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Semjénháza,
56-os emlékmű

Március 15-i ünnepség a megújult kastélyparkban
A letenyei március 15-i ünnepségen elsőként Horváth
Bendegúz előadásában Gyóni
Géza: Csak egy éjszakára…
című versét hallgathatták meg
az emlékezők, majd a koszorúzásra került sor.
A rekultivációs munkák végéhez közeledő kastélyparkban
és a honvédek kezdeményezésére, az országban az elsők
között felállított, majd áthelyezett Kossuth-emlékoszlopnál,
melyet a nagykanizsai származású Hild Ferenc műkőfaragó
mester készített el, Farkas
Szilárd polgármester mondta el
ünnepi beszédét:

– Ünnepet és egyben megemlékezést is tartunk a mai napon. Ünnepet, mert pontosan
171 éve tört ki a magyar
forradalom és szabadságharc,
mely a magyar nép szuverenitásáról és az osztrák járom, az
osztrák társadalmi rabság felszámolásáról szólt. Megemlékezést pedig mindazokról, akik
részt vettek ebben a harcban,
akik életüket és vérüket adták a
magyar szabadságért. Azokra a
helyi hősökre is emlékezünk
ilyenkor, akik éppen Letenyéről
kerültek a honvédek vagy a
huszárok közé és hősies küzdelmük, majd sajnos haláluk

Farkas Szilárd polgármester ünnepi beszédét mondja.

egy nemesebb ügyet szolgált, a
szabadságot, a letenyeiek szabadságát is!
Főhajtással és mély tisztelettel emlékezünk meg Lete-

nyéről Mikó József és Simon
István 47-es közvitézekről,
Hosszú István 46-os közvitézről, Egyedutáról pedig Mikó
(Folytatás a 2. oldalon)

17 millió forint bérrendezésre
Letenye Város Önkormányzata újabb nyertes pályázatot
könyvelhet el.
– Nemrég jelent meg a kormany.hu oldalon a kiegyenlítő
bérrendezés alaptámogatásról szóló belügyminiszteri döntés,
melynek értelmében önkormányzatunk közel 17.000.000 Ft
támogatást kapott a hivatalban dolgozó munkatársak, kollégák
béreinek kiegészítésére a 2019-es évben. A pályázat benyújtásához feltétel volt, hogy a helyi önkormányzat vállalja az
illetményalap a Kvtv-ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal
emelt összegben, azaz legalább 46.380 forintban történő
megállapítását 2019. évre – értesültünk Farkas Szilárd letenyei
polgármestertől.

A Lenti Gyógyfürdő területén üzemelő
I. számú büfébe
szakácsot, konyhai kisegítőt,
felszolgálót
szezonális munkára felveszünk!
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Március 15-i ünnepség a megújult kastélyparkban
(Folytatás az 1. oldalról)
József 18-as közvitézről. Hősi
halálukat emléktábla őrzi az
utókor számára a Kossuth-emlékoszlop talapzatán.

A forradalom és szabadságharc résztvevőinek – legyenek
azok bármilyen formában is
részesei az eseményeknek –
legfontosabb volt szülőföldjük

Mozgó kormányablak a falvakban
2018 október másodikán
kezdte meg működését a Zala
megyei kormányablak busz a
megye hat járásában, összesen
38 településen.
A Zala Megyei Kormányhivatal a kormányablak működéséről és az ahhoz kapcsolódó
tapasztalatoktól szervezett sajtónyilvános eseményt március
hetedikén Pusztamagyaródon.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott elmondta, hogy az
indulástól kezdve több mint
400, falvakban élő személy
vette igénybe a szolgáltatást.
Az ügyfelek többsége az idősebbek közé tartozik, akik így
saját településükön intézhetik

ügyeiket. A kormánybusz egyébként teljes körű ügyintézést
biztosít. A szolgáltatás a kényelmi szempontokon túl költségmegtakarítást is jelent.
Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára,
miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője kiemelte: választókörzetében 82
település található, túlnyomó
többségben vannak az aprófalvak. A képviselő megemlítette:
a kormány fontos szándéka,
hogy az ügyintézést minél közelebb kell vinni az emberekhez, s ezt a mobilizált ügyfélszolgálat jól segíti.

Fotó: Szunyogh István
Egy kis rögtönzött eszmecsere… Balról Kovács Károlyné,
Pusztamagyaród polgármestere, dr. Sifter Rózsa és Szendrődi
Gabriella, a Letenyei Járási Hivatal vezetője.

