időszakban a horvát partnerekkel 6 közös projektet nyújtottak
be, ebből 3 sikeres lett, mely
jónak mondható.
Letenye esetében tanulmányokat készítettek külső szakértők mélyinterjú technikával.
Farkas Szilárd elmondta, hogy a
tanulmányok kritikusak, őszinték
és a valóságot írják le. Kiemelte, hogy az okos város minősítés eléréséhez még van feladat
bőven, hiszen nem elég egy-egy
pontszerű fejlesztés a városban,
hanem a fejlesztések összekapcsolásán van a hangsúly. A 16 hónapig tartó projekt szoft-jellegű
volt, beruházás nem valósult meg.

A letenyei projektzáró (b-j): dr. Szűcs Márton, dr. Ljubomir Kolarek, Petra Medimurec és Farkas Szilárd.

Május 3-ig pedig újabbak
benyújtására kerül sor. Dr. Ljubomir Kolarek azt a fajta szoros együttműködést és tudástranszfert emelte ki, ami a projekt során kialakult a három
önkormányzat és a kapcsolódó
szervezetek között. Dr. Szűcs
Márton pedig egyebek közt
arról beszélt: a horvát-magyar
együttműködési program kere-

tében elkülönítették, így rendelkezésre áll a Murakeresztúr
és Kotoriba között régóta áhított közúti határátkelő terveinek
elkészítéséhez szükséges pénzügyi forrás. Ám a legnagyobb
nehézséget a projekt esetében a
schengeni övezet jelenti – erről
majd a „nagyoknak” kell megállapodni.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Startolt a City Cooperation II.
ni, illetve kihasználni és bővíteni a helyi lehetőségeket.
Horváth László, Lenti polgármestere elmondta: a Kerkaparti település célja a gyógy- és
a zöldturizmus továbbfejlesztése, az egészséges város kialakítása. Emellett elvárás a
gazdasági fejlődés is.
Pintér Antal, Zalalövő polgármestere úgy fogalmazott:
településükön gyermekélményváros kialakítását fogalmazták
meg. A természeti környezet, a
Szent Márton-zarándokút és a
Borostyán-tó adta lehetőségeket igyekeznek kihasználni.
Balról Pintér Antal, Farkas Szilárd, Vigh László és Horváth
László.

Az egyéni városprofilok
kidolgozása, megerősítése és
továbbfejlesztése is célja annak
a határon átnyúló projektnek,
amelynek február 20-án tartották a nyitókonferenciáját
Zalalövőn.
A „24 város együttműködése” projekt a magyar-osztrákszlovén határtérségben valósul
meg annak érdekében, hogy

erős, egységes városszövetségi
hálózat alakuljon ki. Zalai részről Zalalövő, Letenye és az
együttműködést
koordináló
Lenti érintett a projektben. A
megnyitón Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri
biztos arról beszélt, hogy jó
irányba halad a magyar gazdaság, de szükséges a településeket fejleszteni, vonzóbbá ten-