Koszorúzás előtt a letenyei ünnepségen.

szeretete. Hiszen egyben azért
is harcoltak, hogy lakóhelyük
szabad legyen, hogy felvirágozzon, hogy ne mások döntsenek annak sorsáról és mindennapi létéről, eseményeiről,
hanem ők maguk, a helyiek!
Sosem szabad ezt elfelejtenünk, hiszen a szülőföld, a
szülőfalu, a szülőváros az a
hely, ahol megszülettünk, ahol
életünk megkezdődött, ahol
felneveltek bennünket szüleink.
Ezt a kötődést nem lehet elvenni, kivájni az emberi szívből, a magyar szívből. Büszkének kell lennünk rá, bárhová
is vigyen bennünket a sors
életünk folyamán! Legyünk
büszkék szülővárosunkra és
építsük azt odaadó szeretettel,

összefogással, társadalmi munkával, önkéntes hozzáállással!
– mondta többek között a letenyei városvezető.
A beszéd után a helyi Mura
Gyöngye Mazsorett Csoport
bemutatója következett, akik
Oláh Ibolya Magyarország
című dalára egy koreográfiát
adtak elő. (Felkészítőjük Pintér
Jánosné.)
A mazsorettek után a nagykanizsai Mozaik Társulat „Éljen a haza!” címmel egy zenés
irodalmi összeállítást adott elő.
A megemlékezés végén a
Szózatot Letenye Város Fúvószenekarának tolmácsolta, a zenekart Friman Martin vezényelte.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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www.zalatajkiado.hu
Dr. Sifter Rózsa és Cseresnyés Péter a kormányablak busznál.
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Megyei fejlesztések - aktualitások
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyei közgyűlés elnökével
Zala megye településeinek
fejlesztésére, így többek között
iskolák, óvodák, háziorvosi
rendelők, kerékpárutak építésére 23.2 milliárd forint áll
rendelkezésre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a 2020-ig
tartó időszakra. A források
szinte teljes mértékben meghirdetésre kerültek már pályázati kiírásokon keresztül. A
program keretösszegének 90
százaléka lekötésre került: a
már megvalósult beruházásokkal, illetve a megkötött szerződésekkel. Az idei, illetve a
következő évben a még folyamatban lévő kivitelezési
munkák is lezajlanak.
– Melyek a legfontosabb
prioritások?
– Valamennyi pályázati terület iránt nagy volt az érdeklődés. A gazdaság szempontjából alapvető az infrastruktúra
modernizálása, az ipari parkok
létrehozása. A foglalkoztatási
pályázatok a munkaerő képzésével és a vállalkozások bérköltségeinek csökkentésével

teremtenek kedvező körülményeket. A megépített kerékpárút-szakaszok nemcsak a biciklis turisták közlekedését könynyítik meg, hanem a helyben
lakók mindennapi mozgásához
is jobb feltételeket nyújtanak.
A népességmegtartás szempontjából lényeges, hogy az
alapvető egészségügyi és szociális szolgáltatások rendelkezésre álljanak. Kiemelt fontosságú az energiafelhasználás racionalizálása, mely a településüzemeltetés költségeit csökkenti és hozzájárul a széndioxid kibocsátás csökkentéséhez, az olcsó energiák előállításához is. A leromlott városi
területek rehabilitációja néhány járásközpontban jelenthet lehetőséget a településfejlesztésre. A helyi közösségek sok helyen kulcsszerepet játszanak a települések
kulturális életében, hozzájárulnak az életminőség javításához.
– Számos fórumon jelennek
meg információk egy új pályázati lehetőségről.

– Idén 75 milliárd forintból
18 célterület fejlesztését támogatja a Magyar falu program,
ami célszerű és praktikus folytatása a Területi Operatív
Programnak, hiszen ebben lehetőséghez jutnak a megyénkben nagy számban lévő kistelepülések is. Mivel hazai forrás felhasználásáról dönt a kiíró, gyorsabb lesz az elbírálás;
s ami a legfontosabb: az önkormányzatoktól nem várnak
el önerőt, s előnyben részesülnek a kevesebb adóbevétellel
rendelkező falvak.
– Mit kell tudni a lebonyolításról?
– Széles körű tájékoztatás
zajlik: a program lebonyolítását koordináló országgyűlési
képviselők számos fórumot
tartottak a megyében. Az első
kiírások már megjelentek a
Magyar Államkincstár honlapján, s folyamatosan várhatók a
következők is. Lehet pályázni
orvosi rendelők, szolgálati lakások fejlesztésére, eszközbeszerzésre; egyházi közösségi
terek megújítására. Többek kö-

Dr. Pál Attila: – Az önkormányzatoktól nem várnak el
önerőt.

zött lehetőség lesz utak felújítására, illetve szilárd útburkolattal való ellátására, járdaépítésre, a polgármesteri hivatalok, ravatalozók felújítására,
bővítésére. Szerepel a célok
között a kisgyermeknevelő intézmények újranyitása - bővítése, modernizálása is. Mivel
több éves folyamatról van szó,
és egy település több pályázatot is beadhat, praktikus a
helyi közösségnek, képviselőtestületnek a célokat rangsorolni és ütemezni.

Szűkebb pátriánk és nemzetünk értékei

Pácsonyi Imre: – Az értéktár
nem öncélú katalógus.

Hat évvel ezelőtt indult
meg országosan és megyénkben is az értéktári feltáró
munka. A témáról Pácsonyi
Imrével, a Zala Megyei Közgyűlés alelnökével beszélgettünk.
– Hogyan alakult a szervezet megyénkben?
– Az értéktári szabályozás
többszintű, egymásra épülő és
egymással szorosan összedolgozó rendszert alakított ki. Az

értékfeltáró és értékőrző munkát értéktár bizottságok végzik, melyek létrehozása önkéntes. Valamennyi településnek
lehetősége van létrehozni a
saját bizottságát, míg több település tájegységi értéktárat,
bizottságot hozhat létre. A következő szintet a megyei értéktárak jelentik, melyek az
egész megye szempontjából
fontos értékek rögzítését végzik, illetve a Magyar Értéktár
felé terjesztik fel az arra érdemeseket. Ezt a munkát az önkormányzat által létrehozott
megyei bizottság látja el. A
megyei és a külhoni magyar
értéktárak feletti szinten a Magyar Értéktár helyezkedik el,
amely az egész magyarság
szempontjából fontos és meghatározó értékek gyűjteménye.
Ezek legjobbjai kerülhetnek be
a hungarikumok közé. Egy település értéke akkor válhat
megyei értékké, ha nem csak a
szűkebb környezetében ismert
és elérhető, hanem azon túl is,
illetve olyan jellegű, amely
könnyen megismertethető szé-

lesebb körben, sokak számára
elérhető (látogatható, használható, megtanulható).
– Melyek voltak az idei javaslatok?
– Ez évben is számos értékkel gazdagodott a megyei
értéktár, olyanokkal, amik már
több évtizede velünk vannak
és olyanokkal is, amik még
kevésbé ismertek, de méltóak
a szélesebb körű népszerűsítésre. Ilyenek például a Tüskeszentpéteri liszt, a Ts Stoboš
tamburazenekar, a nagykanizsai
zsinagóga vagy a zalaegerszegi „Földönjáró toronyóra”.
– Milyen tanácsokat fogalmazna meg a javaslattevőknek?
– Az értéktár nem „magának való”, nem öncélú katalógus. Hivatását akkor tudja betölteni, ha márkanévként segíti
az egyes termékek eladását.
Ehhez az is kell, hogy az értékek tulajdonosai is használják az elnevezést, hivatkozzanak rá és a fogyasztói/felhasználói oldal is megbízható
forrásként támaszkodhasson az

értéktárra. Fontos, hogy ne
csak tárgyában, de tartalmában
és formájában is minőségi felterjesztések készüljenek. Folyamatosan visszatérő probléma az elnagyolt ismertetés, a
rossz minőségű és a nem saját
tulajdonú fotó, videó mellékelése a javaslatokhoz.
– Milyen területen születnek
leggyakrabban javaslatok?
– A legnépszerűbbek a
„kulturális örökség”, az „agrár- és élelmiszergazdaság” és
a „turizmus”. Megyénkben jelenleg egy hungarikum van, a
„Hévízi-tó és a tradicionális
hévízi gyógyászat”. A különböző kategóriák és elemeik
egymást erősítik, hiszen egy
térség turisztikai vonzereje annál nagyobb, minél többféle
egyedi és különleges ajánlattal
bír, minél szélesebb kínálattal
jelenik meg a piacon. A megyei értéktár meghatározó elemei a Kanizsai dödölle és
dödölle fesztivál, a fumu, a
hetési szőttes, a zalai gímszarvas, a (miklósfai) kerekrépa,
illetve a keszthelyi Georgikon.
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Családbarát szülészetet alakítanak ki
aprófalvas, elöregedő megyében nagy kihívás, hogy növekedjen a születések száma, ehhez pedig szükség van arra a
környezetre, ahol anyagilag és
egészségügyi szempontból is
biztonságban érezhetik magukat az emberek.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (FideszKDNP) arról tett említést, hogy
a zalai megyeszékhelyen 2016ban volt egy forduló, azóta kisebb mértékben ugyan, de újra
folyamatosan növekszik az újszülöttek száma. (Forrás: MTI)

Kisfilmek és letenyei társasjáték
Március 7.-én került sor
Mészáros T. László fotóművész
díjnyertes kisfilmjeinek bemutatójára. Ez alkalommal ismer-

kedhettek meg az érdeklődők
Letenye várossá válásának 30
éves jubileuma alkalmából megjelent „Letenye társasjátékkal”.