Farkas Szilárd, Letenye vezetője úgy tájékoztatta lapunkat, hogy a természeti kincsekre, a Mura folyóra építve az
aktív – bakancsos, kerékpáros –
turizmust kívánják erősíteni,
valamint a helyi rendezvények
megszervezésére fókuszálnak.
Hozzátette: a városban több hasonló célú projekt valósul meg
komplex egészet alkotva, melyek egymásra épülnek.
A konferencia résztvevői a
továbbiakban szakmai előadásokat hallhattak a sikeres városmárka-építésről.
M.I.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Várossá avatásának 30 éves jubileumát ünnepelte Letenye
(Folytatás az 1. oldalról)
A város intézményeinek
működése és a szakember ellátottság ma még kielégítőnek
mondható, intézményeink vezetői és munkatársai hivatásuknak tekintik mindennapi feladataikat, hivatástudatuk komoly értéket jelent számunkra.
Bölcsőde, óvoda, általános
iskola, alapfokú művészeti iskola, család és gyermekjóléti
központ, alapszolgáltatási központ, pedagógiai szakszolgálat
segíti a tanulóifjúság tudásgyarapítását, a mindennapi
sportolási lehetőségeket, a helyi szociális jellegű problémák
megoldását és a kompetenciák
fejlesztését.
2018-ban bővítettük a helyi
szociális alapszolgáltatásokat
Letenyén. A család és gyermekjóléti központ informatikai eszközökkel és gépjárművel gyarapodott, ezzel támogatva az
intézményben dolgozó szakemberek munkáját.
Nagy várakozással tölt el
mindannyiunkat a hamarosan
megépülő tanuszoda, mely gyermekeink, unokáink egészséges
életmódra nevelésében is nagyfokú szerepet fog betölteni. A
tervek elkészültek, a helyszín
már kijelölésre került.
A lakosság biztonság-, valamint közérzetének javítását a
helyben működő rendőrőrs és a
helyben elérhető alapszintű és
járóbeteg szakellátások biztosítják. A háziorvosi és fogorvosi körzetek tekintetében minden lehetőséget megragadott a
képviselő-testület annak érdekében, hogy a praxisok betöltésre kerüljenek. Így is történt ez.
A városban mentőállomást
hoztak létre, majd újítottak fel,
mely létesítmény jövőbeni fejlesztésében a helyi önkormányzat is szervesen részt vesz. Hamarosan új mentőgarázs és
kiszolgáló egységek épülnek.
2018 őszén átadásra került
az új katasztrófavédelmi őrs
épülete, melyben a hivatásos és
az önkéntes tűzoltók kaptak
egy-egy szerállást, folyamatos
jelenlétükkel és felkészültségükkel növelve a letenyei és
térségi polgárok biztonság- és
komfortérzetét.
Önkormányzatunk jó kapcsolatot ápol a helyi gazdasági
szereplőkkel, vállalkozókkal,
akik befizetett adóforintjaikkal
nagymértékben hozzájárulnak a
település mindennapi működ-

tetéséhez, üzemeltetéséhez és
megalapozzák jövőbeni fejlesztéseinket…
…A város kulturális, nemzetiségi és civil élete gazdag.
Meghatározzák ezt, az évenként megrendezett nemzetközi
képzőművészeti találkozók, az
1960-tól hagyománnyá és határon átnyúlóvá vált Mura Menti
Napok rendezvénysorozat, a
közelmúltban elindított Hóvirág Tavaszi Fesztivál programsorozat vagy a tavalyi évben
útjára indított Platán Őszi Napok is.
Testvértelepüléseinkkel, testvérvárosainkkal a kulturális
együttműködést átívelve, a humán tőkén túllépve, a jövőben
a gazdasági kooperációt is meg
kívánjuk valósítani. A Magyarország-Horvátország Határon
Átnyúló Együttműködési Programban sikerrel veszünk részt…
…A terület- és településfejlesztési programoknak köszönhetően kisvárosunk központjában található Szapáry-Andrássy
kastély parkjának és környezetének felújítása megkezdődött,
gyalogösvényeket, játszóteret,
hidat, látványtavat építettünk,
új növényeket telepítettünk, revitalizációt hajtottunk végre.
Régóta várt pillanat érkezett
el mindannyiunk örömére tavaly, amikor lehetőséget kaptunk a Szapáry-Andrássy kastély részleges belső felújítására
és egy turisztikai információs
iroda kialakítására, majd annak
működtetésére. A munkálatokat
már 2018 év végén megkezdtük, mely beruházás jelenleg is
nagyfokú intenzitással bír.
A helyi gazdaságfejlesztési
és agrárlogisztikai projektnek
köszönhetően napokon belül
megkezdődik a hűtőházakkal
ellátott termelői piac épületének és környezetének megépítése a város központjában…
…A képviselő-testület pozitív döntése hozzásegítette önkormányzatunkat ahhoz, hogy
egy volt ipari terület tulajdonjogát megszerezzük, s egy pályázatnak köszönhetően a megvásárolt ingatlanon – közösségi
tér kialakításával – barnamezős
területet rehabilitálhassunk, mintegy 470 millió Ft értékben. A
2015 és 2019 közötti időszakban több, mint 1,5 milliárd forint uniós és hazai forráslehívással éltünk. Köszönjük a
kormány segítő szándékát és
támogatását!...

Cseresnyés Péter miniszterhelyettes emléktárgyat vehetett át
Farkas Szilárdtól.