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház Magyarországon az elsők
között lett bababarát egészségügyi intézmény.

A szülőszobák és a kórtermek felújításával és átalakításával családbarát szülészetet alakítanak ki a Zala Megyei Szent
Rafael Kórházban, hogy az
anyák, a gyerekek és a családtagok is emberibb, természetesebb és biztonságos környezetben tartózkodhassanak – közölte a kórház főigazgatója sajtótájékoztatón.
Dr. Halász Gabriella elmondta: az Emberi Erőforrások
Minisztériumától csaknem 161
millió forintot nyertek a gyermekágyas – benne a koraszülött – részleg és a szülőszobák
felújítására, új eszközök beszerzésére.
Felidézte, hogy az intézmény Magyarországon az elsők
között lett bababarát kórház, de
ehhez képest is jelentős ugrás a
jövő év júniusára befejezni tervezett átalakítás. „Emberibb, a
21. századnak megfelelő” körülmények között lehetnek majd
együtt az anyák és a csecsemők, valamint akár a családtagjaik is – jelezte.
Dr. Vajda György, a szülészet-nőgyógyászat osztályvezető főorvosa elmondta: évente
mintegy 1300 gyermek születik

a zalaegerszegi kórházban. A
szülések többségében komplikációmentesen jönnek világra a
csecsemők, de az esetek egy részében szükség van a kórházi
környezetre, amit ezzel a beruházással szeretnének úgy átalakítani, hogy az családbarát legyen.
Dr. Gárdos László, a gyermekosztály főorvosa ehhez azt
is hozzáfűzte, hogy a zalaegerszegi már most is azon kevés
kórházak egyike, ahol a koraszülött, 1500 grammnál kisebb
súlyú csecsemőkkel is egy szobában lehetnek az édesanyák.
Fontos, hogy ezt a környezetet
is modernizálják, illetve lehetővé váljon, hogy a több hónapos
tartózkodás idején akár az apák
is bent lehessenek.
Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője
azt hangsúlyozta, hogy a kormányzati szándék szerint szeretnék növelni Magyarországon
a születendő gyerekek számát,
amihez szorosan hozzátartozik,
hogy a kórházakban is 21. századi körülmények fogadják a
kismamákat.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke (FideszKDNP) azt emelte ki, hogy az

www.zalatajkiado.hu

Negyvennégy nap…
Március 11.-én vetítéssel
színesített élménybeszámolóra
várták az érdeklődőket Letenyén.
Hat óceánátkelés után a sikeres Déli-sarki expedíció története elevenedett meg, ahol 44

nap alatt 917 km-t gyalogolva 3
társával együtt érte el, az antarktiszi szárazföld partjáról
indulva, első magyarként Rakonczay Gábor a Déli sarokpontot.
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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Az 1 cm-es torta
Társaságban, amikor kiderül, hogy konyhatervezéssel és gyártással foglalkozunk, gyakran felteszik a
kérdést: – És az Imre szokott
főzni?
A barátaim tudják, sokat
dolgozom. Ezért kajánul
várják a választ, hogy nem.
Ilyenkor mindig családom
tagjaira nézek, hogy ők válaszoljanak. Érzem, tőlem
nem lenne hihető a válasz.
Rendre válaszolnak is: –
Főzni nem, de sütni szokott.
Erre a válaszra senki nem
számít, megdöbbennek. A
nők elkezdenek furcsán méregetni. A férfiak tekintetéből kiérzem: na, ez se normális. Azért, hogy oldjam a
helyzetet, elmagyarázom: –
Nem olyan nagy dolog, ki
kell mérni az anyagokat, a
keverőgép összekeveri, a sütőbe berakom és kész. Nekem ez pihenés, mert egészen mást csinálok.
A férfiak ilyenkor megnyugszanak, ha pihenés, ez
még belefér, ezzel még nem
ástam alá a férfi társadalom
tekintélyét.
– És mit szokott sütni? –
kérdezik a nők, mert a sütés
azért nem olyan egyszerű,
mint ahogy előadtam. A lányom ilyenkor egyből közbeszól:
– Apa sütött már 1 cm-es
tortát! Újabb döbbenet. A
nők elkezdenek gondolkozni, vajon milyen süti lehet
ez, mert még ilyenről nem is
hallottak. A férfiak itt már
elveszítik a fonalat, ez már
cukrászat…
Mielőtt, mint cukrász a
mennybe mennék, mosolyogva teszem hozzá:
– Egyszer elfelejtettem a
sütőport hozzátenni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Mindenkinek támpont a tervezet
Az őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek mellett idén már az egyéni
vállalkozóknak is készített szjabevallási tervezetet a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV).
Május 20-áig mindannyiuknak
ki kell egészíteniük a tervezetüket, hogy abból érvényes bevallás legyen, vagy saját maguknak kell kitöltetniük és beküldeniük a 18SZJA nyomtatványt.
Az őstermelőknek, az áfás
magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak az adóbevallási tervezet egy „ajánlat”, ami
nem válik automatikusan bevallássá. Tehát ezeket a tervezeteket ki kell egészíteni az őstermelői, az egyéni vállalkozói,
az önálló tevékenységből (például ingatlan-bérbeadásból) származó jövedelmi adatokkal. Ha
a mezőgazdasági őstermelő éves
bevétele tavaly nem volt több
mint 600 ezer forint és más bevallásköteles jövedelme sem volt,
akkor bevallást sem kell benyújtania.
Ha az említett „kör” nem egészíti ki, nem módosítja az adóbevallási tervezetet, az nem válik érvényes személyijövedelemadó-bevallássá, erre a webes kitöltőprogram külön figyelmezteti is az érintett adózókat. A kiegészített szja-beval-

Május 20-áig kell elküldeni a NAV-hoz.

lási tervezetet, mentés után,
május 20-áig kell elküldeni a
NAV-hoz.
A NAV az adóbevallási tervezet összeállításához a kifizetők, munkáltatók által beküldött adatokat használta fel. Mivel a nem kifizetőtől származó
bevételek, jövedelmek, valamint a mezőgazdasági őstermelők, az áfa fizetésére kötelezett
magánszemélyek és az egyéni
vállalkozók tevékenységéhez
kapcsolódó bevételek, költségek nem szerepelnek a NAV
nyilvántartásában, így azokat
az adóbevallási tervezet nem
tartalmazza, csak ajánlatként segít a bevallás elkészítésében.
Ha a mezőgazdasági őstermelő, az áfa fizetésére kötele-

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

zett magánszemély vagy az
egyéni vállalkozó nem módosítja az adóbevallási tervezetét,
vagy saját maga nem készít és
nem nyújt be szja-bevallást, a
NAV kéri a hiány pótlását, amire tizenöt napos határidőt ad.
Ha ez elmarad, akkor a NAV
akár ötvenezer forint mulasztási bírsággal is büntetheti a
mulasztót.
Forrás: NAV Zala Megyei
Adó- és Vámigazgatósága

Akció a
Sári Fotónál
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

www.zalatajkiado.hu
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Kárenyhítési berendezéseket kaptak a Zala megyei önkéntes szervezetek

Hivatásos és civil szervezetek képviselői az ünnepélyes átadón.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság zalaegerszegi telephelyén március 8-án
került sor ünnepélyes keretek
között a kármegelőzéshez használandó eszközök átadására, melyet kilenc Zala megyei önkéntes mentőszervezet vehetett át.
Az európai uniós források
segítségével nagy teljesítményű
szivattyúkkal, áramfejlesztőkkel gyarapodtak a megyei önkéntes katatsztófavédelmi szervezetek, összeségében 5,3 millió forint értékben.

Az átadott eszközök révén a
településeken is nagymértékben
bővül a kárenyhítés hatékonysága,
ezáltal csökken a bel- és árvízből
adódó anyagi károk nagysága. A
projekt során képzéseken, gyakorlati és elméleti oktatáson is részt
vesznek az önkéntesek, hogy hatékonyabban készülhessenek fel
a kármegelőzés, védekezés és a
kárfelszámolás során adódó feladatokra, emellett modern eszközparkkal, korszerű tudással
segítsék a hivatásos katasztrófavédelem munkáját.