…Kiemelt feladatunk 2019ben, hogy mielőbb megkezdjük
a helyi strandfürdő felújítását,
mely 2018-ban műszaki problémák miatt nem tudott a helyi,
térségi és horvátországi, valamint az átutazó, egy éjszakát
eltölteni szándékozó vendégek
rendelkezésére állni. Feladatunk továbbá a belterületi és
zártkerti ingatlanokra vezető
úthálózat legmagasabb fokú rekonstrukciója, az ivóvízhálózat
revitalizációja, amely csak a
kormány együttműködésével,
támogatásával valósulhat meg a
jövőben.
Tudjuk és tisztában vagyunk azzal, hogy sok küzdelem, siker és kudarc, öröm és
bánat van mögöttünk, de számos feladat is áll még előttünk
a jövőben. Dinamikusan, lendülettel haladni, csak a helyi
közösség aktív összefogásával,
az érdekeltek és gazdasági szereplők bevonásával, a kormányzati döntéshozók segítségével, támogatásával tudunk –
mondta többek között a polgármester.
Ünnepi köszöntőjében Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő
többek között elmondta, az elmúlt 30 esztendő, de különösebben az utóbbi néhány év
valódi, kiemelkedő története a
városnak. Letenye élt és él lehetőségeivel a kormányzati támogatásnak és a közösség erejének köszönhetően szinte az
élet minden területén fejlődik.
Infrastrukturális, szociális kulturális és gazdasági beruházások követik egymást, amik egyre komfortosabbá, otthonosabbá, minőségi életet biztosító
településsé teszik a várost. Ez

is közös siker, közös eredmény,
amelyben előnyeit a mindennapi életben érzik és tapasztalják az itt élők. Ha visszatekintünk a múltra, bátran kijelenthetjük, Letenye kiállta az
idő próbáját – hangsúlyozta
Cseresnyés Péter.
Az ünnepi műsorfolytatásaként Halász Erika, a Letenyei
Versmondó Kör tagja mondta
el Rózsás Sándorné Ékszerdobozom című versét.
A jubileum alkalmából Farkas Szilárd polgármester emléktárgyat adott át Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselőnek, Rostonics Lászlónak, aki
1990-től 2006-ig volt Letenye
polgármestere. Egészségügyi
okok miatt a programon Halmi
Béla – aki 2006-tól 2014-ig
volt Letenye polgármestere –
nem tudott résztvenni, neki az
emléktárgyat egy későbbi időpontban adják át. Emlékérmet
vehetett át a polgármestertől
Vadas János is, aki tevékenyen
részt vett a várossá válás előkészítésében. A rendezényen a
horvátországi Rudolf Matokovic – Letenye díszpolgára –
emléktárgyakat adott a varazsdi
kulturális egyesület és Varazsd
város nevében Farkas Szilárd
polgármesternek.
Ezt követően ünnepi kulturális műsort láthatott a népes
publikum, melyben közreműködtek a Letenyei Hóvirág
Óvoda apróságai, a Mura
Gyöngye Mazsorett Csoport
tagjai, a Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és
táncosai, a Vox Varietas Kamarakórus, a Mákvirág Citerazenekar és az Andrássy Gyula
Általános Iskola énekkara.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Termelői piac és hűtőház lesz Letenyén
Mintegy 217 millió forintból épülhet meg a helyi termelői piac, ahol hűtőházat is kialakítanak a mezőgazdasági
termékek tárolására.
Mint azt Farkas Szilárd
polgármester elmondta: a beruházás biztosítja a helyi mezőgazdasági szezonális termékek
üzleti infrastrukturális hátterének támogatását, így megfelelve a Vidékfejlesztési Program
(VP) prioritásainak is.
– A hűtőház kialakításával
megvalósul a kis léptékű termék-előállításhoz, rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai
fejlesztés, melyek eredményeként létrejön a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra

való hatékony eljuttatása –
mondta a polgármester.
Várhatóan a piac, valamint
a hűtőház megvalósítása által
javul a helyi mezőgazdasági
vállalkozások működési környezete, amely középtávon
munkahelymegőrzést, illetve
munkahelyteremtést is eredményezhet, és hozzájárul a városvidék együttműködés erősítéséhez. Farkas Szilárd városvezető
elmondta: jelenleg egy 22 KVos magas feszültségű vezetékszakasz kiváltását kell mielőbb
megtenni, azt követően kezdődhet meg a beruházás, tereprendezés és magasépítési munka.
Jelenleg Letenyén heti egy
alkalommal, szerdai napokon