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

ik
ar
ng
Hu

• 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

Az átadási ünnepségen beszédet mondott Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, aki kiemelte az önkéntes szervezetek hatékony beavatkozásást az elmúlt évek
villámárvízei és esőzései kapcsán.
Kemény József nyá. pv. ezredes, Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsége elnöke ünnepi beszédében a polgári védelem világnapja alkalmából köszöntötte a megjelent hivatásos
és önkéntes tagokat, majd felelevenítette az elmúlt évek eseményeit, melyek során komoly
együttműködésre volt szükség
a lakosság védelme érdekében.
Az új eszközöket Egri Gyula tű. ezredes, tűzoltósági fő-

tanácsos, igazgató és Vigh László adta át a szervezetek képviselőinek. A szivattyúk teljesítőképességét a gyakorlatban is bemutatták a jelenlévőknek a tűzoltóság dolgozói. Ezek a nagy teljesítményű berendezések 1000 illetve 1200 liter vizet szippantanak fel percenként, így nagyon
gyorsan, alig pár perc alatt egy
pincehelyiség vízteleníthető lesz.
Térségünkben a kerkaszentkirályi és a muraszemenyei helyi önkéntes mentőcsoport egy-egy
áramfejlesztővel és egy-egy Heron
folyadékszállító géppel, a Mura
Mentőcsoport Egyesület egy áramfejlesztővel és egy Koshin folyadékszállító géppel lett gazdagabb.
Káliné Kománovics Éva

A nők köszöntése Bázakerettyén
A szokásokhoz híven ezúttal is nagy érdeklődés mellett
és jó hangulatban került sor a
hölgyeket köszöntő ünnepségre
Bázakerettyén.
Iványi László polgármester
és a képviselő-testület tagjai kiemelték a nők pótolhatatlan
szerepét az élet minden területén, hangsúlyozva, hogy a kö-

szönet az év minden napján
kijár nekik.
Bot Gábor, a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház művésze zenés műsorral szórakoztatta az ünnepelteket. Ezt követően terített asztal mellett a kulináris élvezeté lett a főszerep a
vidám hangulatú összejövetelen.
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„Zalai Kincskereső” vetélkedő Lentiben
hogy Dancs Ildikó otthonában várja a csapatokat és készíti el a
hagyományos fumu péksüteményt – részletezte Kovácsné Vadalma Margit népművelő.
A kézműves foglalkozásokkal, tudáspróbával, népi játékok
bemutatójával tarkított verseny végeredménye: 1., egyben továbbjutó: Eötvös József Ált. Isk. (Zalaegerszeg) - Zrínyi Miklós
Gimnázium (Zalaegerszeg) párosa, 2. Arany János Ált. Isk.
(Lenti) - Gönczi Ferenc Gimnázium (Lenti), 3. Liszt Ferenc Ált.
Isk. (Zalaegerszeg) - Gönczi Ferenc Gimnázium (Lenti).
A rendezvény az Agrárminisztérium Hungarikumok és a
nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása
célelőirányzatból – a „nemzeti érékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének
és gondozásának támogatására” pályázat keretében megítélt
HF/588/2018. számú támogatása (Zalai Kincskereső 2018/19)
révén jött létre.

Pácsonyi Imre köszöntötte a résztvevőket.

Zala megye általános és középiskolásai részére meghirdetett
„Zalai Kincskereső” vetélkedő II. fordulójára került sor Lentiben
március 27-én. A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtését és
népszerűsítését szolgáló verseny részleteiről Pácsonyi Imre, a
Zala Megyei Közgyűlés alelnöke tájékoztatta lapunkat:
– Két évvel ezelőtt hirdette meg először a Hungarikum Bizottság azt a diákoknak szóló vetélkedőjét, amely a hungarikumok és a nemzeti értékek megismertetését célozta meg. Az
idén második alkalommal bonyolítjuk le ennek megyei döntőjét.
A verseny közel hozza a diákokat a helyi értékek őrzőihez,
ápolóihoz. Ezért is vagyunk itt Lentiben, ahol már nem csak
elméleti, de gyakorlati tudásukat is összemérhetik a tanulók.
– Ez utóbbi hogyan valósítható meg?
– Nem titkolt célunk a helyi értékek gazdagítása mellett,
hogy akár a leendő kosárfonók, szövők versenyben való részvételét feltételezzük, hiszen itt betekintést nyerhetnek a résztvevők
a kézművesség mibenlétébe, és ismerve a helyi bemutatót, akár
még a méhészethez is kedvet kaphat valaki a verseny által.
A verseny szervezőitől megtudtuk, hogy az általános és
középiskolai csapatokat párban egymás mellé sorsolták és így
vetélkedtek a városban kialakított helyszíneken.
– A Városi Művelődési Központ, a Helyi Értékek Háza, az
Erdei és Vasútmúzeum a vetélkedő helyszínei és kiemelném,

Dulics Margit a kosárfonás rejtelmeibe avatta be a diákokat.