Püspöki látogatás Semjénházán

Tájékoztató tábla a letenyei Béci patak partján a leendő letenyei piacról és hűtőházról.

működik kispiac, mely a posta
előtti részen kapott helyet. Ez a
terület nem alkalmas nagyobb
volumenű vásárok lebonyolítására, ám az új helyszínen, a
buszpályaudvar és a Béci-patak
közötti önkormányzati területen ez nem lesz gond. A munkaterületet hamarosan átadják.

Sajnos az is elmondható, hogy
az eredetileg 250 millió forintos támogatási igényhez képest
kevesebb forrást kapott az önkormányzat, így a műszaki tartalom is némileg módosult –
mondta lapunknak a letenyei
városvezető.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Szociális földprogram pályázat

Február 07. napján a tótszerdahelyi plébániához tartozó településeket látogatta meg Székely János megyéspüspök. Vizitációja
során először Marton István plébánossal folytatott négyszemközti
beszélgetést, majd püspöki szentmisét mutatott be (képünkön)
Semjénházán, a Szent Anna templomban.
A szentmise a plébániához tartozó négy falu hívei részére
horvát és magyar nyelven lett bemutatva, melynek végén Balázsáldásban részesültek. Székely Jánost a település részéről Kárpáti
István alpolgármester köszöntötte. A püspök a szentmisét követően kötetlen beszélgetést folytatott a hívekkel, illetve megtekintette a település templomát és a tavaly felavatott templomkertet
és stációkat is. A püspököt a semjénházi polgármesteri hivatalban
fogadta Kárpáti István alpolgármester, Mátés Ferenc települési
képviselő, illetve Czapári Márton, Tótszentmárton polgármestere.
A beszélgetésen Székely János püspök a települések helyzetéről érdeklődött. A települések vezetői tájékoztatták a falvak történetéről, horvát nemzetiségi mivoltukról, fejlődésükről.
A látogatás a semjénházi önkormányzat jóvoltából egy kellemesen eltöltött vacsorával zárult.
Preksen-Ifka Ágnes

Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma megbízásából
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdetett
a tavalyi évben a Konyhakerti
és kisállattartási szociális
földprogram megvalósításának támogatására.
2019. januárban a város
képviselő-testülete úgy döntött és határozott, hogy ismét,
immár ötödik alkalommal pályázatot nyújt be Konyhakerti
és kisállattartási szociális
földprogram felhívásra – fogalmazott Farkas Szilárd polgármester.
A célcsoport a munkanélküliek, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, az aktív korúak ellátásában részesülők, a megváltozott munkaképességűek
és az alacsony nyugdíjjal rendelkezők. A szociális rászorultság mellett a kisállattartáshoz/növénytermesztéshez szükséges feltételek megléte is
rendeleti előírás. A programra jelentkező családoknál környezettanulmány lefolytatására kerül sor, amely keretében
ellenőrzésre kerül, hogy ren-

delkezésre állnak-e az állattartáshoz/növénytermesztéshez
szükséges feltételek, a család
szociális rászorultsága fennáll-e. A rendeleti előírásoknak
való megfelelés és a környezettanulmány tapasztalatai alapján kerülnek kiválasztásra a
programban résztvevő személyek.
Pozitív bírálat esetén a támogatásból 30 szociálisan rászoruló letenyei családot kívánnak támogatásban részesíteni. A pályázatban meghatározottak szerint a programban
összesen 900 előnevelt csirkét
és 1.800 kg tápot kívánnak
vásárolni. Folyamatosan törekednek új rászoruló családok
bevonására a programba.
A projekt végrehajtásakor
szakképzett agrár-, vagy mezőgazdasági végzettségű szakembert is biztosítani szükséges, aki a kedvezményezettek
programra történő felkészülését segíti, folyamatos szaktanácsadást nyújt, és a program
időszakában, mint folyamatsegítő mentor biztosítja a
program sikeres megvalósulását.
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Egyesületi közgyűlés Kistolmácson
Február 16-án évindító közgyűlését tartotta a Kistolmács
Jövőjéért Közhasznú Egyesület
tagsága.
Az egyesület elnökeként a
2018. évi szakmai és gazdálkodási beszámoló kapcsán Farkas
Szilárd elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy a szervezet tagjai
főként a helyi önkormányzat által szervezett programokon, rendezvényeken vettek részt nagy
létszámmal. A gazdálkodást illetően a tavalyi évben több, mint
100.000 Ft SZJA bevételre tettek szert. Az egyesület működése stabil, gazdálkodása kiegyensúlyozott, közhasznúsága
biztosított. A civil szervezet tulajdonában lévő eszközök és a
8 személyes gépjármű üzemeltetése is zökkenőmentesen zajlott a tavalyi évben, közösségi
célokat szolgált a térségben.

A tagság a továbbiakban
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 2019. évi tagdíj mértékét, melynek összege 2.500
Ft/fő.
A közgyűlés az ülés további
részében megvitatta és elfogadta a 2019. évi költségvetés fő
számait, így a tervezett bevétel
meghaladja a 2,5 millió Ft nagyságrendet, míg a kiadás pedig
megközelíti a 2,5 millió Ft
összeget.
Ugyancsak egyhangúlag fogadták el a 2019. évi rendezvénytervet is, így az egyesület
tagsága az alábbi kistolmácsi
rendezvényeken vesz részt:
– 2019. március 9. – Nőnapi rendezvény
– 2019. április 13. – Tojásfa
díszítés
– 2019. május 18. – Ivó napja, Férfi-nap

Évindító közgyűlést tartottak.

– 2019. július 20. – IX. Kistolmácsi Falunap
– 2019. december 7. – Mikulás napi rendezvény
Birkás Zoltán polgármester,
egyesületi tag az egyebek napirendi pontban ismertette a
tagság részére az önkormányzat
2019. évi fejlesztési elképzelé-

seit, a jövőben megvalósulandó
elképzeléseket. Kiemelte, hogy
a ravatalozó felújítása mindenképpen megoldandó feladat és
szó esett arról is, hogy hamarosan egy Leader pályázat is benyújtásra kerül, melyben 5 településnek kell együttműködnie.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Külterületi utak felújítása Letenyén
Időközben kedvezően változott a támogatás mértéke
A Támogató a benyújtott támogatási kérelmet elbírálta, és
támogatásra alkalmasnak minősítette bruttó 106.978.814 Ft
összegben. A támogatás intenzitása a pályázat benyújtását
követően 85% helyett 90 %-ra
változott, így az önkormányzatra háruló önrész mértéke csökkent, mintegy 10%-ot tesz ki –
tájékoztatta lapunkat Farkas
Szilárd polgármester.
A közbeszerzési eljárás a
közelmúltban sikerrel zárult, a
helyi közbeszerzési bizottság
meghozta döntését és javaslatát, így a kivitelezővel a vállalkozási szerződés aláírására felhatalmazást kapott a polgármester. Hamarosan megkezAz intenzív haltelepítésű Fényesi kavicsbánya Letenyénél.

Megkezdődik a letenyei
099/5, 0150, 0152/2 helyrajzi
számú mezőgazdasági külterületi utak felújítása
A Vidékfejlesztési Program
keretén belül a Vidékfejlesztési
Program Irányító Hatósága,
mint Támogató által 2016.11.
23. napján meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezelésé-

hez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.
2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás
alapján, Letenye Város Önkormányzata, mint támogatást igénylő, támogatási kérelmet nyújtott
be 2017. január 31-én „Letenye
Város 099/5, 0150, 0152/2
helyrajzi számú külterületi földútjainak felújítása” címmel.

dődhet az érintett útszakaszok
felújítása, mely az útfelületek
gréderezésével, vízelvezető árkok
létrehozásával, a meglévők mélyítésével és az utak felső felületének rendbetételével folytatódik.
A projekt keretében megvalósuló beruházás különösen fontos a külterületi utak mentén
tevékenykedő mezőgazdasági
gazdálkodóknak, méhésznek, horgászoknak, továbbá a Balatonfelvidéki Nemzeti Parknak is.
Erről az útról lehet megközelíteni egyrészt a Mura-folyó gáton belüli Natura 2000 védelem
alatt álló területeket, valamint a
Fényesi kavicsbányát is.
M.I.