Nőnapot tartott az önkormányzat Kistolmácson
Március 9-én a helyi önkormányzat szervezésében a hölgyeket köszöntötte Birkás Zoltán polgármester a helyi művelődési házban. A település
első embere köszöntőjében kiemelte: „Halmozzuk el szeretettel, figyelemmel, gondoskodással őket, hiszen megérdemlik. Ez az évi egy alkalom is
lehetőséget ad a hála és a
köszönet kifejezésére. Olyan
módon tegyük emlékezetessé
számukra ezt a csodálatos
napot, hogy mintegy érzelmi
akkumulátor, a lehető leghosszabb ideig kitartson.”

A kistolmácsi leányokat,
asszonyokat a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház művészei szórakoztatták szép dallamokkal. A színvonalas előadás
után Birkás Zoltán polgármester, Tóth Károly önkormányzati képviselő és Farkas
Szilárd, a Kistolmács Jövőjéért
Közhasznú Egyesület elnöke
virágokkal kedveskedett a rendezvényen megjelent hölgyeknek (képünkön).
Az est további részében egy
finom vacsorával vendégelte
meg az önkormányzat a hölgyeket e jeles nap alkalmából.
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Cserszegi fűszeres lett a város bora Letenyén
168 mintát kóstolt a zsűri

A város bora díjátadója.

Március 16-án (szombaton)
került sor a Letenyei Szőlő- és
Gyümölcstermesztők Egyesületének és a Letenyei Borbarát
Hölgyek Társaságának szervezésében a 41. letenyei borbírá-
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lat – bállal egybekötött – eredményhirdetésére az Andrássy
Gyula Általános Iskola ebédlőjében.
A 168 borminta közül – melyet 77 szőlősgazda nyújtott be a

Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

bírálóbizottságnak – jócskán
akadt arany minősítés is, ahogy
hallottuk Somogyi András egyesületi elnöktől.
A borminták minőségéről és
minősítéséről Molnár Zoltán becsehelyi borász, a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagja, a zsűri
képviseletében mondta el szakmai véleményét.
„Letenye Város Bora” címet
2019-ben egy cserszegi fűszeres fajta érdemelte ki. A díjat
Kuprivecz József szőlőtermelő
részére adta át Farkas Szilárd
letenyei polgármester. Kuprivecz József települési képviselő kiváló szőlőfajtája, kiváló
bora méltón viseli a 30 éves város, Letenye 2019-es város bora
címét.
M.I.

Otthoni munka!
Ajándék termék
összeállítások,
csomagolások:
06-90-603-905
(audiopress.iwk.hu
635Ft/min,
0612228397,
06204963980)

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

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

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

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Megnyerte az országos versmondó versenyt
A letenyei Horváth Bendegúz nagy sikere
Első helyen végzett a Hazafias költészet a magyar irodalomban címmel 24. alkalommal
megrendezett Kárpát-medencei
országos versmondó versenyen
Horváth Bendegúz, a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium diákja, aki a zsűri döntése
alapján kiemelkedő előadó-művészetéért a Vörösmarty-emlékplakettet is átvette, s a nagy-

közönség előtt ismét előadta
Gyóni Géza Csak egy éjszakára
című versét az Újpesti Városháza dísztermében.
A fővárosi XVIII. kerületi
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzat és a Vörösmarty
Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium
által szervezett és az 1956-os
Magyar Szabadságharcosok Vi-

Versmondó verseny Letenyén
Letenyén a Városi Könyvtár
szervezésében – rendhagyó helyszínen, a Városháza dísztermében – március 29-én került sor
a Költészet napja tiszteletére
rendezett József Attila területi
versmondó versenyre. A körzet
5 általános iskolájából (Becsehely, Letenye, Muraszemenye,
Pusztamagyaród, Tótszerdahely)
28 felső tagozatos diák – két
korcsoportban – mérhette össze
tehetségét.
Dányi József, a lenti Utassy
József Versmondó Kör versmondója, Halmi Nándor a Letenyei Versmondó Kör tagja és
Dömők József, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár
(FMHK) igazgatója, szintén a
Letenyei Versmondó Kör tagja
alkotta 3 tagú zsűri döntése
alapján az alábbi helyezések
születtek:
5-6 osztály. 1. Révész Nelli,
Tótszerdahelyi Zrínyi Katarina