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

Változtak a rendelési idők
szerda: 8:00-10:30, rendel: dr.
Végh József, csütörtök: 13:0014:30, rendel: dr. Horváth Tibor, péntek: 13:00-14:30, rendel: dr. Horváth Tibor
A rendelések előtt két órával történik a receptek megírása. További információk a
háziorvosi körzetben kérhetők.
M.I.

Fõzni jó!

Akció a
Sári
Fotónál

Tibor szerencséje...
Itt az ideje felújítani a
konyhát – mondta Erika. Tibor fejben végig is gondolta
a teendőket. Ez sem lesz
bonyolultabb, mint a terasz
felújítása, nyugtatta magát.
Tibor még ekkor nem sejtette, hogy Erika másnap azzal a gondolattal ébred, hogy
ha már felújítjuk a konyhát,
nem ártana pár dolgon javítani. Elkezdte sorolni az apró változtatásokat:
A sütő ne legyen ott lent,
hanem magasabbra kellene
beépíteni. Így sokkal praktikusabb lenne. A főzőlap
mellett több helyre lenne
szükség. A mosogató akkora
legyen, hogy nagyobb edényeket is el lehessen mosni
benne. A mosogatógép jobb
lenne, ha a másik oldalra
kerülne. Több nagy fiókra
lenne szükség. A hűtő most
rossz helyen van, nehéz hozzáférni. Jó lenne, ha a konyha közepére kerülne egy sziget, fiókos tárolókkal, pulttal, két székkel, hogy ott
tudjunk reggelizni. Tibornak elkerekedett a szeme
Erikát hallgatva. Rájött, ez
így bonyolultabb lesz, mint
gondolta, mert sem a villanyszerelő, sem a gépész,
sem a burkoló, de még a festő sem tudja megmondani,
hogyan lehet ezt összehozni.
Ide egy olyan szakember
kell, akinek vannak ötletei,
és tud konyhát tervezni. Látványterven mutatja meg,
hogy fog kinézni, amit Erika
szeretne. Így nem kell utólag
hallgatnia minden nap, hogy
ezt nem így kellett volna…
Tibor szerencsére olvasta
ezt az újságot és felhívott
bennünket…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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A letenyei egészségház.

Január 31-én rendkívüli ülésen a II. számú háziorvosi körzet további működésével kapcsolatban hozta meg döntéseit a
képviselő-testület Letenyén. A
körzetben dolgozó háziorvos
még tavaly felmondta az önkormányzattal megkötött feladatellátási szerződést, lemondott a
praxis értékesítési jogáról,
melynek értelmében a praxis, a
szükséges működési engedélyek módosításával február 28-i
dátummal visszakerül az önkormányzathoz.
A testület az előterjesztéseket részletesen megtárgyalta és meghozta a szükséges
döntéseket. Határozott időre, a
II. számú háziorvosi körzetben
dolgozó asszisztensek átkerültek március 1-től augusztus 31ig az önkormányzat állományába. Az új háziorvossal, dr.

Horváth Tiborral a szükséges
helyettesítési szerződést határozott időre, azaz augusztus 31ig megkötötték. Legkésőbb
augusztus 31-ét követően az
önkormányzattól a praxisjog
átkerül az új háziorvoshoz.
Dr. Végh József orvos a
szerdai napokon a megszokott
rendelési időben, reggel 8:00
órától 10:30 óráig lát el háziorvosi feladatokat és 9:30 órától pedig a II. számú rendelőben.
A helyettesítés idejére a háziorvosi rendelési idők is megváltoztak 2019. március 1-től a
II. számú háziorvosi körzetben az alábbiak szerint, a
jogszabályok és a helyettesítési rend figyelembevételével:
hétfő: 13:00-14:30, rendel: dr.
Horváth Tibor, kedd: 13:0014:30 (Murarátka, körnap),

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról
100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény
Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

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

Ha elolvasta,
adja tovább!
Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Megjelenik a Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás településeinek támogatásával
Kiadja: Zalatáj Kiadó
kiadó-főszerkesztő: Ekler Elemér
szerkesztőségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
www.zalatajkiado.hu
ISSN 2063-000X
Készült: Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783

Dél-Zala
Murahíd
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Tudósítókat keresünk!

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

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 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

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