Horvát Általános Iskola. Felkészítő tanár: Póczak Eszter. 2.
Varga Noel Dávid, Letenyei
Andrássy Gyula Általános Iskola. Felkészítő tanár: Horváthné Vlasics Zsuzsanna. 3. BaliBognár Liliána, Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola.
Felkészítő tanár: Horváthné Vlasics Zsuzsanna. 7-8. osztály. 1.
Koltai Dominika, Becsehelyi Általános Iskola. Felkészítő tanár:
Simonné Benkő Edit. 2. Karsai
Patrik, Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola. Felkészítő
tanár: Horváthné Vlasics Zsuzsanna. 3. Andróczi Rebeka,
Becsehelyi Általános Iskola.
Felkészítő tanár: Simonné Benkő Edit.
A 2019. április 13-án Zalakaroson megrendezésre kerülő
megyei döntőn mindkét kategória első helyezett versmondója
képviseli a térséget.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Bendegúz a Csak egy éjszakára című verset a letenyei március 15-i ünnepségen is elszavalta.

lágszövetsége által is támogatott budapesti találkozón március 12-én a versenyzők 4 korcsoportban (6-12. évfolyam) mérték össze tudásukat egy-egy
szabadon választott verssel a
megadott témában.
A rendezvényt Ughy Attila
polgármester nyitotta meg,
majd Pásztor Józsefné intézményvezető a szervező Vörösmarty iskola nevében köszöntötte az egybegyűlteket.
A díjkiosztón a zsűrielnökök – Császár Angela Jászai
Mari-díjas színművész, tanár, érdemes művész, Kautzky Ar-

mand Jászai Mari-díjas színművész, szinkronszínész, Kocsis
Gergely Jászai Mari-díjas színművész, Sasvári Sándor Jászai
Mari-díjas és EMeRTon-díjas színművész, énekes és dr.
Sántha Gábor Lant és Toll
díjas újságíró, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének elnöke – értékelték a produkciókat – értesültünk Horváthné Vlasics Zsuzsannától, Bendegúz édesanyjától, a Letenyei Andrássy
Gyula Általános iskola igazgatóhelyettesétől.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

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

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

A letenyei iskola szavalói Horváthné Vlasics Zsuzsanna tanárnővel.

Megjelenik a Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás településeinek támogatásával
Kiadja: Zalatáj Kiadó
kiadó-főszerkesztő: Ekler Elemér
szerkesztőségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
www.zalatajkiado.hu
ISSN 2063-000X
Készült: Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783
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Nagykanizsa határában bukott le
Olasz kutyacsempész ellen emeltek vádat a dél-zalai városban
Állatkínzás miatt emeltek vádat egy Magyarországon élő olasz
férfi ellen, aki 56 kölyökkutyát
próbált Olaszországba vinni, de
a szállítási körülmények miatt
az állatok nagy része elpusztult
– közölte a Zala Megyei Főügyészség szóvivője az MTI-vel.
Pirger Csaba tájékoztatása
szerint a 28 éves olasz férfi Somogy megyében kisállatok, elsősorban kutyakölykök kereskedésével foglalkozott. Még 2017
májusában nagyobb haszon reményében akart kutyakölyköket Olaszországba szállítani,
ezért több helyen is vásárolt
ebeket.
Francia bulldogokat és máltai selyemkutyákat vásárolt először, az állatokat pedig Kaposváron tartotta, egy olyan helyen, ami egy korábbi hatósági
bejelentésben már szerepelt kutyák illegális gyűjtőhelyeként.
A férfi az először megvásárolt
15 kölyköt egy bérelt kisbuszba
pakolta, hogy különböző tenyésztőktől további kölyökkutyákat vásároljon.
A férfi végül összesen 56
kölyköt helyezett el a kisbuszban, az állatok egy kivétellel
21 kölyök pusztult el összesen.

még nem voltak nyolchetesek
sem, vagyis az anyjuktól még
nem lehetett volna elválasztani
őket. Műanyag- és faládákban,
állatszállító boxokban, az ebeket egymásra pakolva olyan
körülmények között utaztatta
órákon át, hogy azoknak nem
volt elég helyük és levegőjük,
etetésükről, itatásukról pedig
egyáltalán nem gondoskodott.
A rendőrök Nagykanizsa határában állították meg közúti ellenőrzés miatt a járművet, amikor felfedezték benne az összezsúfolt kutyákat. A helyszínre hívott állatorvos már ekkor megállapította, hogy a szállítási körülmények az állatok maradandó egészségkárosodását, elhullását okozhatja.
A gondos és szakszerű ellátás ellenére az 56 kölyök közül a menhelyen 17 elpusztult,
a később ideiglenes gazdákhoz
elhelyezett állatokból négy szintén kimúlt, de az életben maradt kutyák egy része még ma
sem teljesen egészséges.
A Nagykanizsai Járási Ügyészség állatkínzás bűntette miatt
emelt vádat az olasz állampolgár ellen.
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